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Francuzija Planuoja Naujus Parlamento Rinkimus
RINKIMAI BUS PASKELBTI ATEINANTI 
MENESI, JEI VALDŽIA NEPAJĖGS IŠSI
LAIKYTI CENTRO IR DEŠINIU PARTIJŲ 

PAGALBA
Kilo konfliktas dėl atakos prieš 

komunistus
PARYŽIUS, Francuzija, spa- vų buvo išrinkti į parlamentą 

lio 28- — Premjeras Daladier dėka liaudies fronto — dėka 
smarkiai atakavo komunistus kooperavimo socialistų, komu- 
kalboj, kurią pasakė radikalų 
socialistų partijos kongrese. 
Tai partijai Daladier pats pri
klauso.

Kongreso stebėtojai sako, jo
gei Daladier ataka iššaukė 
fliktą partijos vadų tarpe, 
nešama, Eduard Herriot, 
kęs Daladierą tuoj po jo
bos, užklausė: “Ar tamsta tu
ri supratimą, ką tamsta pada- 
riai?” Nepatenkinti pasirodė 
net Daladier kabineto kai ku
rie nariai, kaip laivyno minis
teris Cesar Campinchi, apšvie- 
tos ministeris Jean Zay ir Al- 
bert Sarraut.

Pagrindas partijos vadams 
susirūpinti Daladiero ataka at
rodo rimtas. Viena, 66 nuošim
čiai radikalų socialistų atsto-

kon- 
Pra
šu ti
kai-

Suteiks specialių pri
vilegijų Italijai ir
Vokietijai Kinijoj

• •

TOKIO, Japonija, spalio 28. 
— Vyriausybė užgyrė Japoni
jos, Vokietijos ir Italijos an- 
ti-komunistinio pakto praplėti
mą. Japonai suteiks specialių 
privilegijų Romai ir Berlynui 
tose Kinijos dalyse, kurias jie 
yra okupavę ir kuriose 
nijos ir Jungt- Valstijų 
sai iki šiol dominavo.

Japonijos- vyriausybė
laikytis tokios taktikos prieš 
Jungt. Valstijų reikalavimą pa
likti svetimšalių pirklybai du
ris atdaras Kinijoj.

Brita- 
intere-

nu tarė

Kinija kariaus dar

nistų ir radikalų socialistų. An
tra vertus, ataka prieš komu
nistus interpretuota kaipo įspė
jimas, kad Francuzijos sąjun
ga su Rusija gali būti nutrauk
ta. Kai kuriems socialistų ra
dikalų partijos vadams, kaip 
pav. buvusiam premjerui Her- 
riotui, Francuzijos-Rusijos są
junga atrodo svarbi ir reika
linga-

Vėlesni penktadienio prane
šimai sako, kad Daladier nu
malšinęs pasireiškusį kongrese 
prieš jį sukilimą. Jis nutaręs 
valdyti šalį centro ir dešinių
jų partijų pagalba. O jeigu 
pasirodys, kad tokia pagalba 
valdžia negalės išsilaikyti, tai 
paskelbs parlamento rinkimus 
ateinantį mėnesį.

Britai užmušė 12 
arabų, keletą šim

tų areštavo
28.HAIFA, Palestina, spalio

— Pereitą ketvirtadienį britų 
kariuomenė užmušė dar 12 
arabų. Užmuštųjų tarpe buvo 
Ibrahim Abdullah, arabų va
das iš Damasko, Syrijoj. Ke
letas šimtų arabų areštuota. 
Jie bus kvočiami. 40 mūrinių 
namų miestely Miar išdinami- 
tuota- Iš tų namų arabai ap
šaudė britų kariuomenę.

Skelbia Lindberghą 
nacių šalininku 

esant

NAUJIENŲ-ACME Photo
ALGŲ-VALANDŲ ĮSTATYMO ADMINISTRATORIUS — Dešinėj — Elmer 

F. Andrews, generalis federalio Algų-Valandų įstatymo administratorius ir jo 
kairėj sekretorė Miss Eugenia Pope, i Jų raštinė Washingtone. Keista, kad admi
nistratorius Andrews tvarkys įstatymą, kuris apr’ubežiūoja darbo valandas iki 
44 savaitėj, bet pats dirba beveik dieną ir naktį ^atsakinėdamas į tūkstančius 
laiškų nuo samdytojų, kuriems įstatymo punktai nėra aiškus. Mat, fedėralių tar
nautojų įstatymas hepaliečia.

C, N- Y., spalio 
.eriib Vakare čia

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

Japonija įspėjo 
Francuziją

Francuzija ir Vokie-, Ispanija atsisveiki 
tija paskelbs taikos 

paktą
no su svetimšalių 

brigada
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 28. — Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas penktadienį 
painformavo, kad Francuzija 
ir Vokietija planuoja paskelb
ti deklaraciją išsižadėjimui ka
ro tarp šių dviejų valstybių. 
Deklaracija businti panaši pa
reiškimui, kurį pasirašė Adol
fas Hitleris ir Britanijos prem
jeras Chamberlain Muniche.

Reikalaus č vienodos 
sutarties auto dalių 

darbininkams

BARCELONA, Ispanija, spa
lio 28. — Penktadienį svetim
šalių brigada, kariavusi Ispa
nijos lojalistų eilėse, perėjo 
Barcelonos gatvėmis paskuti
niame parade. Svetimšaliai ap
leidžia Ispaniją. Su svetimša
lių brigada atsisveikinti susi
rinko respublikos prezidentas 
Azana, premjeras Negrin, mi- 
nisterių kabineto nariai ir ar
mijos vadai. Viršuj lekiojo lėk
tuvai. Tai buvo įspūdingiausias 
paradas 
ko, kai 
ras.

Ispanijoj nuo to lai- 
prasidėjo civilis ka-

DETROIT, Mich., spalio 28. 
— Homer Martin, automobilių 
darbininkų unijos prezidentas, 
pareiškė penktadienį, kad uni
ja stengsis padaryti vienodą 
kontraktą su samdytojais, kai 
dėl darbininkų algų ir kitokių 
darbo sąlygų, 2,000-čiuose ša
lies įmonių dirbančių automo
bilių dalis.

Areštavo buvusi rū

Užsidarė Dayton 
mokyklos

šeštadienį prasidės 
žydų kongresas

NEW YOR 
28. Š’ėšfad
prasidės Amerikos žydų kon
gresas. Jame dalyvaus 400 de
legatų atstovaujančių 106 žy
dų sųsiedijas 30-se valstijų. 
Kiti/150 delegatų atstovaus 
stąihbiasias žydų organizaci

 

jas.

• Kongresas svarstys tris pa
grindinius punktus: atgavimą 
žydams teisės gyventi ir lais
vai darbuotis; palaikymą imi
gracijos į Palestiną teisės, ir 
sustiprinimą demokratinių in
stitucijų kovai su rasine ir ti
kybine neapykanta Jungt. Val
stijose.

• NEW YORK, N. Y., spa
lio 28. — P-nia Kate Moog 
Blisch vokiečių šnipų byloj liu
dijo; kad leitenantas kapitonas 
Erich Pfeiffe^i vokiečių Intel- 
ligence biuro Bremene narys, 
taip gerai žinojo Jungt. Val
stijų laivyno planus, jogei ga
ilėjo diskusuoti laivyno truku
mus.

TOKIO, Japonija, spalio 28. 
— Japonijos užsienio reikalų 
ministerija penktadienį paskel
bė, kad premjeras Konoye įspė
jo Francuziją. Esą, jei Fran
cuzija nesiliaus teikusi Kinijai 
ginklų, tai Japonija bus 
versta pavartoti griežtas 
monas prieš Francuziją.

Ryšium su pareiškimu
bama, kad Japonija grūmoja 
užimti francuzų kontroliuoja
mą salą Hainan, kuri randasi 
arti pietų Kinijos pakraščių ir 
skaitoma kaipo strateginė vie
ta plačių Francuzijos kolonijų 
tarpe Rytuose.

telių premjerą

DAYTON, Ohio, spalio 28. 
— Dėl stokos pinigų penkta
dienį užsidarė šio miesto 'vie
šosios mokyklos. Paleista na
mo 34,000 mokinių. Neteko 
darbo 1,300 mokytojų. Biznie
rių delegacija ragino guberna
torių Davey sušaukti valstijos 
legislaturą ir pareikalauti, kad 
ji parūpintų fondų mokykloms. 
Davey pareiškė, kad jis tars 
savp žodį po rinkimų, kurie 
įvyks lapkričio 8 d.

pri- 
prie-

kal

e PRESTONBURG, Ky., spa
lio 28- — čia paaiškėjo, kad 
pereitą pirmadienį Fleming 
Tackett, 34 metų, vedė Rosie 
Columbus, 10 metų mergaitę.

< z * > ..z ’ ■PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 28. -—R u tonų (Karpatų Ru
sų) provincijos buvęs premje
ras Brody areštuotas ketvirta
dienio vakare. Parlamentinė 
Čekoslovakijos komisija kaltina 
Brody tuo, kad jis daręs są
mokslą su Vengrija atiduoti 
jai rutėnų provinciją. Sąmok 
slą daręs užnugary komisijos, 
kuri 
grais.

Dėl algų-valandų 
įstatymo uždarė 

dirbtuvę
spa- 
tarp 
susi-

vedė derybas su ven-

Čekoslovakija minė 
jo 20 metų sukaktį

NEW ORLEANS, La., 
lio 28. — Kadangi įvyko 
samdytojų ir darbininkų 
rėmimas dėl algų-darbo valan
dų įstatymo vykdymo, tai 325 
New Orleans Furniture Manu- 
facturing kompanijos darbinin
kai sustreikavo ir dirbtuvė ta
po uždaryta.

Dėl gaisro/-žuvą_4, 
sužeista 20

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 28. — Dvidešimties metų 
Čekoslovakijos nepriklausomy
bės sukaktuvių proga 
mas, premjeras Jan 
kvietė visus piliečius 
neapykantą ir kartu 
žia statyti valstybę,
šokiai ir paradai, kuriais pa
sižymėjo sukakties minėjimai 
praeitais metais, šiemet buvo 
uždrausti.

Areštavo 2,000 žydų 
Berlyne

9 GENE VA, Šveicarija, spa
lio 28. — Tautų Sąjungos se- 
kretarįate eina “valymas”. Nu
matoma, kad iki ateinančių me
tų gali būti paleista, apie 50 
Sąjungos valdininkų. “Valy
mas” daromas tikslu paruošti 
vietos Vokietijai ir Italijai, o 
taipgi pašalinti nemalonius vo
kiečiams ir italams asmenis iš 
sekretariato.

Dar gabena italus 
į Ispaniją

kalbėda- 
Syrovy 

užmiršti 
su vald- 

Dainos,

MARSEILLES, Francuzija, 
spalio 28. — Penktadienį su
degė dešimt pastatų šio mie
sto centre. Keturi asmenys žu
vo gaisre, kiti 20 sužeisti. Su
degė viešbutis, kuriame buvo 
apsistoję Francuzijos premje
ras Daladier ir užsienio reika
lų ministeris Georgės Bonnet.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 28. — Naktį į penktadienį 
Berlyno policija areštavo apie 
2,000 Lenkijos žydų. Gal de
portuos juos į Lenkiją. Visoj 
Vokietijoj suimtų žydų skai
čius siekia keletą tūkstančių.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 28. — Laikraštis “La Vie 
Arienne”, francuzų aviacijos 
leidinys, įtaria pulk. Charles 
Lindberghą nemėgiant francu
zų ir esant palankiu Vokieti
jai- Laikraštis sako, kad tu
rint tatai omenėj, nesunku su
prasti, kodėl Lindbergh priima
mas dideliu entuziazmu Vokie
tijoj ir kodėl jam dalinami auk
šti vokiečių garbės ženklai.

BARCELONA, Ispanija, spa
lio 28. — Plačiai atžymėta 
spaudoj faktas, kad Italija iš
traukė iš Ispanijos apie 10,- 
000 savo karių. Tačiau Ispa
nijos respublikos valdžia pra
neša, kad tuo laiku, kai vieni 
italai buvo ištraukiami, tai ki
ti gabenta į Ispaniją. Lojalis
tų valdžios pranešimais, laiko
tarpiu nuo rugsėjo 4 iki spa
lio 24 dienos, italų karių į Is
paniją atgabenta 4,549. Be to, 
atgabenta didelis kiekis karo 
reikmenų.

spa-
Kai-

CHUNGKING, Kinija, 
lio 28- 
shek penktadienį išleido dekla
raciją, kuri sako, kad karas 
su japonais bus vedamas to
liau ir nepaliaujamai. Svarbių 
mūšių galima laukti artimoj 
ateity.

Gen. Chiang

Naciai laisvai nau 
dosis čekų geležin 

keliais
Vengrai ir čekai 

taikosi
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 28. — čekai ir vokiečiai pa
sirašė sutartį, pagal kurią Vo
kietijos traukiniai per Čekoslo
vakiją važiuos be pasportų ir 
be muitinių kontroles iš Sile
zijos į Austriją.

^ORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; šalčiau; saulė te
ka 6:18, leidžiasi 4:50 valan
dą- Sekmadienį lietus ir vėsu.

spa- 
nau-

BUDAPEST, Vengrija, 
lio 28. — Vengrija išleido 
ją notą, pranešdama Čekoslo
vakijai, kad ji priima jos pa
siūlymą atiduoti vengrams 3,~ 
860 ketvirtainių mylių terito
riją, kurioj dauguma gyvento
ju

i Chamberlaino šali
ninkas laimėjo 

rinkimus

O LOS GATOS, Cal., spa
lio 28. Yehudi Menuhin, 21 
mėtų, yra pagarsėjęs smuiki
ninkas. Jis buvo pakviestas 
smuikuoti su Los Angeles PhiL 
harmonic Orchestra- Prižadė
tas jam mokestis $3,000. Bet, 
kad Menuhin galėtų smuikuo
ti su sakyta orkestrą, tai jis 
turi priklausyti unijai ir užsi
mokėti $70 metinių unijos duo- 
klity. Menuhin ketina išsižadė
ti $3,000, užuot priklausyti uni
jai.

Kinija paskelbsianti 
karą

HONGKONG, Kinija, spalio 
28. —r Britų rateliuose plinta 
gandaų kad Kinija paskelbs ar
timoj ateityj karą Japonijai. 
Reiškiama nuomonė, kad pa
skelbus karą, rusai tuoj pra
dės glaudžiau kooperuoti su Ki
nija.

Ispanijos armijos 
kaujasi Madrido 

fronte

Areštavo rašiusį grū
mojančius laiškus 

prezidentui

yra vengrai.

Japonai paėmė 
Sienningą

SHANGHAI, Kinija, spalio 
28. — Penktadienį kinai pa
ėmė miestą Sienning, 50 my
lių atstumoj į pietus nuo Han- 
kowo.

OXFORD, Anglija, spalio
— Pirmuose papildomuose rin
kimuose į parlamentą po Mu- 
nicho Nutarties išėjo laimėto
ju Quinton McGarel Hogg, kon
servatorius ir premjero Cham- 
berlaino šalininkas. Jis surin
ko 15,797 balsus, o jo ir Cham- 
berlaino užsienio politikos prie -

28. Sulaikė įsakymą de 
portuoti žydus

Dar vienas britą mi 
nisteris ketina re

zignuoti

HENDAYE, Francuzija, spa
lio 28. — Ispanijos sukilėliai 
ir lojalistai koncentruoja ka
riuomenę Madrido fronte. Jau 
du kartus sukilėliai atakavo 
lojalistų pozicijas, stengdamie
si perlaužti respublikos fron
tą. Sukilėliai sakosi paėmę kai 
kurias lojalistų pozicijas Cote 
de la Rena sek tore.

LYNN, Mass., spalio 28. — 
Policija areštavo čeverykų 
dirbtuvės samdinį, kurs prisi
pažino rašęs grūmojančius lai
škus prezidentui Rooseveltui ir 
kitiems prezidento šeimynos 
nariams-

'7!

LONDONAS, Anglija, 
lio 28.

VARŠUVA, Lenkija, spalio 
28. — Vokietijos vyriausybė 
buvo išleidus įsakymą depor
tuoti tūkstančius Lenkijos žy
dų iš Vokietijos. Lenkų-vokie-

šininkas, Alexander D. Lind-jčių derybų pasėkoj įsakymas 
|say, gavo 12,368 balsus. sulaikytas.

spa- 
Pranešama, kad vis- 

kontas Hailsham, ministerių 
tarybos lordas prezidentas, ke
tina rezignuoti- Jis nepatenkin
tas vadinamo “vidaus kabine
to” veikla. Vidaus kabinetui 
priklauso Chamberlain, Simon, 
Hoare ir Halifax.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 28. — Juozas Stalinas, 
kalbėdamas*4 penktadienį pasa 
kė, kad ateity leidimai rekor
diniams lėkiojimams lėktuvais 
bus žymiai suvaržyti- Rekor
diniuose lėkimuose pasitaiko 
daug nelaimių, o lakūnų gy
vybė yra brangesnė, negu jų 
rekordai, pareiškė Stalin.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštinė
BUS ATIDARYTA

NUO 9 VAL. RYTO IKI 
1 VAU. POPIET.
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KITOMIS DIENOMIS — 
ATIDARYTA NUO 8 V. 
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A. CONAN DOYLE Vertė MIKAS ŠILEIKIS

Kru vilios Studijos
• * - • - <-»» ♦ A » ■* . • • p.

