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Prez. Rooseveltas pasmerkė ištrėmimus 
ir priespaudą

REIKALAUJA PILNOS AUTONOMIJOS 
KLAIPĖDOS VOKIEČIAMS

Benešo pavyzdžiu nustatyta politika bu- 
sinti taip žalinga Lietuvai, kaip kad ji bu

vo žalinga Čekoslovakijai
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 27. — Čekoslovakijos liki
mas grumoja 'Lietuvai, jei Lie
tuva neduos Klaipėdos vokie
čiams pilnos autonomijos — 
pareiškė Paul Joseph Goebelso, 
Vokietijos propagandos minis- 
terio, dienraštis “Der Angriff” 
ketvirtadienį.

“Vieną dalyką Kauno žmo
nės turi aiškiai suprasti”, sa
ko “Der Angriff”, kalbėdamas 
apie Eduardą Benešą, rezigna
vusį Čekoslovakijos preziden
tą.

“Politika nustatyta pno Be
nešo pavyzdžiu neabejotinai pa
sirodys taip žalinga Lietuvai, 
kaip kad ji pasirodė buvus ža
linga Čekdslovakijai. Klaipėdie
čiai reikalauja sau autonomi
jos. Jie reikalauja pilnos ir ne-

Japonai žygiuoja 
pirmyn Kinijoj

SHANGHAI, Kinija, spalio 
27. — Paėmę Hankową, laiki
nąją Kinijos sostinę, japonai 
žygiuoja toliau. Vienas jų ofen- 
syvo tikslas yra neleisti besi
traukiantiems nuo Hankowo 
kinams įsitvirtinti naujose po
zicijose. Kitas — paimti 685 
mylių geležinkelį jungiantį 
Hankovvą ir Cantoną. Trečias
— okupuoti sritis, kuriose ran
dasi neseniai paimti centrai, 
būtent Hankovv ir Canton mie
stai.

Reikalauja atimti 
svetimšaliams tei

ses Kinijoj
TOKIO, Japonija, spalio 27.

— Nedidelė, bet įtakinga Ja
ponijoj Tohokai partija priėmė 
rezoliuciją, kuri liečia svetim
šalių interesus Kinijoj. Tarp ko 
kita rezoliucija reikalauja, kad 
Japonija atimtų užkariautose 
Kinijos dalyse įvairias konce
sijas, kurias buvo gavę iš ki
nų valdžios svetimšaliai pirm 
kinų-japonų karo.

Tohokai partijos vadas yia 
Seigo Nakano, vienas įtakin
giausių asmenų aukščiausiuose 
Japonijos valdžios rateliuose.

Mirė buvus garsi 
operos dainininkė
NEW YORK, N. Y., spalio 

27. — Mirė Alma Gluck Zim- 
balist, praeity buvusi garsi ope
ros dainininkė.

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

Giedra; šilčiau; lengvi pasi- 
keičią vejai; saule teka 6:17, 
leidžiasi 4:51 valandą.

ribotos autonomijos. Jų reika
lavimas yra teisingas.”

Klaipėdos teritorija, apiman
ti 1,099 ketvirtainių mylių že
mės. plotą ir turinti 150,000 
gyventojų, tapo atiduota Lie
tuvai 1923 metais. Klaipėdai 
buvo numatyta gan plati vie
tos reikalais autonomija Lie
tuvos globoje. Klaipėdos mies
tas yra brangus Lietuvai uos
tas.

Klaipėdos seimelis ketvirta
dienį atmetė du bilius paruoš
tus Lietuvos valstybei apsau
goti.

Vokiečių minia, susirinkusi 
prie seimelio rūmų, pradėjo 
šaukti: “Heil Hitlerį šalin žy
dus!”

Seimelio vadai reikalavo pil
nos autonomijos Klaipėdos kra
štui.

Britai baudžia 
arabus

U k

HAIFA, Palestina, spalio 27-
— Britanijos kariuomenė tre
čiadienį įžygiavo į Galilėjos ir 
Acre sritį. Čia arabai sukilė
liai ypač pasižymėjo veiklumu. 
Įvairiuose kaimuose britai iŠ- 
dinamitavo kelioliką namų. Tai 
tokių namų, iš kurių sukilėliai 
šaudė į britus.

Pakeliu kariuomenė užtiko 
iškastas tranšėjas. Jos buvo 
iškastos tikslu sutrukdyti bri
tų operacijas. Karininkų many
mu, tranšėjos buvo iškastos 
ekspertų, veikiausia vokiečių, 
Vadovybėj. Pas suimtus sukilė
lius britai randa nemažai vo
kiečių šautuvų. Sukilėlių guš- 
tas kariuomenei nurodo britų 
lėktuvai-

Japonai užimsiant! 
stiprią poziciją

TOKIO, Japonija, spalio 27-
— Artimi Japonijos valdžiai 
rateliai ketvirtadienį pareiškė, 
kad valdžia užims tvirtą pozi
ciją derybose dėl svetimšalių 
teisių Kinijoj, kai ten bus at- 
steigta taika. Japonų laikyse
na businti ypač griežta svetim
šalių koncesijų Shanghajuje, 
Cantone, Hankowe ir Tientsi- 
ne klausimais.

Jungt. Valstijos ketvirtadie
nį paskelbė notą įteiktą japo
nams. Nota protestuoja japo
nų pastangas išvaryti Kinijoj 
iš biznio sye^imšalius.

CIO įveikė merą 
Hague

NEWARK, N. J., spalio 27.
— Federalis teismas ketvirta
dienį išleido įsakymą, kurs 
draudžia Jersey City merui 
Hague išvaryti iš miesto CIO 
arba kitų unijų narius, orga
nizatorius ar atstovus, dalinan
čius plakatus, brošiuraites arba 
laikančius prakalbas viešuo
siuose parkuose. Sprendimą iš- 
nešė teisėjas William Clark.

NAUJIENŲ-ACME Photo
DAUG APELSINŲ SUNKOS — Šitoj traukinių nelaimėj buvo daug apelsinų sunkos. 

Dėl miglos, keleivinis North Western traukinys įvažiavo į prekinį traukinį, sudaužydamas 
kelis vagonus, kuriuose buvo apelsinai. Vienas žmogus buvo sužeistas. Nelaimė įvyko prie 
Manitowoc.

JUNGT. VALSTIJOS PROTESTUOJA 
JAPONŲ ELGĖSI KINIJOJ

tarifų. Nota nusiskundžia, kad 
japonai izoliavo amerikiečius 
biznierius nuo jų savasties Ki
nijoj ir kad japonai cenzūruo
ja ir trukdo Amerikos paštą ir 
telegrafą Shanghajuje.

Ambasadoriaus Grew notoje
1 A 'stebėtojai mato taipgi įspėji
mą, kad Jungt. Valstijos gali 
pavartoti suvaržymus prieš ja
ponus^ kurie pirkliauja su 
Jungt Valštijpirnis, jei japonų 
taktika Kilto joss okupuotose sri
tyse nepasikeis.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 27- — Ketvirtadieni paskelb
ta Jungt. Valstijų ambasado
riaus Kinijoj, Joseph C. Grew, 
nota įteikta Japonijos vyriau
sybei spalio 6 d.

Nota sako, kad japonai de
da pastangas monopolizuoti vi
są pirklybą tose Kinijos daly
se, kurias jie okupavo, orga
nizuodami neva kinų monopo
lijas. Kitas kaltinimas . japo
nams, tąi palankus Japonijai 
manipuliavimas finansų šiaurės 
Kinijoj. Trečias — pakeitimai

Padalino rusų Toli
mųjų Rytų armiją
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 27. — Rusijos Tolimųjų 
Rytų armija tapo padalinta į 
dvi dalis. Vienai dabar vado
vauja C. M. Cern. Kitos armi
jos vadu yra generolas R. S- 
Konev.

Garsiojo raudonosios armijos 
maršalo Bluecherio vardo ne
matyti. Neseniai Sovietų Rusi
ja įteikė garbės ženklus karei
viams dalyvavusiems mūšiuose 
su japonais dėl Manžurijos ru- 
bežiaus. Ir tuose sąrašuose ne
buvo Bluecherio vardo.

Kur dingo Bluecher? Vieni 
pranešimai sako, kad jis areš
tuotas. Kiti reiškia1 spėjimus, 
kad gal jis buvo perkeltas j 
vakarų frontą ryšium su Če
koslovakijos krizių.

Pasiruošę duoti dau
giau koncesijų Hit

leriui
LONDONAS, Anglija, spalio 

27. — Chamberlaino vyriausy
bė pasiruošusi duoti daugiau 
koncesijų Hitleriui ir Mussoli- 
niui. Pirmas žinksnis bus, ste
bėtojai sako, pripažinti Italijai 
Etiopiją. Kitas žinksnis bus su
teikti Hitleriui .tiek ir tokių 
kolonijų, kad jos ilgesnį laiką 
jį patenkins. Trečias žygis tai 
likviduoti karą Ispanijoj ir Ki
nijoj.

1 ♦
Remia Chiango kovą 

su japonais
SHANGHAI,* Kinija, spalio 

27. — Kinijos įvairių srovių 
vadai ketvirtadienį pareiškė pil
ną pritarimą diktatoriaus Chi- 
ang Kai-sheko nusistatymui 
kariauti su japonais ir toliau-

Martin atsisakė liu
dyti Dies komisijai

WASHINGTON, D. C., spa- 
lio 27. —. Jungt. Valstijų-1 at
stovų buto anti-amerikoniškai 
veiklai tyrinėti komisija bųyo 
pakvietusi ketvirtadienį liudy
ti apie automobilių pramonės 
streikus Homer Martiną, auto
mobilių darbininkų unijos pre
zidentą. Martin pasiuntė komi
sijai telegramą, prašydamas pa- 
liuosuoti jį nuo liudymo. Jis 
taipgi pareiškė, kad sutinka 
su prez. Roose’veltu, kurs prieš 
porą dienų kritikavo komisijos 
veiklą.

Daladier nori trauk
tis iš Europos

MARSEILLES, Francuzija, 
spalio 27. — Čia laikomas ra
dikalų socialistų partijos kon
gresas. Tai partijai priklauso 
ir Francuzijos premjeras Dala
dier.

Ketvirtadienį Daladier pasa
kė kongresui kalbą. Išreiškė 
viltį, jogei Vokietija ir Fran- 
cuzjja prieis susitarimą ir pa
jėgs kooperuoti ištikimai.

Įdomesnis pasirodė kitas jo 
pareiškimas. Būtent tas pareiš
kimas, kad ateityje Francuzija 
turinti daugiau rūpintis savo 
kolonijomis, negu kovoti dėl 
vadovybės Europos kontinente 
su Vokietija.

Sukilėlių ataka 
atremta

HENDAYE, Francuzija, spa
lio 27. — Ispanijos lojalistų 
valdžios pranešimas, išleistas 
ketvirtadienį, sako, kad loja- 
listai atrėmė sukilėlių ataką, 
kuri naktį į ketvirtadienį mė
gino perlaužti lojalistų liniją 
Madrido fronte.

Iš Lietuvos
LIETUVOS UŽSIENIO POLI
TIKA PASILIEKA PASTOVI.

KAUNAS, spalio 22 d. pasi
baidė Lietuvos pasiuntinių Eu
ropoje konferencija. Pasiunti
nių pranešimai ir pasikeitimas 
nuomonėmis patvirtino, kad 
gandai ir spėliojimai dėl taria
mų tarptautinių pavojų nepa
grįsti. Lietuvos tarptautinė pa
dėtis pasilieka pastovi kaip ir 
ligi šiol. Sutartina Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos neutralumo 
politika lulftttm’a tinkama toli
mesniam Lietuvos tarptautinės 
padėties stiprinimui. Tos poli
tikos pagrindu numatoma da
ryti naujas pastangas palaiky
ti ir dar labiau gerinti santy
kius su visomis valstybėmis, 
ypatingai su netarpiškais kai
mynais.

PAKEIČIAMAS TAUTAI IR 
VALSTYBEI SAUGOTI ĮSTA

TYMUI PAPILDYTI PRO
JEKTAS.

KAUNAS. — Tautai ir val
stybei saugoti įstatymui papil
dyti projektas Seimo komisijos 
žymiai pakeičiamas.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
VIRŠILA ŠAUDYMUOSE PA
SIEKĖ PASAULIO REKORDĄ

KAUNAS. — Dragūnų Ge
ležinio Vilko pulko priziniuose 
šaudymuose viršila Balčiūnas 
pasiekė pasaulio rekordą 9 mm 
pistoletu penkiais Šūviais išmu
šęs visus 120 taškų. »

EUROPOS MOTERŲ KREPŠI
NIO PIRMENYBES 1940 ME
TAIS PAVESTA SURENGTI 

LIETUVAI.
KAUNAS, spalio 23 dieną iš 

Romos grįžo laimėjusios Lietu
vai antrą .vietą krfepšininkės. 
Romoje principiškai pavesta 
Lietuvai surengti antrąsias Eu
ropos moterų krepšinio pirme
nybes 1940 metais.

LIETUVOS KARIŲ ŽYDŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

KAUNAS, spalio 23 d. čia 
įvyko Dalyvavusių Lietuvos 
Nepriklausomybės Kovose žy
dų Karių Sąjungos penkerių 
metų sukakties suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo Vyr. štabo 
viršininkas, brigadas gen. Čer
nius, burmistras Merkys ir apie 
1,000 buvusių karių. Suvažia
vimas pasveikino prezidentą ir 
pagerbė nežinomąjį kdrį Karo 
Muziejauš sodelyje. 
1938/X/26 d.

NĘW YORK, N. Y., spalio 
27. — Trečiadienio vakare, 
transliuodamas per radiją pra
kalbą New York Herald Tri
būne forumui, prez. Roosevel
tas griežtai pasmerkė tautas, 
kurios vartoja jėgą, ištrėmi
mus ir priespaudą, kaipo na- 
cionalią politiką.

Svetimos šalis, pareiškė pre
zidentas, neprivalo grūmoti pa
sauliui karo katastrofa.

Kaltinimai Amerikai, kad 
jos valdžia, jos tarnautojai, jos 
politika vaduojasi nesąžinin
gais sumetimais ir korupcija, 
faktinai reiškia takas prieš pa
čią Ameriką, prieš jos konsti

Saliunui bausmė — 
$2,500 sumokėti

CHICAGA, spalio 27. — Mo-
teris Antoinette Richine išgėrė --------------—-
saliune paintę snapso ir mirė- • BERLYNAS, Vokietija, 
Moters vyras iškėlė teisme by- spalio 2f7. — Britanijos domi- 
lą, ieškodamas $100,000 atly- navimas , Tolimuose Rytuose 
ginimo. Teismas -išnešė byloj pasibaigė visam laikui — jtaip 
sprendimą, pagal kuri tavernos pareiškė Toshio Shiratori, nau- 
savininkai Paul Sakenas ir jas Japonijos ambasadorius Ita-
Peter Waicunas turės sumo
kėti $2,500. Pinigai teks miru
sios moters dukteriai, 3 metų 
mergaitei.

Gretine uždrausta 
Vokietijoj

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 27. — Vokietijoj išleistas 
naujas patvarkymas. Jis drau
džia gaminti be-' kokią greti
nę arba krem% ikščią ar 
saldžią. Gretine diaudžiama ga
minti aštuonis mėnesius me
tuose, nuo rugsėjo 15 iki ge
gužės 14 d.

640,000 darbininkų 
gavo darbo • __

WASHINGTON, D. C., spa
lio 27. — Darbo sekretorius, 
p-nia Perkins praneša, kad nuo 
birželio iki rugsėjo mėnesio vi
soj šaly gavo darbo 640,000 
asmenų, neskaitant žemės ūkių 
samdos. 440,000 darbininkų ga
vo darbo nuo rugpiučio mėne
sio.

Halifax prašo Jungt. 
Valstijų pagalbos
LONDONAS, Anglija, spalio 

27. — Britanijos užsienio rei
kalų ministeris, lordas Halifax, 
kalbėdamas per radiją trečia
dienio vakare atsišaukė į Jung
tines Valstijas, kviesdamas jas 
kooperuoti su Britanija taikos 
palaikymui.

NEW YORK, N. Y., spalio' 
27- — Prokuroras Lamar Har
dy, vadovaująs bylai prieš vo
kiečius šnipus, ketvirtadienį 
pareiškė, kad prapuolė knyga, 
kurioje buvo aštuoni nufoto
grafuoti laiškai, užrekorduoti ■ 
teisme kaipo įrodymai sprieš 
kaltinamuosius vokiečius.

tucinės atstovybės valdžią.
Kalbėdamas apie ginklavi

mąsi prezidentas pasakė, kad 
Jungt. Valstijoms tenka gink
luotis, kai kitos šalys ginkluo
jasi iki dantų. Palietęs taikos 
klausimą, jis pareiškė, jogei vis 
aiškiau matyti, kad baime at
siekta taika nežada būti nė kil
nesnė, nė ilgesnė už taiką at
siekta kardo pagalba.

Prez. Rooseveltas prisiminė 
ir Amerikos kontinentą (west- 
ern hemisphere). Pasakė, kad 
Jungt. Valstijos yra pasiryžu- 
sios dėti visas pastangas išlai
kyti to kontinento nepriklauso
mumą nuo kitų šalių-

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

iijai.

• NEW YORK, N. Y, spa
lio 27. — Muitinės agentai ket
virtadienį padarė kratą New 
Yorko valstijos vyriausiojo tei
smo nario, teisėjo Lauer, na
muose kratą. Ieškojo brangme- 
nų, įgabentų į Jungt. Valsti
jas, už kurias muitai nebuvo 
sumokėti.

O SHANGHAI, Kinija, spa
lio 27. — Japonai sušaudė ke
letą dešimčių kinų kareivių ir 
civilių gyventojų pasilikusių 
Hankowe.

• LONDONAS, Anglija, spa
lio 27. — Teroristai ketvirta
dienį nužudyti žydą, miesto Ti- 
berias merą. Meras buvo sun
kiai sužeistas.

• MARSEILLES, Francuzi
ja, spalio 27. — Premjeras Da- 

lladier, kalbėdamas radikalų so
cialistų partijos kongresui, 
smarkiai atakavo komunistus. 
Jo ataka skaitoma kaipo pa
laidojimas liaudies fronto.

UŽDRAUSTA MEDŽIOTI 
KURAPKAS

Žemes ūkio ministras uždrau
dė medžioti slampas (kurap
kas) nuo spalių 1 d. ligi atei
nančių metų rugpiučio 31 d.

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

—NAUJIENŲ ADM.



NAUJIENOS, Chicago, Dl. Penktadienis, spal. 28, 1938
y7TOT7TO.M1J.?!.! t..

A. CONAN DOYLE Verte MIKAS ŠILEIKIS

Kruvinos Studijos
.ris i

(Tęsinys)

“Jys sakptve, buvęs marimi 
seržantas,” pasakė šerlakas 
Olmsas.

“Po šimts pypkių!” aš pa
maniau. “Jis žino, kad ąš ue- 
galiu pasilyginti jo spėjimui.”

Vargiai tespėjo mintjs per
bėgti per m.ąno galvą, kai vy
rąs, kurį mųdM sek^me» pa
stebėjo durų numerį ir greit 
ėjo skersai gatvę. Mes išgirdo
me garsiai barškinant į duris 
ir skardžius apačioje bąįų 
žingsnius.

“Ponui Šerlakui O)mS4U»Pjis 
pasakė, įeidamas į kambarį 
ir paduodamas mąpo draugui 
laišką.

Matydamas jo pasiputimą? 
aš sumaniau paklausti koks 
jo užsiėmimas. Jis truputį ly^ 
susigėdo dėl savo drąsaus įvir- 
timo į butą. “Ar aš negalėčiau 
jus, mano prieteliau,” aš pa
sakiau švelniu balsu, “paklau
si, koks jūsų užsiėmimas?” 

• “Komisijonierius, pone,” jis 
drąsiai pasakė. “Uniformą ati
daviau pataisyti.

“Ir jus buvote?” aš paklau
siau žvairai žvilgterėjęs į sa? 
vo kompanioną.

“Seržantas, pone, Karališkoj 
Marinų Lengvojoj Jnfanteri- 
joj, pone. Nėra atsakymo? 
Taip, pone.”

Jis sumušė kulnius, pakėlė 
savo ranką, atiduodamas pa
garbą ir išėjo.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ. .
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public' Liabi- 
litie$.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.
•

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 rytų iki 1 vai. 

po pietų.

SKYRIUS III, 
LAŲRISTANO DARŽO 

MISTERIJA
Prisipažįstu, kad aš gerokai 

nusistebėjau, patyręs savo 
kompaniono natūralų pašau
kimą jo teorijose. Mano pasi- 
tiįėjimaą ir pagarba jo ąpą- 
lijiSs pajėgom^ s^feėtįųai pa
didėję. Ęet vis dar pasiliko 
mano mintyje neaiškios nuo
žiūros, kaip ten nebūtų, jog 
visas dajykas atrodė tik per
dėta epizode, kurįęn ir aš pats 
buvau įveltas. Kai aš pažvel
giau į jį, jis užbaigė laišką 
skaityti. Jo akys rodė kažko
kią tuštumą, iš kurių, išraiš
kos mątėsį dvasipė obstrukci- 
ją?

“Kokias iš to išvadas jus 
darote?” aš paklausiau.

“Kokias išvadas?” atsakė jis 
ramiai.

“Taigi, juk jis yra buvęs 
marinų seržantas.”

“Aš neturiu laiko dėl tokių 
menkniekių,” šiurkščiai jįs at
sakė, paskui nusišypsojęs tę- 

•eė: “Atsiprašau dėl mano sta
čiokiškumo. Jus nųtraukėla 
mano galvojimo Siųlą, tačiau 
gerąi, kad taip atsitiko. Jus 
ak'uališkai negalėjote numa
tyti, jog šis žmogus buvo ma
rinų seržantas?”

“Tas tįesa.”
“Visuomet yra lengviau ži

noti, negu išaiškinti, kodėl aš 
žinojau. Jeigu jus kas paklau
stų įrodyti, kad du ir du yra 
keturi, jus, gal būt, turėsite 
keblumo, nors ir būdamas tik
ras fakto teisingumu. Kad ir 
skersai gatvę, aš mačiau dide
lį mėlyną inkarą ištaturuotą 
ant to žmogaus rankos užpa
kalio. Tas rodo juros žmogaus 
užsiėmimą. Jis dar turi mili- 
tarišką būdą įr, be to, regulia- 
riškus inakabardus. Tokiu bū
du męs turime jį kaip tipišką 
mariną. Jis buvo žmogus su 
tam tikra svarba ir tūla jėga 
komandoje. Jus turėjote pa
stebėti, kaip jis laiko savo gal
vą ir rankoje lazdelę. Taip 
pat rimtas vidutinio amžiaus 
žmogus. Jo veide matėsi visi 
faktai, kurie mane pertikrino, 
jog jis buvo marinų seržan
tas.”

“Stebėtina!” aš sušukau.
“•Paprastas dalykas,” Olm- 

sąs pasakė. Iš jo veido išraiš
kos aš spėjau, kad dėl šito 
mano išsireiškimo jis bus pa
lenkiu'as. “Aš tik ką sakiau, 
kad nėra kriminališkų nusi
kaltimų. Išrodo, kad aš nękly-

CRANE COAL ( OMPANY 
533? So. Long Aveiųje 

TeJ, Fortsmęuib 9022
POCAHONTAS Mine’ Rųfi ' 37-50
f $ orione d) Tonas  ....................... v. Tf"

SMULKESNES DAUG piQĘ.SNfi» 
Perkant 5 Tonus ar Ųąuęiąu 

ŠI KAINĄ TIK TRUMPAM LAIKUI
* ■—» Į ——.!»■ ............... Į    -■*

i >

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS i
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Cąnal 8500

dąų—žiūrėk čia!” Jis numė
to mąn notą, kurią komisijo- 
nierįųs buvo atnešęs.

“Kodėl,” ąš sušukau kai pa
mačiau ląišką, “tas baisu!”

“Atrodo, truputį keistoka/’ 
šaltąi jis atsakė. “Ar negalė
tum man perskaityti garsiai?”

Laiškas, kurį aš jam per
skaičiau,—
“Mano brangus Šerląkai Olm- 
sai,—

“Praei'ą naktį atsiliko ne
paprasti dalykai po numerių 
3, Laųristano Daržuose, Briks- 
toųo Kelias. Musų sargybos 
vyras apie antrą valandą ryto 
iųąlė šviesą,, Namas buvo ap
leistas ir tuščias. Labai įtarti
na, kad kas nors ten buvo ne
gera. Jis rado duris atidaras 
ir priešakipiaiųe kambaryje, 
kuriame nebuvo rakandų, bu
vo rastas gerai apsįrėdžiusįo 
džentelmeno kūnas. Jo kišenė
je buvo rasta korčiukė su var
du fĘnokas Drebęris, Cleve- 
Jand, Oftio, U. S. A.’ Ten nę- 
bu*a vagystės neigi įrędyimb 
kaip šitas žmogus ten sutiko 
mirtį. Yra kraujo žymiu kam
baryje, bet nėra ant jo kūno 
žaizdų. Mes niekaip negalime 
suprasti, kaip jis atėjo į šitą 
tuščią namą. Visas dalykas 
yra tik paslaptis. Jeigu jus ga
lite ateiti į namą bile laiku 
prieš dvylik'ą valandą, jus 
rasite mane. Aš viską palikau 
statu quo stovyje, kol gausiu 
jūsų pranešimą arba sulauk
siu jus ateinant. Jeigu jus ne
galite pats ateiti, aš suteiksiu 
jums pilnesnes žinias. Aš bu
siu/ jums labai dėkingas dėl 
išreiškimo jūsų opinijos.

“Jūsų ištikimas,
“Tobijus Gregsonas.” 

“Grcgsonas yra vienas gud
riausių skotlandjardiečių,” pa
stebėjo mano draugas; “jis ir 
Lestradas yra tie žmonės, ku
rie turi pirmenybę tokiais at
sitikimais. Juodu abudu yra 
greiti ir energingi vyrai, bet 
savotiški—ir pervedantys. Jie 
dargi laiko atstatę peilius 
prieš viens kitą. Jie yra dideli 
pavyduoliai, kaip, nelyginau*, 
pora profešijonalių ^gražuolių. 
Bus daug juoko, jeigu juodu 
abudu bus pastatyti prie šitos 
misterijos išaiškinimo darbo.”

Aš nusistebėjau jo šaltumu, 
kąi jis atsiliepė apie šitą rei
kalą. “Suprantama, čia nega
lima gaišinti nė minutės lai
ko,” aš pasakiau. “Ar aš galiu 
bėgti ir užsakyti jums veži
ką?”

“Aš dar nesu tikras, kad aš 
'en eisiu. Aš esu neišgydomas 
tinginio velniūkštis, koks tik 
kada nors galėjo vaikščioti 
odiniuose batuose,—aš einu 
tik tuomet, kai manim kiti 
pasitiki, ir kai aš pats esu gy
vai nusiteikęs eiti.”

“Kodėl gi, juk čia yra gera 
proga, kurios jus laukėte.”

“Mano brangus drauge, kas 
man iš to? Tegul aš atmegsiu 
viso reikalo mazgą, jus galite 
būti tikras, kad Gregsonas, 
Lestradas ir Ko. pasiims visą 
kreditą. O mano asmuo pasi
liks tik neoficialių f igur avi
mu.”

“Bet jis prašo jus jam pa
gelbėti.”

“Taip. Jis žino, kad aš esu 
jo yyresnis ir todėl jis man 
išpasakojo savo reikalą. Bet 
jis sulaikytų savo liežuvį, jei
gu butų trečias asmuo tarp 
musų. Kaip ten nebūtų, mudu 

•važiuosime ten ir pažiųresį- 
me. Gal būt, aš turėsiu daug 
juoko iš jų, jeigu nieko dau
giau. Važiuojame!”

Jis greitai užsivilko paltą 
ir skubiai sukinėdamasis pa
ragino mane, iš ko matėsi, 
kad jo energija atbudo iš apa
tiško sustingusio žmogaus.

“Pasiimk savo kepurę,” jis 
pasakė.

*‘Jųs norite, kad aš važiuo
čiau su jumis?”

“Taip, jeigu jus neturite ką 
nors geresnio veikti.” Minutę 
vėliau, mudu jau buvome pa
togioje karietoje, kurį smar
kiai riedėjo Briks'ono Kelio 
link.

Buvo miglotas ir debesuotas 
rytas. Pilkai spalvotas uždan
galas kabojo virš miesto sto-

NESUtAIOKITE hvo 
HVidurių” su Atirisis 

t liuoouotojais!
Jei jūsų viduriai yra užkietėję ir jus 
nųrij; gero išvalymo, jums reikalin
gą liuosuotpjj—bet jurps nere.k lįą- 
ga tam jokio šiurkštaus gydymosi! 
Ka.cįapgį yra tpks liųpsaotojąs, kuris 
outeijcs' g£ią, visišką isvalyiną—pet 
be to baisaus vidurių skaudėjimo!
Ex-Lax išgąuną gerąs pąsekrpes — 
bet švelniai, be sukrčtįmo jūsų vi-, 
durių, be koktumo ar nusilpnėjimo.
Ir Ex-Lax yra lengvai paimamas— 
turintis lygiai tokį skpnj, kaip gar
dus šokoladas!
Daugiau kaip 30. rpetų E#-Lax buvo 
Amerikos mėgįamiausiąs šeįn)os vi
durių liuosuotpjas. Dabar jis ypa 
MęksHŠka’ Pagerintas. Ištįkrpjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 
nors pirmiau. Jis turi GERESNĮ SKO
NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo.

Lygiai geras vaikajias, iy suau
gusiems!

'."UJ.IIIUI.I

SAU^ORITĖS PAM^DŽKUIMV!
ATSĮSAKYKIT' 
PAKEičtĄNčĮyi 

Garninama tik vienas ilkrąs $X- 
Laxl Įsiderpėkit teisingą ant ‘.dĮB- 
žųt.ės užrašą - E-X-LA-X, Kad 
g'autąpaėt Ęs-bąs pasėmęs, 
kąląųkįt tikrojo Ęk-tax.

Jį

1Q ir 25 dėžutės yrą 
jūsų Vaistininką.

I

pas

gų. Gatvėse matėsi purvinos 
spalvos atspindžiai. Mano 
kompanionas buvo geriausiai 
nusiteikęs. Jis prisiminė net 
apie Kremonos smuikavimą ir 
skirtumą tarp Stradivarijauš 
ir Amą*i. Kai dėl manęs, tai 
aš tylėjau nekaip jausdama
sis surugusiame orę ir prislėg-

tas šitos kelionės melancholi
ją, kur mudu, kviečiami vy
kome.
„ “Neįšrodo, kad jus kręiptute 
dėmesį į šį reįkąlą,” aš pasa
kiau ant galo pertraukdamas 
Olmsų mųzikalįšką nuotaiką.

“Dar nėra reikalo,” jis at
sakė. ‘‘Butų didelė klaida te
orizuoti pirma negu turėsiu 
įrodymus. Tas yra sprendžia
mas dalykas.”

“Jus greit turėsite savo da
lą,” aš pastebėjau, rodyda
mas pirštu; “čia Brikstono 
Kęlias ir tas namas, jeigu aš 
neklystu.”

“Taip. Sustok, vežike, sus
tok!” Mes buvome dar šimtą 
ar daugiau metrų nuo namo, 
bet jis užsimanė čia išlipti ir 
mudu savo kelionę baigėme 
pėsti.

Numeris 3, Laųristano Darr 
žai, išrodė niūrus ir nušepę. 
Buvo vienas namas iš keturių, 
kųri§ stovėjo kiek atokiau 
pųo gatvės; du buvo užimtį 
įr dn tušti. Pąstarojo trys lan
gai melancholiškai žiurėjo 
laukan, kurie buvo be užlaidų 
ir šlapį. Ant dviejų langų bu
vo padėta kortos su užrašu: 
“Nuomai-” Nedidelis darželis 
buvo apleistas. Kur-ne-kur ky
šojo nuskurę retai išsimėtę 
augmenys, ir kuris skyrė šitas 
šlubas šalia gatvės, ir kurio 
šonu pjo siauras, gelsvos spal
vos žvyro ir molio mišiniu iš
piltas takelis. Visa šita vieta 
nuo lietaus atrodė permirku
si ir niūri, nes per naktį lijo. 
Daržas buvo aptvertas trijų 
pėdų plytų siena su medinių 
rąstų viršum. Prie šitos sienos 
atsirėmęs stovėjo policininkas,

JUOKAI
APGALVOTAS' NUTARIMAS

Į vieną Amerikos miesto 
teismą atveda kišenvagį, kurį, 

nė karto nebaustą, 
5 doĮerių bauda. / 

valdininkas taria: 
teisėjau, aš nuteis

tąjį išklausinėjau ir aiškiai nu
stačiau, kad jis tik du* dolerius 
teturi.

— Nesvarbų, — atsąkp tei
sėjas, — aš jau apgalvojau: 
tamsta įšyesk jį pasivaikščioti 
vieną valandą ir kai po to grį
šite, aš tikiuos, kad jis turės 
penkis dolerius.

Oftafl TeJ. YifOy
DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4Š10 SO. MTCtHGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107

nubaudžia
Policijos
— Pone

apsuptas keleto smalsuolių, 
laukiančių žinių apie šitą tra
gediją. Jie visi stovėjo ištempę 
kaklus ir įsmeigę namo pusėn 
akis.

(Bus daugiau)

ADVOKATAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
' DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447. South Fairfield Avenue

• TeJ. LAFAYETTĘ 0727

I - A 1 V 4 koplyčios visose
J* LŠL czl. X Chicagos dalyse

■ 1- | 1)1 ...................■ .......... .'L

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

P. ŠALTĮMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

F TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P, J. RIDIKAS
33.54 §o. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S, p. MAŽEIKA
3319 Litųanica Avęnųe

Yards 1139
Yards 1138

■ ' ■     ■ .t     .■ Į ■ ■ —f n. ■ II H. J. n, ■ ■

LACHAWIC£ IR SŪNUS
<$14 Weąt 23rd.PUęc Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąąt JQ8|h Street Tel. Pullman 1270

■ ' _ ------- J'------ J'..................................................| 1........... . -T. 1 1 'L' ’ —...........................

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 §0. Westerų Avė. 'Phone Virgiui a 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaniėa Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B, PETKUS
45834 So. Westęrų Avė. Phęne Grovehill 0142
J410 Soųtb 49tb Cnurt Qicero\ ' Phone Cicerų £109

Ofiso Tel. Virrinia 0036 
Residence Te). BBVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENU£
Ofiso valandos: 
ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTĘ CLĄBEMONT AVĘ, 
Valandos —9—10 A. M. 
Negalioj pagąl sutartį.

nuo

Dr. F. Pulsuoki Le Van.
G YDYTOJAS-CHIRURGAS, X-KAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W, Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 WEST MADISON STREET 
VaL IJki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tet Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

K. E GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Office and Res. Phone Calumet 7|72 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:36 p. m,

DR. ST. NAIKELIS
Physįcian and Surgeon 

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

JOSEPH J. GRISU
T 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. 8814 

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VV este r n 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 Petnyčioj nuo 2 iki 6 v.v, 
Sųbatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
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. Speciąlė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai' pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYT0JAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal' sutartį.

8

K>rt 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 
Pitone YARDS 7299

2-4

Jei

Maręuette Medical Building 
6155 S07 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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 .

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

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

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
gydytojai jr DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ DraugijosNariai _______  
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sęredomis ir nedėl. pagal sutartį 
6631 Sb* Califpruft Avepų© 
Telefoną* Repuhlic 786#

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 2£-Bay ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Ląborątoria
IO3.4 W. 18th St, netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:3Q vai. vakaro.

TeL Canal 3116
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Centrą! 7464

Dr. Charles Segal
' OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10 Ugi 12 vai ryto, nuo 3 įkl 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MH>WA¥ 2880
DR. BRUNO J.

ZUBRĮCKAS
GYDYTOJAS ~IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St 

VALANDOS: S—4 popiet ir 7—6 
vąkąro. trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandoj
Nuo 10 ikį 12 dieną. 2 iki 3 p<
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 1!

Rez. Telppbon* PLA2A 3400
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D. Kuraitis

Į EGIPTĄ 
SU BUICH.U

savo šeimos gyvybę. Tiesa, ne 
visi vienodai gyvena, tas pri
klauso nuo žmogaus suprati
mo, sugabumo ir pastangų, bet 
abelnai ūkininkui toli nueiti ne- 0
galima, nors ir gabiausias butų.

Rašo Domininkas Kuraitis
lUGIKIUIIHIIIIIIUIK..........I.........................................................................................................................................    U

Dainos
Valstybinė ir Samagonas

Už literį skaidriosios Lietu
voj reikia mokėti 5 litus 20 
centų, o kaimietis už rugių pu
rų gauna 8V2 lito. Literis gi 
yra 5-ta dalis galiono, mažes
nė nė kvortų. Mylintien^ gerti 
dviems vyrams į turgelį nuva
žiavus neužtenka. Ūkininkas i 
turgelį nuvažiavęs negali ger
ti iš savęs, tik jei kas “užfun- 
dina”, arba retai kada susidė
ję išsigeria. Daugumoj geria 
naminę degtinę, kaip Amerikoj 
kad buvo prohibicijos laikais— 
munšainą.

Samagoną geria visuose kam
puose, nes jis kainuoja nuo pu
santro iki dviejų litų, tai reiš
kia tik trečdalį tiek, kiek už 
valstybmę degtinę. Jos gerumas 
nėra tokis pat geras kaip val
stybinė, bet aplinkybės viską 
sudaro, žmonės nori gerti, ge
resnės gi įpirkti negali. Alus 
jau per pusę pigesnis negu bu
vo 1934 m., bet degtinės kaina 
nepasikeitę. Dabar alų daug 
daugiau geria, negu pirmiau. 
1931 m. maža tanka alaus kai
navo 90 c, 'dabar gi kainuoja 
45c. Tečiau degtinės kaina yra 
pasilikusi ta pati.

Jei supigintų ir degtinę, tai

Indų ir Sidabro 
Setų Pasiūlymas 
Tuoj Pasibaigs

___ f

Per daugelį savaičių} Nau
jienos savo skaitytojams davė 
progą už mažus pinigus įsigy
ti gražius indus ir sidabro se
tus. Dabar tas pasiūlymas tuoj 
pasibaigs. Jei kuri moteris dar 
nori dapildyti savo indų setą 
ar sidabro rinkinius, prašome 
tai tuoj padaryti. Turime dar 
ir keletą 26 šmotų Rožių ir 
Lapukų setų, kuriuos galima 
įsigyti tiktai už $4-00 su meti
ne Naujienų prenumerata. Tie 
26 šmotų setai yra labai gra
žus- Jie kam nors gali būt gra
ži Kalėdų dovana.

žmonės paliautų daisę-^naminę 
ir gertų valstybinę, nes jie vis- 
tiek gerti nenustos. Aš Lietu 
vos valstybės nesmerkiu už lai
kymų augštą kainą, bet kas iš 
to, jei ūkininkai neperka- Kad 
valstybinė nupigtų kiek nupigo 
alus, tada žmonės liautųs virę 
naminę. Bet kol ji yra tiek 
brangi, jie negali jos įpirkti, 
tai ir dainuoja apie naminę. 
“Kodėl negerti”, juk ją tas pats 
dievulis sutvėrė. Tai jie ir ge
ria samagoną—munšainą.