(Tęsinys)

Aš įsivaizdavau, kad Sefla- 
kas Olmsas tuoj bėgs stubon 
ir pasiners misterijos studijo
se. Tačiau nieko panašaus. Iš
rodė, jog jis visai nekreipė dė* 
mesio į šį reikalą. Jis vaikš
čiojo takeliu tai vienan, tai 
kitan galan, žiūrėdamas į že-r 
mę, į dangų, į priešais stovin
čius namus ir eilę barjerų. 
Užbaigęs apžiūrėjimą, jis pa- 
lehgva ėjot, takeliu, geriau pa
sakius, per žolę šalia takelio, 
kuri augo ir lipo ant žvyro 
prie takėlio, įsmeigęs akis į 
žemę. Dukart jis sustojo ir 
kartą pastebėjau jį nusišyp- 
sant ir išgirdau pasitertkinimo 
garsą. Ten buvo daug pėdų iš
mindžiota ant šlapios moliuo
tos žemės. Kadangi daug poli
cijos Čia vaikščiota, aš nega
lėjai! suprasti, ką mano kom
panionas iš tų pėdų galėtų pa
tirti. Bet aš vis tik stebėjau,

U T I LJI T Y L I O U O *fc 
DlSTRlBUTORS, fhc. 

5931-33 So. Ashland Avė. 
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Degtinę
F. Dzimidas. savininkas ir visi 

darbininkai lietuViai.

kaip jis nuodugniai f r suga- 
Biai piradėjo tyrinėjimo darbą. 
Nėra -abejonės, kad jis galėjo 
daug ką permatyti, kas man 
buvo visiškai riėšūprarifama.

Namo duryse mus pasitiko 
aukštas žilagalvis vyras su 
knygute rankoj e,‘kuris skubiai 
priėjo prie mano kompaniono 
ir padavė jam ranką. “Labai 
gerai, kad jus atėjote,” jis pa
sakė. “Aš viską .palikau taip, 
kaip buvo.”

“Išskyrus tą 1” mano drau
gas pasakė rodydamas į take
lį. “Jeigu banda buivolų butų 
perėjusi, tai nebūtų buvus že
mė labiau sutripta. Nėra abe

jonės, kad jus darote savo 
išvadas, Gregsonai, pirma ne
gu -jus leidote tai padaryti.”

“Aš tiek daug darbo turė
jau viduje,” šėklys susimaišęs 
pasakė. “Mano kolega, ponas 
Lestradas, čia yra. Aš juo pa
sitikėjau, kad jis tuo pasirū
pintų.”

Olmsas pasižiurėjo į mane 
ir sardoniškai pakėlė savo an
takius. “Du vyrai, kaip jus 
pats čia ir Lestradas^ darže, 
nėra reikalo trečiam žmogui 
ieškoti,” jis pasakė.

Gregsonas patrynė savo ran-

GRANE ČOALCOMPANY I 
.900 C? 'T kt-vt irv« A?332 So. Lon& Avenue 

Tel. Pbrtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine RUn $7.50
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Šeštadienis, spalių 29, 1938

kfes /pašitenkinęs. zAš mdnau, 
kad mes phdrfrėme tai, ką ga
lėjome padaryti,” jis atsakė. 
“Tai yra keistas ir rinitas da
lykas, ir aš žinojai! jūsų sko
nį šitokiuose dalykuose.”

uJiįs neatvažiavote čia su 
karieta?” šerlakas Olmsas pa
klausė.

“Ne, tamsta.”
“Nė Lestradas?”
“Nė, tamsta.”
“Tuomet ei.kiva ir apžiurė- 

kiva kambarį,” drąsiai pasa
kęs, jis žengė tiėsiai į1 kamba
rį, sėkaht Ghegsonui, kurio 
veidas rodė nusistebėjimo žy
mes.

Siauras koridorius buvo 
tuščias ir dulkėtas, kuris vedė 
į virtuvę ir į raštinę. Dvejos 
durys atidaros į kairį šoną ir 
dvejos — į dešinį Šoną. Vie
nos šitų durų buvo, matyti, Už
darytos per daug savaičių lai
ko. Kitos durys priklausė prie 
valgomojo kambario, kuriame 
įvyko misterija. "Olmsas įėjo 
vidun, o aš sekiau jį su pri
slėgta dvasia dėl mirties žmo
gaus.

kraujas priklauso antram in
dividualui — vėikiailsiai už
mušėjui, jeigu buvo papildyta 
žthogžudystė. Man prisimena 
Van Jansono mirties aplinky
bės Utrekte ’34 metais. Ar jus, 
Gregsonai, atšiniehate?” h

“Ne, tamsta.”
“Perskaityk—jus, tikrenybė

je, turėtume*. Nėra nieko nau- 
• j a pasaulyj e. Viskas buvo > pa- 
daryta pirmiau.”

Kai jis kalbėjo, jo vikrus 
pirštai švaistėsi tai šen, tai ten, 
čiuiiinėdami, 
segdami 
nuodaini, o jo akys darė tą 
pačią išraišką, ‘apie ką aš jau

Buvo didelis keturkampis 
kambarys. Jis atrodė dar di
desniu, kai jame nebuvo jokių 
rakandų. Sienų popierius bu
vo sutrukęs ir atplyšę skutai 
kabojo žemyn, rodydami gels
vą sienos plėstrą. {Priešingoj 
durų sienoje buvo didelė ir 
graži ugniavietė, apdirbta bal
to, imituoto marmuro karni
zais. Ant kampo ugniavietės 
lentos stovėjo žvakidė su rau
dono vaško nudegusiu žvakės 
kamienu. Vienintelis langas 
buvo tiek purvinas, kad net 
šviesa buvo neaiški ir miglo
ta, nuo kurios viskas atrodė 
pilka nuo dulkių, kurios sto
rai gulėjo visame šitame na
me.

anksčiau pasakiau. .Egzamina- 
darbaš buvo taip greitvinio

atliktas, kad bu*ų sunku įsi
vaizduoti greitumą, kurį jis 
Atliko. 'Pagaliau, jis įrattostė 
numirėlio lupas, paskui * žvilg- 
fečėjo į žibančią batų padus.

“Jis iš čia nebuvo •pajudin
tas?” jis pklaūsė.

“Ne daugiau, kiek buvo rei
kalinga musų egzaminavi
mui.”

“Dabar jus galite pasiųsti jį 
'at-.j lavoninę,” .jis pasakė. ”Nie- 

gnŽikus ir egzami-' Į“, <lauf!iau "egahma sužino-

(Bus daugiau)

Balsuokit už savu draugą ir kaimyną.

H WALTER McAVOĄ 
Republikdhų Kandidatų'

— i —
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(of City of Chicago)
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8-tas Vardas Balote.
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LAIDOTUVIŲ- direktorius

ŠIS BANKAS
Pasiūlo

MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM 

Nekilnojamo ‘Turto 

paskolų
!

Offeo TeL Yards "&21

756 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted SJs. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo (k30-8:&0 
l Nfedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

• Naujų Namų
• RefinanSavimo
• Pirkimų

P O

Apdrausta Morgičių Sistehla 

Chicago City Bank 
arid Trust Company 
Halstcd prie 63-čios gt.

Tel. "iVentworth 8800
Fedėralės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys

Garsinkites “N-nose”
- -n r 

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Virgioia 0036. .
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIllūRGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 

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

Š939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

Marųuette Medical Building 
6155 So, Kedzie Avė.

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232
Dr. Walter M. Ėisin
PHYSICIAN AND S 

OFISO VALAN
2-4 ir 6-8 P. M. Afctrad 

Treč. Susitarei
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

K. P. G UGI S
ADVOKATAS

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

-TOleforias YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOŠEPH J. GRISK
T IETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

RGEON
OS
3-4 ir 6-7

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTO JAS-CHIRURGAS, X-RA Y
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield- Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Visas šitas smulkmenas aš 
tik vėliau pastebėjau. Iš kar
to mano dėmesys puolė į šitą 
vieną negyvą žmogaus figūrą, 
kuri gulėjo ant grindų išvers
tomis ir tuščiomis akimis, lyg 
žiūrinčiomis į bespalves lu
bas. NĮumirelis^ Wvo - vyrąs 
apie keturiasdešimts trijų ar 
kcturiasdešiints keturių metų 
amžiaus, vidutinio ūgio, pla
čių pečių, su garbinuotais juo
dais plaukais ir trumpa barz
dele. Jis buvo apsirengęs sto
ru geru paltu, su šviesios spal
vos kelinėm ir kietu ' kalnie
čiu m ir rankovių mankietais. 
Gilindcris buvo gerai iššukuo
tas ir stovėjo numestas ant 
grindų šalia kūno. Jo rankų 
pirštai buvo sugniaužti, o ran
kos plačiai išskėstos. Jo juos
muo buvo truputį perkreiptas, 
iš ko matėsi, kad jis kovojo. 
Sustingęs jo veidas vis dar te- 
berodė baimės išraišką ir, 
kaip nian pasirodė, neapykan
tos, kokios aš dar pirmiau pas 
mirusį žmogų nebuvau matęs, 
šitokioje nenaturalėje pozo
je, pikta ir baisiai iškraipytos 
formos kombinuoto, su žema 
kakta, buka nosia ir atsiki
šusia žiauna, pridavė mirų-, 
šiam žmogui beždžionės iš
vaizdą. Aš buvau matęs miru
sius žmones įvairioje formo
je, bet niekuomet man nepa
sirodė taip baisus, kaip šitame 
niūriame ir tamsiame name, 
kuris žiurėjo į vieną svarbes
niųjų Londono priemiesčio ar
terijų.

Liesas, kai šakalys, Lestra
das, kaip ir visuomet, stovėjo 
tarpduryje. Jis pasveikino ma
no kompanioną ir mane.

“Šitas įvykis visus nuste*' 
bins, pone,” jis pastebėjo. “Su
muša viską, ką tik aš esu ina-’ 
tęs, o aš, juk ne višta esu.”

“Nėra nė pėdsakų?” Grėg-< 
Šonas paklausė.

‘^Visiškai nėra,” Lestra’das 
pakartojo.

Šerlakas Olmsas priėjo prie 
kimo ir, atsiklaupęs, atidžiai 
jį egzaminavo. “Ar jus esate 
tikri,^kad nėra žaizdų?” jis 
paklausė rodydablas pirštu į 
skaitlingus kraujo lašus, ku- 
rie buvo an' grindų ištašky
ti.

“Tikriausiai!” sušuko abu; 
sėkliai.

“Tuome*, suprantama, šitas

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
■ Room 1230

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA >

AMftULANCE .
'DIENĄ IR NAKTĮ..

Viši Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So/Hėrmitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 
’ Telefonas ’ LAFAYETTE 0727

n—’v . 1 __ „ '• koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

i
. i

i Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

P. ŠALTlMIERAS.

■ ‘Laidotuvių Direktoriai
Aihbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
-ir naktį.

Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO r 
’DALYSE

................. .. ■ >. .. .. id

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Laf ay et te 35721

P. J. RIDIKAS
3354 St>. Halstcd Street

T. J. ŽOLP
1646 West 46th Strėėt

YARDS 1419 ;

Phone Yards 0781 f
Yards 0782 1

F!

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LAČHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone C&nal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tėl. Pullftian 1270

albert v. Petkus ir EUUEiKiS j
4704 So. AVestern Avė. Phbne Virginia 0883

. ANTANAS M. PHILLIPS į 
3307 Lituanica Avenue iPhone Yards 4908 J

~ ^ANThONY B. PETKUS —j
Phohe GroVehill 01^2:d 

Cicero Phbne Gifcero 2109 i]
6834 So. Wėstern' Avė.
1410 South 49th Coūrt

»KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Sėredoj ir Pčtnyčioj nuo 2. iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

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 aptemimu, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atittūso 
trumparegystę ir tolirfegystę. Pri
rengia teisingaiakinius. Visuo.se at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodaiičia mažiausias 
kldidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos Vbiktis. 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 Av.

Phone YARDS 1373

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Yfel. Yards 1829
< i Pritaiko Akinius

-• Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 Wcst 35th St. 
kampas' Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4,Niuo 6 iki 8 
NedPliahiis nagaI surartj..

------ --------- .......... „.V. \\ ..h

EičruviAi
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos ’Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
frhotte ’CAnAL :6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West #2nd Street
Valandos: nuo. 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. • 6631 So. Cailf<i>t)1a' Ayenue

DR. J.
55UBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West W St 

VALANDOS: 2—4 ‘popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais Ir 'sckinadie 

niais pagal susitarimą.
Telęfonas HEMLOCK 6111

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairflėld Avė. Laf. 8014 

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
dentistas

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

____ K«r» Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
x-ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus

Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30, vai. vakaro.

TCL Cahal 3110
Ręzidencijos' telefonai: 

Supferior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
"2-ros lubos

OFISO VALANDOS
Nūn 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis Uuo'lO iki 13 
valandai dieną.

"Pbone MIDWAY 2889

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ’AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 .dfėĮią, 2 iki 3 ' po
pfetų, 7 iki 8 vai. Ned. Hūo 10 iki 13

Rez. Telephone PLAZA 2400

Visuo.se
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Savas Pasirinkimas, Naujas Pusryčia- 
vimo Budas 

Rašo
Home Ecc.nomics Department 

Kellogg Company

Battle Creek, Michigan

Seimininkei paprasčiausias, sve
čiui už vis labiau gundantis naujas 
pusryčių tiekimo būdas — vaisiai 
kiekvienam pagal skonį. Tai leng
va atsiekti vartojant pusryčiams 
Kellogg’s All-Bran. Apdėkite kiek
vienam paskiriant po lėkštę gruz
džių, trapių tų javinių su įvairiais 
vaisiais-uogomis, ir leiskit kiekvie
nam pačiam pasirinkti, kas geriau 
patinka.

Saldus raudoni obuoliai, minkšti, 
švelnus bananai, pasteurizuotos da- 
tulės-dates, rožinės, prinokusios žem 
uogės ar gardžios pyčės — viskas 
sudarys su tais javiniais gundinan- 
tį valgį, kuris kiekvienam patiks. 
Tiekite su grietine, cukrum arba 
kenuotų vaisių sunka — nes tai 
yra kiekvieno atskiro skonio daly
kas.

Bet to populiarumo, kurį turi ta
sai javinis valgis su vaisiais, Kel- 
log All-Bran teikia dar savo geru
mą ir su vapliais, bandutėmis ir 
blynais. Visa tatai galite pasidaryti, 
pasinaudojant sekančiais receptais.

BRAN GRIDDLE CAKES
2 kiaušiniai
¥4 puoduko cukraus
2¥i puod. pieno
3 puod. miltų
2 šaukštai baking powderio 
PĄ šaukštelio druskos 
1/3 puod. tirpytų taukų 
Vz puod. Kellogg’s All-Bran 

Plakti kiaušinius su cukrum iki 
nepasidarys lengva ir puri tešla, pilk 
pieną ir gerai maišyk. Išsijuok mil
tus su baking powderiu ir druska, 
sudėk į pirmą mišinį, maišant iki 
pranyks miltai. Supilk tirpytus tau
kus, atsargiai maišant, įmaišyk Kel
logg’s All-Bran. Kepk ant griddle, 
apverčiant tik vieną kartą. Išeis 15 
blynelių.

BRAN WAPPLE SUPREME
2 kiaušiniai

puod. pieno
% puod. Kellogg’s All-Bran
1 puod. miltų
4 šaukšteliai baking powderio
1 šaukštelis druskos
2 šaukšteliai cukraus
¥> puod. tirpytų taukų

Atskirkit kiaušinius. Išplakit gel- 
tonymes gerai, supilkit pieną ir Kel

logg’s All-Bran ir tepamirksta iki 
visa drėgmė susigers. Sijuok miltus 
su baking powderiu, druska ir cuk
rum. Pridėk sausąsias dalis ir mai
šyk su skystimais tol, kol pradings 
miltai. Pridėk ištirpytus ir atau
šintus taukus. Įversk kietai išplak
tas baltymes. Kepk ant karštos vap- 
linės kol matosi gerai. Išeis 7 vap- 
liai.

ALL-BRAN BANDUTĖS
2 šaukštai riebalų
1 kiaušinis
3/4 puod. pieno 
te šauktelio druskos 
¥4 puod. cukraus 
1 puod. All-Bran 
1 puod. miltų 
2% šaukštelio baking powderio

Ištrink gerai riebalus su cukrum, 
įdėk kiaušinį ir gerai plak kol iš
siplaks. Sudėk All-Bran ir pieną ir 
leisk' mirkti kol pradings skysčiai. 
Sijuok miltus su druska ir baking 
powderiu, sudėk į pirmąjį mišinį ir 
maišyk tik kol pradings miltai. Pri
dėk bandučių blėkas du trečdaliu 
ir kepk vidutiniam pečiuj (400°F) 
apie 30 minučių.