Pabauda už virimą samago- 
no yra gana didele. Pirmą kar 
tą sugavus, virėjas gauna 6 
mėnesius kalėjimo ir 600 litų 
pabaudos. Jei negali sumokėti 
pinigines pabaudos, tai dar 
tenka sėdėti 40 dienų.

Jei yra iš ko rinkti pinigus, 
tai 40 dienų visai nesirūpinama. 
Parduoda karves, kiaules ir ar
klius ir išrenka pinigus- Gau
tus pinigus dalina į tris dalis. 
300 litų tenka valstybei, 150 li
tų eina policijai, o likę 150 li
tų eina tam išdavikui, kuris 
užrodė policiją, kur degtinė yra 
varoma. Tuos išdavikus kaimie 
čiai vadina “judošiais”, nes 
jiems tas vardas ir priklauso. 
Bet juk ir valstybei reikia gy
venti ir tvarka šalyje turi bu- 
ti. Laikui bėgant valstybė su
sipras, kad vienintelė išeitis yra 
nupiginti deginę. Gerti kaimie
čiai nesustos, nes išsigėrimas 
yra vienintelis jų smagumas ir 
džiaugsmas.

Kaimietis laukia, aria ir tik 
apie turgelį ar atlaidas mąsto, 
nes daugiau jis nežino kaip kę- 
lis bažnytkiemius apielinkėj. 
Bažnytkaimiuose literių negali
ma gauti, nes kaimiečiai neper
ka. Jie perka tik trečią dalį li
telio, mažą buteliuką—penkio
liktą dalį galiono. Už jį reikia 
mokėti 1 lt. 85 centus.

Kaimiečiai žino tik kelis baž
nytkaimius apielinkėj ir juose 
esančius atlaidus bei jomar- 
kus. Daugiau žinoti jam nelei
džia gyvenimo sąlygos, nors 
jis turėtų geriausius norus. Jam 
yra lemta žemelę arti, ir iš jos 
gauti vaisių, palaikyti savo ir

Pbone CANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNE
ANT KETURIOLIKTOS GATVES

908-910 West 14th Street, Chicago, Illinois
Pertaisyta moderniškai. Visi parankamai įvesta

MASAŽAS — CHIROPODIST
Atdara dieną ir naktį.—Moterim trečiadien. (Wednesdays)

. čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Cenler Plumbing & Heating Supply Co., Ino.
N. W. kampas State ir 551 h St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

“Ir ūkininkai cukrų augina, 
Patys gyvena su sacharinu”.
Reiškia ūkininkai augina cu

krinius runkelius, iš kurių yra 
gaminamas cukrus. Vienas ki
logramas cukraus kainuoja Ii ■ 
tas smulkaus ir pusantro lito 
plytelėmis. Tad lik pusmetis ar
gai cukrus atpigo po pusę lito 
ant kilogramo. Pirmiau buvo 
du litai plytelėmis ir pusantro 
už smulkų. Neturtingesni ūki
ninkai negali įpirkti. O nori ar
batėlės išgerti, tai pel'ka sa 
chariną. ši daina yra gana ilga 
ir apdainuoja kaimo gyvenimą. 
Jaunimas dainuoja su pamė
gimu ir visai nepaprastos pa
dėties, kuri yra apdainuojama 
šioj dainelėj. Jie linksmus, įsi
gėrę samagono yra pilnai pa
tenkinti savo gyvenimu.

Naktinis Gyvenimas
Puikiai išpuoštas Versalės re

storanas. Muzika groja iš 7 
muzikų. Publika susirenka po 
10 valandos. Susirenka gražių 
ponių ir panelių. 90 nuoš. jų 
ruko papirosus. Teko prie vieno 
stalo matyt dvi poras, kur abu 
vyrai nerūkė, o ponios bei pa
nelės rūkė. Man atėjo mintis: 
ar tik moterys neatims rūky
mą iš vyrų.

“Floor show” susidėjo iš 4 
žmonių ir tęsėsi visą vakarą. 
Po dviejų šokių, trečias du nu
meriai. “floor show”. Paskui 
vėl du šokiai, po to vėl “floor 
show”. Pažiurėjus į sėdančią 
apie stalus publiką nesimato 
jokio skirtumo tarp Chicagos 
puikiųjų restoranų publikos, 
lik ponių rūkymas pralenkia 
rūkymą Chicagos restoranuose.

Publikos ūpas išrodo gyvas. 
Muzikai pradėjos griežti šokių 
vieta tuoj prisipildo, šoka taip 
<aip Amerikoj, nė vieno lietu
viško šokio nebuvo. Buvo ma- 
;yt publikoj ir keli žydai. Čia 
pietus kainuoja tarp 7 ir 10 
itų be gėrimo. Gėrimas bran 

gesnis kaip kitur, bet neima už 
sėdynės.

Diedukas
Pabuvę porą dienų Kaune 

nuėjom pažiūrėti Dariaus-Gi-' 
rėno paminklo, kur dar radom 
vainiką padėtą nuo musų Chi
cagos Pirmyn choro. Pamink
las gražiai atrodo, tik dar ne
užbaigtas. Bevaikščiodami po 
kapines radom apie 10 metų 
mergaitę laistant vakarykščiai 
supiltą kapą. Kapas tik supil
tas, neturi nė Vieno gėlių vai
niko. Mergaite apiplyšus, basa, 
atnešė iš namų mažą buketą 
gėlių, įsmeigus į viršų kapo 
lieja vandeniu. Paklausta kas 
čia palaidota, mergaite atsakė: 
Diedukas. Tas mane labai su
jaudino, kad tokis mažas kūdi
kis, ir tai dar ne tėvų ar mo
tinos, o tik dieduko su .viena 
už savo jaunesne sesute laisto 
kapą. Amerikoj tų metų kūdi
kis skaitomas visai mažas ir 
apie sielos darbus nieko neiš
mano. Europos žmonės anks
čiau pradeda suprasti savo li
kimą.

šaukute
Nuvažiavom į turgelį šaukutą, 

kur mano tėvukas ir broliai va
žiuoja ką nors pirkti ar parduo 
ti kaip šaukuto turgelis atrodo, 
pirkti ar parduoti vistiek va
žiuoja ar pėsčias eina pamaty
ti kap šaukutu turgelis atrodo, 
nors tą turgelį jau daug kartų 
yra matęs.

Turgelis yra priemonė saky
ti, kad važiuoji į turgelį. Tik
rasis gi tikslas yra sueiti vieną 
kitą pažįstamą kaimyną—gal 
užfundys, o gal-susidėjus bus 
galima degtinėj paskandinti 
visus “smulkus”.

Tie, kurie atsiveža parduoti, 
pardavę nesiskubina namo grįž
ti.

(Bus daugiau)

ttAŪJffiNOS. Chicago, ffl.

Kodėl Pirkėjai 
Renkasi Krautuves

Kada pirkėjas renkasi krau
tuvę reikmenims apsipirkti, 
reikia manyti, kad tame yra 
ir svarbi priežastis. Neabejo
tina, kad toj vietoj jis gauna 
gerą prekių pasirinkimą, gerą 
jų kokybę, kainas visuomet 
žemas ir patikimą bei našų 
patarnavimą.

Ta tad priežastis ir bus to 
taip gausaus šeimininkių lan
kymosi į Midwest Stores krau
tuves. Jos čia nėra mažiau
sios abejonės, randa viską, 
kas joms reikalinga, joms ne
reikia vaikščioti iš krautuvės 
į krautuvę, kad apsipirkti, ge
rą ir patikimą patarnavimą.

Kitas dalykas. Kiekvienam 
pirkėjui rupi, kąd prekės butų 
geriausios. Tai yra svarbu ir 
sveikatos žvilgsniu. Ta, jos 
čia gauna, nes visos Midwcst 
Stores prekės yra .'užtikrintos, 
grynos ir sveikos. Dauguma 
pagaminta tų gamintojų, ku
rių vardas plačiai žinomas kai
po geros prekės gamintojų. 
Kaslink kainų, lai nereikia ir 
kalbėti, kad Midwest Stores 
kainos visuomet žemiausios, 
nes jos turi nuosavus didelius 
sandelius ir per jas perka pre
kes didmenomis. Ką jos sutau
po, tą gauna ir pirkėjas.

Tas pats yra ir su patarna
vimu- Kiekvienos krautuvės 
savininkas pats visuomet krau
tuvėje, pats stengiasi kiekvie
nam patarnauti. Jis per ilgų 
metų tarnybą yra įgijęs pilną 
patyrimą ir žino kaip kiekvie
nam patarnauti.

Taigi, perkant Midwcst Sto
res krautuvėse nevien patogu, 
bet ir ekonomiška. Kad tai tie
sa,, galima pačiam įsįtikinti nu
ėjus apsipirkti, šiandien tel
pa Naujienose didelis skelbi
mas, jose tik metus žvilgsnį 
galima įsitikinti siiįomų pre
kių vertybe ir kokia nauda čia 
perkant. < (Sk.)

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

Geriausi valgiai
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS!

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
__________ PENKT, IR SEŠTAD., SPALIŲ 28 IR 29__________  
«MIDWEŠT” GERIAUSIOS KOKYBĖS

Sviestas akrjžių sv. 27c
“MIDWEST” GERIAUSIA GOLDEN SANTOS 
'E>r ŠUTINTA 1 E? Z*SI TT a ŠVIEŽIA sv. ■V d KASDIEN MAIŠ. JL

“Midwest” DeLUXE KAVA Sv. ken. 25* 
“SNIDER’S” tom8ato CAJSiUr 9*
“GOLD MEDAL” CORN KIX ......................  2 pak. 230
“LIBBY’S” CHILI CON CARNE ............... 2~ken. ; 190
“DERBY” TAMALES ..................  11 unc.Blekinė 100
:TUXURY~PERKOŠTA
CRANBERRY SUNKA 17 unc. ken. 11 ’/20
“DROMF.DARY” PASTEURIZĖD
DATES be sėklų 7% unc. pakai 2 už 23*1
“MIDVVEST” GRAPE JUICE Paintės Buteliai ..........  2 už 25c
“PAUL*SCHULZE” GRAIIAM KRAKĖS ..............  Sv. Pak. 17c

“SUNSHINE” NUT TOP COOKIES ............................. 10 už 10c
«MlfHVEST’'~filšTNTI-KEPTI
PORK BEANS Reguliaris kenas ........ 5*
‘LIPTOI^^^LTONOLEIBELIO
JUODA ARBATA Mažas 9c. % s v. pak 22^
“LINCOLNŠHIRE” VIlriAS~KUMPIS .......................... l/2 sv. 27Č
“RICHTER’S”~RUKYTI BUTTS ...................... Sv. 340
“BLUE LABEL” TEPIMUI SURIS ...................... 5 unc. džiaras 16c

‘^UNKIŠT^ORANDŽIAI,,, „,„„,2 TPI 25?
FANCY LOUISIANA AGURKAI .................... ?,................... Sv. 5c

A T F CREAM CORN STARCH Sv. 2 už 15c
° jl A o CUBE LAUNDRN STARCH Pak. 2 už 17c

LIFEBOUY MUILAS Kiekvienas 5*/^
AMERICAN FAMILY MUILAS ...................... 5 už 230
OXYDOL 2 maži 17c. Didelis Pakas 21* | 
“20 MULE TEAM” BORAX .................. Sv. pak. 150
“REX” MINERAL POWDER 6 2 maži 17c Didelis Pak. 20c
CHIPSO 2 maži 17c. Didelis Pak. 21^ Į 

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS 

/''■>. " ................ ...Ut;,, .. ......M..,..

PIRK NUO

Mlū,WE§T
400/

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

DUODAME
PINIGUS!

41 --------—

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

Kreipkitės į 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- 
’ėldienius.

MUSUIŪT
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad grauti g-reitą pagrelbą, reikia dau- 
Iriau/nefiru "tik m isties." Reikia “PrieS- 
erktnanėio,” tokio kaip Beno fevelninan- 
Mo. raminančio Musterole. kad persun
kti per odos pavirfii, parelbai nuo krau
jo sukepimų ir skausmų. sIoku pasek
mių.

Raumenų diegimas, skausmas ir su
stingimas paprastai greit pavyksta nu
galėti.

Geriau negu seno budo mustardiiiiB 
plasteris. Per 30 metų milionai varto
ja. Daugelis iA gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas, vaikų (Švelnus) ir ekstra stip
rus, 40c visose vaistinėse.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f or Itching of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, ,žvynuo(įoB. ugninės Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa- 
gelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “Į 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 35 
metus.”

Neregimas, nedėmčtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 36c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N

kur apsauga

jrNAUDA!

senus pa 
į NAUJIENŲ SPUL

t/jafstTN 
OF YOia 

INVCiTMtNT

Užtikrink savo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną ♦

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET 
TELEFONAS, CANAL 8500

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

\ TO . 
XV HOOO.

Pats Sau Padėsi... Jei 
Rūpesčius Mums Paves

Buy gloves with whot 
it savęs

Aėr* reikalo mo*SU »Oc * 
itaunan kad r*at« 
kaikl« Mstsrtae Tooth Paats 
lfd<sU« tat»« paretdnods et 
46c f vale ir apsaus-o daa

Ae to raltte oi*V 
t? ni kartuos raitu •» *‘©!rk 
t plršusaltes ar k/ eita 
i.>wbe’-» Pbarataeai Oo

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
Rudeninių Madų 

Knyga

PHk gavome naują madą
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit save
orderius:

«jlw
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UžaakyMo
Chicagoįe. — paštu:

Aldams
Pusei metų ___ _________
Trintu rpfinesiams
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per įšnešiptojusį
Viena kopiją ......—8ę
Savaitei ................... .
Mėnesiui _______________ 75c

Suvienytoje Valstijose, pę Chicagoj, 
paštu;

Metasps _____—............----- 5 $5.00
Pusei metų ______________- 2.75
Trims mėnesiams ..... .
Dvieip mėnesiams _________  1.00
Vįepąm įpėnesiųi-------------- .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpigintą)

Metams -------------- ...... $.8.00
Pusei metų ......—4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.5,0
Pinigus reikia siųsti pąštę Money

Ordgrįp kartu pu užsakymu.

Rooseveltas prieš diktatoriškų taikų
Prezidentas Rooseveltas vėl pasakė kalbą, aštriai 

pasmerkdamas diktatūras ir jų politiką. Jisai pasmerkė 
jas už tai, kad jos persekioja tautines ir religines ma
žumas; už tai, kad jos savo reikalavimus remia, grąsin- 
damos karu, ir už tai, kad jos savo spaudoje šmeižia 
žmones ir valdžios narius demokratinėse šalyse.

Ypač reikšmingas buvo Ropsevelto pareiškįmas, 
kad “taika, paremta baime, yra taippat bloga, kaip ir 
taika, paremta kardu”. Aišku, kad šitais žodžiais jisai 
taikė į Miuncheno sutartį, kuria Chamberląinas ir Dalą- 
dier išvengė karo su fašistinėmis diktatūromis, paauko
dami Čekoslovakiją.

Nėra jokios abejonės, kad šitais savo žodžiais J, V? 
prezidentas sustiprino nugarkaulį tų demokratijos at
stovų Europoje, kurie dar nėra pasiruošę prieš fašistiš
kas diktatūras kapituliuoti. Bet gaila, kad Rooseveltas 
savo žodžių neparemta darbais. Ar jisai nors pirštu pa
judino demokratijos apgynimui Ispanijoje? Ar jisai už
tarė čekus nuo Hitlerio grąsinimų? Ar jisai bandė su
stabdyti ginklų pardavinėjimą japonams, kurie baigia 
smaugti Kiniją?

leidžia, bet juos persekioją. 
Tūkstančiai Rusijos socialde^ 
mokratų yra sugrusti į kalėj b 
mus ir koncentracijos stovyk
las; kiti tūkstančiai yra Iš
tremti į Sibirą, į Turkestaną įr 
į Užsienius, — jau nekalbant 
apie daugybę socialdemokratų, 
kurie bny.o sutaudyti!

žodžiu, Maskva elgiasi su 
socialdemokratais Šimtą kartų 
blogiau, ųegp Sįrovo valdžią 
Čekoslovakijoje pasielgė su kp? 
munistąis. O betgi Maskva ne? 
turi gėjos daryti priekaištus 
Čekosjovąki j os socialdemokra? 
tams, kad jie komunistų neuž
taria. Kaip pavadinti šitokį 
Maskvos dviveidiškumą?

Pagalios, kaip atrodo pačios 
‘■Laisvės” rolė šitame dalyke? 
Ji dar niekuomet nėra nė vie? 
no protesto Žodžio tarusi prieš 
socialistų persekiojimus Sovie
tų Sąjungoje; priešingai, ji vi? 
sųoinet tą persekiojimų politi- 
ką remdavo, o dabar ji ima įr 
kartoja veidmainingus Mask
vos priekaištus Čekoslovakijos 
socialdemokratams. Tai kur jos 
logika? z .

SMŪGIS FAŠISTAMS
BELGIJOJE

H ’ll.'iP'n. ■<!,) ....n, ny.

V. Kauųeckas
T

Ir Trojanovskis “pailso”?
Sovietų pasiuntinybė Washingtone pranešė, kad 

ambasadorius Alel^andras Trojanovskis nutarė prašyti 
Maskvą, kad ji atleistų jį iš jo pareigų. Reiškia, dar 
vienas sovietų valdžios atstovas užsieniuose ‘-pąilso”, 
betarnaudamas Stalinui.

Galima numanyti, kad jisai vargiai begrįš i Rusiją, 
nes jisai žino, kas atsitiko su kitais sovietų ambasado
riais, kurie buvo pašaukti namo.

Trojanovskis, nėra bolševikas iš įsitikinimo, Kai Le
ninas 1918 m, išvaikė Steigiamąjį Seimą ir tuo budu 
iššaukė pilietinį karą Rusijoje, kuris tęsėsi trejetą me
tų, tai Trojanovskis įstojo į Steigiamojo Seimo gynimo 
komitetą ir vedė kovą prieš bolševikų diktatūrą.

Bet Stalinas jo “nuodėmes” užmiršo ir davė jam 
gerą vietą, tuo tarpu kai Zinovjevas, Kamenevas, Bų?- 
charinas ir kiti bolševikų šulai., kurįe kovojo kartu su 
Leninu, už diktatūros įsteigimą, tapo sušaudyti!

Keistesnės valdžios, kaip Rusijoje, ^ar pągaulią De
ra matęs.

New Jersey yra Amerikoje
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(Tęsinys)

1898 jm.; Susitikimas prie 
Faspcjos

1898 m, vasarą kapitoąąs 
Marsan pasikelia prancūzų mi
sijos pryšaky iš Kongo srities 
iki Nilo ir užima savo šalies 
vardų upės suloje esantį nedi? 
delį Ęaspdos miestą, “ 
Jąiku anglų-egiptiečių 
menės būrio vadas 
Kitčeneris okupuoja 
Anglijos vardų vįsą 
Sųdąną. Vieno ir kito keliaį 
turį kur nors susikirsti. Tai ir 
įvyksta rugsėjo 19 d- prie Fa- 
sodos. Į Kitčenerio ultimatumą 
Marsanąs atsako, kad iš savų 
viętęs jis tepąsitrąuksįąs tik jo 
vyriausybei įsakius. Tarp Qųąį 
d’Orsąy įr Foręįgą Office pra?

Pereitą .savaitę Belgijoje įvy? 
ko savivaldybių rinkiniai, ku
riuose, pasak “New Leader”, 
didžiausių laimėjimų turėjo so
cialistų partiją. 1

Tuo tarpu fašistiškoji “Ug
nies Kryžiaus” (Croix de Feu) 
partiją visai susmuko. Jos “fiu? 
reris” Leon Degrelle net. neda
lyvavo rinkimų kampanijoje- 
sakomą, kad dėl ligos.

Skaudžių nuostolių turėjo 
kpmunistąi,

GEOBBELS GRĄSINA 
LIETUVAI

ir

.Federalis teismas padarę sprendimą, kąd Jęrsey 
City (N. J.) meras Hague neturi teisės stabdyti In
dustrinės Organizacijos Komiteto (CIO) prakalbų vie
šose aikštėse ir deportuoti jo kalbėtojų. Apskričio teisė
jas William Clark savo sprendime nurodė, kad Diiesto 
vyriausybė arba jos tarnautojai neturi teisės varžyti 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir organizacijų įąisvę, ku
rių piliečiams suteikia kęnstitucija.

Taigi meras Frank Hague ir jo klapčiukai dabar 
žinos, kad New Jersey dar tebėrai dalis Jungtinių Vals
tijų, q ne Vokietijos, Italijos arba Rusijos.
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AR TAI NUSIKALTIMAS?

“Laisvė” rašo:
“Maskvos spaudą nurodo 

į tą baisiai negražų žygį, ku
rį parodė Čekoslovakijos 
cial-demokratai. Po to, 
Sirovo valdžia paskelbė 
daranti Čekoslovakijos

... JIL J. , ■ »

vėlė į kąrą sii japonais. Sunku 
pasakyti, ar Vokietiją jau 1905 
m. buvo pasiryžusi kariauti. 
Ji, tiesa, buvo padariusi dide
lių pasirengimų; bet Vilhelmo 
II politiką pasižymėjo inipul- 
syviškumu: jis greit ką pradė
davo, greit ir palikdavo. Vo
kietijos vyriausybė, remiamą 
Maroko sultono, reikalauja su
šaukti konferenciją, kuri nu
statytų Marokui tarptautinį 
statutą. Delkase pasipriešiną 
tam reikalavimui, tuo tarpų 
vyriausybės galva Ruvje tikisi, 
kad derybų metu, susirinkus 
aštuonioms valstybėms (pasip
rašiusioms vėliau Madrido su
tartį) pavyks gal išlošti reika
lą manevruojant. Jis laikosi 
Tąleirano politikos . dėsnių: ne
siekia prestižo patenkinimo 

sidedą derybos. Anglija jau iš tuo jaus. Delkase atsistatydina, 
pąt pradžių laikosi nenuolai- Vokietija pasiekia diplomatinės 
džiai. Ęęt reikalas visai pablo- pergalės, kuri yra ne tiek di
dėja, kųoinet jo ųųsįtverią yie? dėlė, kiek daro didelį įspūdį. 
Šoji .opipįja, Tarp Anglijos ir Algesiro konferencija, per ku? 
Prancūzijos 
dainuškomis, pamfletais, kari? I ko politika, parodo, iš tikrųjų, 
kąturopiis. Tautinės ambicijos kad Ruvje teisingai įvertino si- 
įkąįstą, Anglai primeta prapcą- tuaciją. Prancūziją čia paremią 
zams, kad svarbiausias jų mai? Anglija, Rusija, Jungtinės Vai
stas — varlės, o bifšteką jie stybės ir net Italija. Ta konfe- 
valgą mažne žalią, kruviną.., rencija, nors ir suvaržo Pran- 
Ncmąžesnių tautinių ydų a t? elizijos veiksmų laisvę, atmeta 
randą įr praąęuząį pas anglus... vis dėlto ir vokiečių reikalau- 
Pąšąipą galanda neapykantą, j amą tarptautinio banko ir 
ruošia dįrvą konfliktui. (tarptautinės policijos įsteigimą.

Smarkiai čia sustiprėja ir 
Praącuzijos-Anglijos santarvė.

Tuo pat 
karįuo- 

generolas 
paipažų 

egiptišką

Lietuvoj Trūksta ir {seminarijos parų

Mokytojų
Lietuvoje jau daug yra aukš

tųjų, aukštesniųjų, specialinių 
bei kitokių mokyklų. Tačiau 
pagrindinis ir svarbiausias tau
tos švietimo uždavinys tenka 
pradinei mokyklai.

Pradinę mokyklą privalomai 
ir nemokamai lanko visi mo
kyklinio amžiaus vaikučiai ir 
mergaites, nuo 7 iki 12-14 me
tų amžiaus.

Rusų valdžia nesirūpino lie
tuvių tautos švietimu. Tiesa, ji 
menkai tesirūpino ir pačių ru
sų švietimu. Carų valdžia lai
kėsi keisto ir žalingo įsitikini
mo, kad tamsuolius piliečius 
esą lengviau valdyti, nemokšos 
esą “klusnesnį vyrįausybeį, ir 
pąp. Matėme, ko susįlaukč ca
ro valdžia iš savo tamsuolių pi-

i ir mokytoji 
paruošė tiek mo 

kytojų, kfld jau pasireiškė ji 
perteklius. Tada beveik visą; 
mokytojų seminarijos buvo už 
dąryįos, o buvo tęsiami tikta 
įvairus mokytojams kursai. Be 
štai, praslinkus keleriems me 
tams, Švietimo Ministerija ap 
sižiurėjo, kad jau vėl jaučia 
mas žymus mokytojų truku 
mas. Tas trukumas pasireišk 
dėl dviejų priežasčių. Pradėt 
steigti šešerių mokslo meti 
mokyklas, kurioms reikia dau 
giau mokytojų, šešiamečių mc 
kyklų dar tėra tiktai apie 30( 
bet per keletu metų visos mc 
kyklos bus šešiametės. Be t< 
kasmet apie 300 mokytojų si 
mažėja; vieni numiršta, kr 
pereina į kitas tarnybas, tre

prasideda karas irią nustatoma busimoji Maro-

Kaip AP praneša telegramo
je iš Berlyno, Goebbels’o (pro
pagandos ministerio) laikraštis 
“Per Ąngpįu’^ vakar pareiškė, 
kad Lietųyą- Įąųkia ,Čekoslovąr 
kijos likimas, jeigu ji nesuteiks 
Klaipėdos vokiečiams “pilnos 
autonomijos”.

“Tokia politika, kaip p, 
Benešo”, sako tas nacių or
ganas, “turės būti Lietuvai 
kenksminga, kaip kad ji bu- 
yo Čekoslovakijai.

“Klaipėdiečiai reikalauja 
savo autonomijos. Jie reika
lauja jos pilnos ir neapkar
pytos. Jr jų reikalavimas yrą 
teisingas.”
šitie Hitleriu pąkąltaų grąži

nimai rodo, kad Berlyno vilkai 
dar nėra sptys, nors Angli
ja ir Frapcuzįįa atidavė jiems 
sųdrasky ti Čeko§lovakįj ą.

O Hitleris savo Niurembergo 
kalboje pareiškė, kad Vokieti
ja daugiau jokįų teritorijos rei
kalą vinių Europoje nekels!

Jš aptros puąės, Prąpcuzijos 
užsienių reik. min. Delkase, 
ieškodamas sąvo kraštui revąn- 

,^o už Egiptą, kur prancūzai 
buvo anglų apdumti, ištaria ne
atsargius žodžius: “Jokia mi? 
nisteriją, pareiškia jis, ^ nesu
tiks su tuo, kas Prancūzijai 
reiškia pažeminimą. Visa Pran
cūzija židrį kaip į savo garbės 
įžeidimą į anglų pasiūlymą at
šaukti Mąrsąną... Ąš negaliu ti
kėti, kad Anglija norį kąro, 
bet Prancūzija, nors ir prįeŠ 
savo norą, sutiktų verčiau ka? 
riauti, negu nusileisti!”

Sąlygos karui Prancūzijai

SUDETŲ VOKIEČIAMS TEKS 
NUSIVILTI

Vokiečiai Sudetų krašte bu
vo nacių suagituoti taip, kąd 
jie ląukė, kaip išganymo, pri
jungimo prie Vękiętįjos. Kai į 
tą kraštą atėjo Hitlerio ąrmi- 
ja, tai jie pasitiko ją su di
džiausiu džiaugsinu. Bet ar il
gai tas jų džiaugsmas tęsis?

Anglijos liberalų laikraštis 
“The Manchester Guardian” 
mano, kad Sudetų gyventojai 
turės greitai nusivilti. Patekę 
po Hitlerio valdžia, jie pasijus 
neturį laisvės, kųrįa jie naudo
josi Čekoslovakijoje. O dar di- 

susilauks
komunistų laikraštis, Bet jo re
dakcijai neateiną į galvą min
tis, ar Maskvą turi teisę šito? 
kįus priekąištus daryti Čeko
slovakijos sopįąįdempkratams.

Kaip elgiasi Sovietų Sąjun
gos komunistai su socialdemo
kratais? \

Komunistai Sovietų Sąjungo
je turi visą galią savo rankose, 
tąigi jie ima ir visą atsakomyr 
bę už valdžios politiką. Tačiau 
ąr jie leidžih socialdemokra- 

a . — — — — - “ “

sn-
kąi 
ŲŽ- 
Kq-

munistų Partiją, socialdemo
kratai, tarytum burnoję van
dens prisigėrę, tyli.”
Su tuo Maskvos spaudos »ų-,

rodymu sutinka ir Brooklynn tąms gyvuoti? Ne. Ne tik ne-j

josi Čekoslovakijoje, 
dėsnio smūgio jie 
ekonominėje srityje.

“Ekonominėje 
sako to ląikrą.ščio korespon
dentas, “jų entuziazmui 
pirmiausia atšalti. Tai 
tas, kad nuo karo laikų 
bos vyrįąusybė išlaido 
giau pinigų nedarbp pašal
poms ir kitokioms pagalbos 
rųšįms Sudetų krąšfp,^ negu 
visose kitose respublikos da- 
Jyąe. , Ąr Berjynąp- yra pąsi- 
ruošęs parodyti tiek pat dos- 

| niimo Sudėty krašlo pramp

teks 
fak- 
Pra- 
dau-
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1911 m.: Panteros šuolis į 
Agadirų

1911 m. Vokietija, veikiamą 
papgermanistinių organizacijų 
ir pramonės trustų, ieškančių 
dirvos ekspansijai, vėl pradeda 
kabinėtis prie prancūzų teisių 
Marokoje. Kilus suirutėms Fe
so mieste, prancūzų ekspedici
ja jį okupuoja — nors netru
kus, tvarkai grįžus, evakuoją 
jį ir včl. Vokietijos vyriausybė 
tvirtipą, kąd Prancūzija pen- 
žengusį susitarimo nustatytas 

butų ąnpo laiku bpvųsįps kuo | jaį ribas. Kaip ir nekartą vė- 
tariasi, kad 

viduje nesutaria ir
|iep.ąlarikiįusio.s. Į>o įlgu jp pa-|ljau, 
yojingų derybų Delkase turi 
pųsįlęistį, ir gruodžio, men. pra
džioje Marsapąs gauna įsaky
mą palikti Pasodą.

1905 m.: Vilhelmas II 
Tanžęre
kovo 31 d. kaizeris 
II išlipa Tanžere, 

ii’ aut bąltp arklių, 
lydimas skaitlingos, išsipuošu
sius palydovų minios, teatrališ
kai įjoja į miestą. Tai pradžią 
yisos serijos spepiajiaį germa
niškų provokacinių žygių, ku
rie sujaudina visą Europą, įr 
kuriuos vokiečiai nenustos var
tų j ę įr ąįeity.

Paryžiuje su nerimu klausią? 
ma, ai’ toli Vokietiją tuo kejjų 
nori nueiti, — kuomet Francu? 
zijos sąjungininkė Rusija įsi-

vokiečiai 
prancūzai

1905 m.
Vilhelmas
Marokoje,

Čekoslovakijos valdo- 
Kąi kurios dirbtuves 
užsidarė, nes jų savi- 
turėjo pasišalinti. Ęj-

nęs reikalams? O sunkumai 
dabar, žinoma, milžinišką! 
padidės, palyginant su tais 
laikais, kąį Sudetų krašto? 
buvo 
mas.
dabar 
ninkai
lės žydų krautuvių KarJ.s? 
bade yra uždarytos, nes jų 
savininkai pabėgo pasiimda? 
mi .savo pinįgus iš bankų įr 
palikdami be darbo savo tar
nautojus. Yra tokių pramo
nių, kprios neteko ir respub
likos protekcijos ir jos rip
kų, įr jos dabar bus privers
tos susirasti naujas rinkas, 
stodamųs į konkurenciją su 
įsigyvenusiais bizniais Vo
kietijoje.”
Bąigdąmas savo strąipspį, 

korespondentas sako, kad prą- 
pionė Sudetų krašte, o ypatįp? 
gai Karlsbadas ir kiti kurorląi,

1 d. jie pasiunčia į Agadirę 
uostą, kuriame stovi prancūzų 
policija, kanonierinį laivą 
“Pąpther”, neva savo piliečių 
teisėms apsaugoti. Metodas 
brųtališkas; provokacija dide
lė, Vėl Paryžių apima susirū
pinimas, vėl generaliniai štabaį 
studijuoja žemėlapius, arsena
lai tikrina savo atsargas, mo
bilizacijos įsakymai pusiau iš
lenda iš stalčių. Paryžius pra
dedą Berlynu ilgas ir labaį 
keblias derybas. Anglija pare
mi# diplomatijos pastangas: 
pą tylomis mobilizuoja karo 
ląiyyųą. Pp įtempimo, per kurį 
tarpais atrodo, kad derybos 
jau turi nutrukti, abi vyriausy
bes pąsirąšo pagaliau lapkričių 
4 d. kompromisą. Prancuzijaį 
pripažįstama faktinas protek
toratas Morpkoje. Karlu jąi už? 
dedama tačiau ir sunki pareik 
gą palaikyti tvarką ir garan- 
tupti, specialiai, vokiečių kolo
nistų saugumą. Prancūzai, ap
linkybių verčiami, atiduodą 
Vokietijai dalį savo Kongo ir 
keletą kitų -Afrikos kolonijų. 
Vokiečių apetitas kuriam laikuį 
patenkintas.

Tačiau 1914 m. liepos 30 d, 
įvykių jau negalima sulaikyti, 
Ilgai tramdyta ir stabdyta, ka- 
ro mašinerija atsipalaiduoja 
pagaliau nuo diplomatijos ir 
vyriausybių .kontrolės ir dus
liai, stichiškai pasileidžia rįe? 
dėti.

Didysis karas sulaužė Vokie? 
tijos karinę gąlybę, sumažipo 
jos žemes, įšskąįdė Austro- 
Vengriją. Bet pralaimėjimas 

i “gerpiąniškai rasei”pergyveno baisiai sunkią vasą- neįdiegė
rą, b^J ateinančioji žiemą JPki° pacifizmo, neišmokė ją 

J-------------------------------- loibnip cll kflimvnflis.
bęt ateinančioji žieų 

j jem§ gęjį Jjųti dar blogesnė-

Lietuvių tauta rodė didelį pa
linkimą į švietimąsi dar vergi
jos laikais. Musų ūkininkai, 
kiek išgalėdami, leido savo vai
kus į mokslus. Todėl dar prieš 
karą jau buvo didelis būrys lie
tuvių, baigusių net aukštuosius 
mokslus Petrapilio, Maskvos, 
Varšuvos, Odesos ir kituose u- 
niversileluose. Blogiau buvo su 
bendruoju, pagrindiniu liaudies 
švietimu. Rusai Lietuvoje tetu
rėjo tiktai apie 900 pradžios 
mokyklų, kuriose mokytojavo 
rusai. Tas mokyklas telankė a- 
pic 50,000 vaikų. Mokslas tęsė
si tris žiemas. Menkas tai buvo 
mokslas. Mažas lietuviukas, kol 
pramokdavo rusiškai ir pradė
davo suprasti, ką jam mokyto
jas aiškina, jau ir praslinkdavo 
los trys žiemos. Bet rusams to 
pakako. Jiems rūpėjo, kad ki
tataučiai vaikai šiek tiek pra
moktų rusiškai, kad paskui su 
jais butų lengviąų susikalbėti 
kariuomenėje. Gal faį buvo vy
riausias rusiškos mokyklos tik
slas.

Atstatant nepriklausomą Lie
tuvą, vyriausybė ėmėsi 
priemonių sukurti pradžios mo
kyklų tinklą, kurs pasotintų 
liaudies švietimosi troškulį.

Sunkus ir didelis čia buvo 
darbas. Trukę mokytojų, nebu
vo vącĮovėlįų, sunku buvo su
rasti patalpas naujai kuria
moms mokykloms. Tačiau ne
nusimintą, patalpos mokyk
loms buvo samdomos pas ūki
ninkus. Dažniausiai jos menkai 
tetiko mokyklų reikalams, bet 
tuo tarpu buvo jomis tenkina
masi,. Mokytojauti buvo prii
mami asmens, patys vos pra
džios mokyklą baigę ir sąvimo- 
ka kiek prasilavinę. Sparčiai 
buvo ruošiami ir spausdinami 
vadovėliai bei mokslo įrankiai. 
Suprantama, kad tai buvo var
go, bėdos ir skubos mokyklos, 
reįkąlingos ilgalaikio tobulini
mo ir gerinimo. Mokyklų tobu
linimas ėjo iškarto dviem svar
biausiom kryptim, mokytojų 
geresniu paruošimu ir mokyk? 
loms tinkamesnių patalpą pa- 
rųpinimy.

Naujiems mokytojams i>ą- 
rųęšti buvę įsteigta keičiąs 
mokytojų semiuarijų. Jau mo- 
kytojaųjantįęms nepakankamo 
rnoMo mokytojams vasaros 
meto buvo ruošiami kursai, 
šiuose kubuose tpkie mokyto
jai per 3—4 melus įsigydavo 
visas mokytojo teises. Per eilę 
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Prie4toS#L ^anlarviuinkų ne- 
hudrumo ir |ų nerangaus pa
cifizmo d®ka, padedant be to 
įtekintiem# jų valstybėse fašis- 
liniamą įr germanofUiškiems 
ejenmntems, — pangermaniz
mas šiandien stipresnis, negu 
bet kuomet? Neziuriat juokin
gų pastangų nuraminti jį nuo
laidom, pangennąnizmo aki
vaizdoje pasauliui lemtą pasi
likti ir toliau didžiausiame ne-

• 5 < fc *« < * * •

rime.

m 
b

m

visų

Tokiu budu jau dabar pas 
reiškė žynius pradinių mokyl 
lų mokytojų trukumas. Ši: 
negerovei pašalinti, švietim 
Ministerija ėmėsi skubių pri< 
inonįų. Jau perpai Šiauliuose 
Kaune buvo įsteigti mokyti 
janis paruošti pusmetiniai ku 
sai, į kuriuos priimami tikt 
gimnazijas baigę asmens.

Ir šiemet tokie kursai veiki 
Be to, Ukmergėje ir Mariau 
polėje nuo šių metų rudei 
atidaromos dvi mokytojų s 
minarijos. Kandidatų į mok 
tojus netrūksta, nes daug yi 
jaunimo, kurie mielai ruošia 
mokytojavimo darbui. O gir 
nazijas baigusiems jau nedai 
tereikia pasiruošti, kad gale 
pradinėje mokykloje mokyt 
jauti. Taigi tikimasi, kad 
kytojų trukumas greitai 
pašalintas.