Pastaba. Kada vartojama rūgštūs 
pienas ar pasukos vietoj pieno, dėk 

šaukštelio sodos ir tik 1 šaukš
telį baking powderio.

Išeis 8 bandutės.
BANANA ALL-BRAN RIEŠUTŲ 

DUONA
¥4 puod. riebalų 
te puod. cukraus 
1 kiaušinis
1 puod. All-Bran
P/2 puod. grūstų bananų
1 šaukštelis vanilijos ekstrakto 
Ite puod. miltų
2 šaukšteliai baking powderio

šaukštelio druskos
Vi šaukštelio sodos 

puod. kapotų riešutų
Ištrinti gerai riebalus su cukrum. 

Pridėti kiaušinį ir gerai plakti. Pri
dėti All-Bran, bananus ir priesko
nius. Išsijuoti miltus, baking pow- 
derį, druską ir, sodą kartu, sudėti 
prie pirmo mišinio su riešutais, 
maišant tik iki išsimaišys miltai. 
Kepti išteptoj blėtoj su vaškuotu 
popierių dugną išklojus, nekarštam 
pečiuj (350°F) apie valandą. Išeina 
1 kepalėlis.

.................................

Į EGIPTĄ 
SU BUICKU

Rašo Domininkas Kuraitis

(Tęsinys)
Aštuonetas

Toli nuo stambesnių ūkių 
iškirstoj kelmynėj, yra pasta
tyta bakūžė, kur vienam gale 

! gyvena šeima, o antram gale 
yra gyvuliai. Apie namelį turi 
biskį prasikrapštę žemelės bul
vėmis ir daržovėmis pasiso
dinti. Nuomos už* tą namelį ir 
tą skynimą moka 30 litų į me
tus. Gyvenimui įplaukų pasi
daro eidamas tris dienas į sa
vaitę uždarbiauti. Už tą gau
na išlaikyti avį, šešis centne
rius rugių, vieną centnerį kvie
čių, vieną avižų ir 50 litų pi
nigais. Kitas tris dienas dirba 
savo “ūkį”, arba eina dar ant 
dienų, o jei neturi ką daryti,

tas šiaudų galas taip gerai mi
nas. Mat 200 svarų, tai vis ne 
š mtas. Laike kūlimo mes su 
žmona padalinome po valstybi
nę, o mergaitėms, kurios negėrė
—saldainiukų.

Kūlėjai buvo labai patenkin
ti, kad jie laike kūlimo gavo 
valstybinės išsigerti, nes visur 
kitur gėrė tik namie darytą 
samagoną. Man tai labai keis
ta buvo, kad visi ruko ir ruko 
tarp šiaudų, laike darbo- Mano 
supratimu tai didžiausia nuo
dėmė, juk šiaudais labai greit 
užsidega. Bet taip jau Lietuvoj 
priprasta. >•

(Bus daugiau)

ATEIK J DIDŽIAUSI KOKI CHICAGA 
BET KADA YRA MAČIUSI AUTO

MOBILIU IŠPARDAVIMĄ
Pasirink iš virš 600 šioj šalyj puikiausią automobilių.
Visų išdirbysoių ir modelių tokiomis kainomis, kokių negalima 

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

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmobiles— Crevrolets—Fords—Pon- 
tiacs—Chryslers— Plymouths— DeSotos — Studebakers — Cadil- 
lacs—LeSalles — Packards — Dodges — Graliams — Willys —už 
pigiai kaip $295.00.—kai kurie naujutėilai.

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

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

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

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

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

prie Loomis prie California

JO REKORDU IŠRINKITE

0 SAMUELH.

/*w 1 ....... ■■ ................. 111 '' —*
Phone CANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNĖ
ANT KETURIOLIKTOS GATVĖS

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!

tai eina į turgelį pirmadie
niais į Šiluvą, o penktadieniais 
į šaukutą. žmogus džiaugiasi, 
kad dabar jam linksmiau gy
venti, nes jau trys vaikai tar
nauja, jie taipgi dyki nepareina 
Kalėdoms. Vienas iš jų parneš 
100 litų, kitas 90 litų, o tre
čias 60 litų- Tad jų bendras pi
niginis uždarbis yra 300 litų, 
kas sudaro 50 Amerikos dole
rių. Žmogus pasigyrė, kad atei
nančiais metais dar vienas pri
augančių eis tarnauti ir tas 
parneš 50 litų. Tada gyvenimas 
bus dar linksmesnis. Paklau
siau kiek ponas Neverauskas 
turi šeimynos? Išdidžiai atsakė: 
aštuonetą!

Mažasis dar tik eina ketu
riomis. Moteriškė dar atrodo 
jauna, o vyras patenkintas gy
venimu. Kur tik eina, jis ne
šas su savim pypkę. Tabaką gi 
pats užsiaugina ir “pono” už- 
fundytų cigarų nerūko, nes di
delė “iškada”—užsirūkysiąs
ant Kalėdų. Tas žmogus apie 
svieto “marnastis” nesvajojau 
Pagerinti gyvenimą jam ne
apeina.

Greit suaugs aštuoni, o gal 
ir dešimts vaikų. Tada gyveni
mas bus jau lengvesnis. Tik 
Vargas, kad užaugusiems kar
tais nėra kur dėtis, nes sienos 
yra uždarytos, o pramonės Lie
tuvoj nėra, ukius dirbti darbi
ninkų užtenka.

Kūlimas

South Center Plumbing & Heating Supply Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

UŽLAIDAI DOVANOMIS - PAS
Ondruš

3934 W. 26th St.
Priešais Praga

DYKAI
Jums susiusime kaldras, 
jei pirksite nesiutas pas 
mus. Patys atvyksime 
pas jus, tik pašaukite 
Crawford 4088. Dirbtu
vės 2529 S. Pulaski Rd.
Atdara iki 6 v. v. ant- 
rad., ketvirt. ir šeštad. 

iki 9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS 

DOVANOS
SVSrus darbas-geriausis pigumas

Kūlimas Lietuvoj darosi vi
sai lengvas darbas. Jau yra 
Lietuvoj kuliamų mašinų, ku
rios viską atlieka, ne tik išku- 
lia, bet ir išvėto—grudus at
skiria nuo pelų. Pirmiau tik 
dvaruose buvo garinių mašinų. 
Ūkininkai gi kuldavo tik ark
liais- Paskui turėjo daug dar
bo su vėtymu grudų. Dabar 
jau Rusijoj gaminama maža 
kuliama mašina, kuri kartu ir 
išvėto ir kurią gali varyti dų 
arkliai. Čia jau didelis progre
sas. Ūkininkas atlieka 'visą dar
bą į vieną dieną, susipilia gru
dus į aruodą ir darbas baigtas.

Stambiems ūkininkams ima 
parą ar tris dienas. Bet virš 
20 akrų žemės, kur pirmiaus 
imdavo savaitę iškulti, o paskui 
kitą grudus išvėtyti, dabar vi
ską atliekama į vieną dieną. 
Prie mašinos, yra Anglijoj ga
mintas vien cilinderio motoras, 
kuris yra prijugtas dideliu ilgu 
diržu. Motorą reikia toli nuo 
javų pastatyti.

Kuliava Pas Broij'
Paskutinę dieną prieš aplei- 

siant tėviškę, pasitaikė, kad ta 
naujoji mašina kūle pas kaimy
ną, atvežė pas brolį į 6 vai. 'vi
skas buvo baigta. Ir man teko 
padirbti laike kūlimo, tik kad 
iš manęs jau ne koks darbinin
kas, tai pasirinkai! minti šiau
dų galą, kur buvo pastatytos 
irgi mergaitės. Jos stebėjo, kad

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

Kelione prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

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

181 NO. MICHIGAN AVĖ.

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS J LIETUVĄ 
IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO 

DROTTNINGHOLM ........... Lapkričio 30
GRIPSHOLM ............................ Gruodžio 7S W EDI SI I AM ERICAN LI NE

PAČIU NELAIKU

Trys pokeristai drožia poke
rį. Prie jų prisėda kažkuris 
pažįstamas, bet dar to “meno” 
neragavęs.

Po kurio laiko šis taria:
— Na, jau galėčiau ir aš pra

dėti mokytis, — taria į vieno 
kortas žiūrėdamas, — tad gal 
pasakysi, ką reiškia tamstos 
rankoje turimieji keturi tūzai. CHICAGO, ILŲ.

Trude
REPUBLIKONŲ KANDIDATĄ

JUDGE
OF THE

MUNICIPAL COURT
Rinkimai Antradienį,
Lapkričio 8,1938

Antras vardas Republikonų ko- 
lumnoje atskiram teisėjų balote

Indorsavo Chicago 
Bar Association.

Draugas organizuotŲ 
darbininkų.

Peoples 63-čios Gatves Krautuves

Uždarymo Išpardavimas
Eina Visu Pasisekimu

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

$40.00 vertės parlor setai po
................................. $14-50

$75.00 vertes parlor setai po ...........
........ -................  $29.50

$65.00 vertės miegamų kambarių
setai —....... $28-°°
$98.00 miegamų kambarių sietai ....

.................................... $44-50
$140.00 verti parlos setai parsiduoda

už ............. .................. ... $4g.5O
$125.00 puikiausi valgyklom setai po

....... $54.50
$5000 5-kių dalių breakfest setai po

.......................................... $29-50
$25.00 5-kių dalių breakfest setai po
.....................................  $10-95

$80.00 alyva kūrenami šildytuvai ....
........ ..................................$39-50
$175.00 didžiausi kombinacijos pečiai
p°............... ..................... $98-50
$40.00 parceliuoti parlor heaters po

................................... $1 0.50

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

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

$25.00 pilnos mieros studio couches
po ..................................... $*|2-95

$30.00 vertės 9 x 12 vilnoniai kaurai
..................................  $10-55
$69.50 — 1939 Console mados radio

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

modės po ......... $9.95
$18.00 garantuoti springsiniai mat

racai po .................................. $9.95
$6.00 naujos mados 9x12 klijon-

kes po ..........  $2-79
$50.00 naujos mados drabužiam plo

vyklos ..............................  527-®5
$1000 vertės pilnai garantuoti pianai

............... ...............$15.00
$750.00 vertės Kimball Grand pianai

5250-00
Šimtai ir tūkstančiai kitų mažesnių ir didesnių dalykų, viskas įeina į šį išparda
vimą. Kas greičiau atsilankys, tai daugiau pasinaudos didesniom vertybėm.

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

Taipgi ir

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

nio vakarą 
krautuvė už

daryta.

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

Prekės persiunčiamos į apielinkės miestelius per musų patyrusius vežėjus.

50 Rusių Anglių
Už PINIGUS ,
ar Išsimokėt (

Petroleum 
Carbon

CHICAGO’S ONLY 
: VARO OFFFRING. ‘ 

50 Yarie+ies
. OF ęUALITY FUEL J 

L "AT M60ERATE J
, ‘ PRICES

Black Band lump .... $9.50 
Poc. M. R. Coarse .. 7.50
Franklin Co. Stoker Nut 5.10 
III. Lump or Nut .......... 5.75
Indiana Screening .. 4.25
Pocahontas, Small .........  7.50
Pocahont. Egg or Lump 9.50 
III. Mine Run .................. 4.75

Vežimų Lotai (Plūs Taksai)

RADIANT COAL CO.
i',.; ’ VARtiS 0830 . ;
’• Main' Yard, 450 W. 35th^St.,

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

—- ■ - ■ • ■

> Naujienos
1739 S. Halsted St 

CHICAGO, ill.

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTU BŪTI.



NAUJIENOS, Chlcag<5( JD. šeštadienis, spalių 29, 1938

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newai

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 

. L50
.75

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739;. S, Halsted SU Chicago, 
Iii. Telefonas Canai 8500.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams ___ _____ _____
Pusei metų.----------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ...... ....... ........ .  8c
Savaitei ----- --------------------  18o
Mėnesiui _______________— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu:

Metams __________    $5.00
Pusei metų _______________ 2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50?
Dviem mėnesiams__________ 1.00
Vienam mėnesiui__ ;________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose- 
(Atpiginta)

Metams _________________  $8.00
Pusei metų ...--------------------  4.00
Trims mėnesiams -----  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“TĖVYNĖ” DŽIAUGIASI PILD. 
t TARYBOS NUSISTATYMU

Britų kolonijos
Spaudoje vis dažniau kalbama apie tai, kad Hitle

ris, įsigalėjęs centralinėje Europoje, pareikalaus savo 
prarastų kolonijų, kurias po karo pasidalino tarpe sa
vęs pergalėtojai Dauguma tų kolonijų teko Anglijai ir 
jos dominijoms. Bet neatrodo, kad anglai sutiks tas ko
lonijas grąžinti Vokietijai.

Didžiojoje Britanijoje buvo šiomis dienomis pada
rytas neoficialus balsavimas tarpe žmonių įvairiuose vi
suomenės sluoksniuose apie kolonijų grąžinimą Vokie
tijai, ir rezultatai buvo tokie: už tai, kad kolonijos bu
tų grąžintos, balsavo 15%, o kad nebūtų grąžintos — 
85%.

Be to, yra reikšminga tai, kad metai laiko atgal pa
našiame balsavime už kolonijų grąžinimą pasisakė 24%, 
o prieš grąžinimą 76%. Vadinasi, per metus laiko žy
miai sustiprėjo pasipriešinimas kolonijų grąžinimui.

Ne gana to, kad milžiniška dauguma žmonių Ang
lijoje yra priešingi kolonijų grąžinimui Vokietijai, bet 
jie stoja ir už tai, kad Anglija kariautų, jeigu Vokieti
ja drįs pavartoti jėgą, reikalaudama kolonijų!

Taigi Anglijos žmonės nėra tokie nuolaidus Hitle
riui, kaip Chamberlainas ir konservatorių partija. Jeigu 
Anglijos valdžia butų atsisakiusi parduoti Čekoslovaki
ją naciams, tai žmonės butų ją pilnai parėmę.

Diktatoriarketina pasidalinti Kiniją

Ilgame straipsnyje šios sa
vaitės numeryje “Tėvynės” re
dakcija reiškia didelį pasiten
kinimą SLA. Pildomosios Ta
rybos suvažiavimo vaisiais. Ji 
sako, kad suvažiavimas, kuris 
tęsėsi nuo spalių 17 d. iki spa
lių 22, paliks “istoriškas”, 
gu bus vykinami jo gerieji 
tarimai ir pasiryžimai.

“Tėvynės” redaktorius, 
Jurgelionis, ypatingai džiaugia-1 
si tuo, kad Pild. Taryba priė
mė aiškų nusistatymą klausi
me nuosavybių, kurias SLA. 
buvo priverstas perimti už 
mortgičius. Tų nuosavybių yra 
daug, todėl finansiniu atžvilgiu 
dalykas yra labai svarbus. Re
daktorius sako:

“Apie senų namų taisymą 
ji (Pildomoji Taryba) labai 
aiškiai nusistatė: taisyti juos 
tik tiek, kiek reikia jų palai
kymui gerame stovyje, bet 
nedaryti kapitalinių pertai
symų, kurie kartais gali pri
lygti naujų namų pastaty
mui, kas jau yra spekuliaci
ja. Taipjau tapo suprasta, 
kad tie visi ‘perimti’ namai 
nėra amžina Susivienijimo 
nuosavybė, kad jie visi turi 
būt parduoti ne vėliau kaip 
už trijų metų (jei pasiseks. 
— “N.” Red;), ir kad namų 
pardavimu reikia pradėti 
tuojau rūpintis.”
Kitas didelis reikalas, kurį 

apsvarstė ir nutarė Pild. Tar. 
suvažiavimas, tai — Pažangos 
Vajus. Redaktoriaus Jurgelio- 
nio ir prezidento Bagočiaus pa
gamintas vajaus planas tapo 
užgirtas — ir . visi tikisi, kad 
šitas vajus bus sėkmingesnis 
už visus kontestus, kokius iki 
Šidl turėjo ■^uStviehi j imas, ne's 
jis bus vedamas pagal visai ki
tokį planą.

jei-
nu-

Kl.

dalis tautiečių nesutinka su ki
tais tautiečiais ir dagi juos —- 
vagina.

“Valaitis, Dr. Vencius ir 
Klinga”, pasakoja ta mote
ris, “kurie kalba ir už tulus 
kitus Brooklyniečius, visą 
savo užsikirtimą remia senu, 
beveik visų užmirštu nuoti- 
kiu, Vienybės bendrovės su- 
bankrutavimu...”
Dar, esą, blogiau tai, kad tie 

opoziciniai tautininkai bandą 
sudaryti bendrą frontą su ko
munistais. Girdi, —

“Vakarienėje, prie to pa
ties stalo kur sėdėjo M j r, 
Narušis,
Obuolinis (Obolevičius?
“N;” Red.), Valaitis, Sagys, 
aš ir dar keli kiti, rengimo 
komitetas, Dr. Venciaus va
dovaujamas, pasodino įr 
dviejų komunistinių 
čių atstovus, ir net 
juos kalbėti!”
O Klinga jau manąs,

munistai trumpu laiku virsią 
“šimtaprocentiniais fašistais”.