Kitas opus reikalas, tai
kykloms patalpų parupinim: 
Iki šiol pastatyta gražių nan 
mokykloms apie 1000. Bet m 
kyklų yra a į) i c 2500. Taigi < 
desnė pusė visų mokyklų d 
tebėra pas ūkininkus nuoiii 
jamosc patalposp. Dar ketui 
skyrių (keturių mokslo met 
mokykloms galima šiaip ta 
vargti nuomojamose patalpoi 
Bet šešių skyrių' mokykloj 
reikia daug erdvesnių palalį 
o tokių namų pąs ukinink 
sunku rasti. Tuo gi tarpu v 
gyventojai ąprį greičiau tun 
šešiametes mokyklas, kad v: 
kai bu|ų daugiau praiųokslin 
mi bei paruošiami gyveniini 
Todėl ne tiktai vyriausybė 
savivaldybės, bet ir patys ui 
ninkai susirūpinę ir kuo gai 
danii prisideda prie mokyk 
statybos. Nors gana sparčiai i 
na naujų mokykloms nan 
statyba, bet apskaičiuojan 
kad liktai per dešini tnietį 
sos pradinės mokyklos tur 
nuosavas, gražias ir patogi 
pątąlpąs,

Daug rūpesčio, darbo ir lė 
reikalauja pYadžios mokslo s 
organizavimas įr įšląikyi)# 
Bet jau ir dabar 2500 mokyk 
su apie 6000 mokytojų ir aj 
275,000 mokinių ruošia Liet 
vai laisvesnio, turtingesni 
Šviesesnio gyvenimo pagriųdi

Tsb.

JM žiot JĄU PABPNG1 
APJg 2,500 KVAMFJJCUO1

KAUNAS. — žemės Uk 
Bumai, norėdami, kad vis 
moterys mokėtų pačios sau r 
sjgammti įvairių rankdarbi 
rengia namų pramonės kurst 
Ypatingai daug rengiama m< 
gimę kursų. Vieni mezgir 
kursai trunka vienų mėnesį 
į juos priimama 15—fiO kla 
sytojų. Į mezgimo kursus p 
imamos ir jaunesniojo amžia 
mergaitės nuo 13—14 m am 
įvairių rankdarbiu išmokti.

Kursuose ųe tik už moks 
mokėti nereikia, bet net ir m 
džiagą darbą i duoda Žem 
Ūkio Rūmai. Todėl mergait 
ir moterys labai noriai kurs' 
lanko.gyventi' taikoje su kaimynais
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GAMTOS RYKŠTĖ

NAUJIENOS, ChicaCO,
foi/dl/ MAN TA?

į CpJ SkAUOA IR PAKANKAMU 
PEČIŲ $(U JKAUDAMį VIETĄ

MUSKULUS, 
KAO NET 

VSSITIESTI

] IKI AŠ 
IRPAKANKAMNIŠJ8W-

..... iSUPAIN-EXPtUERW£V>. 
PAMATYSI, KAIP <

Akroji, Ohio

Įspūdžiai iš Providence, R. I., kur siautė baisus viesu
las. — Kaip atrodė palestas uraganui praėjus. — 
Jauni biznieriai. — šis tas apie-miestą ir darbus.— 
Kelionė atgal j namus. — Scrantone. — Kanadą ir 
iš Kanados išvažiavimas.

Taip, brangūs draugai. Jei jus kanluna tkouimgs ir susti
rimas jūsų,muskulų, kaipo paseka oralrgupo psrpūtlmo, 
nuovargio ar persidirbimo, nekentokit# šių tkqu>mų btfįri- 
kalingai. Naudokite linimentų, kurj jūsų tėvai ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 metų. • Paklauskit* savo draugų Kaip 
ir kuomet jie naudoja Pain-Espellarj. B* atidėliojimo nyji- 
pirkite bonkutf Pain-Espellerio artimiausioj* jums vaisti
nėje. Reikalaukit* Pain-Ėspeilerio su Inkaru ant ki«kvi*nos 

dėžutės.

dukrelę pataikiau liko tik griuvėsiai. Turės pra
eiti nemaža laiko, kol viskas 
bus atstatyta.

Yra čia nemaža ir lietuviu 
kolonija. Kai kurie visai neblo-

Pas savo 
nuvykti nelabai geru laiku. 
Mat, ji gyvena Proyjdence, R. 
I. O tą miestą, kaip žinia, ap
lankė viesuląs. Taigi pataikiau 
ten nuvažiuoti prieš tą baisią 
gamtos rykštę, kuri yra vadi
nama uraganu. Pats didžiau
sias biznio centras buvo van
dens apsemtas-

'Rugsėjo 21 d., apie 4 vai. po 
piety, pradėjo kilti smarkus 
vėjas ir lyti. Pyle kaip iš vie- 
dro apie penkioliką minučių. 
Po to lietus ėmė mažėti, bet 
Vėjas vis darėsi didesnis ir di-‘ 
dėsnis. Kokiai valandai praslin
kus gatvės liko užverstos sto
riausių medžių, kurie liko nu
laužti arba visiškai iš šaknų 
išrauti. Neveikė telefonai, ra
dijas, elektros šviesos. Netar
navo nė gatvekariai. žemesnė
se vietose vanduo buvo iški
lęs apie 11 pėdų- Visur tamsu, 
o vėjas vis dar tebestaugė. 
Namų sienos pradėjo braškėti, 
o langų stiklai krisdami žvan
gėti.

Visur tėvai laukė savo vai
kų, žmonos savo vyrų grįžtant 
iš darbo. Verksmai, ašaros, o 
vėjas tik kaukia. PagaliąfT^apie 

v 8 vai. vakaro vėjas pradėjo Ap
siraminti, vienok laukiami žmo
nės vis dar negrįžta.

Štai tamsiomis gatvėmis pra
dėjo bėginėti žydukai rėkdami: 
“Candles for sale”. Siūlo tris 
žvakutes už dešimtukų. Ir žmo
nės perka, nes tamsoje nesėdė 
si- Tris’dienas tokiu budu teko 
žvakutėmis namus apsišviesti.

Gražusis ' W.įlliam Rogėrs 
parkas po to viesulo atrodė kaip 
malkų kiemas, — viskas buvo 
suversta, sujaukta.

Providence miestas yra prie 
to pat vardo upės, kuri įteka į 
vandenyną. Pasitaikė taip, kad 
vėjas putė prieš tekantį van
denį. To dėka1 ir įvyko didelis 
potvynis. Miesto nuostoliai ne
įmanomai dideli. Be to, nema
žai ir žmonių žuvo. Laikraš
čiai paskelbė sąrašą žuvusių 
žmonių (vifenų surado lavonus, 
o kiti, kaip sakoma, “dingbytbę 
žinios”).

šis miestas labiausiai pagar
sėjęs auksęriais- Čia yra ir mo
kyklą, kur to amąto mokosi- 
Tikrai neteko patirti, ar besi
mokiną jaunuoliai gauna kokį 
atlyginimą, ar ne. Pusėtinai 
čia yra išsivysčiusi ir tekstilė 
pramonė.

Providence mieste yra vyrams 
Brown ųnivęrsįtetas, o mergi-- 
noms — Pemdroka kolegija. 
Prieš viesulą miestas atrodė 
nepaprastai gražiai, bet dabar

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

1 ■ W II H F*

gai verčiasi, — turi savo na
mus arba biznius. Paminėsiu 
čia M- ir St. Simanavičius, ku 
rie laiko valgomų daiktų krau
tuvę; Alex Deltuvą ir Br. Si
manavičių, kurie turi papso 
dirbtuvėlę; popus , Bernofavi- 
čius, šluotų fabrikėlio savinin
kus, ir J. Geležinį, kuris laiko 
batų krautuvę. Gyvuoja čia ir 
kelios lietuvių organizacijos.

Per viešėjimo laiko turėjau 
progos sueiti į artimesnes pa
žines su kai kuriais vietos lie
tuviais. Ypač pasirodė draugiš
ka p-ia Deltuvienė.

Rugsėjo 25 d. nusitariau 
slinkti nąmų link, Apie 9 vai- 
ryto policijos nurodytomis gat
vėmis pasiekiau autobusų sto
tį. Paaiškėjo, jog tik vienu ke
liu tegalėsiu išvažiuoti, būtent, 
per New Yorką. Atsisveikinu
si su savo dųkrute ir anūkė
mis Silvija ir Gracija ištrau
kiau į New Yorką. Iš ten tikė
jausi vykti į Buffalo. Tačiau 
buvo reikalas sustoti Scranto
ne, kur ir pasilikau dvi dienas. 
Čia aplankiau savo pažįstamus 
ir gimines.

Scrantonas — anglies kasyk
lų miestas. Didelį dalį gyven
tojų taip pat sudaro angliaka
siai- Šiaip miestas labai švarus 
ir jaukus.

Pagaliau turėjau ir svetingą 
Scrantoną apleisti, žentas Sta
sys Simanavičius palydėjo iki 
autobusų stoties, iš kur išvy
kau į Buffalo. Tačiau per tą 
miestą teko pervažiuoti nakties 
metu, todėl mažai ką ir tepa
stebėjau. Ryto metą mes jau 
traukėme Kanados žeme. Visur 
lyguma ir lyguma, — kalnų 
įaip’ir nėra. Kiek buvo galima 
spręsti, derlius Kanadoje ne
blogas, — daugiausia matėsi 
tabako laukai.

Detroite autobusas sustojo 
dideliame kieme. Visi keleiviai 
turėjome išlipti ir eiti į imi
gracijos ofisą ir ten “spavie- 
dotis”: pasisakyti iš kurio kra
što esame kilę ir t- t. Ameriko 
je gimusių daug neklausinėjo. 
Amerikos piliečiams irgi nebu
vo daug vargo. Tačiau jie tu
rėjo parodyti pasą arba pilie
tybės liudijimą, ^tsęįt, piliety
bės popierius. Riek pastebėjau, 
du pasažieriai buvo nuvesti į 
ofisą ir ten sulaikyti. Matyti, 
jie negalėjo įrodyti, kąd yęą 
Amerikos piliečiai. Lietuviams, 
kurie vyksta į Kanadą, patarti
na apsirūpinti pasu arba bent 
turėti sų savimi pilietybės pa
liudijimą. Jeigu to neturės, tai 
gaji susijaukti labai daug ne
malonumų.

Iš Detroito aš traukiau tie
kiai į namus ir apie 9 vai. va
karo jau buvau Hart, Mich- 

—Marė Dundulienė

yra 
jau 
ga-

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

ŠNIPŲ BYLOJ — JoJiajiną Hoffmąn, 26 metų vo
kietė, kuri dabar yra teisiama New Yorke už šnipinėji
mą Amerikoj Vokietijos nąudai- Jį tarnavo neva už 
plaukų taisytoją Vokietijos ląivę “Europa.”
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APSIDRAVSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save K savo šeimos narius, tųomi užtikrinsi sau 

rytoju.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yrą užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdrapdoa ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius jr našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. Mąrys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”,

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
ŪTHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

- (SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St, New York, N. Y.

ST. LOUIS, MO.
Bendras Visų Lietuvių 

Parengimas.
ST. LOUIS, MO. — St. Louis 

lietuviai ruošia iškilmingą va
karą rytoj, spalio 29 d., Ven
grų svetainėj, 1921 S. 9th St. 
Tai bus Lietuvos 20 Metų Ne
priklausomybės minėjimas-

Svetainė atsidarys 7 vai. va
kare, programas prasidės 8 
vai. Programas susidės iš pro
fesionalių šokių, dainų, įvairu
mų ir kalbų. Po programo bus 
šokiai. Tikimės turėti parengi
me pasižymėjusių svetimtaučių 
svečių. Įžanga tiktai 25c. Lai
kai yra prasti, tad ir įžanga 
pigią padarė, kad visi lietuviai 
netiktai iš .St. Louis, bet ir iš 
St. Louis Apylinkės galėtų da
lyvauti šiame 20 metų Lietu
vos Nepriklausomybės Apvaikš
čiojime- Už pelną kas liks nuo 
pareųgimo, bus nupirktas koks 
lietuviškas daiktas ir padėtas 
SJ. Louis Miesto Muziejui, at
minčiai 20 metų Lietuvos Ne
priklausomybės.

šis apvaikščiojimas yra ren
giamas ne vienos kokios gru
pės ar srovės, bet visų S t. 
Louis lietuvių sujungtomis jo
gomis. Sumanymas buvo pada
rytas Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliubo Politiškam Skyriu
je.

Vėliau prisidėjo visos St, 
Louis lietuvių draugijos ,įr or
ganizacijos, nežiūrint koks jų 
religinis — arba politiškas nu
sistatymas. Kiekviena draugy
stę delegatus prisiuntė tam 
darbuį vykinti, o 28 d. rugpili
čio turėjo savo pirmą susirin
kimą- Šiame susirinkime buvo 
išrinkta 'valdyba, įvairios ko
misijos, ir kiti visi planai, lie
čianti paręngirpą buvo apdirb
ti. žodžiu sakant, veikimo ra
tas buvo pasuktas ir su tuo 
visas darbas prasidėjo.

Rugsėjo 11 d. delegatai lai
kė antrą susirinkimą, šiame su
sirinkime pasirodė, kad darbas 
yra varomas sparčiai pirmyn; 
svetainė yra pasamdyta, pro- 
grąrpas yra ruošiamas, tikietai 
ir apgarsinimai yra daromi, vi
sas darbas ėjo kaip iš pyp-.- 
kės... ;

St. Louis miestas yrą dide
lis, lietuviai yra išsiskląįdę i,r 
išsidalinę į priešingas grųpęs- 
Tokiu budu daugumas manė, 
kad St. Louis lįetųvių jokių 
budy negalima suvienyti pei 
vienai dienai, nežiūrint koks 
reikalo svarbumas rastųsi. Bet 
pasirodė 'visai priešingai.
Louis lietuviai be jokių dide
lių ceremonijų .suėjo į 
ir veikia kartu lyg vienos mo
tinos sūnus ir dukterys. Už tai?

Brookiyn, N. Y.
Po Brooklyną Pasidairius
Kada aš atvykstu į New Yor

ką, lai turiu būtinai aplankyti 
ir Brooklyną. Mat, aš čia turiu 
gerų parapijomi. kuriuos būti
nai poriu sutikti. Ar jus mani
mi tikėsite, ar ne, bet nuo to 
laiko, kada važiavau praeito 
birž. mėnesį į Wyoming Ęlo\ 
nį, į tą ašarų pakalnę, į Scran- 
ton, Pa., tup laiku aš buvau 
šiame didmiestyje New Y.orke- 
Brookjyne. Bet sugrįžau iš to 
ašarų klonio, taip liūdnas ir ap
siašarojęs, ^ad tikėkite mani
mi, jog lĄcčįąu plunksną į gur
bą ir va, ikį šiai dienai nė žo
džio niejcam, nerašiau.

Scran tuose būdamas, gerią.u 
sakant, būdamas SLA seime, aš 
prisi.rinkąni-kupinas rezgines vi
sokių faktų ir maniau grįžęs 
namo katį rašysiu, tai rašysiu 
apie viską. Bet kad paskutinė 
seimo sesija išmesdama mano 
gerinusį kurną iš “Tėvynės” re
daktoriaus ofiso mane taip su
graudino, kad ir šiandien aš 
vis dar jaučiu kur tai šlapia...

Vienok aš čia pradėjau rašy
ti, taip sakant, korespondenci
ją iš Ęr.oojtlyno, o ne kaip kas 
atsitilco Wyoming Klonyje J<e- 
tujri mėnesiui atgal. Welj, Bro- 
oklynas visgi yra tokis miestas, 
J<nr gali visjeo atsitikti gaųa 
per trumpą laiką. Taigi praei
to pęnktadicnįo vakare kūmas 
mane nųsįvedė į SLĄ 19-tos kp. 
susirinkimą, kuris, kaip mano 
kūmas man aiškino, turėjo bū
ti “free for alk” Mat, mano tas 
geras parapijonas yra ir gana 
veiklus tos kuopos narys. Taip, 
aš .čią sutikau graVų būrį tos 
kuopos draugų, kurie, išski
riant mane, buvo pąsikviętę į.r 
kejis svečius. Tarpe jų aš ma
čiau Praną su Onyte ir Antua
ną, buvusį tos kuopos raštinin
ką, bet dabar jau išsimetusį iš 
yęįkimo ir kartu iš kuopos. Ka
dangi pats 19-tos kuopos drau
gų šitas susirinkimas buvo su
šauktas su pilniausiu draugišr 
kuino upu, tad ii; tikėtasi, kad 
svečiai supras šiuos SLA 19-tos 
kuopos draugų nuoširdumą; 
bet gailą, kąd kai kurie $epi ir 
prasite veOjai dar vfe wž" 
miršta sąyp ašmeninių ų^usi? 
pratimų, kmws jie tarėju su 
sayo draugais sųjnngiaėiai$- 
Gaila, kad mes žtnnnėą Pyli
me savo prigimties pakeisti.

gi pęrą nei mažįąųsjąs abejo
jęs, kad 20 metų Lįętųyos Ne- 
priklausomybės apv^iklčiajiųias 
bus kuo pasękmingiąu.siM-,.--

c. p, GOK, 
Baštininkas.

Mey mėgstame sayp ydppnis kir 
tiems akis Jjądyti. Kaip garbin
ga butų? jeigu me§ galėtume 
tieji subręsti, kad prįsipažintu- 
me pj?ie savo Jdąidų ir įš jų sau 
painoką imtume. '

šeštadienį teko man susieiti 
su kai kuriais Laisviečiais-^rko? 
munistais, su kuriais jau beyęik 
negalima susikalbėti. Jie 
taip sukietėję, jog viltis 
dįngusi, kad bent kada jie 
lės išsiblaivyti.

Teko y^sųĮGi ir į “N?. Gady
nės” ofisą. Čia sutikau tuos bu
vusius sįdoliininkųs, dabar e- 
sąnčiųs JLS$ 19-tos kuopos Ba
rius. “Naudojį Gadynė” jau tu
ri įsitaiąiuąi sayo presų ir tuo 
jie Jyg įr didžiuojasi, Taip ir 
reikia.

SeJ<mądįepį tej^o bųti “Nam 
josios Gadyų.ės” iš eijęs aštun
tame mctiniani.e koncerte. Kon
certas gana puikus ir publikos 
gerokas būrys, Publika buvo 
patenkinta. Programa tęsėsi dvi 
ir pusę valandas. Pertraukoje 
programos kalbėjo, drg. J. Stil- 
sonas. Jis čia pareiškė keturių 
vietos laikraščių pozicijas. Jis 
sako: trys iš jų atstovauja vaL 
sfybes ir jų centrus. Iš to galL 
ma buvo aiškiai suprasti seka
mai: “Laisvę” atstovauja Mas
kvai, “Vįeųybė” — Kaunui; “A- 
m.erika” — Romai. “N. Gady- 
ųė” yra liaudies laikraštis, to
dėl patartina kiekvienam “N. 
'Gadynę” užsiprenumeruoti ir 
skaityti. Musų pareiga remti 
liaudies laikraščius ir juos pla
tinti. Brooklynas yra didelis 
lietuvių centras ir čia daugu
mas yra darbo žmonės. Plati 
čia dirva' turėtų būt ir musų 
liaudies 
noms,” 
ryta.

GimtįadięiĮię Pokyliukas
ĄJ^roniečiai nusprendė, jog 

tjnkąmiąusia gimtadienio dova
na yra “Naujienos.” Dalykas to
kis, kad spalio 16 d. būrys 
draugų susirinko paminėti A- 
lekso Barausko (Barry) gimta
dienio. Draugas Aleksas yra get
ras -muzikantas i r dažnai lietu
vių paręnginiųose groja. Be to, 
ir šiąip įjs yra labai draugiško 
Rudo žmogus, todėl ir turi gerų 
draugų, Gyveųą jis pas ži.nn- 
mus Ąkrono veikėjus pp. Gaš, 
l<us (706 Mallįson Ąve.),

Giintadieiuo proga p-ia R. 
Gaškienė pagąmipo labai sau
gius grybų pietus. BeužJ^ap- 
džiaudami ir šiaip besilinksmin
dami, susirinkusieji linkėjo A- 
leksui dar daug daug metų lai
mingai gyventi.

Susirinkusios moterys įiufarė 
jam nupirkti dovapą, o vyrai— 
užrašyti “Naujienas.”

—o—
§RA ir darbininkiškiųo susi

vienijimo kuopos rengia bend
rus pąręngįpius ir turi visai ge
rus pasekmes. Jų rengiamas ba-' 
liūs įyyks padėkos dieną.

—o—

ČESNAKAI-PETRUSKOS nuo 
ĮURŠTO KRAUJO spaudinio

Medikai! reportąj sako. wad Ccanakn-Pet- 
rufikų koncentratas turi ųvi^ubą veikimą 
aukltam kraujo apaudimul maliną. Pirma, 
ji* linksta atlaiati auetimruaiaa arterijas. Aą- 
tr*. jis patikrina ar sutrukdo ątiuatą ra* 
siatovSjimą žarnuoae. vieną ir aukite kraujo 

priedu, tforfot (Phcen*
truolų Česnakų ir petru&kų bekvapėj, be- 
nkonCj formoj, klausk savo vaistininko ALL* 
IMIN, Garlic-Parsley tablečių. DUlelte 06- 
Žės 50 c. begalo pinigus taupantįjį pakelis 
$1.00. ALLIMfN vartojamas pakartotinai su 
reaęljariopįU pertraukomis padeda •ųm&Un- 
li aukšto kraujo spaudimą, vaivos ffilė ir 
svaiguli, paeinančius nuo aukfito spaudimo. 
fiad sužinoti ka« pakelia įcraųję spaudimą 
r gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 

sanmejįo Ir kuygelčs apie vertingas aukite 
kraujo spaudimo Žinia* rąžyk
yAN PATTĘN CO., OI H. JlHn^ls. Dept, f. 

Chleaco
. j.

. I H J. ..

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. B. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesiogipiai, 

adresuojant;

Casilla de Correp 303, 
Ęuęnos Aires, Argentina*

dienraščiui “Naujie
ji* tas turės būti pada- 

Viso labo, —Rytietis,

Klubo prakalbos. Gerai pavyko. 
Kadangi klubo nariai daugiau
sia yra demokratai, tai ir visi 
kalbėtojai buvo demokratai.

—N. T.

ATĖJO
Kultūra No. 9

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

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

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

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

slovas,
Pastabos apie literatūrą ir rašymo 

darbo—M. Gorki j.
Populiarusis Mokslas.
Apžvalga ir kiti straipsniai.

KĄINA 45 CENTAI. 
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
So. Halsted Street, Chicago.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jį 
savo parapi
ją j rankas

1739

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonimą draudžia 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgstą dė) 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga-i 
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, grsžių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS
Bendradarbiaują įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
KULTURQS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje Į<aina metams 16 litų, pusnį. 8 litai.
Adresas j “KUKTUBOųS’? Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

;Nr, 153. LĮTHUANIĄ.

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

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus jr kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
^NAUJOJI GADYNĖ’' dabar yra paskelbus vajų ir kvie

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

a

220 Leonąrd Street,
NAUJOJI GAPYNE”

BrookJyji, N, Y.
Gerb. Administraci j a;

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

Vardąs r-............... -............  -...................... ............ .......
Numeris ir gatvė .......... ,.................................................
Mietas ir valstija ...........-------------------------------------

253 Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/ra nauding-os.

Bosses Worft
Hire People with 
Halitosis ( PREATH)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeaNe
Fith best to choose Irom these days, em- 
ployers favor the peraon wnc h mo»t fttrao 
tlve. In business life a* in the eodat wortd., 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
womt of fault*.' '

Unfortunately everybod / cuffers frotn thte 
offensive condition at some time or otner— 
many more regularly than tbey thi .k. Fermen- 
tation of fooa particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odon.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Llsterine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Llsterine h&'ta fermeutation. a major cause 
of odors, ar.d overcomea the odora themselvea. 
Your breath becomea aweet and agreeable. lu 

not offend others.
Ti you value your job and your friends, usa- 

Lb carine, the safe antiseptlc, regularly. Lam- 
Pharmacal Company, St. Louis, MO.

Pon’t offend others - Chec'K 
halitosis witb (ISTERINE

---------------------- ;-------------„ ---------------- m ■■■> —

ARt YOU SUFREViNG FROM '

ĘYE STRAIN
due te dust, sun, fighf-cjlere, 
driyiny, mostės, re

Do vour ėyes bum—fccl 
tired, uncomfortable? Try 
Murinę. 11 contąina help- 
ful įnęrędient^yhich 
deanse and cicar eyea red- 
.deoftd (fęm fatigu.e—rpake 
your eyea feel clean, fresh,
alive! Mųch iporę efiectivc than boric ącid. 
3end triaj bottle, Mail 10c (stirnos 

or coin) with your name ana addres* to The 
Murinę Co., Dept. MF. Chicago, 11L



Kitos 18-tos Kolonijos Žinios

UŠiandien

padaryda- 
ižadėjimų,

daug skanesnė, jei-

Ber-

Rosesu

WEXBERG’S

73cPAINTE

(Šp.)

liAKSlNklTES NAUilENOSE
į«WUf.'ftO

s

Freck- 
Street,

ROŽIŲ IR LELIJŲ
VAKARAS

drg. 
pa-

DYKAI 
PRISTATYMAS

Aukštos Rųšies sta
lo alus stein bu
teliuose. Niekad 
pirm tai taip pigiai 
neparduota, šven
tėms tiktai

supiausto ir suka- 
taip, kad tiktų į

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

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
Mes norim 10,000 naujų kostumerių ateinančiam sezonui. Jus busit 
vienas iš jų, kada vėl ateisit ir susipažinsit su daugybe puikių like
rių, vynų ir alaus bargenais, kokius tik Wexbergs gali jums duoti.

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

Ofiso tel. Yards 0706
Rez. tel. Lafayette 4557

P. KLUJKA, vedėjas

Columbia Roofing Co.
NOT INC.

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruoštas Dengimas 

Felt Gutters ir Blėkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

Skolinain Pinigus
Be komiso nuo $30 iki $300.00 
parašo, algos, furniture ar ant 
tomobilių.

Namon Finance Corp 
po Valstijos priežiūra.

6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 1038.

Telefonas

CANAL 4738

OLD QUAKER
2 METŲ SENUMO

Ar norite tapti piliečiais? O 
piliečiais turite tapti, nes be 
pilietybes jus negausite lengva
tų, kurias gauna piliečiai, bu- 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos mėnesinis susirinkimas terd valdžios darbai. O jau ir

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENJ— „ ___ —7 IKI 8 VAL. V AK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. V AK.
• SEKMADIENĮ- —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PĄŠILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

ys, kurios renka sida-’tas jau randasi 
prašomos skubiai at-
Naujicnos ir su ku-

— pas —

Marie’s Wonder Bar 
z 6600 SOUTH STATE ST.

Bus keptas paršiukas, Favors, dykai kiekvienam atsilankiusiam. 
Muzika ir šokiai. Kviečia visus MARIE MARKEL, Sav.

Diena Iš Dienos

Walter Malus Jau 
Sugrįžo iš Ligonbučio
....Walter Malus, 3846 W. 65th 
S t, jau sugrįžo iš ligoninės. 
Walteris tapo sunkiai' sužeistas 
auto kolizijoj. Atrodo, kad su- 
sižeidimas nėra perdaug pavo
jingas ir yra vilties, kad 
Malus už kelių savaičių 
sveiks. —Steponas

Halowe’en “Šurum- 
Burum” (

Rytoj, spalio 29 d. įvyksta 
šurum burum'ai” pas sekan

čius naujienlečius:
Tony Mellon (Zalagėnas), 

7132 So. Racine Avė.
Morgan Street.

Kostantas Budris, 2710 W. 
59th Street.

Alex Miller, 4258 So. Wes- 
tern A ve.

Visi žada širdingai priimti 
savo draugus, ir pavaišinti.

Well, turėsime daug “fonių”. 
Susitiksime šeštadienio vakare.

—Steponas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Walter Radavich, 26, su
nice Hannaford, 20

Victor Kaveskis, 23,
Bruno, 26

Reikalauja
Perskirų

Helen Radjunas nuo Petro 
Radjuno

Celia Kaspar nuo George Ka- 
spar

Jau /
Paskutinė Savaitė 
Daugiau Negausit 
Sidabro Setą

Mo
bro sėt 
silankyti 
ponu gauti sidabro setus.

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

“N” Adm.

NAUJIENOS, CMcago, ffl. Penktadienis, spal. 28, 1938

REIKIA DARBININKŲ - BUKALTA IŠTI
KO NELAIMĖ “LIETUVIŠKA 

VAKARUŠKA

SIMONŲ DIENA

18 KOLONIJA 
pripuola šv. Simonas, kuris se
niai labai seniai, kaip kiti sa
ko, dėl tikėjimo buvo gyvas 
piuklu supjaustytas ... Tai !_\- 
klausimas, bet šią dieną šven-pCJ0I fifon čia visi Simonai. Musų tarpe 
yra Simonas M. Skudas—gra- 
borius, 718 W. 18th Str- Svei
kiname p. Skudą jo vardadie
niu.

[Canalport, kampas Canalport 
ir Ruble gatvių, pirmas aukštas. 
Draugai ir pažįstami prašomi 

I ligonį — sužeistąjį aplankyti. 
Žmona Emilija daug turėjo 
rūpesčio ir vargo, kol ligonis 

‘ ► “gerojon” pusėn, nes li- 
Įgoninėje išsivystė aukšta tem
peratūra.
PAGIMDĖ GATVĖJ

REIKALAUJA 
DARBININKŲ

Kiek laiko atgal musų kainy
nas p. Povilas Pocius, 1823 S. 
Union Avė., prasidėjo biznį— 
užperka plotus miškų, medžius 
nupjauna, 
po j a juos
duonkepių pečius. Sakoma, kad 
duona yra 
gu medžiais pečiai yra kūrena
mi.

Ps- Pociaus biznis tiek page
rėjo, kad jam jau reikalinga 
net pagalbos, smagu girdėti, 
darbininkų. Jis 'vakar jūsų Byn- 
sui pareiškė, kad kas nori sau 
prieš Kalėdas kiek nors užsi
dirbti, lai atsikreipia pas p. Po 
cių, gaus algos, valgį ir guolį. 
Visi turi kreiptis nevėliau kaip 
šeštadienį, 1823 So. Union Avė., 
antras aukštas priekis. Vyrai, 
norintiejie darbo, subruskile, 
o p. Pocių už į»erusjdarbusxsvel
kiname !

Politika A. F. CZESNA BATHS

Kodėl Ateinanti Rin
kimai Svarbus 
Lietuviams?

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Telefonas BOULEVARD 4552

Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais. ,

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

besisukinėda- 
po plačią Chicagą, sustojo 
Western ir Division ga-t- 
Laukia gatvekario. # O čia, 
stovi juodukas su motere, 

ai

Jūsų Bynsas, 
mas 
prie 
vių. 
sale,
irgi juoduke- Tik staiga....ai 
....oh....bumpt ant šaligatvio ir 
sugriuvo. Juodukas puolė ją 
gelbėti. Žmones sužiuro....o čia 
....ua’aaaaa’uaaaaa. Ehe, Byn- 
sui net karšta pasidarė, bet lai
mei policijos sunkvežimis (pa- 
trolka) važiavo pro šalį ir pa
siėmė juodakę, juoduką ir... 
naujągimi juoduką. O tų žiop- 
sotojų! Ir kad jus žinotumėte, 
visi vyrai. Moters šalinosi nuo 
šios scenos-

šeštadienį einame į lietuviš
ką vakarušką, kuri įvyksta p. 
Petrausko svetainėje, 1750 
Union Avė., prie 18 ir Union 
gatvių. Čia bus Rožės ir Lelijos 
su savo choru. Pirmininkė Ro
žių ir Lelijų, p. Ona Jucevičie
ne sako, kad jos dainuos tiek 
ir tiek, o p. Lukošienė, jos duk
tė Stasė ir Marijona Skudienė 
važiuoja šviežių kiaušinių par
sigabenti, kad pataisyti savo

NUSILAUŽĖ RANKĄ
Šiomis dienomis ištiko nelai

mę musų gerą draugą pilieti p. 
Juozapą Bukai tą- P-s Bukai tas balsus. Mat, kiaušiniai sustipri-
nusilaužė ranką — sutriuški-jna ir sutaiso balsus. Jos dainuos 
no kaulą darbe, Western Shade'daug daugiau, negu per p- Bu 
Co. Buvo nugabentas ligoninėn, ’ driko radio valandą. Šiam va
kar jam prisėjo skausmo dau-įkarę jūsų Bynsas krės visokių 
gel kentėti, nes ranka buvo'šposų. Bus tai draugiškas ir 
blogoj padėty. Dabar p. Bukai- linksmas vakarėlis. Kas nori 

namie, 1956 smagiai vakarą praleisti priva-
— lėtų atsilankyti. Įžanga tik 10 

centų, o prie to dar bus ir lai- 
mojimas, šis vakarėlis yra ren-* 

au-jgiamas Lietuvių Amerikos Pi
liečių Sąjungos 21-os Ward’os.
PILIETYBĖS 
REIKALAI

Vežei ofise, 4646 So. Ashland Avė. Nariai prašomi būtinai 
atsilankyti, nes bus svarbių pranešimų.

Dr. Br. L Zubrickas, sekr.
TABP VADINAMAS “NEEDLEPOINT” IŠSIUVINĖJIMAS

dabar “šapose” nepiliečiui ne
duoda darbo, valdžios .^-skirtų 
pensijų. Subruskite, 18-kiečiąi- 
Nepiliečiai, norėdami gauti pi
lietybę, privalo kreiptis i 21 
Wardo Liet. Amcr. Pil. Są gą. 
Jos susirinkimas ateinantį an
tradienį, lapkričio 1 dieną, 7:30 
vakare Petrausko svetainėje, 
1750 Union Avė., arba pas Są
jungos valdybą: Chemauckas, 
pirm. 1900 So. Union Avė-; J. 
Kuzmickas, sekret., 1817 So. 
Union Avė./—“žalias storas”.

—Bynsas

Teisėjo Jono Zurio Patari
mas Lietuviamms

Balsuotojams
Mes kaipo geri piliečiai šiandien '■ 

turime budėti. Nes turime žinoti, 
kaip apsaugoti savo interesus Ir sau- j 
gotis įleidimo asmenų į valdžios vie- į 
tas, kurie neturi pagarbos ųjusų' 
pasitikėjimui. Turime pažinti tokius 
asmenis, kurie prieš rinkimus įsi
gyja musų pasitikėjimą padaryda
mi kilnių ir remtinų pasižadėjimų, 
bet juos užmiršta ištraukę musų 
balsą. Mes turėjome užtektinai proy 
gų tokių nesąžiningų politikierių 
prisižiūrėti ir jų spalvas pažinti. 
Lietuviai ypatingai turėjo patyrimo 
susitikti su tokiais veidmainiais, 
nes lietuviai priklauso didžiumoje 
darbo klasei, klasei, kuri turi rin
kimuose didžiumą balsų ir kurie ■ 
balsai yra būtinai reikalingi laimė
jimui.

Demokratų partija yra aiškiau
siai pademonstravus, kad tik jį ir 
vien ji šiandien tikrai nuoširdžiai 
susirupinus darbininko žmogaus li
kimu. Jei mes norime, kad demo
kratų žmonės ir toliau tęstų pradė
tąjį gerą darbą, tai musų, balsuo
tojų, prievolė tą darbą remti savo 
balsais ir rinkimuose balsuoti už 
partijos endorsuotus kandidatus. 
Tie žmonės ir toliau žiūrės, kad 
niekas neitų alkanas šioj pasaulio 
turtingiausioj šaly.

Mus patyrimas yra pamokęs ir 
prirodęs, kad republikonai yra la
bai mažai padarę dėl mažojo, ne
turtingojo piliečio ir nėra jokio pa
grindo tikėti, kad jie ant tiek ap
simainė, kad pradės ką nors daryti 
ateity. Juk negali jie veidmainiau
ti savo bosams—turčiams.

Mes susivienykime ir. remkime 
žmones, kurie MES ŽINOME apgi
na musų interesus, žmonės, kurių 
pažadais nėra mums reikalo abejo
ti, nes praeity jau yra prirodę, kad 
pažadų šventai laikos. O ar gali bū
ti geresnis teisimas kandidato, kaip 
pasirėmimas jo Praeities Rekordu.

SCOTT W. LUCAS yra demokra
tų kandidatas senatoriaus vietai. 
Tai yra labai svarbi vieta; tai yra 
aukščiausia pozicija legislaturoj. Iš 
jo praeities rekordo mes žinome, 
kad jis pilnai ir nuoširdžiai rėmė 
musų prezidentą kiekvienoj jo le
gislaturoj liečiančioj-j musų, darbi
ninkų reikalus. Nepadarysime klai
dos jei tokį žmogų, ka'ip Lucas rem
sime. <

Kitas asmuo užsipelnęs pilną lie
tuvių paramą tai .ĄIICHAEL J. 
FLYNN. Jo warde yrži daugiau lie
tuvių, negu bet kuriame, kitame 
Chicagos warde. Ir>;p. Flynn dėka 
tam warde lietuviai yra gavę dau
giau valdiškų darbų negu visi kiti 
wardai krūvon sudėjus. Kada lie
tuviai konsideravo mane teisėjo vie
tai, tai p. Flynn buvo pirmasis iš, 
demokratiĮ lyderių tą užsimojimą 
paremti. Kada peręjtą vasarą Chi
cagos lietuviai siuntė sportininkus 
Lietuvon, p. Flynn niekeno nepra
šomas atsiuntė, $275.00 ir girdi “nors 
šia menka auka noriu'parodyti, kad 
lietuviai man yra artimi žmonės ir 
noriu, kad jie butų mano draugais. 
Už tuos pinigus nusiųskite nors 
vieną jaunuolį mano vardu jūsų 
senojon tėvynėn...” Mes žinome, kad 
p. Flynn nėra dar nei karto atstū
męs šalin bent kokį lietuvių atsi
šaukimą. Per jo pastangas mes šian-1 
dien turime lietuvį parko direkto
rium (kuris kaip tik randasi p. 
Flynn warde). Kuris kitas asmuo, 
laikantis aukštą valdžios vietą gali , 
pasigirti, kad yra padaręs bent pu- j 
sę to lietuviams, kiek p. Flynn yra 
padaręs? Dabar šiuose rinkimuose 
p. Flynn siekia per-rinkimo County 
Clerk vietai, kurią jis jau laiko 4 
metai, ir yra atlikęs pareigas tobu
lai. Mes parodykime jam savo įver
tinimą balsuodami už jį ir ragin
dami visus savo draugus sudėti bal
sus už jį.

Lapkričio mėn. 8 dienos rinki
muose visi balsuosim už Michael J. 
Flynn County Clerk vietai.

MIKADO”
Stato NAUJOS GADYNES CHORAS

Lapkr.-Nov. 6,1938, 4-ta vai. po pietų
SOKOL SVETAINĖJE

2347 So. Kedzie Avenue.

DURIS, LANGUS, 
BALANAS, 
KLIJŲ ir t t

Dėl pakeitimų ir permodeliavi- 
mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER C0.

NOT INC.
i 2136-48 W. 51 st St
i CHICAGO, ILL.
'Phones: HEMLOCK 0030—0031

Mes galime jums pa 
rūpinti puikios 

kokybės:

Hallove en rarty 
rengia TED’S TAVERNAS 

720 West 35th Street 
ŠEŠTADIENĮ, SPALIŲ-OCT. 29 d., 1938 m.

Užkandžiai Ir Muzika. Taipgi kartu bus Paminėjimas TADEUŠO 
VARDUVIŲ. TADEUŠAS MASILIONIS.

Šmėkla Pasveikins jifs Prie Durų
Subatoj, Spalio 29 d

PORT WINE 
MUSCATEL

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Gal.