Iš tiesų, vaizdas nykus ir at
mosfera slegianti. Bet jeigu ta 
moterėlė “pasimaišytų” kitose 
kolonijose, tai ji, veikiausia, 
rastų panašų vaizdą ir panašią 
atmosferą.

ponia Narušienė,

Vieno komersanto įspūdžiai Berlyne pagyvenus. — Vo
kiečiai buvo griežtai nusistatę prieš karų. — Opozi
cija jaučiasi nusivylusi. — Anglijos ir. Prancūzijos 
lepšiškumas sustiprino Hitlerį. — Ne taika; bet pa* 
liaubos.

laikraš- 
perstatė

kad ko-

Iš Lietuvos
Gaisrų nuostoliai 

Lietuvoje
Centralims Statistikos 

ras paskelbė pirmojo šių 
pusmečio gaisrų ir j 
kinto 
matyti 
pirmąjį, mųsmelį gaisrai įvai
raus turto -Lietuvoje yra sunai-

Biu- 
metų 

jų sunai- 
turto statistiką. Iš jos 

kad šiais melais per

Vakar atėjo žinia iš Romos, kad Italijos fašistai ir 
Vokietijos naciai susitarė su Japonija; pasidalinti “įta
kos sferomis” Kinijoje. Japonai, žinoma, nori i pasiimti 
didžiausiųjų dalį, jei galima, tai užkariauti visų kinų 
žemę. Bet Kinijos uostuose ir didmiesčiuose turi savo 
prekybos centrus >anglai, franeuzai ir kitų; tautų, biznie
riai. Japonai dabar ketinu anglus ir franeuzus- iš tų 
centrų Išstumti ir jų biznį atiduoti fašistiškoms dikta
tūroms.

KOM-FAŠISTIŠKL PLEPALAI

Šitoks Japonijos susitarimas su Hitleriu ir Musso- 
liniu reikštų labai didelį smūgį britų ir • francuzų. kapi
talistams, nes jie tenai yra įdėję daug pinigų. Ypač 
Anglijos kapitalui tai padarytų be galo skaudžių nuo
stolių.

Bet stambių interesų Kinijoje turi ir kitos šalys. 
Rusijai yra pavojinga, kad nepasidarytų perdaug stipri 
Japonija, kuri gali’ vieną gražią dieną užpulti Vladivos
toką ir visą sovietų- pajūrio provinciją prie Pacifiko 
okeano. Jeigu Kinija: butų: visai pavergta ir nebegalėtų 
savo išnaudotojams priešintis; tai Japonija turėtų “lais
vas-rankas'* ptries Sovietui Sąjungą.

Antra valstybė, kuri yra< labai suinteresuota, kad 
Kinija nepatektų po japonų-vokiečių-italų jungu, tai’ — 
Amerikos Jungtinės- Valstijos. Amerika veda plačią pre
kybą su Kinija,, siekiančią? 150 milionų dolerių per me
tus; ateityje jį tikisi šitą? prekybą dar labiau išplėsti. 
Todėl Amerikai svarbu, kad jos prekėms butų “atdaros 
durys” į Kiniją; Washingtonas šiomis-dienomis pasiun
tė stiprią notą< Japonijai, protestuodamas prieš trukdy
mus, kuriuos ji daro Amerikos bizniui Kinijoje^.

Vietinis komunistų; organas, 
kurio “idėjos” tolyn darosi vis 
labiau panašios į fašistiškas,, 
įdėjo ilgą1 plepalų^ Litaniją apiie 
Grigaičio’ pasikalbėjimą su? Dr. 
Baltrušaitiene, Pittsburghe, po 
SLA. apskričio vakarienės.. Tas 
pasikalbėjimas tęsėsi- tik; dvi ar 
tris- minutes, kai čikagieciai, 
atsisveikindami, su Pittsburgho 
veikėjais, skubinosi į" gelėžin- 
kelio stotį, bet tame šlamšte 
prirašyta- ištisa špalta visokių 
nesąmonių.

Nesinori tikėti, kad p-ia-Bab 
trušaitienė butų šitaip “infor
mavusi” to f asistuojančio lapo 
“korespondentą”. O kadangi 
prie to poros minučių? privačio 
pasikalbėjimo nebuvo jokių 
liudininkų, tai tenka manyti, 
kad tas “korespondentas” rem 
ka pakampėmis pletkas arba 
pats jas. fabrikuoją.

NYKUS VAIZDAS TAUTIŠKA
ME FRONTE

Jeigu dabar japonai dar pasikviestų vokiečius ir 
italus į talkų su tikslu išvaryti iš Kinijos visų kitų šalių 
biznierius, tai Jungtines Valstijos nieku budu nesutiktų 
tokio dalyko toleruoti.

Ta žinia apie diktatorių susitarimų pasidalintu Ki
niją (jeigu ji, yra tikra) paskatins Ameriką ieškoti 
glaudesnių santykių su Anglija ir Rusija. Dėl Kinijos 
pavergimo gali, už keleto metų kilti Azijoje karas, ku* 
riame Jungtinės Valstijos’vargiai butų/neitralios. Eu
ropa Amerikos kapitalistams šiandie rupi ne tiek; daug, 
kiek. Azija, kur yra milžiniška rinka prekėms ir peinin- 
gam pinigų investavimui.

Kokia tai moterėlį pasiraH 
šiuši vyro pavardė (Kl S? Katr 
piu&), nuvyko iš GtevelandO 'i į 
Brooklyną pasižiūrėti^ kaip te
nai atrodo “tautiška veikla”, ir- 
labai nusiminė. Ji rašo.:

“Tačiau, nykų- vaizdą r pa
matai sugryžusrį Brooklyną 
ir pasimaišius tarp dabarti
nių veikėjų. Gailai kad taip 
ištiko (ką? — “N.” Red.);
Aišku,, kad tai rašo *moterisd 

(pirmiaus: gyvenusi1 Brookly- 
ne), nes ji sako “sugryžus” “ir 
pasimaišius”. Bet kodėl ji var
toja Glevelando tautiško kava
lieriaus-'vardą, tai mums ne vi
sai suprantama.

Besimaišydama Brooklyne. 
(kaip tam tikras daiktas aketė
je), ji-pasijuto esanti “slėgian* 
čioje atmosferoje”, nes-< esą?;

nūs litų, pernai per tą patį lai
ką buvo sunaikinta už 2,8 mil. 
litų ir užpernai, už. 2,2 mil. Ii*-

Šiemet gaisrų yra buvę 648, 
— 98 miestuose ir 550 kaimuo
se. Šiemet kalbamuoju laiku 
gaisrų, yra buvę žymiai mažiau 
negili pernai ar užpernai. Ta
čiau nuostolių šiemet padaryta 
daug, daugiau. Trobesių yra su- 
naikinta^ už 'daugiau kaip tris 
milijonus litų ir kito turto už 
1,865,800 litų. Miestuose trobe
sių, yra-, sunaikinta- už; arti du 
milijonus Ijtų ir kaimuose už 
truputį daugiau kaip vieną mi
lijoną litų.
: Kretingoj apskrityje buvusių 
gaisrų padarytieji nuostoliai 
įvertinti • 2,650,000 litų. Palan
gos gaisrai visą, gaisrų miostor 
lių sumą šiemet l iškėlęs yra. -

Gaisrų priežastys buvusios 
tokios: iš žaibo kilo 48 gaisrai, 
iš padegimo kilo 83 gaisrai, iš 
netinkamo įrengimo — 117 
gaisrų, iš užsidegusiu dumtrau* 
kio suodžių — 55 gaisrai, spror 
girno'— 2’rgaisrai, iš ncatsar+ 
gurno bei- apsileidimo — 131 
gaisrai, iš kitų, priežasčių 31 
gaisras. i

i Nors kova su t gaisrais Lietu+ 
voje nuolat stiprinama, bet 
gaisrai vis: dar yra-didelė rykš
te ir jie pridaro daug iiuosIOt 
lių. —Tšb.

KELIAMAS-RATŲ STANDARD 
TIZAVIMO KLAUSIMAS

KAUNAS; — Teko patirti, 
kad' Miškų Departmentas yra 
numatęs sutvarkyti račiams 
specialios medžiagos gamini* 
mą ir aprūpinimą. Ir yra ke
liamas gaminamų ratų stan
dartizavimo klausimas. t Visus 
račius norima suorganizuoti į 
arteles ir visą .- račių darbą, bei 
jiems atitinkamos medžiagos 
tiekimą įvesti į tinkamas vė
žes;-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Vienas komersantas atvykęs kraštą daugelio vokiečių buvo 

iš Berlyno pasakoja tikrai įdo- i 
mių dalykų. Jam Berlyne teko ; 
gyventi kaip tik tuo metu, ka- , 
da Čekoslovakijos klausimas i 
atsidūrė visoje aštrumoje ir 
kuomet Anglijos premjeris 
Chamberlainas skraidė iš vie
no miesto į kitą. Tasai komer
santas Berlyne turi pažinčių 
įvairiuose sluogsniuose, todėl 
jo žinios, ar tikriau jo patirti 
įspūdžiai labai įdomus ir rasi 
tikriausiai atitinka tikrovę.

Hitleriui žut-but užsispyrus 
Čekoslovakiją pradėti karpyti, 
visoje Vokietijoje prasidėjo 
tikras bukštavimas. Visų buvo 
manyta, kad Hitlerio šitas žy
gis tikrai geruoju nesibaigs. 
Ir juo Hitleris labiau spyrėsi, 
juo jo populiarumas gyvento
jų tarpe mažėjo- Berlyne atvi
rai buvo galima išgirsti kal
bant, kad Hitleris pats sau ruo
šia galą, kad zudetų klausime 
jis suklupsiąs ir galutinai save 
sukompromituosiąs.

Vokietijoje visai rimtai buvo 
laukiama mobilizacijos ir tokios 
laukiamos mobilizacijos išvaka
rėse gyventojų opozicinė nuo
taika staiga visai pakilo. Daug 
kas .taip ir manė, kad Vokieti
joje prasidėjus mobilizacijai 
prasidės rimti suirimai, kurie 
gali virsti visai rimtu sukilimu.

Į karą daug kas iš opozicio
nierių dėjo daug vilčių. Visiš
kai tikėtasi, kad vos karo veik
smai prasidės, tai bus ženklas, 
atviram sukilimui. Kas svar
biausia, kad šitokiam sukilimui 
buvo aiškiai prijaučiama ir

. aukštų kariškių tarpe. Jie kiek
viena proga tuomet aiškiai de
monstravo savo neapykantą 
naciams.

Hitleris ir jo šalininkai taip 
pat šitą visą nujautė- Ir tik
rai prasidėjo lošimas,- kaip sa
koma, “va banc”.

Tai jau veik prasidėjo atvira 
kova ir vargu net mobilizaciją 
vokiečiams butų pavykę prave
sti, nors jau ir taip buvo daug 
vyrų manevrų priedanga mobi
lizuota, bet ne visiems jiems 
buvo karo šoviniai išdalinti— 
bijotasi!

Kai Miuncheno konferencija 
paskelbė savo sprendimą, visa 
Vokietija tikrai džiaugsmu pa- 
pliuto, nors opozicija tikrai 
skaudžiai nusivylė, bet ne tiek 
pačiu Hitleriu nusivylė, kiek 
Prancūzija ir Anglija, čia ne
sitikėta, kad šios valstybės, ar 
tikriau tarus tų valstybių vy
riausybių galvos butų tokie 
žlibiai ir taip mažai butų in
formuoti Vokietijos vidaus gy
venimo pergyvenimais.

Po Miuncheno konferencijos 
Hitlerio vardas ir vėl visoje 
Vokietijoje atstatytas, jis- jau 
lygus tautos • didvyriui. Juk jau 
no juokais, sakoma,, kad Hitle
ris daina ir kariška muzika nu 
gali’ Europą ir kaip nori jos; 
reikalus taip ir tvarko.

Tikrai gyvenime taip būva, 
kad. tarp paj uokos ir didvyriš
kumo tik.vienas žingsnis. Jei tik 
šita kombinacija - su Čekija ne
būtų pavykusi Hitlerio, vardą 
Vargu kas. nors rytdieną butų 
žinojęs.. O dabar, dabar lygiai 
taip juokiasi iš. Prancūzijos .:r 
Anglijos valstybės vyrų,, kaip 
tuomet butų juokęsi iš Hitle
rio. Juk sudėtų klausimas tai 
nebuvo vokiečių tautos garbės 
atstatymo klausimas, o 
lerio asmens reikalas.

Sudetija niekuomet 
čiams nepriklausė, čia 
gyveno čekai ir tik. vėlesniais 
laikais tasai kraštas buvo nu
alintas, vokiečių apgyvendin
tas; ir1 suvokietintas, šitą kiek
vienas eilinis vokietys žino, to
dėl Hitlerio varžimasis į tą

skaitomas beprasmiu darbu. Ir 
štai Hitleris laimėjo ir laimė
jo tikrai daina ir kariška mu
zika.

Vokiečių išdidumas kyla ir 
anglų ir prancūzų autoritetas 
smukte smunka. O juk Vokie
tijos vidaus opozicija dėjo tiek 
daug vilčių į tų dienų įvykius 
ir jie buvo tikri, kad čia Hit
leris patsai savo rankomis ruo
šia sau dirvą. Anot to pirklio, 
ir Vokietija jau nėra taip ger
ai ginkluota, kaip kitų mano
ma. Esą čia tik kitiems akys 
dumiamos, kad jie turį daug 
ginklų ir visi gerai ginkluoti. 
Tai tik propagandos reikalas-

Sunku esą įsivaizduoti, koks 
džiaugsmas pirmoje eilėje pa
gavo visus Hitlerio šalininkus, 
jo smogikus, nes jie tikrai jau
tė opoziciją pas save stiprė
jant ir štai toksai laimikis, vai
dinasi, iš opozicijos rankų iš
muštas paskutinis įrankis, kad 
Hitleris vedąs visą kraštą į 
avantiūras.

žinoma, džiaugiasi ir eilinis 
vokietys, kuriam dabar kariau- 

■ ti neteksią ir kartu jo tėvynė 
' ir iš tos bėdos išėjo labai gar- 
• bingai ir net kaip

si;-.
Miunchene esą 

šauniai gyventojų 
glijos ir Prancūzijos vyriausy
bių galvos, juos ėjo sutikti visi, 
o labiausiai iš opozicijos žmo
nės, nes tuo pačiu norėjo juos 
kaipo demokratinių kraštų at
stovus pagerbti. Smogikai juos 
ėjo sutikti iš viršaus įsakius. 
Todėl tūkstančiai žmonių tuo
du vyru sutiko, bet įsivaizduo
kite koksai turėjo būti kai ku
rių vokiečių vėlesnis nusivy
limas?

Juk jie tikėjo, kad demo
kratijos dvasia yra nepaliau- 
žama! Jie dar dėjo paskutines 
savo viltis* kad Čekoslovakija 
nebus apleista!

Juk Čekoslovakija dėl Vokie
tijos tai ir buvo toji pirmoji

demokratijos tvirtovė, ir ta 
tvirtovė dabar lieka sugniuž
dyta! Vistiek Vokietijoje nie
kas netiki, kad jau taika įgy
vendinta- Visų spėjama, kad tai 
yra tik paliaubos ir tai pa
liaubos labai trumpam laikui 
sudarytos.
‘ JAu dabar Berlyne pusiau 
slaptai šnabžda, kad Vokietijos 
laimės ratui pasisukus išmuš 
toji valanda, kada/ subraškės 
Lenkija ir kada Balkanų val
stybės mesis į Vokietijos gle-

gal kitų Vokie- 
akis į akį su

Gal po metų, 
tija* susidurs 
SSSR ir tik tuomet Anglija ti
krai pajus kur Vokietijos eina
ma. Berlyne daug kas žino, 
kad Vokietija tik muilina An
glijai akis. Gal Anglija tai su
pranta, bet ji pasiduoda liki
mui manydama kad tasai busi
mas pavojus savaime dings, gal 
kieno nors svetimomis ranko
mis Hitlerio agresija bus su
tramdyta.

O dabar, dabar Vokietija rei
kalinga Anglijai ir ji reikalin
ga tokia, kokia ji yra.

Berlyne viešai Anglija ger
biama, bet privačiai tiek an 
glai, tiek prancūzai bailiais va
dinami.

Vokiečių kariuomenės gene
ralinis štabas šitokiai Hitierk 
staigia agresijai buvo priešių 
gas, ir dabar galite įsivaizduo 
ti, kaip tasai štabas jaučiasi p< 
šiokių Hitlerio laimėjimų!

—Para Bellum

ką laimėj u-

tikrai buvo 
sutikti Ap

Taupymą
Sąskaitos

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

tik Hit-

vokie- 
iš seno

Tite UVE STOCK 
NATIONAL BANK 

of: OTCAGO
Narys Federal Rescrve System ir 

Federal Deposit Insurance 
Corporation

4150 S. Hasted Street

OTELLO — šįvakar — Atidarymo prrstn 
tyma. — Jvi»hoi>, Barova, MartinelH, 
Tilibet Veda • Moranzonl.

Kainos $2.20, $3.3 S, $4.40, $5.fi>0.
AIDA —• l’irinad. Spmio 31 — Giannini 

(debiut), Castagna /(debiut), Martinėm, 
Czaplickl, Lar.zuro, Lovc, Littlefield Ba
letai. Veda Morazoiii.

DIE MEISTER8INGER (Atnaujintas) — 
Treč. Lapkr. 2,1:40 1’.M t Reining (da
bini) Srarnova, Maison, Berglund (de- 
biut), Eriuitor (debiutą, Littlefield' Ba
letas. Veda Weber.

LA GIOCON’DA — K®tv. Lapkr. 3—Les- 
kaya, La Mance, I’aggi, Bentonelli, Mo- 
relti. Littlefield Baletas. Veda ('ana- 
rutto. Kaina 83c, $1.10, 01.65. $2.20, 

RIGOLLETO — l’enkt. Lapkr. 4—Rcg- 
giani (debiut.), Barova, Barron, Toka- 
tyan, Tibbet. Littlefield Baletas. Veda 
Moranzoni.

8AM80N ir DELILAIf—ftefit. rytą, Lapkr. 
n — 2:00 — Cattagna, Maison, Far- 
dulll. Littlefield Baletas. Veda IVeber. 

MADAMA BUTTKRFLY — šeSt. vakara, 
Lnpkr. 5 — Rcining, I’aggi, Mellon 
(debiut.), Cznplicki. Veda MoranzonL 

VAKARINIAI PERSTATYMAI 8 P.M.
Paprastos Kainos:

$1.10, $1.65, $2.20, $3.30, $1.40.
B0X OFFICE ATSIDARO SPALIŲ 22 

C1VIC OPERA HOUSE

5OO
RADIO
1939m.

Mažutės Radijos po $6.95 
Radijos kabinetuose

po ................... $18.50
Radio ir Victrola krūvoj

po-............. . $19.50
PHILCO, ZENITH, RCA 

VIGTOR, RADIONAS IR KITOS 
RADIJOS NUPIGINTOS

rašomos MAŠINĖLĖS NAU
JOS MADOS,' Vertės $50.00—

KITOS RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
po $16.50

Arjums reikia rakan
dų, stalų, pečių, Parlou 

Setų, krėslų, lovų 
matracų? —

: VISKĄ; GAUSITE ČIONAI 
ŽEMIAUSIA. KAINA.

3409-21 Sb Halsted St
Yarda-3088

Leidžiamai žymus programas iš 
stoties WCFL, 970 k. nedėliomis 

.kaip, 5:30 vak. Chicagos laiku.
-- - - -
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Šiandien Chicagos 
Opera Pradeda 
Sezoną t*

GYVAI VYKSTA. SVIESTO 
PREKYBA

KAUNAS — Praėjusią sa
vaitę (rugsėjo 26 d.-spalių 2 d.) 
“Pienocentras” išvežė į užsie

nius 534,162 kg- sviesto.
Nuo metų pradžios ligi šio 

laiko šiemet sviesto jau išvež
ta 13,626,580 kg, o praėjusiais 
metais per tą. patį laiką jo bu

vo išvežta-11,613>696 kg_
Pieno perdirbimo bendrovėms 

Už išvežimui tinkamo aukščiair- 
šios. rūšies, sviesto kilogramą, 
mokėta po 3 Lt.

Apie Dantų Užsimezgimų, Formavimąsi 
ir Augimą.

Labai retai kalbama 
dantų datą, formavimąsi bei 
dygimą. Kuomet gyvybės bran
duolys, arba niuklijus, prade
da sukti savo gyvybės ratą, tai 
bėgių penkių savaičių pradeda 
formuotis dantukai. Vienas 
keisčiausių dalykų, kad gyvybės 
pradžioje dantys pirmiau pra 
deda formuotis, negu žandikau
liai, kurie palaiko dantis savo 
vietoje. Dantimis susiforma
vus, vėliau formuojasi žandi
kauliai, sykiu įimdami į save 
ir dantis. Dar vėliau formuo
jasi taip vadinama peridantu
ma, kuri randas tarp žandikau
lio ir danties šaknų- Peridan
tuma skiria dantį nuo žandi
kaulio. Ji yra prilipus prie dan
tų šaknų ir eina iki enemelio, 
arba paties danties kietumo, o 
iš kitos pusės prilipus prie žan
dikaulio.

Peridantuma yra panaši į 
kremzlę arba į sausgyslę ir, 
kaipo tokia, pasiduodanti me
džiaga. Ji apsaugoja dantis 
nuo netikėto ir smarkaus su
kandimo. Peridantuma palaiko 
dantis savo 'vietoj, reiškia atlie
ka pasietelių uždavinį. Taigi,

apie per ją dantys gauna sau reika
lingo maisto. Peridantuma yra 
gražiai paslėpta dantų, smege
nimis bei jų liuesais kraštais 
apie dantų kakliukus. Prie pro-

PATAISAI
VISIEMS

BRM&IĮ
RŪŠIMS PRITAIKYTI *

Virtuvių Pečiai 
Boileriai

MES GALIM PATARNAUT 
KIEKVIENAM REIKALUI

Už TIKRĄJĄ KAINĄ

NORTHWESTERN
STOVE 

REPAIS 00.
662 W. Roosevelt Road
312 West 63rd Street 
2323 Mihvaukee Avenue 
8816 Commercial Avė.

Neatidėliokit — Ateikit arba 
Pašaukit šiandien!
MONROE 6600

gos noriu priminti, kad žmo
gui, turint pyorrheą bei škor- 
butą, reiškia, kad peridantuma 
yra punanti bei dalinai supu
vus, ir, kuomet palieti dantų 
smegenis, tai iš dantų tarpą 
bei smegenų bėga pūliuotas 
kraujas, o, leidžiant toliau pe- 
ridantumai puti, dantys palie
ka visiškai liuosi ir net patys 
išvirsta. Gi skausmo žmogus 
beveik visai nejaučia-

Dabar vėl grįžkime prie dan
tų formavimąsi. Taigi, dantys, 
apsupti peridantuma bei žan
dikauliu, tęsia; savo formavi
mąsi. Pieniniai, arba laikini, 
dantys prieš kūdikiui gimstant 
jau būna susiformavę karūnoj, 
taip pat ir maža dalis pasto
vių dantų, tik dar nebūna žen
klo trečiojo krūminio danties. 
Dantų formavimasis bei augi
mas yra keistas dalykas: vie
na, kad pradeda formuotis 
prieš savo palaikytojus—žandi
kaulius, o kita, kad karūnos 
susiformuoja pirmiau, gi šak
nys tik dalinai tesiformuoja. 
Vėliau, kada dantys išdygsta, 
priauga ilgumas šaknų. Ypatin
gai pastoviems dantims po iš- 
dygimo ima bent tris metus 
baigti formuotis kol pilnai su
auga. Kuomet vaikas būna jau 
penkių, šešių metų, tuomet jam 
laikinų dantukų karūnos būna 
pilnai susinormavę, ir pirmi, 
pastovus, krūminiai dantys 
pradeda kaltis pro smegenis. 
Laikinių dantų kalimasis kar
tais kūdikiui sukelia gerokai 
karščio. Bet kramtyti ką nors 
kietą kūdikis visuomet grie
bia, nes jam smegenys niešti- 
Nors labai retai pasitaiko, bet 
būna atsitikimų, kad dantukus 
negali prasikalti pro smege
nis ir priseina smegenis pra
plauti, kad paliuosavus įkalin
tą dantuką.

Paprastai, apatiniai dantys 
pirmiau dygsta, negu viršuti
niai ir, bėgių dviejų, trijų me
tų, kūdikis jau turi visą dvi
dešimts dantų, tai yra dešimts 
apačioje ir dešimts viršuje. 
Apatiniams dantukams pirma 
išdygus, Vėliau, sulig apatinių, 
eilėje dygsta ir viršutiniai. Jei 
gu pasitaiko, kad apatiniai dan- 
|tys būna kreivi, arba pašilai- 
’ko dėl kurios nors priežasties 
Įjuos prarasti, nenormališkai 
{susieiliuoja, tuomet dažniau
sia. ir viršutiniai blogai auga 
bei blogai susieiliuoja.

Kartais tenka matyti vaiką 
turintį nelygius, šukėtus bei 
duobėtus dantis. Kyla klausi
mas, kodėl taip? Šitoks nenor
malumas galėjo būti nuo blogo 
bei netinkamo valgio maisto ir 
nuo kai kurių ligų, ypatingai

žada Pastatyti Apie 50 Operų

Catherine Littlefield’
Operos Baleto Vedėja

šiandien garsioji Chicagos 
Civic Opera atidaro duris.

Muzikos mėgėjams tai dide-' 
lis įvykis, nes retas kuris žmo
gus, sudomintas muzika, ope
ros nemėgsta-

šių metų operos sezonas bus 
ypatingai ilgas-ir turtingas, nes 
tęsis nuo spalio 29 d., iki gruo
džio 18 d., ir atneš chicagie- 
čiams apie 50 žymiausių kuri
nių iš operų repertuaro.

Operos vadovybė šįmet taip
gi sudarė ypatingai gerą dai
nininkų sąstatą. Dainuos Gio- 
vanni Martinelli, Lawrence Tib- 
bet, Lily Pons, Kirsten Flag, 
stad, Wagnerio operos specia
listė. Ji sudainuos “Tristaną ir 
Isolde”, “Lohengrin” ir “Die 
Walkure”. “Lakštingala” Lily 
Pons dainuos vadovaujamas 
roles “Lakme”, “Lucia di Lam- 
mermoor” ir “Sevilijos Kirpė
jas.” Benjiamino Gigli, garsus 
italų tenoras, dainuos “Martha”, 
“Andrea Chenier” ir,” “Aida”.

Bilietai reguliariams pastai 
tymams nuo 55 centų iki $4-40.

šįvakar opera atidarys sezo
ną su opera “Otelio”.

Operose šoks ir retkarčiais 
atskirus savo koncertus rengs 
Littlefield Baletas. Pirmas ba
leto vakaras įvyks rytoj, spalio 
30 d.

kuomet vaikas sirguliuoja, kai 
būna pats dantų augimas. Kar
tais dantys savaimi išsitaiso, 
bet kurie būna pažeisti bet ko
kios ligos, netinkamo maisto 
bei stokos mineralų, tai tų jau 
nebėra galimybės atitaisyti.

Dabar pasistatykim sau klaup
simą, kada ir kas turėtų pra
dėti rūpintis apie vaikų dantis? 
Pripažinsime, kad ne kas ki
tas, kaip tik motina ir jau ta
da, kada pajunta, kad branduo
lys pradėjo sukti gyvybės ra
tą. Taigi, kuomet moteris pa
junta, kad ji jau motina, visu 
pirma turi rūpintis maitintis 
tinkamu maistu, nes netinka
mas maistas ne vien kūdikiui 
blėdies padaro, bet. taip pat ir 
motinai- Jei maistas; nebus tin
kamas ir jamev nebus reikalin
gų; mineralų; tuomet kūdikis 
bus - nuskriaustas savo, dantų 
formavimosi ir * kaulų augime.

I

Draugams ir Giminėms į 'Tėvynę

TAUPYKITE pinigus siunčiant savo švenčių siunti
nius anksti. Jus galite tai 'padaryti dabar už že- 

lųiausį mokesčių dydį. Drovers Bankų užsienių skyrius 
užtikrina. skubų, patikimą patarnavimą ir pristatys 
jums pasirašytą kvitą įrodymui, kad; pinigai gauti.

Šiais metais daugiau negu bet kada giminės- ir 
draugai tėvynėje įvertins jūsų siuntinius. Ateikite-ir 
susitvarkykite reikalus dabar. Klauskite p. Stungis 
prie 24 langelio.

KABLEGRAMOS 
RADIOGRAMOS 
BANKO PERLAIDOS 
UŽSIENIŲ SIUNTINIAI.

BANKAS ATIDARAS 
Kasdien 9 vaL ryto iki 3 vai. 

po pietų.
Šeštadieniais 9 v. r. iki 2 v. p. p.

DROVERS NATIONAL BANK 
DROVERS TBIIST & SAVINOS BANK

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION^

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE ♦ CHICAGO
. • f ? -f

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI 
JEI
JEI į . JEI

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

VIDURIAI NEGERAI VEIKIA------
VIDURIAI SUKIETĖJA -----
VIDURIAI NEVIRŠKINA -----1
GASAI VIDURIUS IŠPUČIA,.-----

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

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

Nida Lab oratorle a
A. G. KARTANAS. Sav.

2555 West 69 th: Street, Chicago
Telefonas Hėmlock 0318

Be to, dar ir motinai teks su
silpninti savo dantis ir kau
lus, nes, kuomet augantis - kudi- 

. kis negauna medžiagos iš mai
sto, jis tos medžiagos ima iš 
motinos kaulų bei dantų ir sa- 

į vo dantis budavoja.
Vaikų burnoje- normaliai ei- 

' na didelė permaina nuo šešių 
' mėnesių iki trylikos metų. Tai 
vieni dantys dygsta, tai kiti 

• krinta ir žandikauliai vis dL 
■ deja. Taigi, motinoms patarti

na karts nuo karto pažiūrėti 
vaikui į burną, ar viskas tvar- 

. koje. Jei ne, reikia kreiptis pas 
dentistą, kuris padarys kas 
reikia. Dr. G. I- Bložis

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 

lyra naudingus.

BALSUOKIT. UŽ

l STATE
REPRESENTATIVE

— It —
9 < SENATORINIO DISTRIKTO

Norint GeiiįAngliiį, r ir

r ŠVARAUS
PRISTATYMO1
ŠAUKIT

< SEEley 4464
Geros Kokybės — Rųšies ir 

, Mieros Anglys.
Tinka kiekvienam kūrenimo 

i įrengimo tipui.

McCOY COAL C0.
934 W. 18th Street

Full-flavored

# Kraft American has a mellow, 
full-flavored richneas that makos 
it perfect for Bandvviches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perfccdy.



NAUJIENOS, Chicago, Ifl.

Diena iš Dienos
Visuotinas žemaičių susirinkimas žemaičių kliubo tvėrimo rei

kalu įvyks sekantį trečiadienį, lapkričio 2 d. J. Yuškos 
svetainėj (Hollywood Inn), 2417 W. 43rd St., 7:30 vai. 
vakare. Bus paskirtas kliubui vardas, išrinkta valdyba ir 
įvairios komisijos. Visi žemaičiai esate kviečiami atsilan
kyti/—Steponas Narkis, žemaičių kliubo organizatorius.

“Bijūnėlio” choro pamokos įvyksta kas šeštadienį po pietų, 
nuo 1:30 iki 4 vai. po pietų, 3349 W. North Avė., arti N. 
Homan avė., ant antrų lubų. Mokytojauja p-lė Onutė Ske 
veriutė. Kviečia jaunuolius nuo 5 iki 17 metų prisidėti.

“Bijūnėlis”.
Marąuette Park Liet. Amerikos Piliečių Kliubas rengia viešą 

susirinkimą sekmadienę, spalio 30 d., 2 vai. po pietų, pa
rapijos svetainėje, 68-tos ir $o. Washtenaw gt. Bus žymus 
kalbėtojai, kurie išaiškins kas yra reikalinga musų apy
linkei pagerinti. Taipgi musų apylinkei yra reikalinga ge
resnė policijos apsauga. Kviečia atsilankyti rengimo

Komitetas.

Stellos Ramančionis ir 
Juozo Leases Vestuvės

Jaunavedžiai

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Joseph Gątelis, 
Sąlo, 22 

I John Kaupas, 
Winiurca, 23 

I Edvvard Janus, 
Graddy, 30

ONA
21,

24,

29,

su

su

su

Anne i

Alice

Irma

Reikalauja
Perskirų
,...Anna Diakun nuo James Di- 
akun

CŽavo
Perskiras

Etti Masalskis nuo Charles 
Masalskis

Bernice Vaisvil nuo Frank 
Vaisvil

KONCERTUI
LAPKRIČIO 12—1938

TIKIETUS GALIMA GAUTINAUJIENOSE ■t

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

PARENGIMAI
Simano Daukanto Draugija rengia milžinišką metinį vakarą 

su programų ir šokiais sekmadienį, spalio 30 d., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Programą išpildys Povilo 
Šaltimiero grupė Radijo žvaigždžių maršas. Kiekvienas 
draugijos narys privalo būtinai dalyvauti; už nebuvimą 
busit nubausti pagal nutarimą. Taipgi kurie apsiėmėte už 
darbininkus patarnauti pribukite nevėliau 4 vai. vakare.

šiandien šitiems jaunuoliams 
suskambės vestuvių varpai. 
Kaip 4:30 vai. po pietų p-lė; 
Stella Rantančioms su Juozu 
Leases priims šliubą Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioj. Po 
šliubo jaunavedžiai ir svečiai; 
susirinks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj vestuvių pokiliui, 
kur dalyvaus suvirs du šimtu 
žmonių.

Stella yra vienturtė senų

r1 •s
i

I

| MASTER WIND0W SHADE CO

šeštadienis, spalių 29, 1938
i.  .,  .

Mes galime jums pa
rūpinti puikios 

kokybės:
LENTŲ, MILLWORK, 
PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, 1
BALANAS, I
KLIJŲ ir t t

pakeitimų ir permodeliavi-, 
mo kreipkitės į

D. C. LA VINE !
LUMBER CO. !

NOT INC.
2136-48 W. 51 st St. i

CHICAGO,
Phones: HEMLOCK 0030—0031

Dėl

ILL.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

“MIKAIO”
Stato NAUJOS GADYNES CHORAS

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

2347 So. Kedzie Avenue.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS

45 Mėty Sukaktuvių Milžiniškas Vakaras 
SU PROGRAMŲ IR ŠOKIAIS

Sekmadieni, Spalių-Oct. 30 d., 1938 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 

3133 South Halsted Street
Programo turinys: Dainos, muzika ir juokai, kurį išpildys Povilo 
Šaltimiero grupė. Radijo žvaigždžių maršas; po programui šokiai 
Vakaro pradžia 4 v. v. Įžanga 40c ypatai. Kviečia visus Reng. K-ja.

. BUDRIKO RADIO 
! PROGRAMAS

Septintadienį, kaip 5:30 
vakare, bus puikus Budriko 
dio programas iš galingos 
toli girdimos stoties WCFL— 

Bridgeporto biznierių Stellos ir 970 k. Programą išpildys di- 
Juozapo Ramančionių duktė, džiulė simfonijos orkestrą ir 
P-as Ramančionis yra Bridge- visų mėgiami solistai-daininin- 

jport Hardware krautuvės ve- kai. Bus graži muzika ir pui- 
dejas- Jų duktė, pastaraisiais kos 
metais, kalbamoj krautuvėj progo 
ėjo sekretorės pareigas.

Juozas taipgi yra biznierių JR y-L GRAŽUS IR ĮD0MUS 
sūnūs. P as Leases yra Chicago 
Moving 
ve.dėjas. 
su savo 
su šiuo 
rai susipažinęs.

Abu jaunuoliai yra Bridge- 
porte gimę ir augę ir čia auk
štąsias mokyklas lankę. Abu 

lietuvių kalbą, nininkai, muzikai ir kalbėtojai.
Jie patieks gražių dainelių ir 
kitokių numerių svarbių ir 

pasiklau •

S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560
Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAU 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

S
 F. Sclcmo 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

ra-
ir

melodjos. ‘Nepraleiskite 
; pasiklausyti šito pui

kaus programo. —J-

BALSUOKIT Už

Arlhur W. Sullivan
Republikony Kandidatą j 

MEMBER OF 
COUNTY COMMISSipNESRS

Bowling-Billiardai
20 Asly — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Express kompanijos 
Čia ir Juozas kartu 
tėveliais darbuojasį ir 

bizniu jau jis yra ge-

PROGRESS PROGRAMAS
Ryt, nedčldienį, 11-tą valan

dą ryto ir vėl radio klausyto
jams bus smagu ir įdomu pra
leisti valandėlę besiklausant 
gražaus ir įdomaus,1 radio pro
gramo iš WGES stoties, kurio 
išpildyme dalyvaus žymus daū

gerai vartoja
Veiklus ir tarp lietuvių.

Juozas, paviliojęs širdį ir lai- j naudingų kiekvienam 
mėjęs meilę jaunutes dorai iš-|Syti. ‘

Rinkimai Lapkričio 8 d., 1938

Visi draugai ir pažįstami kviečiami atsilankyti į

Hallovve’en Celebration
BILL’S TAVERN

3538 SOUTH HALSTED STREET

Subatoj, SPALIO 29,1938
UŽKANDŽIAI, GĖRIMAI, MUZIKA

Kviečia Visus BILL ZIECK, Sav.

auklėtos, turtingų tėvų duk
ters, neišeina pėsčias į laimės 
ir Vargo pasaulį. Jis išvažiuoja

Progress Krautuves 
programai visuomet

leidžiami 
pasižymi 
nes ne

Šmėkla Pasveikins jus Prie Dury
Subatoj, Spalio 29 d.

» _ pas —

Marie’s Wonder Bar
6600 SOUTH STATE ST. Wį$>į

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

i su nauju-naujutėliu 1939 metų gražumu ir įdomumu, 
Buick automobiliu. O kalbamą vartojama senoviski ir visuo- 
automobilių nupirko pp. Ra- menei atsibodę rekordai. Ry- 

Sales toi dieną taipgi ' bus svarbu 
įstaigoj ir padovanojo savo dūk i gedėti įdomios žinios ir svar- 
terei ir žentui. Tai vertinga do- Pranešimai, tarpe jų bus 

pateikta daug gerų žinių iš 
Progress Krautuvės didelio ru- 

ideninio išpardavimo, kame vi 
į'suomenė turi progos susipirk

ti visokius namų reikmenis su 
venimas butų kuo laimingiau-1nepaprastai^ dideliu pinigų su- 
sias.

Parodos Pavyzdžiai

PAS

U
AMERICAN 

HOUSEHOLD CO. 
5409-11 SOUTH HALSTED STREET

AUKOJA VISUS PAVYZDŽIUS—SUTAUPYKITE NUO 40 iki 60%
® 
o 
o 
® 
© 
U ----------
Pamatykite gražų mimų 3 Ir 4

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG D1STANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

mančionis Milda Auto

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and §EWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

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

vana. Cž ką, žinoma, Stella ir^
Juozas yra labuti dėkingi savo 
tėveliams. |

O dabar lieka tik palinkėti 
jauniesiems, kad ženybinis gy >

—F. Bulaw taupymu. Nepamirškite pasi
klausyti. —Rep. J. J.

2 Ve. Parlor Sets  ....... —
3 I’c. VVall Bert Rooin Sėt
7 l’c. Dining Rooin Sets 
I.tnmge Clialrs .............
In’MTspring Mattresses 

Pnll-Up Chairs .....................

$39.50 
$29 50 
$47.50 
$12.95

$8.95
. $4.75 
kum narių

Dcuble Coil Studlo Coucli .... $12.95 
Coli Sprinte   ......................... $3.95

(><]<» Būtis—Wnl .............................. $3.95
C'iest <>f Drmvers .....   $0.95
Oil Heatcrs, Gas Rangės ......... $19.75

ir ankš. 
$139 50 ir anksčiau

Hallowe’en Party
rengia TED’S TAVERNAS 

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

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

i RENGIA “SWEET SIXTEEN” 
IR HALLOWE’EN BALIŲ

I

Sako, kad žmogaus gražiau-i 
šia amžiaus dalis kai jis iš vai
kystės peržengia j suaugesnio- 
jo amžių. P-lė Aldona Mičiu- 
liutė, aukštesnėsės mokyklos 
mokinė, visai nesvajodama, mo
kėsi ir nė nejuto kaip atėjo 
ta amžiaus dalis, kuri taip 
reikšminga kiekvienai mergai-į 
tei, tai 16 m. -j- “!

f

TARP MUSŲ 
. BIZNIERIŲ

24 Metinis Parengimas
RAUDONOS ROŽES KLIUBO 

šeštadienį, Spalio 29 dienų 
LIETUVIŲ LIUOSYBES SVET.

7 vai. vakare 14 St ir 49th Ct. Cicero, III. 
Šakar Makar grupė pildys programą.

Veiksme “MOTERŲ ROJUS”.
Šokiams gera orkestrą Frank Sloan.

KAD MES ŠOKSIM 
TAI ŠOKSIM

BRIDGEPORT — Visų švėn
ai uicrgai-i^ diena pripuola pirmadienį, 
Svveet Six- bet pas pp. Bogush ir Vaiče- 

teen”. Kad geriau atžymėti to-P<a\1Sl^ ?? diena paminėta 
kį įvykį p lės Aldonos motutė 
p-ia Mičiulienė, kuri užlaiko 
alinę, 2038 W. North Avenue, 
rengia/ ’savo dukrelei uSweet 
Sixteen” gimtadienio puotą, šį 
sekmadienį, spalių 30 d., rodos,, 
prasidės tuoj po pietų apie 3' 
vai. O kadangi pasipainioja čia 
pat ir “Hallovve’en”, tai bus 
dviguba pramoga, ir “Hallow- 
e’en party”- (

Manoma, kad p. Mičiulienės, 
o taip pat ir Aldonos draugai 
bei pažįstami neiškęs neatsi- 
lankę kartu atšvęsti tą gražų 
ir reikšmingą 16 gimtadienį. 
Puota bus 
salėje, tai 
bus galima

© 
e

____ _ . . Įrengimą
TERMINAI PRITAIKOMI JŪSŲ PATOGUMUI.

Atdara antr., ketvirt. ir šeštad. vakarais iki 10 valandos.
5409 SOUTH HALSTED STREET.

©

LMJorte
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

į Samepncetoday 
į as 48 years ado

25 ounces for254
M.nuf.ctur.d by baltins powd«r 

[įft tpcci.liits who malta nothins būt 
ĮJ t' bokinj powd«r—undar «up«rvi»ion 
aįį ef <xp«rt chamiata of nationaL

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

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

įMlt’ŪONS OF POUNDS HAVE. BEEN 
& ŲSED BY.OUR GOVĘRNM ENT',

E FFICIENT
Uite only one icvel fea- 
spoonful to a cup cf sifted 

flour for most recipes.

sale biznio vietos 
žinoma prie 'visko 
dar ir pasišokti.

J. T. žvalgas.

Skelbimai Naujienose 
hioda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

šį šeštadienį, su muzika ir ska
niausiais užkandžiais. Jų tav
erna randasi antrašu 3203 So. 
Halsted St. Tai yra jaunų lie
tuvių užeiga- Katrie atsilan
kys, tie nesigailės. —VBA.

2415 W. 64th Street, Tel. Hemlock 6240

3

|
I 

I

1739 S o. Halsted Street 
CHICAGO, ILLINOIS.

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

Vardas
Adresas

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
1 Cukrinyčią ............................... 44c
Grėtinei Indą ............................... 44c
Dvi Druskinyčias ....................... 44c

Pažymėkit ką norite

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS.........................ŠCn.OO
LIGONINfiJE ....................
RAUDONGYSLftS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje $15.00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $*f.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFASCONRAD
FOTOGRAFAS 

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

420 W. «8rd St 
TeL ENG. 5888-5840
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Ką Veikia Chtcaį'&s Lietuvių 
Organizacijos

PolitiKa
“tš Mdlfe” 
-Pas 'Keistutį

Keistučio Kliubas šįmet ve
da vajų gavimui naujų narių 
ir nužemino įstojimo mokestį, 
Vajaus komisija dirba gana 
gerai, kartu ir vajininkai dirt 
ba. O W. Sharka tai dauginu
sia įrašė naujų narių į kliu- 
bą, antras tai—J. Stulgaitis. 
Taigi, darbuokimės -visi, kad į- 
rašytumėm kuo daugiausiai 
naujų narių į kliubą per šiuos 
metus-

Metinis kliubo parengimas 
įvyks 20 d. lapkričio Sokalų 
salėj, 2348 So. Kedzie Avė. 
“Liaudies teatras” suloš “Iš 
Meilės”, dramų su dainomis. 
Tai ne apsakomai geras veika
las. Retai tegalima matyti toks 
puikus veikalas.

Kliubiėčiai jau gavo tikietus 
taigi pasidarbuokite dėlei kliu
bo gerovės, parduokite tikietus> 
kad parengimas butų skaitlin
gas. —K. Yurg-on

viena surado apie 100 narių.
Musų komisijos dirba visų 

narių ir suvalkiečių ,gerovei, 
tad lai jiems darbas laimingai 
klojasi. —O. S.

Teisėjas S. H. Trude 
Vėl Kandidatuoja

Senas ir Mėgiamas Teisėjas

CLASSIFIED ADVERT1SEMENTS '
^MWMtaMMMMBMalahaaatlBlaMMMIBalaaalaaBMaaaMU MM

PĖRSONAL 
Asmenų Ieško

Iš L. J. K. -Ratelio 
Susirinkimo

įvyksta 
vakarų, 
W. 48

Chi-

Iš Suvalkiečių 
Veikimo

Suvalkiečių organizacija 
cagoj dar nėpriėjo prie tvarkos-
Pereitam susirinkime buvo ga
na daug narių, naujų ir senų, 
bet tvirti pamatai draugijai 
dar nepadėti. Dabar trys ko
misijos darbuojasi visus susi- 
organizavimo reikalus sutvarky 
ti ir jau kitam susirinkimui 
turės viską priruošę. Dabar or
ganizacijai pirmininkauja p. 
Ona Svirmickienč, kuri pati
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Trečiadienį, spalio 26 d., 
Hollyvvood salėje įvyko Lietu
vių Jaunimo Kultūros Ratelio 
susirinkimas- -Susirinkimas bu
vo skaitlingas ir aptarta daug 
gerų dalykų. Įsirašė trys nauji 
nariai. Būtent: Anna Shimkus, 
Augustas Kanapė ir Aleksas 
Vaizgėla.

Choro komisijos pirmininkas 
V. Raila pranešė, jog choras 
gerai progresuoja ir jam numa
toma puiki ateitis. Jis taipgi 
kvietė visus narius, kad pasi
stengtų gauti naujų narių į 
chorų. Choro pamokos 
kiekvieno penktadienio 
IIollywood salėje, 2417 
St- (Brighton Park).

Biznio komisijos pirm. A. 
Jakulis pranešė, jog choro nau
dai rengtas parengimas, spa
lio 23 d. labai puikiai pavyko. 
Sakė, jog liks apie 60 dol. pel
no. Jis taipgi davė pasiūlymą 
rengti Kalėdinį balių, t. y- Ka
lėdų dieną. Nariai su tuo suti 
ko ir pavedė komisijai tuo rū
pintis.

Nutarta, kad apie sausio 
mėn. vidurį butų surengta di
desnis parengimas, kuriame 
galėtume publikai pademons
truoti savo menines jėgas. Nu
matoma suruošti vaizduojančių 
dainų vakarą, ar veikalą su 
dainomis. Tas darbas pavestas 
valdybai ir -choro komisijai.

A- J. Povilonis

Tarp 'kandidatų į teisėjus 
lapkričio 8 d., rinkimuose bus 
Samuel Ii. ‘Trude, senks, pla
čiai žinomas ir mėgiamas Ynu- 
nicipalio (miesto) teismo na
rys. Jisai kandidatuoja, berods, 
ketvirtam terminui.

Teisėjas Trude gyveria ties 
7059 Sotith Shdfe Drive. Yra 
ūkininkų tleririko ir Charlotte 
Trude sūnūs, gimęs ukyj prie 
Graiid Rfdge, Illinois valstijos 
LaSalle apskrity j-

Mokslus išėjo 1889 metais ir 
tais pačiais metais pradėjo ad
vokatauti.

1914 metais buvo išrinktas 
pirmu kartu į miešto teisėjus. 
Pateko į teisėjus vėl 1920, 
1926 ir 1932 metais. Jį besąly 
giniai indorsuoja Chicago Bar 
Association, kelios unijbs ir 
žymiausi Chicagos dienraščiai. 
Jo vardos bus arit atskiro ' tei
sėjų balioto, republikonų kolium- 
noj, 2-troj vietoj.

Neseniai mirė jo žmona, tad 
gyvena vienas. Turi du 
kurie tarnavo didžių j am

PAIEŠKAU PUSBROLIŲ IR 
GIMINIŲ: KAJETONAS DlMŠA, 
BOLESLOVAS ir FRANCIŠKUS 
MILAŠIUS. Kilo iš Raseinių 
apskr., Kražių parap. — Prašau at
sišaukti, Marijona Klapataučkiutė, 
6600 So. Morgan St., Chicago, III. 
Tel. Wėntworth 1153.

PAIEŠKAU PUSBROLIŲ Jurgio 
šlėvirtskio, paeina iš šaulėnų par. 
ir Viktoro sihikaus iš Šiaulių aps
kričio, Tvibių kaimo, Pakapės par. 
Girdėjau, kad jie randasi Chičago- 
je. Bernice Rodavičaitė (Šimkienė) 
5423 So. Spaulding Avė., Chicago, 
UI-
*S

HELP WANTED—FEMALE /

PATYRUSIŲ operatorių prie vy
riškų marškinių dviem adatomis 
dirbti. SPAR SKIRT CO., 503 So. 
Jėffėrson.

*

PATYRUSIŲ MOTERŲ atmatų 
popieriams skirstyti. CONTINENT
AL PAPER GRADING CO., 1623 
Lumber St. , r

MERGINA NAMŲ DARBUI bū
ti, savas kambarys, $8,000. Nėra 
skalbihlb. Pehsacola 2499.

HE^P WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

RĖIKALINGAS BARTENDERIS 
į ‘Shiith’s Palm Gardens. Turi su
prasti 'kaip gaminti valgius. Atsi
šaukite nedėlioję, 4177 Archer Av.

dabar 
sūnūs, 
kare.

(Sk.)

Malter McAvay Yra 
Kandidatas i Pavieto 
Komisijonierius

lietuvių. Būtent, Anna Krušas, 
Fausta Lieppą, Jos. Sereikų, 
•Jos. AžUką, ’Helen Songailą ir 
keletą’kitų.'Reikia pasakyti, kad 
p. Sullivan yra tikras lietuvių 
draugas. Jeigu jisai bus išrink
tas 'apskričio komisijonietium, 
tai i jisai ir vėl lietuvių tdrbut 
neužmirš. (Sk.)

—VBA.
Tai lietuviams gerai 'žino

mas alaus biznierius,: kuris per 
17 metų išvažinėja alų ir kitus 
gėrimus pietų dalyj miesto. Ji
sai kandidatuoja į Cook COun- 
ty komisionierius republikonų 
partijos tikiete. . (Sk.)

-^VBA.

———............. .
SITUATION WANTED 

Ieškol ,Parbo
PAIEŠKAU DARBO

Penteris ir popieruotojas iš vi
daus, iš lauko ir štoruose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J AUGAITIS
1608 S. 50th Avė., Cicero’, ČIC. 2633 
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PARTNERS WANTED 
"Reikią Partnerių

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemėPardavimui

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

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
□lytinis bungalow, karšto vandens 
šildymas, 2 karų garažas. Kaina 
114800.00. Terminai. FLOHRS, 5946 
Belmont Avė., Avenue 5577.

FURNITURE-FLKTURE FOR SALE

IŠPARDUODAME BARŲ FEL
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite kitur.

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

CALumet 5269.
PRIIMSIU PARTNERĮ ARBA 

PARTNERKĄ J PELNINGĄ 
BIZNĮ, 

kuris prasidėjo metai atgal su— 
$1000 ir šiandieną vertas $3,000.00. 
Yra proga šį biznį praplatinti po 
visą Ameriką ir padauginti naudą 
į didžiausią apkaitą. Reiškia auk
so kasykla Taukia įstojantį į musų 
įstaigą. Tinkama ypata ir katras 
norėtų7 pagerinti savo gyvenimą, 
atsišaukite ypatiškai pirmadienį— 
tarpe 9:30 ir 4 po pietų.

Room 611—162 N. STATE ST. 
6 aukštas.

PIGIAU KAIP RENDA MOKĖTI 
' mokėk $300, nupirksi 5 kamb. 
nurinę 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. Grofehill 0306.

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

PARDAVIMUI ALYVOS PE
ČIUS Tel. Virginia 3285, 3951 So. 
Campbell Avė.

AUTOS—TRUCKS FOR SALK 
Automobiliąi ir Trolud Pardavintni
NEREIKIA ĮMOKESNIO—30 MftNESIŲ IŠ

MOKĖTI. Visiškas peržiūrėjimą*, m&le- 
vojimas body, fenderio darbu. baterės, 
radijo ir priedų. Freitno, afeų sustiprini
mas. Viskas nuo viržaus iki tairų. 16 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, sek m. Apskaičiavimas, towin< 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be {mokėjimo pinigų. 
2509 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

FURNISHED ROOMS—TO RENT

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

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

972 Culletton St.

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

RENDON KAMBARYS pavie
niam ar ženotai porai — su ar be 
valgio. 2441 W. 45th Place, Pirmos 
lubos.

PARSIDUODA. 3 fletų po 6 kam
barius medinis namas—2 karų mū
rais garažas. Pigiai. Taipgi parsi
duoda bizniavas namas, 2 štorai ir 
3 fletai prie . pat dirbtuvių—ant 
Ashland Avė. 4327 So. Marshfield 
pirmos lubos.

DAUGYBE VAniVIU KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 \Vest 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

RENDON KAMBARIAI dėl 2 
vaikinų su valgiu. 3400 So. Lowe 
Avenue, Tel. YARDS 2527.

PARDAVIMUI 6 kambarių na
mas furnasu šildomas, 3 kambarių 
katedž užpakaly. 5131 S. Trjpp Av.

KAMBARYS ant RENDOS dė 
vaikino, su valgiu ar be valgio.

2525 So. String Street, 
Tel. Victory 5024.

FOR RENT—IN GENERAL 
" Rendai—Bendrai

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

mo-

PARDAVIMUI GRAŽUS 6 kam
barių plytinis bungalow, kieto me
džio trimai visur, karšto vandens 
šiluma, tile virtuvė ir maudynė. 
Tik ką atnaujintas iš vidaus ir iš 
lauko. Nubaigtom plytom visur ap
link. 2 karų garažas plytinis, šo
ninis įvažiavimas, lotas 50x125. 
Tiktai 3 blokai nuo Marguette Par
ko. Pirminė kaina virš $18X100.00. 
2512 W. Marąuėtte Rd. Reikia pa
matyti, kad įvertinti. Pamatymui 
atdaras sekmadienį po 10:00 A .M. 
Aukos už $8750.00. A. B. TABOLA, 
2007 W. 51st St. Prospect 2546.

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 —

RENDAI 6 KAMBARIŲ FLA- 
TAS naujai dekoruotas, pečium 
šildomas. 4236 So. Talman Avė.

ONA RAMANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu. spalių 28 d., 7 vai. ryto, 
1938-m.; sulaukus pusės amž., 
gimus Raseinių mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Petronėlę Andrijaus
kienę, po pirmu vyru Rudai- 
tienę ir žentą Pranciškų An
drijauską, 2 anukus Adolph 
Jurgelas ir Albertu Rudaitis 
ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Tretininkų , 
ir Apaštalystės Maldos D-jų. '

Kūnas pašarvotas 834 W., j 
35th St. Laidotuvės įvyks j 
pirm., spalių 31 d., 8 vai. ry- ! 
to iš namų į šv. Jurgio par. J 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- <Į 
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly- ' 
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Ramanaus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- | 
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, T^tas, Anūkai ir gim.

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

J

Lietuviškas 
Vakarėlis Wm. S. /Finucane į 

Valstijos Atstovus
Tikrai Lietuviškas Vakarėlis 

Rytoj įvyks Šv. 'Marijos pa
rapijos svetainėje, prie 35th ir 
So. Union A’ve. Pradžia 7 vai. 
vak.

Kviečia
— Parapijos Komitetas.

Mokins Berniukus 
Virti

Cicero Sterling Morton mo
kykla ruošiasi įsteigti kursų 
mokyti berniukus virti. Patys 
berniukai buk to reikalavę. 
Jau yra 25 kandidatai.

Skolinam Pinigus
Be komiso nuo $30 iki $300.00 ant 
.parašo, algbs, furriiture ar ant au-! 
tomobilių.
Namon Finance Corp

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH VVESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehili 1038.
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I • ■ LABAI
Parduodu

HARDWARE 
STORE

arba MAINYSIU Į namą
ANTANAS BUTCRAS

4414 S. Rockwell St

lintVA Oė,ės Mylintiems?'
HKA Vestuvėms, Bau-p 

O u g U f 4 kietams, La i d o- r 
tuvėms, -Papuoši-į •

GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue j 
O Phone LAFAYETTE 5800

■ ■ ■< ■ Siunčiam Gėles

l ^VIETKININKAS f
Vestuvėms, Bankietams'

' Vr ;FagHbams. J
38161 So. ' Halsted Street r

\ir ;Pagžabams.
6 • So. ’ Halsted

jTeC YARDS 7308 /

MOTIEJUS MIKOLAS 
ŠAPRANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 27 d., 10:15 vai. vaka
ro, 1938 m., sulaukęs pusės. 
amž., gimęs Liet.—Kauno rėd.-' 
Panemunio -parap., Steponių, 
kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m. i 
Paliko dideliame nubudime 

moterį Pauliną, po 'tėvais. 
Šaltyčią, 3 sūnūs Petrą, .mar
čią Juliją, Juozapą ir Vikto
rą, dukterį Moniką, žentą 
Kazimierą Bružą, brolį Fran- 
ciškų ir jo šeimyną; 2 pus- 
brblius: Antaną Jodelį ir Fe
liksą Bąltušį ir jų šeimynas, 
švogerį Pranciškų čižuną ir 
jo . 'šeimyną—švogėrį ir švo-
gerką Petrą ir Moniką Ado
mėnus ir jų šeimynas ir gim. 
o Liet.—2 brelvzz 
Melišis, šesėrį Elzbietą Yuk- 
nis ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10730 Fo- 
rest AVe. Rofeelande. Laidotu-' 
vės įvyks pirm., spalių 31 d., • 
8:30 vai. ryto, iš namų į Visų ' 
Šventų parap. I 
rioje atsibus gedulingos pa 
maldos už velionio sielą, o iš” 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Motiejaus Mikolo 
Šapranausko giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošird-,, 
žiai 'kviečiami dalyvauti lai-:’ 
dotuvėse ir suteikti jam pas- . 
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nuliūdę liekame:,,
Moteris, Sunai, Dukterys ir 

kitds < giminės.
Laid. Dir. Lačhawicz ir Su-* 
nai, Tel. Pullman 1270 arba/ 
CANAL 2515.

jų šeimynas ir gim.
2 brolius Vladislovą

BRIDGEPORT — Plačiai vi
siems žinomas republikonas p. 
Wm. Finucane nori būti Val
stijos Atstovu. Jis yra la
bai /gerai žinomas lietuviams 
ir didelis jų draugas, todėl 
daug kas už jį balsuos. Skelbi
mas telpa Naujienose šian
dien. (Sk.)

—VBA.

■ R. R Mėtinis Vakaras
CICERO — šiandien čia su

lauksime nepaprastų svečių. 
Atvyksta “šakar-Makar” grupe 
pildyti programą metiniame 
Raudonos Rb'žės Kliūbo paren
gime. Tai buį. šaunus vakaras, ižlr.lv . •

Keletas Kliubo draugų gau
na dovanas už neėmimą pašal
pos per 20 ir 10 
graži atmintis 
kliubo nariams, 
paprastai gerai
garbės stalo, tarp savo drau
gų, šeimos narių, ir pasipuošę 
raudonomis rožėmis. Tai kliu
bo dovana.

Šiam parengimui Kliubo na- 
riai-biznieriai duoda getą para
mą, kas kuo išgali- Puikiau bū
ti nebegali.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ irgro- 
sėrnė —lenkų lietuvių apgyventoj 
vietoj. Senai išdirbtas biznis.

Felix MACAS
570 West 18th St.

REIKIA VYRŲ, nekilnojamo tur
to salesmano su karu. $25.00 savai
tėj. Drawing Account. Turi prista
tyti bondsa.
FIRST STATE MORTGAGE 

3752 Fullerton Avenue.
CO

metų. Tai bus 
tiems geriems 
Jie jausis ne

sėdėdami už

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

Arthur Sullivan d 
Pavieto Komisi- 
Jonierius

^BRIDGEPORT — P-s Ar
thur Sullivan, geras lietuvių 
dratigas kgndidatūoja republi
konų tikifete -j pavieto “gUspa- 
dorius”. Jis yra' lietuviams ge
rai žinomas, nes : tais laikais 
kada jis buvo valdininku, ' tai 
jis padėjo į darbą keletą nuisų

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

Klovainicčiai

ŽIEMA VOKIT ŠILTOJ SAULĖ
TOJ FLORIDOJ—puiki vieta, ne
toli juros, pigus pragyvenimas.

S. JONAITIS, Star Route, 
Bunnell, Florida.

P. S. 10 mylių į pietus nuo Bun
nell, pasukite į rytus 600 pėdų iš 
U. S. No. 1 Highway. Baltas na
mas.

PARSIDUODA RECE I V E R I O 
FORKLOZERIAI, ant 97 ir Justine 
gat. 'Kitas ant 65 ir California Av« 
Abudu murai yra keturflačiai; ap
šildomi, refrigeratoriai ir gesiniai 
pečiai kiekviename flate. Kaina 
tiktai $12,000 už kiekvieną. 2-fla- 
tis marinis po 5 kambarius, 1 fla- 
tas karštu vandeniu apšildomas, 
arti gatvekarių, $4,250.00. Kitas 
triflatis mūrinis po 5 kamb. kaina 
$2600.00. 3 štorai ir 5 flatai, mūri
nis namas, pečiais apšildomas. 
Viskas išrenduota, $3750. Bi^nia- 
vas namas 2 štorai ir 5 flatai, labai 
tinkamas dėl taverno, labai pigiai 
Marųuette Parke, 6 kambarių mū
rinė bungalow, 2 karų garažas, 
karštu vandeniu apšildomas, tiktai 
$5,000.00. 2 flatų medinis po 6 
kambarius cementuotas . beismen- 
tas, concrete fundamentas, apielin- 
kė 63 ir Kedzie Avė. Kaina $2950. 
Medinis cottage 5 kamb., karštu 
vandeniu apšildomas, 50 pėdų lotas, 
2 karų garažas, arti Archer Avė. 
Kaina $1600.00.

Kreiptis laišku tuoj aus, nes aš 
važinėju rodydamas žmonėms na
mus ir asmeniškai atsilankę nera
site ofise. Teisingas patarnavimas.

CHARLES URNICH, 
56 W. Washington St. 

Room 514.

De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs 
Dodges — Grahams — Willys 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėsimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne- 

,pra)fiisk šio didžio išpardavimo.
Musų dvi krautuvės yra atdaros 

kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

La Šalies — Packards

BUSINESS SERVICE
______

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

2 Metines Mirties Sukaktuvės

-Walterfs ZJabis

bažnyčią, ' ku- i 
edulingos pa- SI

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
30 d. spalių mėn., 1936 m., su- 
laukęs pusės amž., gimęs 
Šiaulių apskr., Žagarės par., 
Daukšių kaime.

Paliko dideliame nuliudime " 
moterį Frances, 2 dukteris— 
Olgą ir Evą, brolį Vincentą - 
Wisconsin, • seserį Evą 1 Rašin- u 
skifenę ir Zuzaną i. po pirmu k 
vyru Mažeikienę.

Mes T&vęs musų brangu
sis vyre ir tėveli, niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau- 

'tnebesugrįši, '■> bet mes 7 anks-' 
čialis sar vėliaus ^pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!:!

4 I

Nuliūdę liekame, 
'Mchteftis, DUKTERYS Ir ’’ 

GIMINĖS.

Klovairiiečių Kliubo mėnesi
nis •’susirinkimas : ivyk;s šį sek
madienį, 2 vai. po 'piktų, Šemeto 
svetainėje, '1500 South 49th 
Avenue, Cicerbj.

Kliubo■ nariai ir šiaip to kra
što lietuviai, ateikite. Jeigu ne
priklausote prie kliubo, tai leh- 
gvai prisirašysite. 'Mėnesinė 
ftibkefetis—10c. Ir Už tą mažų 
sumų kiek ■ malonumo turėsite. 
Susitiksite savo jaunystės 
draugus, su kuriais kartu augo
me, žaidėm, dainas dainavom. 
Argi nemalonu tai prisiminti.

•Labai teisingai aną dieną 
“Naujienose” pastebėjo jau
nuolis Kazakaitis “Mažai pri
klauso prie ’ kliubo, o ‘ klovainie- 
čių yra datig.” Vadinasi, kai 
kurie yra pamiršę savo gimti-- 
nę ir savuosius. .—D.

DĖL SVARBIOS PRIEŽASTIES 
turiu parduoti Taverną su visais 
naujos mados įrengimais. Biznis 
geras, 5 kamb. gyvenimui viršuj.

1356 West 79th St.

PARSIDUODA ROOMING HOU- 
SE 25 kambariai — priežastis par
davimo—motėriai vienai persunku 
biznį užlaikyti. "4337 So. Halsted 
Street.

- REAL ESTATE FOR SALE

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

. CHARLES URNICH, 
56 W. Washington St.

Room 514. Tel. Central 3870.

Nepaprastai Tiršta 
Migla 'Chicago j

Vakar anksti rytą ^Chicago, 
kitas šiatiriries Illinois dalis ir 
Indiana buvo užgulusi nepa
prastai - tiršta onigla. Pakilo tik 
apie 7 valandą ryto. Beveik 
nuo Vidurhakčio ’iki to ilaiko 
visokis susisiekimas > mieste 
užmiestyje buvo suardytas.

2 FLATŲ BARGENAS
Tiktai $400.00 įmokėjus perka -2 

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

4752 FULLERTON.
Capitol 3020.

SAVININKAS PARDUODA 5 
kambarių* plytinį bungalow, miega
mą pbrčių. Puikios sąlygos. $4800. 
3711 W. 60 Place, Cedarcrest 13311

FARMS FOR SALE 
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.

WATCttMAKER-kTEVVELER 
LaikrOdihihkas ir Aliksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PAFtKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.
i 4 i

FINANCIAL
M Finansai-Paskolos

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

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

Pirmos lubos viduryje.

---------- 7-
PRIEINAMA ' KAINA 5-5 kamb. 

muro namas su basementu, netoli 
lietuvių bažnyčios Cicero, III. Savi
ninkas priims ir mažą namą ir lo- .

|r tus ar gerus morgičius. Rašykite flecio 
'nes n—
j ienos, 1739 — --------- ---

REIKALINGA $6,000 PASKOLA 
■ant pirmo morgiČiaus; dviguba pi
nigų apsauga ir gėros Sąlygos. Dėl 
tolesnių informacijų atsiliepkite 
•laišku. “Naujienos,”5 Box 896, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NORĖČIAU ’ GAUTI $5,000 pas
kolos ant pirmų morgičių ant 4 
įlečio mūrinio namo. Atsišaukite 

gausite “pig7aX*BBox“’8967“Nau- subatoj visą dieną, nedėlioj prieš I 1739 So Halsted St. • 12. 7 7127 So. Washtenaw.

EGG
NUT 
BIG

16.00 
16.00 
6.00

MINE RUN__________ $5.75
SCREENINGS_________ $5.00

PIRKIT DABAR I — 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- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300.

Ar Ieškot
• PIRKTI
• 'PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
V IBI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS
CANAL ^500

'’Mttšų- apgarsinimų kainos pHi* 
einamos. Už pakarto j i m u 8

'•duodame ’MUttlaldą.

l

i

i%25c5%25belr.lv
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RAGINA FEDERALĘ VALDŽIĄ SUDRAUS 
TI CHICAGOS POLICIJĄ IR 

PROKURATŪRA

Kiek Depozitoriai 
Gali Tikėtis Iš 
Užsidariusių Bankų

Tai Jau Ruošiasi 
Žemaičius 
Suorganizuoti

Automobilių
Nelaimės

“Naudoja ‘Trečio Laipsnio’ Metodas 
Prieš Chicagiečius”

Retas Kuris Bankas Greitai 
Mokės Dividendų

Šaukia Visuotiną Susirinkimą 
Lapkričio 2.

Pilietinių Laisvių Komitetas 
(Civil Liberties Committee) va
kar kreipėsi į federalį proku
rorą Michael Igoe Chicagoj, 
reikalaudamas sudrausti Cliica- 
gos policiją jr Cook apskričio

ko kur nors kalėjimuose ne
duodami žinių giminėms, juos 
muša, kankina ir verčia prisi
pažinti prie prasižengimų, ku
rių jie niekados nepapildė.

Courtney policija ir pats pro
kuroras yra dar kaltinamas te* 
rorizavimu darbo organizacijų. 
Dažnai, neturėdamas teisės, 
konfiskuoja unijų knygas, are
štuoja viršininkus ir persekio
ja darbininkus, grąsindamas 

nors įtariamus i juos nesirrtšyti tokion ar kito- 
žmones, kad jie kion unijon.

Komitetas laiške prokurorui 
Igoe’ui sako, kad ir miesto po
licija ir prokuratūros policija 
naudoja “trečio laipsnio” me
todus — tai yra, kankina areš
tuotus ar kuo 
ar kaltinamus 
prisipažintų.

Po laišku
Komitetas laiške primena, 

prof. kad skundus apie Courtney žy
deliu A. Lapp, žymus moksli- gins prieš unijas yra padavu- 

darbo arbitru torius, sios C. I. ()., Chicagos Darbo 
Federacija ir Illinois Darbo fe
deracija.

Laiškas toliau reikalauja nu
sikaltusius tų departamentų 
narius nubausti, pasiremiant 
liudymais, kuriuos prokuroras 
Igoe galėtų iškelti aikštėn, pra- 
vesdamas nuodugnų padėties 
tyrinėjimą. —R.

pasirašė

ninkas ir 
taipgi visa eile kitų žymių 
žmonių, kaip profesorių, teisė
jų, profesionalų etc. Prie komi
teto priklauso federalis teisė
jas Ilolly.

Komitetas sako, kad abu po
licijos departamentai be va
rau to areštuoja nekaltus žmo
nes, išvelka juos iš namų, lai-

“Pirmyn” Choro 
Hallowe’en 
Vakarėlis

RYTOJ KULTŪROS
DRAUGIJŲ KON 
FERENCIJA

Rytoj NeffC' Salėje

kur

“Pirmyn” Choro
Vakarėlį, kuris

Jeigu nesate pasižadėję 
nors būti sekmadienio vakare, 
užsukite 
Hallovve’en
įvyks Neffo Salėje, 2435 So- 
Leavitt Street.

Penktą valandą prasidės kor
tų lošimas, 7-tą — šokiai, po 
to vaišės, o 9-tą — bus juo
kingos apeigos įvesdinimui ilttd- 
jųjų choro narių.

Ten gražiai praleisite laiką, 
pasilinksminsite su jaunuoliais 
ir pasišoksite.

Įžanga tiktai 25 centai. Už
sukite pas pirmyniečius.

Pirmynietis.

(10413 South
Prasidės 1

delegatai su-
kolonijų:

Rytoj įvyks Lietuvių kultū
ros draugijų konferencija. Ji 
bus laikoma Roselande, Darbi
ninkų Svetainėje 
Michigan Avė.), 
vai. popiet.

Į konferenciją
važiuos iš įvairių 
Rockfordo, St- Charles, Keno- 
sha, Racine, Waukegan, Mel- 
rose Park, Gary, Harvey, Au
rora, Cicero ir kitur. Numato
ma, kad dalyvaus tarp 60 ir 
70 delegatų.

Kas ir Kodėl Išmušė 
Chas. Ūkelio Langus

Pradės “Subway”
Kasti Gruodžio 15

Vakar miesto taryba oficia
liai priėmė federalės PWA ad
ministracijos projektą ir sąly
gas kasti “subvvay” Chicagoj. 
Darbas bus pradėtas gruodžio 
15 d. Kainuos $40,000,000-

BRIDGEPORT — Spalio 27 
d. nežinomi piktadariai išmušė 
langus p. Chas. Ūkeliui, kuris 
užlaiko taverną antrašu 3436 
S. Lituanica Avė-

Sako, kad veikiausiai tai ga
lėjo padaryti kokie vaikėzai, 
kuriems p- Ūkelis atsisakė 
duoti gėrimų. —VBA.

IHIIIIilHIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIHIHHIIHIIilIHIUHHIIIilIlimillllllllllllllllllllllllllIli llllllllllllilIlIlIlIHIinillIlHIII*

KONTES1ĄS
IR ŠOKIAI

Lapkričio 2, 1938
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Chicagos Liet. Auditorijoj
3133 So. Halsted Street

BUS GRAŽUS PROGRAMAS 
ŠOKIAI PRIE GEROS ORKESTROS 

GRAŽUOLES RINKIMAS 
IR—PASISVEČIAVIMAS.

ATSILANKYKITE!

Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 35c.

Vakar “Naujienose” prane- 
šėm kaip stovi 20 užsidariusių 
bankų Chicagoj ir priemiesčiuo
se, ir kiek jie žada
Šiandien paduodam apie stovį 
dar 10 bankų: (Raportai, po 
10 kasdien, bus 
“Naujienose” per 
laiko).

CHELTENHAM
SAVINGS
depozitoriams 70%. 
dacija ir toliau eis pasekmin
gai, tai netrukus atmokės dar

Jau

skelbiami 
savai tę-kitą

trust & 
sugrąžino 
Jei likvi-

CHATHAM STATE BANK 
—Atmokėjo 10% ir gal atmo
kės dar 10%, bet negreitai.

CHICAGO BANK OF COM- 
MERCE — Atmokėjo 35%. Li- 
vidacijos reikalai yra labai 
komplikuoti, tad negalima pa
sakyti kiek ir kaip greitai vėl 
mokės dividendų, bet depozi
toriai gali tikėtis atgauti gana 
didelę sumą.

CHICAGO LAWN STATE— 
Šis bankas nemokėjo dar nei 
vieno dividendo ir vargu de
pozitoriai bent ką atgaus. Jei 
bankas ir išmokės dividendą, 
tai jis bus labai menkas.

CICERO TRUST AND SAV
INGS — Išviso dep. jau atmo
kėjo 25%. žada atmokėti, ne 
artimoj ateityj, dar 10%.

CITIZENS STATE
kas turi apie $250,000 skolos. 
Kai tą sumą atmokės, tai gal 
turės pinigų 5% dividendui. 
Praeityje atmokėjo 5%.

CITIZENS STATE OF 
GLENCOE — 52% atmokėjo. 
Daugiau nebemokės.

CITIZENS 
SAVINGS - 
Gal išmokės 
dividendą.

CITIZENS STATE OF 
ROSE PARK — šio banko de
pozitoriai atgavo visus savo pi
nigus, bet banko likvidacija va
roma toliau, kad atmokėti šiek- 
tiek pinigų šėrininkams, kurie 
sudėjo pinigus depozitorių at- 
mokėjimui.

CITY STATE BANK - 
mokėjo 32%, Gal mokės 
mažą dividendą, gal ne.

(šie raportai apie bankų 
vį yra paremti žiniomis, 
rias “Naujienoms 
Charles H. Albers,
užsidariusių valstijinių bankų 
receiveris.)

(Bus daugiau)

Ban •

TRUST
Atmokėjo 

dar vieną

AND
30%. 
mažą

MEL-

laiku

pasi 
nieko

yra menkniekis-

kitą

sto
ka- 

suteikė 
generalis

Šiandien Atidarys 
103-čios Gatvės 
Tiltų

Šio visuotino '‘žemaičių susi
rinkimo tikslas yra sutraukti 
žemaičius į vieną didelę orga- 

mokėti, nizaciją ir neleisti skaldyties 
į įvairius atskirus kliubus, ku
rių taip daug pastaruoju 
pradėjo tvertis.

Aišku, kad žemaičiai 
dalinę į mažas grupeles
naudingo negalės nuveikti. Ir 
kam tas skaidymasis yra-rei
kalingas? Juk žemaičių papro
čiai yra visų vienodi, išimant 
skirtingas tarmes. Bet tarmių 
klausimas
žemaičiai viens kit^ gerai su
pranta. ? - į

Todėl mario iniėiatyva ir yra 
bandoma suorganizuoti žemai- 

vieną didelį kulturinį 
Aišku, šitas kliubas 

pašalpinis. Metinės mo- 
kestys bus visai mažos, gal 50 
c. i metus ar daugiau. Tas pri
klausą nuo pačių narių nuta
rimo. Sutverus tokį kliubą 
nauda bus didelė, šitas kliubas 
galės susiinteresuoti įvairiais 
gyvenimo klausimais, kaip Lie
tuvos, taip ir Amerikos- Kliu
bas galės rengti prakalbas, pa
skaitas, pasilinksminimo vaka
rus ir piknikus.

Prie progos prašau suprasti, 
kad organizuodamas šį kliubą, 
neturiu minty atskirti žemaičius 
nuo aukštaičių. Juk ir aukštai
čiai turi daug skirtingų tar
mių ir nevisi vartoja tikrą gra
matišką lietuvių kalbą. Aukš
taičiai pasiliks ^aukštaičiais, o 
žemaičiai — žemaičiais. Ben
drai imant, visi esame lie
tuviais ir tokiaią pasiliksime.

Todėl, vsi tie,;-kurįe jaučia- 
ties žemaičiais, atsilankykite į 
visuotiną žemąįpių/ susirinki
mą, kuris įvyk$ sekantį tre
čiadienį, lapkričio ;2--rą d., J. 
Yuškos svetainėj,. . (Hollywood 
Inn) 2417 W- 43rd Street, 7:30 
vai. vakare.

Čia bendrai įiptąrsime kal
bamą klausimą; Paskirsimc 
kliubui 'vardą. Išsirinksime val
dybą ir įvairias komisijas. Vie
nybė yra galybė. Pavieniais 
mes pražūsime.

—Steponas Narkis 
žemaičių Kliubo Organizatorius 

4353 So- Talman Avė.
Chicago, III.

čius į 
kliubą- 
nebus 
kestys

Sudegė
Bridgeportietis

70Mercy ligoninėj pasimirė 
metų bridgeportietis Joseph 
Buscemi, nuo 2811 Lowe Avė. 
Jisai buvo skaudžiai apdegin
tas. Jo rūbai užsidegė, kai Bus-
cemi savo virtuvėj bandė už- Road ir į rytus iki busų sto- 
degti gasinį pečių. ties.Šiandien, apie 1:30 bus ati

darytas 103-čios gatvės tiltas, 
išvestas virš Niekei Plate ir 
Western Indiana gelžkelių bė
gių. Ceremonijos įvyks Trum- 
bull Parke, prie 103-Čios ir 
Oglesby avenue.

Chicago Turėsianti 
Daugiau Požeminių 
Traukinių Linijų

CKicagai pinigų iš- 
požeminių traukinių 
vidurmiesčiu. Majo- 

užvakar per radio

Neseniai federalė valdžia su
tiko duoti 
kasti dvi 
linijas po 
ras Kelly
pranašavo, kad tie du tuneliai 
bus Chicagos požeminių trau
kinių sistemos pradžia. Pirmą
sias- linijas užbaigus, bus ka
samos tolimesnės ir laikui bė
gant bus išvystytas visas po
žeminio susisiekimo tinklas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

• National Safety Council, 
organizacija renkanti statisti- 
žinias apie įvairias nelaimes, 
skelbia, kad nuo sausio 1 iki 
spalio 1 šiais metais automo
biliai Chicagoj užmušė .539 

žmones. Pernai per tą patį lai
ką žuvo 580.

• Prie Hirsch ir Maplewood 
gatvių nežinomas automobili
stas pavojingai sužeidė 59 me
tų chicagietį Morris Rudman, 
1405 N. Rockwell St. Vakar 
Rudman pasimirė apskričio li
goninėj

® Prie Kedzie ir Chicago 
Avenue automobilis suvažinė
jo nežinomą 55 metų amžiaus 
žmogų. Paguldytas apskričio 
ligoninėj.

• Prie School ir Cicero gat 
vių kampo automobilis sužei
dė Louis Cohen, nuo 3427 Alt- 
geld Street- Paguldytas Bel- 
fnont ligoninėj.

0 Harry Dorsey, 50 metų 
WPA darbininkas, 1216 Diver- 
sey Parkway prieš kelias die
nas buvo sužeistas automobilio 
nelaimėj. Dabar jisai yra ak
las. Nelaimėj akys jam buvo 
taip skaudžiai sužeistos, kad 
abi reikėjo išimti.

O Penki žmonės buvo sun
kiai sužeisti, prie 73-čios ir 
Crandon gatvių, kur keleivinis 
automobilis ir taxi susikūlė. 
Sužeistieji yra: Mrs. Helen 
Hart, 41, ir jos duktė Jose- 
phine, 110 E. 43rd st., Gary; 
Joan Shannon, 2 metų kūdikis, 
7200 Ridgeland avenue, jos 
slaugė Jane Hoard ir šoferis 
Walter Jackson, 1505 E. 60th 
Street.

69 Metų
Lietuvė Pasimirė
Eidama Bažnyčion

Priežastis — širdies Liga
Ties 3400 S. Lituanica avė- 

ant šaligatvio sukrito ir pasi
mirė 69 metų Bridgeporto 
tuvė Anna Ramanauskas.

Tai įvyko vakar rytą.
Velionė gyveno ties 834 

35th Street.
Ji buk ėjusi iš namų ank

styvoms mišioms šv. 
bažnyčioj, prie 33-čios 
tuanica a'venue.

Daktarai spėja, kad
nąuskienė mirė dėl širdies li
gos.

lie

Jurgio 
ir Li

Bama

Illinois susisiekimo komisi 
jos įsakymu, Chicago and 
West Town busų linija tuo
jau pradės kursuoti nauju ke
liu. Ikišiol La (įrange Cicero 
linija operavo Ogden gatve- 
Dabar turės operuoti 31-ma iki 
Cicero, į šiaurę iki Cermak

Lovick’s Apdovanos Visas “Miss 
Lithuania” Kandidates Gėlėmis

Gražuolę Rinks Devyni Lietuviai Teisėjai
RINKIMAI LAPKRIČIO 2

Dar Keturios Naujos Kandidates Konkurse

15. Albina Balčiūnaitė 16. Irene Sabaliauskas

17. Genevieve Vespender 18. Eieanor Janonis

Lovick’s, garsusis Bridgeporto gėlininkas, 3316 So. 
Halsted Street, vakar pranešė, kad visas “Miss Lith
uania” konkurso dalyves apdovanos gėlėmis. Kiekvienai 
Įteiks po gražų korsažą, o laimėtojai padovanos puikų 
bukietą.

Jisai panašiai gėles padovanojo ir “Miss Lithuania” 
konkursantėms pereitais metais.

“Miss Lithuania” šįmet rinks devynių lietuvių tei
sėjų komisija ir trys atstovaus nuo Automobilių Paro
dos, kur išrinktoji gražuolė atstovaus lietuvius.

Lietuviai teisėjai yra sekami:
1. Mikas J. Šileikis, dailininkas;
2. Mrs. H. Murauskienė, grožio saliono operatorė;
3. Bernice Balickaitė, dailininke;
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. Budrikas, biznierius, kuris aukauja dovanas 

konlairso 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 laimė? 
garbę dalyvauti parodoje, bet kartu gaus ir puikią do
vaną, kurią skiria J. F. Budrikas, savininkas 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.

naują, nepaprastai

kiekviena mergaitė

J. F. Budrike krau-

Antros vietos laimėtoja gaus 
gražų 1939 metų Radio Aparatą.

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

Tas dovanas galima pamatyti 
tuvės lange. '

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

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

Konkurse gali dalyvauti visos jaunos ir ne vedusios 
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 — TUQJĄU!!l