1908 SOUTH HALSTED STREET

Grynas California 
pilnai stiprus vy
nas. šventėms spe
cialiai įkainuotas.

ALUS REISAIS

-09 
iš 24 
Keis.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS DAILY
BUSINESS

Susipažinimo
Išpardavimas

23 Uncijų 
Kūdikis

Chicagietė Mrs. Jean 
elton, 1308 West 57th
St- Bernardo ligoninėj pagimdė 
mergaitę, sveriančią tik 23 un
cijas. Kūdikis laikomas inku
batoriuj ir manoma, kad gal 
pasiseks jos gyvybę išgelbėti. I 
Mergaitės šansai gyventi yra 
10 prieš 1.

DIRECTORY
o

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS...........................££0.00
LIGONINĖJE ............... ....
RAUDONGYSLCS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS *2-00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

Wexberg’s gėrimų krautuvė, 
11908 S. Halsted st. paskelbė 
‘nepaprastai didelį gėrimų 
; pardavimą tikslu sueiti į 
dėsnį pažinčių skaičių. Ji 
pasimojusi pažinčių skaičių 
didinti net iki 10,000.

| Toks yra didelis jos ištek- 
patenkinti 

tiek daug savo bargenais. štai 
- jums Old Quaker, dvejų me- 
■ tų senumo, paintė tik 73c. Vie- 
I nas galionas Muscatel, Port 

vynas, pas jį tik $1.23. Tad,rei
kalui esant, nepamirškite pir
ma čia pasižiūrėti- Tel. Canal 

4738. - (Skelb.)

COfft. >«M. NSEDLCC %bHVK.to.

UEEDl_EPOlNT MOTIFS PATTERN 1833

No. 1833—Jei gražiai sutaikysit siulus ir tvirtai išsisiusit, Mus, kad ryžtasi 
tai išsiuvinėjimas tarnaus jums visam amžiui

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

No. 1833

Čia Jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

alIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllllllllIlIlIlIlItlIlIlIlIt ’ IIIIIIIIKIIIIIIIIIIIII11111111111111■III"*■■■llllll>£

iš- 
di- 

yra 
pa-

Garsinkites “N-nose”

I I
| s
= I
I į

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

1739 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS.

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

Vardas
Adresas

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbai 
garantuotas.

420 W. «3rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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Ką Veikia Chicagos Lietuvių 
Organizacijos

Tarp “Teisybės Mylėtojų” Demokratai 
— Simano Daukanto Dr-ja Rusios Vakarui

Iš Teisybės
Mylėtojų Draugijos

Teisybės Mylėtojų Draugija 
laikė savo bertainį susirinki- 

f mą 9 dieną spalio, Chicagos 
Liet. Auditorijoj.

Vice pirmininkas J. Racevičią 
atidarė susirinkimą ir pąprašė 

//narių, kad nesiskirstytų susi? 
rinkimui užsibaigus, pareikš
damas, kad Draugijos pirmi
ninkas yra sugrįžęs iš Lietu
vos ir randas? susirinkime, ir 
pakvietė jį užimti vietą.

Pirmininkas J- Balčiūnas 
pirmiausiai pasveikino valdybą 
ir visus narius, dėkodamas val
dybai ir vice-pirmininkui J. 
Rącevičiai už tvarkų vadova- 

. vimą draugijai per tą laikotar
pį, kada jis viešėjo Lietuvoj.

Po to buvo svarstomi Drau
gijos reikalai. Susirinkimą bai
giant, nariai paprašė pirminin
ko jiems pakalbėti apie Lietu
vą. Jisai atsakė, kad nėra pro- 
fesion^lis -kalbėtojas, bet su
tiko savo įspūdžiu, įgytus Lie
tuvoj, nariams papasąko'ti.

Ragina Lietuvą Aplankyti
Savo kalboj pareiškė, kad 

yra pilnai patenkintas aplanky 
n)u savo tėvynės ir patarė na
riams, kuriems sąlygos leidžia, 
Lietuvą atlankyti. Dabar Lie 
tuva yra daug gražesnė negu 
ji buvo kai(T jįs ją apleido 30 
rųętų atgal.

Baigdamas prisiminė ir apie 
Lietuvos žmonių ekonominį gy
venimą- Daugumas ūkininkų ij* 
šiaip darbininkų gyvenimas 
Lietuvoj yra vargingas, išskir 
riant tik Lietuvos valdininkus. 
Tie tai kiek geriau gyvena.

Pirmininkui užbaigus kalbą, 
visa valdybą ir nariai jo pager
bimui tuojaus ant vietos su
rengė baliuką ir atsinešę alu
čio vaišinosi visi broliškai, iš 
ko pasirodo, kad teisybiečiai 
gerai sugyvena.

Draugijos Korespondentas

Ruošia
Vakarą

Simano Daukanto dr-ja ren
gia vakarą stf programu 30 d- 
spalio Oct, Lietuyių Auditori
joj. Programą išpildys P- šak 
timiero grupė. Bus įvairių pa- 
m^rginimų.

Simano Dauk. dr-ja rengia 
tokius vakarus kasmet paminė
jimui gimtadienio Simano Dau
kanto, lietuvių rašytojo-istori- 
ko. Dalyviai to vakaro bus pri
imami j Draugiją be įstojimo 
mokesties, nuo 18 iki 25 metų 
amžiaus, vyrai ir moterys.

—G.

Pašalino Po 16 Metų 
Tarnybos

Nebuvo Pilietis

y MADOS

No. 4822—Apatinis rūbas- Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, taip- 
?i 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per 

rūtinę.

Oak Parko administracija 
pašalino iš tarnybos policistą 
■Al bert Groote, kuris įš tarnavo 
departmentui 16 metų jr buvo 
pasiekęs seržanto rangos. Pa- 
sirdė, kad jįs nepilietis.

Groote visą -laiką bhvo įsi?-* 
tikinęs, kad jis yra pilietis, neš 
karo metu buvo padavęs pilie
tybės prašymą, kuris praėjo. 
Bet laike karo betvarkės armi
jos viršininkai popierius pra
žudė.

» •
7?

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mįerą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
yyądžio 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, I1L

persiskyrė su šiuo pasaulių 
28 d, spalių nųėn., 1937 m., 
sulaukęs 48 m. amžiaus, gį- 
męs Kupiškės parap., Slaviri- 
kiškės kaime, Vilkmergės ap.

Paliko dideliame nuliūdimų 
moterį Stanislavą, 3 dukteris: 
Evelyn, (Cook, žentą John SaĮ- 
ly Kavąnaugh, žentą ^php 
ir Jennie Tūbelis, 3 anųkųs 
seserį Anelę Mikėnas ir Lipi, 
brolį Jurgį ir seserį Marijoną.

Liūdnai atminčiai musfl 
Rangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos Šv. MiŠips Sv. Jur
gio bažnyčioje, 28 d. spalių, 
1938 m., 7:45 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimįnes, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti i 
paųialdas. Mes Tave musų 
brangusis niekuomet neuž
miršime. Tu pas ' mus jau 
nebješųgrįši, bet Ynos anks
čiau^ ar vėliaus pas tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

NuĮiucįę liekame,
Moteris, Dukterys, Žeųtai, 
Sęsąo ir Giminės.

I nyflKIR Td^ramuT* LUILIĮąIŲ v Įsas Pąsąųjjp 
Dalis.

SVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Banldetamp 

ir Pagrabams.
8316 So. Halsted Street 

Tek YARDS 7308

linn fi Gėlės Mylintiems 
11 U U A Vestuvėms, Ban- 

|| M 41 kietams, Laido- 
w 1 ■ • • tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE B800

fiarsinkitės “N-nose”

[ACME-NĄUJIĘNV Foto Į
WISCONSINO PIENO 

ĘĄRALAITĖ — Miss Char- 
lotte Muller, 17 metų mer
gaitė įš Green County, Wis., 
kuri buvo išrinkta Wiscon- 
sino “Pieno Karalaite.“ Ji 
atstovavo valstiją pieno pa
rodoj, Columbus, Ohio val
stijoje.

Penkios Ekskursijos 
J Lietuvą 
1939 Metais

——1 1   .j..... j;, v..
I

Cicero Republikonai
Pradeda Judėti
Ruošiasi Lapk. 8 Rinkimams

CICERO — Repųblikonąi čia 
jau paleido pirmą šūvį į de
mokratus. Praeitą pirmadienį 
Liet. Liuosybės Svet., įvyko 
masinis mitingas vietos repu- 
blikonų, po vadovybe Mr. J. 
Dolezal. Susirinkimą vedė J- 
F. Pocius, viršininkas precink- 
to.

p. Maciejewskiui.

Tas susirinkimas buvo su
šauktas ant greitųjų, be jokių 
skelbimų. Vienok žmonių susi
rinko apie 200. Visi ramiai 
klausėsi.

Pirmas kalbėtojas buvo Ęo- 
bertoj., Rą^lolRh^ gandid^ąs į 
6 -to aįstnkto kongresmonųs. 
Jau senyvas žmogus, geras kal
bėtojas, vaizdžiai nupiešė da
bartinę padėtį. Iš visko atrodo* 
jog bus kietas oponentas de
mokratui

Antras kalbėjo vietos advo
katas Barkus. Nėra kandidatas, 
tik republikonų partijos 'vei
kiantis narys. 'Yra plačiai ąpsi- 
pąžin.ęs sų politika, aiškiai nu
piešė demokratų administraci
ją Ciceroj.. Jisąi tvįrtiųa, kąd 
su p. Maciejewskiu Cicero su
bankrutavę, užtraukė . skolų 
tris ir pusę milionų dolerių. Tai 
kas busią, kad atsisės p. Macįe- 
jewskis Washingtone?

Trečias kąjbėtęjas italų kil
mės jaunas advokatas ir šau
nus kalbėtojas, labai -tiktų val
diškai vietai. Užbaigai buvo ke
letas dovanų — “door” prizų. 
Keletas teko ir lietuviams.

Ęei/ublikonai šįmet Pusią 
Stipresnį

Tąi pįrm,ąs yieš.as susiripki- 
ma$ t. y. pirmieji šūviai rępųb- 
likonų. Yra rimto pągriųdo ti
kėti, kad republikonai šįmet 
bus stipresni, negu pirmiau. 
Jievtikisi paimti Cicero vairą į 
savo rankas.

Šie^ rinkimai 8 d. lapkričio 
parūdys kokis gali; bųti senti
mentai 1940 metų rinkimams- 
Kas ©loga ąr gera valdžioj pri
klauso nuo pačių balsuotojų. 
Jie turi būti atsargus, privalo 
balsuoti ir eiti prie gerovės ne 
sau, ne partijai, bet visai žmo
nijai. —D- *

Liętiiviąi Demokritai 
Veikia

Spajio 21-mą d., H<olĮywood 
Inn įvyko 12-te Wą^d.o PeĮųa- 
kratų susirinkimas- Susirinki-.- 
mas' buvo skaitlingas ir užsį- 
briežta pravesti daug svarbių 
tarimų. —Steponas

Pirkite savo apielių^ės
^|Wfųv£se ;

kada

SITUATION WANTED 
_________ Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penterią ir popieruptojąs iš vi

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

J. AUGAITIS,
1608 S. 50th Avę., Cicero, CIC. 2633

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
_____ Gyyenimm Kambariai_____

RENDON 2 kambariai Marąuet- 
te Parke, elektriką ir gesas dykai. 
Šaukite tel. Republic 8884.

D
'■I'11 LA JU11J TV
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HEJLP VVĄNTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MOTINAI PAGELBININKĖS — 
mažoj šeimoj. Lengvas namų dar
bas, geri namai, gera alga.

Hollycourt 8237.

PAIEŠKAU GASPADINĖS dėl 
namų darbo. S. Malinauskienė, 
Blue Grove Inn. 1 blokas į vaka
rus nuo Kęan Avė. ant Archer 
Avė., Willow Springs, III.

PATYRUSIŲ operatorių prie vy
riškų marškinių dviem adatomis 
dirbti. SPAR SHIRT CO., 503 So. 
JefĮęrson. ,

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI DARBININKAI į 
mišką kirsti malkų, gera mokestis, 
valgis ir guolis.' PAUL POCIUS, 
1823 So. Union Avė., antros lubos.

Aha, Išdykę Nevien 
Jaunuoliai, Ir Seniai 
Gauna Pipirų!
Vėjo Čia Gauna Vyrų Choro 

Nariai

FOR RENT—IN GENERAL
Rendai^Bei^rai

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiiiai ir TrokaĮ Pardavimui
NEREIKTA (MOKESNIO—30 MftNESIŲ X*.

MOKĖTI. Vialikae peržiūrėjimą*. m*le- 
vojimas body, fenderio darbų, batert*. 
radijo ir priedų. Frcimo, alų ■UBtiprlnl- 
mas. Viekas nuo virftaue iki tairų. 16 
metų patyrimas, mueų rarantlja. Atdara 
vakarais, eekm. ApskaiČiavima*. towln< 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimą* naujų 
ir vartotų karų. Be jmokėjiuio pinigų. 
2509 MILWAUKEE A V. Belmont 4844.

RENDON DU FLATAI 4 
kambarių, naujai dekoruoti.

3310 So. Lįtuanica Avė.
ir 5

DAUGYBE VAruuTU KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 \Veet 31st Street 

Telefonas VICTORY l«9fl

BUSINESS CHANCES 
PardavimųiBizniai

PARSIDUODA bizniavas NA
MAS, grosernė ir flatas. Gerai biz
nis išdirbtas. 6545 So. Pulaski 
(Crawford Avė.) Tel. Grovehill 
4290 arba Boulevard 8523.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grocernė, delicatessen ir notion Sto
ras, biznis išdirbtas.
3414 S. Lituanica Yards 2715.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė — lenkų lietuvių apgyventoj 
vietoj. Senai išdirbtas biznis.

FELIX MACAS 
570 West 18th St.

PARDAVIMUI tavernas lietuvių 
apylinkėje—geras biznis —apleid
žiant miestą. 6954 S. Western Avė. 
Hemlock 7692.

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
už pigiai kaip $295.00—kai kurie •

Qegu?ės 31 “GtBisJigJm” <Vę| 
Plauks Tiesiai į Klaipėdą
Spalių 17 d. Brooklyir, N. Y, 

Ąipbraziejaus raštinėje, Grand 
St- įvyko iš eilės' ĮĮ mętinįs 
Amerikos Lietuvių Laivakor
čių Agentų suvažiavimas. Nors 
šiemet agentų suvažiavo neper- 
daugiausia, ypač buvo pasigę- 
stą įš tižiųjų vįetų, iš CĮijca- 
go įr Detroito, bet suyažiąvu- 
sieji išklausę valdybos rapor
tų, aptarė svarbesnius Sąjungos 
reikalus.

^Įitąrp ateinančiais metais 
surępgtį j Lietuvą 5 ekskųpsi- 
jąs įr Čia pat, suvažiavime, 
nustatytos dviejų ekskursijos 
laikąs, būtent Gegužės 31 d. 
ląivu “Gripsholm“ tiesiai įš

YprJęo į Klaipėdą, ir Įde- 
poš 1 d. tuo pačių laivų “Grips- 
ftoįm“ sų persėdimu Švedijoje 
į Klaipėdą. Kitų 3 ekskursijų 
laiką paskirs valdyba, susita
rus sų kitų linijų vadovybėmis. 
(įižg|rta Įjr Naujienų Jųbilięjį- 
ų6 ekskursija 1939

Taįp pat ųemažai kalbėta 
apįe ekskursijas iš Lietuvos į 
New York o Pasaulinę Parodą 
193Q m-r i ruden
jau artinsis lietuvių diena ir 
tam tikslui laiks nuo laiko A- 
genty 3-ges spaudos ir propa- 
gandps komisija paragins Ame- 
rįkps lietuvius, kad jie kiek tik 
išsigalėdami pagelbėtų Lietu
vos ‘lietuviams atlankyti N- Y. 
Pasaulinę parodą ir sykių A- 
merikos lietuvius. Visi Sąjun
gos nariai patarnaus nemo
kamai' visuose reikaluose suri
štuose su atląnkymu Parodos, 
pageidautina “tiktaj, kad lietu
viai tik pas lietuvius, Sąjungos 
narius, pirktų laivakortes.

«i

Ruoš “Kriukus” ir “Turus“ 
6 t

Pasitarta,' l«įid įstoti į Ame
rican Steamship and Tourist 
Agents’ Assooiation dėlei pla
tesnio Veikimų tarp amerikonų 
ągentų ir tam tikslui sekretori
atas įgaliotas';'šų minėta ame
rikonų agentų s-ga susirašyti. 
Nutarta plačiau eiti į ameriko
nus ir lietuvius su “kriuzų’T ii* 
•Vtųrų“ reikalais (Cruisė & 
toųrs), ypač kad įš lietuvių 
daugiau įdomautus! rudens 'r 
žiemos metų: lietuviai agentai 
kriužų ir turų važinėjimais pa
tarnaus kuogeriausia ir išrinks 
saviems klientams dar įdomes
nes vietas, negu svetimi agentai.

Taip kaip Agentų S-ga pri
klauso prie Lietuvių Ekonomi- 
nįo Centro, tai saviems atsto
vams įsakytą, kad jie paragintų 
Ekonominių Centro valdybą 
šaukti E. C. posėdį, neą 
labai svarbių reikalų.

Agęnįų S-gos vąldybon 
rinkta šie nariai: pirm. Jr Am
braziejus, vice-pirm. A. Ripke- 
vičius, sekr. J. Sekys, ižd. A. 
S. Trečiokas, iždo glob-: P. 
Bartkevičius ir P. Molis, spau
dos įr prppagan^os kom.: K. 
S. Karpius ir J. Leonaitė.

1938 metais mirė Sąjungos 
narys Ę. Vaišnora (Pittsburgh,

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimu^

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,

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. Centrai 3870.

2 FLATŲ BARGENAS
Tiktai $400.00 įmokėjus perka 2 

flatų plytinį 5-5 kambarį- Garu 
šildomą, 2 karų garažą. Pilna kai
na $4,900.00. Pamatykite šiandien. 
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 FULLERTON.
Capitol 3020.

su- 
yra

Pijpų ąktyvįų narių Sąjunga 
1938 metais turėjo 12. Nutarta 
paraginti visus kitus lietuvius 
agentus įstoti į Agentų Sąjun 
gą, naujai įstojusiems davg 
lengvatų suteikiama.

Kitas Agentų 
nutarta 1939 m. 
(parodos metu).

švedų Liniją 
Jaikrąštinįnkapis
kius pietus, o Holland America 
Linija naujame laive N. Ams
terdame vakarienę.

J. Se^ys, Sękr.

suvažiavimas
New Yorke

agentams ir 
suteikę pųi-

Skelbimai Naujienose 
riboja V
kad pačioj Naujienos 
yrą naudingos.

lankosi labai nepunklu- 
ir dėlto trukdo choro

vyrai, jei mes norim

Jau bus apie du mėnesiai 
kaip eina kas sekmadienio rytą 
Chicagos Lietuvių Vyrų choro 
pamokos. Šalę to, kad Vyrų 
Choras ruošiasi prie išpildymo, 
gruodžio 18 d. š- m., puikaus 
lošimo-koncerto, kuo ne kas 
pamokoj chorą aplanko delega
cijos iš įvairių organizacijų su 
kvietimais dainuoti jų rengia
muose koncertuose. Jau vyrų 
choras apsiėmė dainuoti Rose- 
lande ir Norsaidėj. Parengimai 
įvyksta apie pabaigą lapkričio.

Vargas su Tenorais
Lig'šioĮ- gerai pamokas lan

ko basai, ypač baritonai pasiro
dė puikiame sąstate. Del to yra 
tikras vargas su tenorais. Da 
kai kurie lyg šiol suvis nepa
sirodo, nors, kaip girdot, iš 
choro neatsisakė ir žada atei
ti. Kili 
ąjiškąi 
darbą.

Taigi
palaikyti chorą geram stovyje, 
turėtume būtinai surasti apie 
porą valandų į savaitę pamo- 
kams- Tai yra nepaprastai 
trumpas laikas dainavimo pa
mokų darbui.

Jokis profesionalinis choras 
nedrįstų išeiti į sceną su tiek 
mažai lavinimosi. Dėlto ir mė
gėjai, nors duonos iš to ir ne
valgo, turėtų i Javinimosį dar
bą atkreipti daugiau domesio.

Tiesa, kai kurie dainininkai 
yra gerai apsipažinę ne tik su 
dainavimu, bet ir muzika ir 
grgt£^išmoksta bile dainą, bet 
švankiausias dalykas, tai yra 
geras susidainavimas. Gražią 
harmoniją padaro ne galingi 
balsai, bet jų prisitaikimas 
vieni prie kitų.

Taigi, visi bu'vę choro na
riai ir norintį įstoti būtinai šio 
sekmadienio rytą, kaip 9:30 v. 
bukit p. W. Neffo svetainėj, 
2435 So- Leavitt S t. —J. L. A.

Nusišovė
Prie Michigan ežero kran

to, n.etųli Fpst.er Avenue, nusi
šovė 45 metų huchalteris Jo- 
sepb Boyd, 1057 Ardmore Avė
jo. kūną atrado WPA darbinin
kai.

PARSIDUODA 6 flatų apartmen
tas gražioje vietoje, neša geras 
rendas; gali nupirkti įnešant 
$1000.00, likusius lengvais išmo
kėjimais. Atsiliepkite greitai laiš
ku, 1739 So. Halsted St., Box 895. 
Kaina $11,000.

7822 S. GREEN ST. akmeniniu 
priešakiu 2-3-4 kambarių flatai — 
taipgi 2 šviesus porčiai. Pečiais Šil
domi, elektriką, refrigeratoriai. 
$11,500. Rendos į metus $1800.

SAVININKAS PARDUODA 5 
kambarių plytinį bungalow, miega
ma porčių. Puikios sąlygos. $4800. 
3711 W. 60 Place, Cedarcrest 1331.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
plytinis bungalow, karšto vandens 
šildymas, 2 karų garažas. Kaina 
$4800.00. Terminai. FLOHRS, 5946 
Belmont Avė., Avenue 5577.

PRIEINAMA KAINA 5-5 kamb. 
muro namas su basementu, netoli 
lietuvių bažnyčios Cicero, III. Savi
ninkas priims ir mažą namą ir lo
tus ar gerus morgičius. Rašykite 
nes gausite pigiai, Box 896, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St.

PIGIAU KAIP RENDA MOKĖTI 
Įmokėk $300, nupirksi 5 kamb. 
murinę bupgalow, apšildomas; 2 
karų garažas. Kaina $3300. Savi
ninkas priims mainų ką jus turite. 
Turim visokių kitokių bargenų. 
Galima pirkti arba mainyti.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69 St. Grpfehill 0306.

FARMS FOR SALĖ 
Ūkiai Pardavimui'

180 AKRŲ GALVIJŲ ganyklos 
—P/2 mylios nuo gelžkelio miesto 
ir grįsto vieškelio. Ganyklose šalti
nis. Nuostabus pirkinys už $4000.00 
Terminai. HANSON-OSBORN, • 
Hart, Michigan.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALI 
Rakandai ir (taisai Pardavimu^ 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Šta
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ii 
ięe baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negi 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

WATCHipAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

GREDIT JĘWELER nori laikrodė
lių, laikrodžių taisyti. Dykai ap
skaičiavimas—darbas užtikrintas.

4184 Archer Avė.

La Šalies — Packards — 
Dodges — Grahams — Willys ■<— 
naujufėliai. .

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

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

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

Musų dvi krautuvės yra atdaros • 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną ‘ 
sekmadienį.

• COOK COUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd Street j 

prie Loomis.
2828 W. North Avė.

prie California.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

KONTRAKTORIUS MOKĖS auk- i 
ščiausįą kainą už defaultuotus pir- . 
.mus morgičius, bondsus ar kito- , 
kius vertybės • • popierius. Taipgi < 
pirks senus pastatus -bet kokioj . 
Chicagos apylinkėj. J. J. Jerome, z 
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 Patarna

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny,' turi pilną apdrauda 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jjėi norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

4

COAL—WOOD—O IĮ.
Anglys—Malkos—Aliejus

EGG
NUT 
BIG

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

.......................... $6.00 
................................... $6.00

LUMP ______  $6.00
MINE RUN___________ $5.75
SCREENINGS______ — $5.00

PIRKIT DABAR l — SAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

' GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus, švarus, be- 
šmarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300.

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

į PAGARSINKIT 
SAVO BARGĘNUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS i 
VISI skaito.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidu.

4
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UŽSIDARĘ BANKAI TEBĖRA SKOLINGI Kasyklose Akmuo
DEPOZITORIAMS $93,483,870

Atmokės Tiktai Mažą Dalį Tos Sumos; 
Bankų Likvidacija Eina Prie Pabaigos

Užmušė Lietuvį 
Frank Ludą

Ir

Mirė Jonas Kubilskis

Lovick’s Apdovanos Visas “Miss 
Lithuania” Kandidates Celėmis

Šiomis dienomis valstijos au-» CICERO — Viso išmokės apie 
d i torius Edward J. Barrett pra- 35%. Jau atmokėjo 30%. 
dėjo skelbti 3-čio šių metų ber- 
tainio raportus apie užsidariu
sių Illinois valstijos stovį.

Iš raportų pasirodo, kad už
sidariusių likviduojamų bankų 
yra 137, it kad depozitoriams 
dar priklauso $93 milionai ir 
$483,870. Bet jie atgaus tik 
mažą dalį tos sumos, nės vi-į 
sas bankų turtas yra beveik, 
išparduotas ir didesnės sumos! 
įplaukų nebebus. Depozitorių 
reikalams bankai turi 1 

padidės likvidaciją varant to-j 
liau, bet nėra , 
kad depoz'toriai 
nę dalį uždarytų

Apie pavienių 
apylinkės bankų 
neralis likvidatorius Charles H. 
Albers sako štai ką:

ADAMS STATE bankas — 
Išmokėjo 12%. Gal atmokės 
depozitoriams dar 8'/, bet ne 
artimoj ateityj. Tai bus pasku
tinis dividendas.

ARLINGTON HEIGHTS 
STATE bankas — Atmokė^ 
25'/, gal dar atmokės 10 ar 
15%.

ARMITAGE STATE bankas
— Depozitoriai atgavo 5%. Gal žino, 
kada nors gaus dar 5%.

AUBURN PARK 
AND SAVINGS — Viso atmo
kės apie 50-55%. Jau atmokė-

Į BANKO OF HARVEY — 
Išmokės 90%. Jau atmokėjo 
80%.

BERWYN STATE — Viso 
atmokės apie 35%. Atmokėjo 

= 20%.
BERWYN 

SAVINGS - 
toriams apie 25%. žada grą- 

’žinti dar 20%.
| BINGA STATE — 22»/2% 
atmokėjo. Viso depozitoriai ga-- 

tiktai at#auti aPie 35 r/o-
šiek tieki BOULEVARD STATE SAV- 

flNGS — 20% atmokėjo, gal 
jokios ~viltiešjatmok®s dar 15%- bet ne8rei* 

’ tai.
BRAINARD STATE — Išvi 

so atmokės 36%. 31% jau at
mokėjo.

BRIGHTON PARK STATE
— Jau grąžino depozitoriams 
40%. Jeigu likvidacija gerai 
'eis, tai depozitoriai atgaus dar 
apie 15%.

BROOKFIELD STATE — 
20% atmokėjo, 10% atmokės-

BRYN MAWR STATE — 
Atmokės apie 35%. Depozito
riai 27% jau atgavo.

BUILDERS AND 
CHANTS BANK — 
viso apie 45%

TRUST AND
Grąžino depozi-

atgaus dides- 
pinigus-

Chicagos ir
stovį jų ge-

MER- 
Atmokės 

. 40% jau grą-

ASHLAND STATE — Depo- 
zitoriai atgavo 20%. Gal dar 
gaus centą kitą nuo dolerio.

BAKERS STATE BANK OF

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
bu gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted Si

CHICAGO, ILL.

CALUMET CITY STATE — 
TRUST; 20% jau atmokėjo, bet vargu 

bus daugiau.
CENTRAL MANUFACTUR- 

ING DISTRICT — Nuo užsi
darymo sugrąžino depozito- 
riams 40%, žada grąžinti dar 
apie 20%.

CENTRAL OAK PARK 
STATE—60% atmokėjo. Dau
giau turbut nebebus.

CHATfIeLD TRUST AND 
SAVINGS — Prie 47!/2% iš- 
mokėtų dividendų žada pridėti

(Bus daugiau)

Automobilių
Nelaimės

• Nežinomas automobilistas 
pabėgęs iš nelaimės vietos,"su
žeidė 9 metų berniuką Kenneth 
Hands, 2446 Haddon Avenue. 
Berniukas vijosi sviedinį 
siritusį į vidurį gatvės.

f • Kitas “hit and run” 
ruotojas sunkiai sužeidė 
cagietį Thor Johansen,
West Monroe Street, Nelaimė 
įvyko prie Jackson ir Aber- 
deen gatvių.

i • 4 metų’ berniukui Peter 
Tusniers abi kojos buvo su
trintos, kai trokas justume 
krūvon du “paparkintus” au-

na

vai-
chi-

1065

Gražuoliu Kontestas
ĮSTOJIMO KUPONAS

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

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

Parašas ...................................... .............................
Fotografijos bus priimamos tiktai iki spalių 31 d., todėl 

TUOJAUS prisiųskite fotografiją.

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

Iš Johnston City, III. ateina 
žinia, kad spalio 15 d., 1938 m. 
West Frankfort, III. ligoninėj 
mirė Jonas Kubilskis, 55 m. 
amžiaus- Palaidotas 18 d. spa
lio Lietuvių kapinėse su baž
nytinėmis apeigomis. \

Jonas Kubilskis buvo senas 
vietos gyventojas. Johnston 
City išgyveno 32 metus laiko. 
Dideliame nubudime paliko 
žmoną Elzbietą, du sūnūs Vla
dą ir Vincą, dvi dukteris So
fiją ir Stellą, kuri gyvena Chi
cagoj, taipgi du brolius Mike 
Kubilskį, Johnston City, III., ir 
Adolfą Kubilskį, gyvenantį 
Ohio valstijoj; ir seserį Mari
joną Pennsylvania valstijoj.

Spalio 13 d. Jeffrey Anglių 
kasykloj nupuolęs akmuo už
mušė Frank Ludą, 55 metų 
amžiaus, palaidotas Johnston 

City Lietuvių kapinėse 18
spalio.

Velionis F- Ludas paliko 
deliame nuliudimę žmoną,
nų Albiną, dukterį Anną, kuri 
gyvena Chicagoj, ir daugelį 
giminių ir draugų Amerikoj ir 
Lietuvoj.

Abiems draugams lai būna 
lengva ilsėtis šaltojoj žemelėj.

Abudu buvo D. L. K. Keistu
čio nariai. J. H. Alikonis

d.

di-
su-

Lietuvė Laimėjo Do 
vaną Už Gražiausią 
Pieva Chicagoje

Josephine šlakis

Gražuolę Rinks Devyni Lietuviai Teisėjai
RINKIMAI LAPKRIČIO 2

Dar Keturios Naujos Kandidatės Konkurse

11. Ona Rubikaitė 12. Julia Jankevičiūte

13. Florefee' Jaunis 14. Eva Zlabis

laimėtojų ketvirtam 
“Saugok Pievą Kam- 

konteste, kuri rengia

Tarp 
metiniam 
panijos” 
Chicagos Parkų Taryba, kartu
su įvairioms miesto draugijoms 
ir daržų klubais, šįmet randam 
vardą lietuvaitės, ponios Jose
phine šlakis, kuri iš profesi
jos yra farmacistė ir dabai* 
Dr- šlakio, dentisto žmona, gy
venanti po numeriu 10426 So. 
Oakley Avenue, Chicagoje., ’

Šis kontestas turi kelis sky
rius, kaip tai augštosios mo
kyklos, pradinė mokyklos, ug- 
niegesių ir policijos stočių, na
mų savininkų ir apartmentų. 
Ponia Šlakis laimėjo namų sa
vininkų skyriuje už gražiausią 
taip vadinama “blue grass” 
pievą Chicagoje.

Mes džiaugiamės turėdamos 
lietuvaitę, kuri taip domisi 
gamtos grožiu ir rūpinasi jo 
ugdomu, kad jos pastangos su
silaukė pripažinimo net ir kon- 
teste, kuriame dalyvavo nema
žas skaičius gamtos mylėtojų.

Sveikinimai Jums, ponia 
kis. —N. G-ė.

šia-

Apkaltins Apie

Chicagiečių
Pieno Trusto Tyrinėjimas 

Prie Pabaigos
Eina

Pieno trusto tyrinėjimas, ku- 
valdžia pradėjo 

5 d., jau eina 
Visas darbas

rj federalė 
Chicagoj, liepos 
prie pabaigosprie panaigos. visas aaroas 
bus užbaigtas lapkričio 5 d.) 
arba prieš, nes 
terminas “grand džiurės” 
išklausė apie SCO 
liudininkų-

Kalbama, kad ta “grand 
džiury” apkaltins apie 100 žy
mių Chicagiečių, kurie vado
vauja pieno pramonei.

Tyrinėjimas apėmė nevien 
pieną, bet sūrio, sviesto ir “ais- 
krimo” pramones, dnvestigaci- 
ją vedė fedetralės valdžios tei
singumo departmentas.

tada pasibaigia 
kuri 

tyrinėjimo

Lovick’s, garsusis Bridgeporto gėlininkas, 3316 So. 
Halsted streęt,į vakar pranešė, kad visas “Miss Lith
uania” konku^p dalyves apdovanos gėlėpĮis. Kiekvienai 
įteiks po grąžų korsažą, o laimėtojai padovanos puikų 
bukietą. <

Jisai panašiai gėles padovanojo ir “Miss Lithuania” 
konkursantems’5 pereitais metais.

“Miss LithĮjania’’ šįmet rinks devynių lietuvių tei
sėjų komisija y* trys atstovaus nuo Automobilių Paro
dos, kur išrinktoji gražuolė atstovaus lietuvius.

^Lietuviai teisėjai yra Sekami:
1. Mikas jį. Šileikis, dailininkas;
2. Mrs. H. Murauskienė, grožio saliono operatorė;
3. Bernice Balickaitė, dailininkė;
4. Louise Narmonta, High school mokytoja;
5. Frances Sadauskaitė, poetė;
6. J. P. Varkala, auditorius;
7. Dr. B. T. Zubrickas, medicinos daktaras;
8. Dr. A. Montvidas, med. daktaras, ir
9. J. F. Biidrikas, biznierius, kuris aukauja dovanas 

konkurso laimėtojoms.
“Miss Lithuania 1939” rinkimai įvyks Chicagos Lie

tuvių Auditorijoj, 3133 South Halsted Street, trečiadie
nį, lapkričio 2 d., 8 vai. vakare. •

Laimingoji “Miss Lithuania 1939” ne vien laimės 
garbę dalyvauti parodoje, bet kartu gaus ir puikią do
vaną, kurią skiria J. F. Budrikas, sayininkas Budriko 
radio ir baldų krautuvių, 3411 South Halsted Street. Do
vana pirmos vietos laimėtojai bus gražus “Parlor Se
tas”, kurį galima pamatyti Budriko krautuvės lange.

Antros vietos laimėtoja gaus 
gražų 1939 metų Radio Aparatą.

Trečioji gąus dovaną, kurios 
trokšta — puikų auksinį žiedą.

Tas dovanas galima pamatyti 
tuvės lange.

Teisėjams gražuolę renkant Andrejevo šokėjų Gru
pė išpildys įvairiu lietuviškų ir kitokių šokių programą, 
o po rinkimu įvyks šokiai publikai- prie Jurgio Stepona
vičiaus muzikos.

“Miss Lithuania” rinkimai įvyks po “N-nų” ir Auto
mobilių Parodos viršininkų priežiūra.

Konkurse galį 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” prieš lapkr. 1 d.

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 11!

naują, nepaprastai

kiekviena mergaitė

J. F. Budrikei krau-

Lietuvą Aplankius
I

Turėjau labai smagią kelio
nę. “Normandie” laivu okeaną 
perplaukėme per penkias die
nas. Lietuvoj laiką praleidau 
linksmai. Apvažinėjau daug 
vietų: Papilę, Šiaulius, Radvi
liškį, Vilnių, Varšuvą, Mažei
kius, Kauną ir daug kitų mie
stų bei miestelių. Tai buvo ma
no pirmas apsilankymas po 33 
metų. Reikia pasakyti, jog per 
tą laiką padaryta didelė pažan
ga. Visur pastebiamas didelis 
pagerinimas. Kiekvienam ver
ta savo kraštas aplankyti-

Per tiek daug metų aš bu
vau labai savo gimtojo krašto 
išsiilgusi, o dar labiau savo 
brangių tėvelių ir sesučių. Su 
jais man buvo labai malonu pa
simatyti ir mintimis pasidalin
ti. Kai reikėjo su jais skirtis, 
tai tikrai buvo sunku.

Lietuvoje praleidau keturis 
mėnesius. Tas laikas prabėgo 
neįmanomai greit. Grįžau lai
mingai. Radau išsiilgusius vy
rą, sūnų ir marčią. Parvežiau 
labų dienų visiems akmenis- 
kiems- —Stella Conrad

P. S. P-ia Conrad parvežė 
taippat laiškus iš Dr. Garmaus 
adv. K. Gugiui ir P. Grigaičiui.

ONA

Kastas
KONCERTUI

LAPKRIČIO 12—1938
TIKIETUS GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE

Karo Veteranas 
Pasikorė Praradęs 
Tarnybą

Paliko žmoną, Dukterį

Pirmadienį didžiojo karo ve
teranas Clyde Stout, 6938 Dor- 
chester Avenue, prarądo tarny
bą. Buvo buchalteris, uė’t dar
bas nekaip sekėsi, nes tebesir- 
go nuo nuodingųjų dujų, kurios 
karo metu jį pri troški no.

Vakar jisai pasakė savo 18 
metų dukterei Ruth, kad eina 
pasilsėti, užsidarė miegamajam 
ir pasikorė, užnėręs iš kakla- 
ryščio padarytą kilpą ant kaklo.

Žmona Minnie tuo laiku bu
vo išėjusi “šopinti”.

Daktarai surado, kad 8 me
lų berniukas Richard Kenealy, 
6743 Stanley Avenue, Berwyn, 
mato viską atvirkščiai. Auto
mobilis jo akyse važiuoja ra
tais viršun, žmogus eina šali
gatviu galva, etc. »

Dr. Edmund Krump, kuris 
berniuką gydys, mano, kad jo 
akis bus galima atitaisyti.

Kainos $1.00, $1.25 ir $1.50
PIRKIT TIKIETUS IŠKALNO, KAD GAUTI GERESNES VIETAS

JAU PASKUTINĖ SAVAITĖ
Dar Galit Įsigyti — Vėliau Nebegausite

ROGERS SIDABRĄ
ONEIDAno.

DOLLVmOODVOtllfa^B
6 ŠMOTAI

AUKŠTOS RŲŠIES
1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

Dėžė $1.75-35c extra

Taupyki!
Kuponus

GALIT GAUTI TIEK SETŲ ĮLIEK

Kitur
Kainuoja 

$2.75

NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DEŽE

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui 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 Išviro $1.14. Užsakant dėže nnš- 
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. Dėžė ir persiuntimas paštu $2.10.

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas —

Miestas

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija




