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rez. Rooseveltas Prižadėjo Pagalba Gelžkeliams
MANOMA, KAD GELEŽINKELIĮJ K0MPA 

NIJOS NUTARS NEKAPOTI DAR-
' BININKAMS ALGŲ

Prezidentas nori geležinkelių konfliktą 
likviduoti taikiai

WASHINGTON, D. C., spa
lio 31. — Amerikos geležinke
lių sąjunga nori nukapoti ge
ležinkelių darbininkų algas 15 
nuošimčių. Kitaip sakant, nori 
atimti darbininkams per me
tus $250,000,000. Prez. Roose- 
velto paskirta taryba faktams 
nustatyti kompanijų darbinin
kų ginče patarė nekapoti ai- 
gy-

Pirmadienį prezidentas turė
jo konferenciją — pirma su 
geležinkelių sąjungos pirminin
ku John J. Pelley, paskui su 
geležinkelių darbininkų 'vykdo
mosios sąjungos pirmininku 
George M. Harrisonu.

Po konferencijos Pelley pa
reiškė, jogei prezidentas užtik
rino jį, kad valdžia rems kon
struktyvią geležinkeliams at
statyti programą busimoj kon
greso sesijoj.

Tokiai programai paruošti 
prezidentas Rooseveltas nese-

nai paskyrė komitetą, kurin 
įeina trys kompanijų ir trys 
darbininkų atstovai.

Be to, Pelley pasakė, 
prezidentas prašė patirti 
sistatymą kai dėl faktams
statyti tarybos rekomendavimo 
nekapoti darbininkų algų. Kom
panijų atstovų suvažiavimas 
įvyks Chicagoj į porą savai
čių- Tas suvažiavimas, pareiš
kė Pelley, duos atsakymą į 
klausimą, ar kompanijos iš
trauks algoms kapoti reikala
vimą.

Pelley atsisakė pranašauti, 
kokių nutarimų padarys Chi- 
cagos suvažiavimas. Tačiau ge
rai painformuoti rateliai mano, 
kad kompanijos išsižadės rei
kalavimo algas kapoti.

Prez. Rooseveltas, sako-Pel
ley, nedarė spaudimo, kad ge
ležinkeliai nusileistų, bet ne
tenka abejoti, kad prezidentas 
nori geležinkelių konfliktą .lik
viduoti taikiai. 4 *' »

Britų kabineto nuo 
monės pasidali

nusios

Belgai neketina duo 
ti kolonijų vokie 

čiams
LONDONAS, Anglija, spalio 

31. — Britanijos karo minis
teris Leslie Hore-Belisha, oro 
ministeris Sir Kingsley Wood 
ir kai kuMv kiti ministeriai 
mato reikalą didžiausių pastan
gų Britanijos ginklavimui pa
didinti. Premjeras Chamber- 
lain, iždo ministeris Sir John 
Simon ir kiti laikosi nuomo
nės, kad nėra reikalo tiek daug 
pastangų apsiginklavimui dėti. 
Nuomonių skirtumas yra žy
mus. Jis lyginama net skili
mui. '

BRUSSELS, Belgija, spalio 
31. — Nesenai atsiklausta Bel
gijos, ar ji neišsižadės dalies 
savo kolonijų tikslu patenkin
ti Vokietijos reikalavimus duo
ti jai kolonijų. Belgijos kolo
nijų ministeris Albert de Vlee- 
chouwer atsakė, kad belgai 
nepavogė Belgijos Congo 
riko j) ir todėl jie neleis 
kam vogti tos kolonijos iš 
gijos.

kad
nu-
nu-

[ACME-NAUJIENŲ Eolo j

"Naujos Anglijos aviatorių uniformos. Vyrai ir mo
terys tarp 18 ir 50 metų amžiaus yra mokomi skraidyti 
už visai mažą atlyginimą.

Iš Lietuvos
KLAIPĖDOS KRAŠTO DIREK
TORIJA ATIMINĖJA IŠ LIE

TUVIŲ PASUS.

Artinantis
rinkimams, vokieti-

kurie nėra išgyvenę

KLAIPĖDA.
Seimelio 
ninkai stengiasi atimti balsa
vimo teisę iš tų asmenų, apie 
kuriuos mano, kad balsuos už 
lietuvių sąrašus. Tos teisės pa
prastai neturi tie Lietuvos pi
liečiai,
Klaipėdos krašte tam tikro lai
ko ir tuo įgiję vietos gyvento
jo požymį. Bet paskutiniu lai
ku Klaipėdos Krašto Direkto
rija. pradėjo- atiminėti vietos 
gyventojų požymį ir iš teisė
tai jį įgijusių lietuvių. Šiomis 
dienomis Direktorija atėmė 
868 lietuvių pasus, neskaitant 
autonomines policijos ir savi
valdybių anksčiaus atimtų pa
sų.

UŽSIENYJE SKLEIDŽIAMI
GANDAI APIE LIETUVOS

POLITIKĄ NETIKRI.

KAUNAS. — Užsienio spau
doje skleidžiami gandai apie 
Lietuvos užsienio politikos pa- 
keikimą ir . tariamus skiečių 
pasiMymus neturi jokio pagrin-

KLAIPĖDOS KRAŠTO VOKIE
TININKAI AGITUOJA.

NACIAI ĮSIGALI KLAIPĖDOJE
Galima laukti, kad nacių režimas Klai 

pėdoj vystysis greitesniu tempu
kad 
pa- 
ieš-

Lietuviai taipgi paskelbė, 
jie deportuos didelį skaičių 
bėgelių iš Vokietijos, kurie 
ko j o saugumo Lietuvoj.

Šią naktį karo stovis, buvęs 
galioje 12 metų, yra nuima
mas. Vokiečių kalba Klaipėdos 
teritorijoj pripažįstama kaipo 
oficiali kąlba, lygi lietuvių kal
bai. Klaipėdos seimo rinkimai

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 31. — Dienraščio “The Chi
cago Daily News” specialus 
korespondentas, Wallace R. 
Dcuel, pirmadienio laidoj kal
ba apie Klaipėdą. Jisai sako:

Lietuviai, savo keliu, pama
tė užrašą ant sienos Maneke
ne. Pamatė ir leido vokiečiams
Klaipėdos teritorijoj sudaryti nustatyti gruodžio 11 d- Įve- 
antrą Danzigą — jei ne ant- dimas nacių režimo Klaipėdos 
rą Austriją arba Zudetų Vokie -j teritorijoj, tenka manyti, da- 
tiją. Jau uždarė keletą ncpa-Įbar eis greitu tempu, ypač po 
lankių naciams spausdinių. gruodžio rinkimų.

Japonai bombarduo 
ja Wuchow uostą TRUMPOS ŽINIOS 

IŠ VISUR

Tai 
upe 
pa-

Wu-

(At- 
nie- 
Bel-

Pasiuntė namo

Francuzija nepriėmė 
sužeistų Ispanijoj 

svetimšalių

Daladier ruošia nau- 
jus nuostatus Fran- 

euzijai

KLAIPĖDA, spalio- 26 d. įvy
kusiame Seimelio posėdyje vo
kietininkai protestavo prieš 
tautai ir valstybei saugoti įsta
tymą. Seimelio narys Gailius 
atrėmė jų priekaištus. Seime
lio posėdį vokietininkai panau
dojo priešrinkiminei agitaci- • • jai-

CANTON, Kinija, spalio 31. 
— Wuchow randasi 90 mylių 
į vakarus nuo Cantono. 
yra uostas, kurį Vakarų 
plaukią vandenyno laivai 
siekia. Japonai dabar iš 
tuvų pradėjo bombarduoti
chową. Miesto gyventojai krau
stosi lauk. Numatoma, kad iš 
Ųantono japonai ims žygiuoti 
vakarų link ir mėgins paimti 
Wuchowa.

Tuo tarpu, po japonų įsiver
žimo, Canton atrodo apytuštis. 
Kol kas nematyti, kad pabėgu
sieji iš Cantono gyventojai 
grįžtų atgal.

e MASKVA, Sovietų Rusi
ja spalio 31. — Daugiau kaip 
6,500 rusų karininkų, kareivių, 
ligoninių darbuotojų ir kitų 
gavo gąrbės žymes ryšium su 
rusų-japonų kautynėmis Chang- 
kufengo srity pereitą rugpjū
čio mėnesį.

O ROMA, Italija, spalio 31. 
— Mussolini pirmadienį atida
rė naują radijo- stotį netoli Ro
mos, sakoma, galingiausią pa
sauly.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 31. — Premjeras Daladier,

ATŠAUKIAMĄS KARO
VIS LIETUVOJE.

STO-

Ketina neleisti Nor 
man Thomasui 

kalbėti
spa-

Antradienį susirenka Brita
nijos parlamentas. Jo posėdžiai 
tęsis keturias dienas. Svarstys 
Muncheno sutartį, britų-italų 
paktą ir Ispanijos klausimą.

$25,000,000
spa-

Italai ir vokiečiai su 
tiko tarpininkauti
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 31. — Čekoslovakija ir Ven
grija, nepajėgdamos susitaiky
ti dėl Vengrijos reikalavimų 
atiduoti jai kai kurias čekų- 
slovakų teritorijas, kreipėsi į 
Italiją ir Vokietiją prašymu 
ginčo rišime tarpininkauti. Ita
lija ir Vokietija pakvietimą 
priėmė. Britanija ir Francuzi
ja paliktos nuošaly.

WASHINGTON, D. C 
lio 31. — Civilian Conserva- 
tion Corps — kitaip žinomus 
raidėmis CCC — Illinois val
stijoj Naujoji Dalyba sukurė 
1933 metais. Dauguma tose 
stovyklose esančių yra jau
nuomenė. Per penkerius metus 
stovyklų nariai pasiuntė į na
mus, tėvams ir 
so $25,593,000.

Spalių mėnesį 
valstijoj tokių
50- Iki birželio mėnesio sto
vyklų jaunuomenė pasodino 
18,685,600 medžių valstijoj.

giminėms, vi-

šiemet Illinois 
stovyklų buvo

CERBERIU Francuzija, spa
lio 31. — Iš Ispanijos atvyko 
į Francuzijos pasienį traukinys gavęs savo partijos, radikalų 
vežęs 300 sužeistų svetimšalių socialistų, įgaliojimą paruošti 
savanorių, kariavusių lojalistų Francuzijai tokius nuostatus, 
pusėje, tarptautinėje Brigado-.kokius matys reikalingus ša- 
je. Francuzijos valdžia neįsilei- lies finansams ir ekonomijai 
do sužeistųjų. Leista įvažiuoti sutvarkyti, pirmadienį ■ sušaukė 
tik savanoriams franeuzų kil- ministerių kabinetą. Manoma, 
mes. Šie betgi atsisakė pasinau
doti leidimu ir nutarė pasilik
ti kartu su kitais. Britanijos, 
Kanados ir Amerikos savano
rių buvo, sužeistųjų tarpe-

lies finansams ir ekonomijai

kad jis jau turi nuostatus pa
ruošęs ir duos juos pasirašy
ti prezidentui Lebrunui dar šią 
savaitę. Daladier pasuko nuo 
liaudies fronto į dešinę.

metųKAUNAS. — Nuo šių 
lapkričio 1 dienos atšaukiamas 
kam stovis Lietuvoje.
1938/X/29

BULVIAKASIO ATOSTOGOS
MOKYKLOSE

Klaipėdos

JEBSEY CITY, N. J., 
lio 31. — Gus Tyler, New Jer- 
sey valstijos socialistų partijos 
organizatorius, paskelbė, kad 
gauta leidimas Norma n Tho- 
masui, socialistų vadui, kalbė
ti Jersey City, ant gatvės kam
po. Leidimas gauta penktadie
nio vakarui. Tačiau Hudson 
kauntės veteranų ir tvarkos 
komitetas, kurs praeity yra iš
ardęs Thomaso mitingus, nu
tarė ir penktadienį neleisti jam 
kalbėti.

© JERUZALĖ, Palestina, 
spalio 31. — Britanija pasiun
tė į Jaffą, grynai arabų mies
telį, kariuomenės bataljoną. 
Kareiviai, pasiekę miestelį, 
tuojau pradėjo daryti kratas ir 
ieškoti ginklų pas arabus.

e AVASHINGTON, I). 
spalio 31.
tas pirmadienį įsakė sumažin
ti pašto kaštus knygų siunti
mui po 1J/2 cento svarui.

Prez.. Roosevel-

the Worlds”. 
pranešta, kad 

“gyventojai”
KLAIPĖDA.

krašto mokyklose dabar prasi
dėjo 10 dienų bulviakasio ato
stogos. Šias keistas atostogas 
esą įvedęs pats gyvenimas, nes 
spalio mėn. pradžioj yra karš
čiausias bulviakasis ir 
niai, padėdami tėvams 
kasti, vis vien nelanką 
klų.

Girios dega pietinė
se valstijose

• WASHINGTON, D. C., 
spalio 31. — Sekmadienio va
kare Columbia Broadcasting 
kompanija transliavo per radi
ją H. G. Wellso apysaką pava
dintą “War of 
Tarp ko kita 
planetos Marso
užpuolę Jungt. Valstijas. Tran
sliavimas buvo taip realistiš
kas, kad daug žmonių išsigan
do, kai kurie net apalpo arba, 
bėgdami žiūrėti kas atsitiko, 
susižeidė. Valdžia daro trans
liavimo (irimą.

ATLANTA, Georgia, spalio 
31. — Tarp 2,000 ir 2,500 žmo
nių kovojo gaisrus sekmadienio 
vakare Alabama valstijoj. Bir- 
mingham apylinkėje, praneša- 

gaisrų su-

Arkliai nyksta Jung
tinėse Valstijose

WASHINGTON, D. C., spa- 
lio 31. — Jungt. Valstijų že
mės ūkio departamentas ap
skaičiuoja, kad dabartiniu lai
ku šalies formose esama ark
lių ir mulų 11,163,000. Tai yra 
tik pusė to kiekio, kiek arklių 
ir mulų buvo Jungt. Valstijų 
farmose 1915 metais.

Sukilėliai paėmė 
Caballos kalnus

moki- 
bulves 
moky-

HENDAYE, Francuzija, spa
lio 31. — Ispanijos sukilėliai 
pirmadienį paskelbė, kad jie 
išmetė lojalistus iš visų pozi
cijų Caballos kalnuose- Šios 
pozicijos skaitėsi stipriausiomis 
lojalistų vietomis , Ebro upės 
fronte. Jas paimti sukilėliai 
stengėsi per paskutinius tris 
mėnesius.

Gen. Franco kariuomenė ata
ką prieš Caballos kalnų pozi
cijas pradėjo sekmadienį. Kau
tynės ėjo visą dieną, kai ku
riais atvejais taip arti, kad 
vartota rankinės granatos.

Respublikos gynėjų praneši
mas ryšium su šiomis kauty
nėmis sako, kad eina smarkus 
mušis, bet nepripažįsta, jogei 
sukilėliai laimėję mūšį.

• WASHINGTON, I). C., 
spalio 31. — Ateinančio penk
tadienio vakare prez. Roosevel
tas pasakys kalbą per radiją 
ryšium su rinkimais, kurie 
įvyks lapkričio 8 d.

Areštavo 24 dėl 
triukšmo vokie

čių mitinge

bu vo kilęs 
miško plo • 
Ir šį gaiš-

spalio

spalio

Ger von 
komandavo 

okupa-

Francuzija,
Paskutinios ži

nia, keletas girių 
valdyta.

Virginia valstijoj 
gaisras 6,000 akrų 
te arti Wytheville.
rą pavyko sulaikyti. North Ca- 
rolina valstijoj prasidėjo di
delis girios gaisras pereitą tre
čiadienį- Tik sekmadienio va
kare tepavyko jį suvaldyti.

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

Niaukiasi; truputį šilčiau; 
vidutinio stiprumo pietų vėjai; 
saulė teka 6:22, leidžiasi 4:46 
valandą.

Vokietijos armijos 
vadas rezignavo

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 31. — Pirmadienį paskelb
tas rezignavimas generolo Lud- 
wigo Beck, Vokietijos armijos 
štabo viršininko. Jo vieton pa
skirtas gen. Fritz Halder. Taip
gi rezignavo gen. 
Rundstedt, kurs 
vieną vokiečių armijų 
vusių Zudetų žemę.

Užmušė 21 žmogų 
traukiny

LONDONAS, Anglija, 
31. — Ispanijos sukilėliai pir
madienį mėtė bombas į trau
kinį važiavusį iš Alcira, 27 m.^- 
lių atstumoj nuo Valencijos. 21 
žmogus, užmuštas, 80 kitų su
žeista

MILWAUKEE, Wis
31. — Sekmadienį Auditorium 
svetainėje German-American 
Citizens Alliance sušaukė susi
rinkimą. 2,000 pikietuotojų, va
dovaujamų organizacijos Ame
rican League for Peace, sukė
lė triukšmą. Dvidešimt keturi 
pikietuotojai areštuoti.

Mitingo rengėjai buvo kal
tinami tuo, kad jie yra nacių 
šalininkai, šie gi kaltinimą nu
ginčija.

Gaisre Francuzijoj 
žuvo 73 žmonės

MARSEILLES, 
spalio 31. 
nios sako, kad gaisre kilusia
me pereitą penktadienį Mar- 
seilles miesto centre, žuvo 73 
žmonės.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštinė
BUS ATIDARYTA

NUO 9 V AL. RYTO IKI 
1 V AL. POPIET.

KITOMIS DIENOMIS — 
ATIDARYTA NUO 8 V. 
RYTO IKI 8 V. VAKARO

^-NAUJIENŲ ADM.
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Vertė MIKAS ŠILEIKISA. CONAN DOYLE

Kruvinos Studijos
(Tęsinys)

Olmsas užsirašė antrašą,
“Eikiva, daktare,” jis pasa

kė; “mes eisime pas jį. Aš pa
sakysiu jums vieną dalyką, 
kas gal būt, jums pagelbės,” 
jis tęsė atsigręždamas į porą 
seklių. “Čia buvb žmogžudys
tes darbas ir žmogžudys yra 
vyras. Jis buvo šešių pėdų su 
viršum aukščio ir įis buvo 
jaunas žmogus. Turėjo mažas 
kojas palyginti su ugiu. Dėvė
jo apnešiotus, bukais pirštais 
batus ir rūkė Trichinopolio ci
garą. Jis atvažiavo čia su au
ka keturių ratų karietoje, ku
rią traukė arklys su trimis se
nomis pasagomis ir viena, 
priekinės kojos, nauja pasa
ga. Viskas rodo, kad žmogžu
dys turėjo skaistų veidą ir ne
paprastai ilgtis dešinės rankos 
pirštų nagus. Čia yra tik po
ra faktų, bet 
daug padėti.”

Lestradas ir 
žvelgė viens į 
šusia šypsena.

“Jeigu šitas
užmuštas, tai kaip buvo pada
ryta?” pirmasis paklttusė.

“Nuodai,” Šerlakas Olmsas 
atkirto ir pasitraukė. “Vienas 
kitas dalykas, Lestradai,” jis 
pridėjo eidamas prie durų: 
“ ‘Bache’ yra vokiškas žodis,

šink savo laiko ieškodamas 
p-lės Rachelės/’

Šitą pasakęs, jis nuėjo, pa
likdamas du seklius su atida
rom burnom.

jie gali juriiš

Gregsonas pa
kitę su sumi-

žmogus buvo

*4
SKYRIUS IV.

JONAS RANCE TURĖJO 
PASAKYTI.

Buvo jau pirma valanda, kai 
mudu išėjome i-š No. 3, Lau- 
ristaho Daržų, šerlakas Olm
sas nulydėjo mane į artimiau
sią telegrafo raštinę, kur jis 
išsiuntė ilgą telegramą. Tuo
met jis pamojo vežiką ir liepė 
vežti tuo antrašu, kurį mums 
Lestradas davė.

“Nieko nėra geresnio, kaip 
pirmos rankos įrodymai,” jis 
pastebėjo, “Tikrenybėje, šis 
reikalas mane interesuoja, bet 
tuo tarpu mes geriau sužino
kime viską, ką tik galima su
žinoti?’

“Jus mhne nustebinote, 01- 
msai,” aš pasakiau. “Tikreny
bėje, jus dar nesate tikras, 
kaip jus nudavėte patiekda
mas šitas smulkmenas.”

“Klaidai čia nėra 
jis atsiliepė. “Pirmas 
ką aš numačiau, tai 
ratų vėžes, įspaustas 
ligatvio. Pirm
nakties nebuvo lietaus per vi- 

kuris reiškia ‘atkeršyti’; negai- są savaitę. Taigi, šitie ratai,

kurie padarė vėžes, ten buVo 
iš vakaro. Arklio kojų ants
paudai irgi aiškiai parodė 
skirtumu tarp trijų senų paša- 
gii ir vienos naujos. Vežimas 
buvo ten, < kai pradėjo lietus 
lyti, bet jo teh jau nebuvo ryto 
metą—aš tikiu Gregsonu, — 
iš to yra aišku, kad įvyko iš 
vakaro, kai tuodu žmonės 
ten atvyko.”

“Išrodo gana paprasta,” aš 
pasakiau. “Bet kaip su antro 
žmogaus ugiu?”

“Žmogaus ūgį devyniuose at- 
sHikiniuosfe iš dešimties gali
ma pasakyti pagal jo žingsnių 
plotį. Yra aišku ir neapsimo
ka tuo klausimu ginčytis. Jo 
žingsnius aš išniieravau lauke 
atlt molio ir viduje ant dul
kių. Tuomet aš ir padariau iš
vadą. Kai žmogus rašo ant sie
nos, jo instinktas veda rašyti 
sulig akių aukščiu, šitas užra
šas buvo daugiau nei šešios 
pėdos virš grindų. Tai butą 
vaikiško

“O jo 
siau. 

et r •

žaidimo.” 
amžius?” aš paklaU-

kaip 
kuri

vietos,” 
dalykas, 
karietos 
prie ša-

vakarykštės

GRANE COAL COMPANY

SI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI .—M.

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Šcreened) Tonas .....   ■ "

SMULKESNES DAUG PIGESNES
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

HTUOe

žmogus gali žengti 
keturias ir pusę pėdas be ma
žiausių pastangų, jis gali būti 
pilnai subrendęs. Darže jis bu
vo įniynęs į molio balą, kas 
rodo, jog jis ėjo skersai daržą. 
Patentuoti batai ir batai su 
bukais pirštų galais paliko aiš
kius pėdsakus. Čia nėra jokia 
paslaptis. Aš remiuosi papras
tais gyvenimo faktais, kuriuos 
iš savo observacijos, patyrimų 
ir išvadų darbo, atpasakojau 
šitame straipsnyje. Ar kas 
daugiau jums yra dar neaiš
ku?”

“Pirštų nagai ir Trichinopo- 
lio cigaras,”—aš prisiminiau.

“Ant sienos buvo užrašyta 
su didžiuoju pirštu, pamirkytu 
į kraują. Su stiklo pagalba aš 
pastebėjau ant sienos plėstro 
mažyčius įbrėžimus, ko visai 
nebūtų buvę, jeigu žmogaus 
nagai butų buvę apkarpyti. Aš 
surinkau nuo žemės išbarsty
tus pelenus. Pelenai buvo tam
sios spalvos—parašiusi / pele
nus padaro tiktai Trichinopo- 
lis. Aš specializavausi cigarų 
pelenų studijose—faktiškai ši
tuo klausimu aš jau parašiau 
monografiją. Aš džiaugiuos 
tuo, kad aš iš pirmo pažvelgi
mo lengvai galiu atskirti bet 
kokio cigaro arba tabako rųšį. 
Šitokiose smulkmenose paty
ręs seklys greit parodys skir
tumą tarp Gfegsono it Lestra/ 
do.”

“Ir skaistus veidas?” aš pa-

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Conier Piumhirg & Heating Suppj Cn., Ine,
N. W. kampas State ir 551 h St.

“Ah, čia buvo truputį pet- 
drąstis išsireiškimas. Tačiau aš 
neabejoju, kad aš neklydau. 
Jus manęs daugiau neklausi
nėkite šitokių dalykų.”

Aš ranka perbraukiau per 
antakius. “Mano galva apsisu
ko,” aš pasakiau. “Juo dau
giau apie tai galvoji, juo di
desnė darosi misterija. Kokiu 
budu galėjo čia ateiti du vy
rai—jeigit ten buvo du vyrai—» 
į tuščią apleistą namą? Kas 

juos 
vie-

NtlžŪbĖ 
Floreiice IP 
kee> Wis.j 
mąjį vyrą 
prieš m 
žudyti an

j 1930 ir 
lis laiko ba 
trąjį, John

Foto J
— Mrs
Wauna- 

savo pir- 
tnetais it 

ė hu- 
Peters.

parašyta, o tik 
pamėgdžiotojo.

vienodaij todėl, įbes galime 
tikrai šakyti, kati 8ia ne Vo
kiečio buvo 
gremėzdiško
Buvo tiksliai taikoma suklai
dinti tyrinėtojus; Aš ; jums, 
daktarė, daugiau nieko apie 
šį reikalą, koks jis dabar yra, 
neaiškinsiu. Jus ' žinote, kad 
žmogus, kuris išpasakoju savo 
paslaptis, negauna kredito. O 
kai aš jums parodysiu per
daug savo darbo metodų, jus 
galite pamanyti, jog ant galo, 
aš esu tik paprastas individu- 
alas.”

“Aš niekuomet to nepadary
siu”, aš atsiliepiau. “Jus taip

šaulyje buvo galima tą pada
ryti.”

Mano kompanionas buvo 
patenkintas mano žodžiais, 
kuriuos aš nuoširdžiai pasa
kiau. Aš greit pastebėjau jo 
jautrumą ir savimeilę apie sa
vo tyrinėjimo meną, 
nelyginant gražuolė, 
daug apie save mano.

“Aš jums pasakysiu dar vie
ną dalyką,” jis tarė. “Žmogus 
su patentuotais batais ir žmo
gus su bukais pirštais atvažia
vo vienoje karietoje. Juodu 
abudu ėjo kartu takeliu drau
giškai, rankomis susikabinę, 
kaip gali eiti tik draugai. 
Kuomet juodu įėjo vidun, juo
du vaikščiojo po kambarį — 
geriau pasakius, žmogus su 
patentuotais batais stovėjo 
vietoje, kai bukapirštis vaikš
čiojo. Aš visą tą įžiūrėjau ant 
dulkėtų grindų. Ir aš tą per- 
mačiau, kai jis vaikščiojo juo 
labiau pyko. Tą parodo padi
dinti jo žingsniai. Jis visą lai
kų kalbėjo, nėra abejonės, 
kad jis buvo įnirtęs. Paskui ir 
tragedija įvyko. Aš jums pa
sakiau viską, ką aš pats ži- 
nati, 0 kas btis toliau, tai dar 
nežinia. Kaip ten nebūtų, mes 
Visgi turime gerą savo darbui 
pagrindą. Mes turime pasisku
binti, nes aš noriu važiuoti į 
Halės 
manų

Mes 
taksi 
dono
bai suskurusiame miesto kvar
tale musų taksi sustojo. “Čia 
yra Audley Court”, jis pasakė 

moksliškai ir arti priėjote prie rodydamas į siaurą takelį 
išvados, kaip tik šitame pa- tamsiai raudonų plytų. “Jus

rasite mane Čia, kai sugrįšite?*’
Audley Court buvo labai 

nepatraukianti apylinkė. Siau
rutis takelis įvedė mus į niū
rius suskurusius namus. Mes 
praėjome pro pulkelį purvinų 
vaikų ir eiles padžiautų nu
blukusių drabužių, kol pasie
kėme numerį 46, kurio duris 
puošė mažo šmotelio žalvario 
lentelė su graviruotu užrašu: 
Rance. Mes radome konsteblį 
lovoje. Mums parodė mažytį 
priekinį kambarėlį ir paprašė 
sėstis. •
*Jis tuoj pasirodė truputį su

erzintas, matyt, ką tik iš mie
go prikeltas. “Savo raportą aš 
atidaviau raštinei,” jis pasakė.

Olmsas iš kišenės 
savo 
“Mes 
pačių

išsiėmė 
pradėjo.pOpierius ir 

norime išgirsti iš jūsų 
lupų,” jis pasakė.

(Bus daugiau).

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

xi i* iii i *

ADVOKATAI

koncertą ir išgirsti Nor-
Nerudą šį popietį.”
kalbėjomės, kol musų 

riedėjo niūriomis Lon- 
gatvėmis. Viename la-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS■ i kr ■ *a ■ John F. Eudeikis
SENIAUSIA ttt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

. . , AMBULancb; .

Visi telefonai YARDS 1741-1742
7 1

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

' Telefonas LAFATETTE 0727

-r—> . • koplyčios visose

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

p. šalTimieras.

NARIAI

1 a Direktoriai

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. ot 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos t uo 1-3 nuo 6:30-8130 

Nedėliotais pagal sutartį.
Rėk. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107
Ofiso TeL Virginia 0036 

Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė.

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

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

Treč. Susitarus
Jei kiti telefonai neatsakys šauk 

MIDWAY 0001

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY
Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell SL
Telephone: Republic 9723

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS ir chirurgas

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. LaL 8014

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

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

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

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

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

AKIU SPECIALISTAI DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI .. . .. ■ .... .

Spausdinam
t-.

•

■

’ pLAKATUS, BILIETUS
! BIZNIO KORTELES'
Į DR-MS ATVIRUKUS
į ; KONSTITUCIJAS IR
• DAROME VISOKIUS

SPAUDOS DARBUS
9

NAUJIENOS 1
1739 South Hdlmd Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

• • J1*J t Y •
*.• ’ • •. ’• ’• ' .

kur

atsitiko su vežiku, kuris 
čia atvežė? Kaip galėjo 
nas žmogus priversti 
žmogų imti nuodus? Iš 
atsirado tas kraujas? Koks
tikslas buvo los žmogžudystės, 
jeigu nebuvo vagystės tikslas? 
Iš kur atsirado moteriškės 
žiedas? Virš visko, kodėl ant
ras žmogus ant sienos užrašė 
vokišką žodį Bache pirm negu 
jis išėjo? Aš prisipažįstu, kad 
aš nematau jokios išeities šitų 
faktų išaiškinimui.”

Mano kompanionas, lyg su
tikdamas su mano išvadžioji
mais, šypsojosi.

“Jus apibrėžėte situacijos 
keblumus gan gerai,” jis pa
sakė. “Čia dar daug yra neaiš
kumų, tačiau aš remiuosi pa
grindiniais faktais. Kai dėl 
nabago Lestrado atradimo, tai 
buvo tik akla intencija pasta
tyti policiją ant klaidingo ke
lio, įtariant socializmą ir slap
tas organizacijas, čia buvo ne 
vokiečio darbas. Raidė A, jei
gu jus pastebi 
brėžta pagal 
Gi tikras vokietis 
charakteriu-

lotynišku 
et rašo

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių ' 
Direktorių 
Asociacijos

Ainbulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
ŠALYSE

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 inetų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phonė YARDS 1373

K>tt Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

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

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė
1410 South 49th Court

Phorie Grovehill 0142
Cicero Pitone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street
—i...... ■■ ,■ ■ .. ...j.;-.. ..... .4 i...................«

YARDS 1419

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

■ -   ■ J . •   - ■ ■ ■ ....

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avehuė

Yards 1139
Yards 1138

lachawicz ir sunvs
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SktRlUŠ: 42-44 fcast 108th Street Tel. Pullman 1270
■ii.'. ,i .......Ui-o ..iii r..-■ ■.! . .X* u.*..-t     \—rT.--r.rr ...

ALBERT Y. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Wcstetn Avė. Phcme Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituatlica Aveniie Phone Yards 4908

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

^ari^s 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi tos Nariai  
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nud 1—3 ir V—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rffz. 6631 SO. Chlifornia AVenue 

TAiftfrtha* mot

DR. BRDtfO X 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 pdpiet ir 7—4 
vakaro, trečiaai^fuais ir sekmadie 

niais pagal susitartma.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS *

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

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

Ofisaš ir Laboratoria
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superihr 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

Nūn 10 iki 12 vai tyto. nuo 2 iki 
4 vai. po piet it nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phonė MlDtVAY 2g80

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVB.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 1> 

Rez. Telephone PLAZA 1400
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D. Kuraiti*

Į EGIPTĄ 
SU BUICHU

Rašo Domininkas Kuraitis

(Tęsinys)
Heil Roosevelt!

Dabar Vokietijoj pasisveiki
nant ir atsisveikinant pripra
sta yra sakyti: “Heil Hitler”. 
Apie 8C nuoš. piliečių tų svei
kinimą naudoja, išėmus žydus, 
žydai labai ignoruoja Hitlerį 
ir jam jokios pagarbos netei
kia, jei bent jokios kitos išei
ties nėra.

Hannovery teko netikėtai su
sipažinti su žydu, kuris spalių 
pabaigoj atvažiuoja į Chicago. 
Jis jau gerai anglų kalbą pra
mokęs ir kai pasieksiąs Ne\v 
Yorką pasakysiąs “Heil Roose
velt”. Jo žmona yra gryno vo 
kiečių kraujo ir sako “Heil 
Hitler”. j|os vyras tada tyli ir 
tik laukia kada pasieks Ame 
riką.

Žydai dabar Vokietijoj yra 
tiek suvaržyti, kad jie nieko 
nesako apie dabartinę valdžią- 
Ir jų jau mažai matytis Vo
kietijoj. Kad ir yra žydų san
krovų, tai prekės ten vistiek 
yra kontroliuojamos ir žydas 
nieko negali žmogui uždėti ar 
lįuimti parduodamas prekes, 
nes valdžia visą biznį kontro
liuoja.
Kelionė į Vieną Per Leipzigą

Trečiadienio rytą rūgs. 21 
d. valgant valgykloj pusryčius 
radio sako žinias, vis mini Če
koslovakiją, Chamberlain ir 
“Doičland”. Bet vokiečių kalbos 
nesuprantant, negalima supra
sti ką sako. Priėjau prie tėn 
valgiusio vieno poni) ir paro
džiau žemėlapį, kad noriu va
žiuoti iš Vokietijos tiesiai į Če
koslovakiją. Tas ponas papur
tė galvą ir sako “siekt”, reiš
kia negalima, da parodė su pir
štais, kad ten gali šaudytis. Pa
tarė man važiuoti i Leipzigą, 
o iš ten į Vieną. Dar pagalvo-

ATĖJO
Kultūra No. 9

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

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

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

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

slovas.
Pastabos apie literatūrą ir rašymo 

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

KAINA 45 CENTAI. 
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street, Chicago.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu fr 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 Si

CHICAGO, ILL.

jęs prisiminiau Amerikos kon 
šulo Berlyno patarimą, kad če 
kai gali ir automobilį konfis
kuoti. Tad nutariau važiuoti į 
Leipzigą, o iš ten į Vieną per 
Vokietiją. Iš Leipzigo važiavo
me 250 mylių Čekoslovakijos 
pakraščiu. Matėm tik vieną ka
reivį. Bet jaunų vyrų dirbant 
laukus tai visai nematėm. Ma
tėm moteris mėšlą vežant, mo
teris šieną, dobilus pjaunant. 
Jei kur vyrą pamatai, tai virš 
50 metų, o jaunų vyrų visai 
nesimatė. Pavažiavus arti tri
jų šimtų mylių jau pradėjome 
matyti kareivius pasislėpusius 
krūmuose ir apsiginklavusius. 
Dar pavažiavę penkias mylias 
pasivijom tūkstančius kareivių 
su kulkosvaidžiai ir matėm 
daug kanuolių. Įvažiavus į vie
ną mažą miestelį per kareivius 
vos galėjom pravažiuoti. Karei
vių eilės pasibaigė už penkių 
mylių- Paskiau sustojom nak
vynei. Pažiurėjau į žemėlapį. 
Tos visos kanuolės buvo taiko
mos j gana didelį Čekoslovaki
jos miestą Pilsen. Pernakvoję 
rytojaus dieną vėl traukėm 
Vienos link, tik prie Vienos ra
dom daug kareivių. Daugybė jų 
kartu su mumis važiavo į Vie
ną.

Viena Tamsi

Saulei leidžiantis, rugsėjo 22 
d., įvažiavom į Vieną. Pasiė
mėm 'viešbutį, sunešė musų ba
gažą. Kambaryje rodo, kad ne
valia langų užlaidų atidary
ti. Mes vokiškai nesuprantame 
ir nežinome kame dalykas. Tik 
nuėjęs apačion prie raštinės 
langelio supratau, kad Hitleris 
susitaikė su Chamberlainu, 
Chamberlainas išskrido į Angli
ją. Bet austrai bijosi, kad če
kai gali mėtyti bombas ant 
Vienos, nes Viena yra visai ar
ti' Čekoslovakijos sienos. Vie
nos mieste tą naktį negalima 
buvo uždegti kokią nors švie
są, ar tai namuose, automobi
lio, ar gatvekario- Virš miesto 
skraidė lėktuvai miestą saugo
dami nuo priešų. Sėdėt viešbu
ty buvo labai nejauku, bet ir 
į gatvę išėjus tas pats, nes 
tamsu nors į akį durk, žmones 
visur nusiminę, tik žiuri i vir
šų ir laukia, ar bombos nekren
ta. Viešbutyje būti baisu, bet 
ir į gatvę išėjęs nieko laimėt 
negali, nes jei bomba kris tai 
nuo jos nepabėgsi. Pasivaikš
čiojęs porą valandų sugrįžau at
gal į viešbutį. Radau savo žmo
ną jau miegant. Ant galų pir
štų ir aš nusirengęs atsiguliau, 
bet užmigti negaliu. Galvoj 
eina visokios mintys. Apsiver
čiau kelis kartus ir vėl atsikė
liau, išlengva apsirengiau, kad 
žmonos neišbudinti, ir vėl į 
gatvę. Nuėjau prie automobi
lio, įsisėdęs atsisukau radio, 
bet Anglijos stoties negalima 
gauti, tik visur vokiškai kai-, 
ba. Išėjau iš automobilio ir 
vaikščiojau apie dvi valandas. 
Kai gerai pavargau, sugrįžau į 
viešbutį ir užmigau. Rytą kaip 
penktą atsibudau. Jau šviesa, 
einu ieškoti žinių, bet kur tik 
paklausi, visi sako “Alles Gut” 
viskas gerai- Tik American 
Express kompanijoj sutikau 
posmarkų poną amerikietį, ku
ris tiesiai pasakė: tie žiburiai 
buvo užgesinti, kad Rusijos 
lėktuvai neatakuotų Vienos, 
nes tik viena Rusija paneigė 
tą neširdingą ir pragaištingą 
Anglijos darbą. Apsimainę rei
kalingų pinigų, mažai Vienos 
tematę leidomės Vengrijos link. 
Matėm ir daugiau tokių koštu- 
merių kaip mes. Express kom 
panijoj, skubinančių išnešti 
savo gyvybes.

10 pasir 25 centų dėžutės yra 
jūsų Vaistininkų.

KIDNAPERIS” SUGRĮŽO

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

K
••

Ar liuosuotojo paėmi
mas palieka jumyse

Nemalonų Jausmą?
Per stiprus liuosuotojo veikimas yra 
dar blogiau, negu per silpnas. Nes 
po to jus jaučiatės silpnais ir nusi
baigusiais — visiškai suvargintais.
Ex-Lax veikia “taip, kaip reikia.” 
Jis nėia nei per švelnus, ir nei per 
stiprus. Ir kada paimate Ex-Lax, jis 
nepalieka to nemalonaus jausmo. Jis 
veikia lygiai, lengvai, be sukrėtimo 
jus vidurių, be pasibiaurėjimo ar 

t viduriu skaudėjimo.
Daugiau kaip 30 metų Ex-Lax buvo 
Amerikos mėgiamiausias šeimos vi
durių liuosuotojas. Dabar jis yra 
Moksliškai Pagerintas. Iftikrųjų da
bar jis yra daug geresnis, negu kada 

j nois pirmiau. J >s turi GERESNĮ SKO-

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

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt., 
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius, 3327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 8222 Pierce 
Avenue.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Turtingas Florai Pąrk, N. Y. gyventojas Wil- 

bur D. Tripp bučiuoja savo 3 metų sūnų, kuris netikėtai dingo, bet už 2 dienų 
buvo sugrąžintas tėvui. Kairėj, Tripp draugas George O’Connell, kuris pasiėmė 
berniuką dviems dienoms į New Yorką neva “sopinti.”

Iš Lietuvos
MINISTRŲ TARYBA LEIDO 

PARDUOTI APIE 140,000 
ERDM. POPIERMEDŽIŲ

do- 
čia 
ke-

per

Vengrijoje
Palikus Vieną reikia važiuo

ti tik 60 kilometrų (40 mylių) 
ir jau Vengrijos siena. Čia jau 
gavom kiek atsikvėpti, nes ven
grai išrodo mažiau įtempti, ir 
daug simpatiškesni. Mes perė
jom muitinę gražiai, mus visai 
nežiūrėjo, tik pasirašė ant 
kumentų ir parodė, kad 
reikia važiuoti kairėj pusėj 
lio, kas mane nervino, nes 
gu užsimirštum važuodamas
laukus 50 m. į vai. greitumo 
ir pasuktum į dešiniąją pusę, o 
kitas priešais atvažiuodamas 
bus kairėj pusėj, tai Palestinos 
jau nematytum. Važiuoji žmo
gus ir juokies, kaip keista buvo 
kada New Foundlande pernai 
mus vežė taxi, nes ir Anglijoj> 
važiuoja kairėj pusėj. Bet sė
dėt kare ir pačiam vairuoti, tai 
du skirtingi dalykai. Bet pa
važiavus virš šimto mylių, pri
pratau. Tik reikia labai turėti 
mintyje, kad važiuoji Vengri
joj, nes laukai labai panašus 
Amerikai. Visur kornus augi
na. Matėm daug arbūzų- Lau
kai čia labai skirias nuo Lie
tuvos. Ir oras čia gana šiltas. 
Retkarčiais sutinki vengrą kai-
mėtį su ilgais, juodais ūsais. 
Vengrijos kaimai išrodo nepa
prasti. Visi namai yra muro, 
stogai koklių. Tik vieną sto
gą matėm šiaudų. Gyvuliai 
laukuose išrodo gražus. Ma
tėm labai daug žąsų. Matyt, 
Vengrai turi kur nors rinkos 
monopolį. Karvės visur vienodo 
plauko, kokių nemačiau nė Lie
tuvoj, nė Amerikoj. Visos kar
vės rudai žalmargės. Pusė ūki
ninkų dirba dideliais rudmar- 
giais buliais. Kur sutinki va
žiuojant, tai ir bijai, kad bu
lius nenustumtų mano Buick’ą 
nuo kelio, neš tie buliai atrodė 
daug didesni už mano Buick’ą. 
Kelias iki Budapešto, apie 150 
Amerikos mylių, buvo geras-

(Bus daugiau)
-  •

Indų ir Sidabro 
Setų Pasiūlymas 
Tuoj Pasibaigs

Per daugelį savaičių Nau
jienos savo skaitytojams davė 
progą už mažus pinigus įsigy
ti gražius indus ir sidabro se
tus. Dabar tas pasiūlymas tuoj 
pasibaigs. Jei kuri moteris dar 
nori dapildyti savo indų setą 
ar sidabro rinkinius, prašome 
tai tuoj padaryti. Turime dar 
ir keletą 26 šmotų Rožių ir 
Lapukų setų, kuriuos galima 
įsigyti tiktai už $4.00 su meti
ne Naujienų prenumerata. Tie 
26 šmotų setai yra labai gra
žus- Jie kam nors gali būt gra
ži Kalėdų dovana.

Garsinkites “N-nose”

140,000 erdm.
Popiermedžiai

KAUNAS- — Paskutiniame 
sa'vo posėdyje Ministrų Tary
ba Miškų Departamentui leido 
parduoti apie 
popiermedžių,
parduodami Klaipėdos celiulio
zės fabrikui po 15,5 Lt už 
erdm. departamento sandėliuo
se.
NETRUKUS TARŠIS^SU LEN

KAIS DĖL MIŠKO MEDŽIA
GOS PLUKDYMO

KAUNAS. — > Patirta, kad 
lenkai musų atitinkamoms įstai-,' 
goms pasiūlė Kaune sukviesti į 
lietuvių lenkų komisijų pasi
tarimą apsvarstyti klausimams, 
susi j usiems su plukdymo len
kų miško medžiagos ir plau
kiojimu vandens keliais. Bus 
aptarti daugiausia techniniai 
klausimai ir nustatyta tvarka 
plaukiojimui ir plukdymui

| NĮ, VEIKIA GERIAU ir yra DAUG 
ŠVELNESNIS, negu kada nors buvo
Lygiai geras ir vaikams, ir suau
gusiems!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYKIT JĮ 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Laxl Įsidėmėkit teisingų ant dė
žutės užrašų — E-X—L-A-X. Kad 
gautumėt Ex-Lax pasekmes, rei
kalaukit tikrojo Ex-Lax.

vandens keliais. Toks pasita
rimas turi būti sukviestas pa
gal susitarimo 24 straipsn1’. Pa
sitarimo data dar nepaskirtajmas naujuosius Prekybos De- 
bet tikimasi, kad tai įvyks dar’partamento etatus pareiškė, 
šį mėnesį- Iš musų pusės pri- lenkų miško medžiagai plukdy- 
klausą tam susitarimui vykdy- ti Nemunu bus įsteigti šeši 
ti pasiruošimai jau daromi, kontrolės punktai.

Kaip vakar Seime finansų mi
nistras Indrišiunas referuoda-

ONA

asKas
KONCERTUI

LAPKRIČIO 12—1938
TIKIETUS GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE
Kainos $1.00, $1.25 ir $1.50

PIRKIT TIKIETUS IŠKALNO, KAD GAUTI GERESNES VIETAS

FAUPYK

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS'N
TELEFONAS, CANAL 8500

apsauga
NAUDA!

OF VOUR 
IHVBTMtNT

Pats Sau Padėsi ... Jei 
Rūpesčius Mums Paves

senus pa-
NAUJIENŲ SPUL

Užtikrink gavo indeliams tikrą apsaugą 
ir pelną

Čia visų INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

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

rAH.fG*. yj 1

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

8141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb., 8427 So. Halsted 
St.; S. Kunevičia—nut. rašt., 822Q 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt, 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos, 3623% So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia — 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 

f K. Valaitis—apiekunas ligonių,
I 7104 So. Emerald Avė.; W. Dule

vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmų pen
ktadienį. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SK1 kIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko, 

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

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1988 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
A v., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—AIexas Niprikas, 4015 W. 
13th St, Chicago, 111.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; 'Fjnansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago Ilk; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
penden.ee Blvd., Chicago, Ilk; Ka- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, Ilk; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, Ilk; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vienų syki 
j mėnesj kas ketvirtų nedėldienj 
pirmų valandų popiet Hollyvvood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Cbi- 
cago,. III.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt.. 4019 
So. Artcsian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr. rašt., 
4348 o. Wasbtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 84th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.- Pirm.

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas. 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. End- Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Sprinprfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis. 3917 14th St., 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Berwyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubnvičius, 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. \Margeris, TeL 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

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

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

penden.ee
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Užsakysto kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama______________
Pusei metų____ ______
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei -........—....____ _____18c
Mėnesiui ________________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ______*____ ___ — $5.00
Pusei metų _______________ 2.75
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Dviem mėnesiams__________ l.OiO
Vienam mėnesiui -----   .75
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Metams ________________   $8.00
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Trims mėnesiams ...... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

DARBININKŲ UNIJOS 
BRITANIJOJE

Prezidento Roosevelto komi
sija, kuri biivo pasiųsta į Di
džiąją Britaniją (ir Švediją) 
darbo santykiams studijuoti, 
patiekė įdomų raportą. Jame 
aprašoma darbininkų uždar
biai, darbininkų unijos, pramo
nės ginčų sprendimo budai ir

sas veisles. Mes norim paro
dyti Lietuviem kad šerifas 
šitos grovystės buvęs pride- 
rystei 21 metus ir yra niekad 
nepripažinęs Lietuvius...”
Bet lietuviai balsuotojai yra 

prašomi už tą kandidatą bal
suoti, nors jis yra “niekad 
pripažinęs lietuvius”!

ne-

Pajamos ir politika
Viešosios Opinijos Institutas, kurio direktorius yra 

Dr. George Gallup, teiravosi, kurios partijos kandida
tams žmonės labiau simpatizuoja. Jisai surado, kad tur
tingieji žmonės daugumoje stoja už republikonus, betur
čiai už demokratus, o balsuotojai su vidutinėmis pajamo
mis yra pasidalinę beveik lygiai: pusė jų pritaria demo
kratams, kita pusė republikonams. Išimtį sudaro tiktai 
pietinės valstijos, kur beveik visi žmonės remia demokra
tus, nes republikonai tenai nuo Civilio Karo laikų nėra 
populiarus. , .

Taigi šis atsiklausimas patvirtino tą seną tiesą, kad 
žmonių nusistatymas politikoje priklauso nuo jų ekono
minės padėties.

Gallup’o Instituto surinktais daviniais, tarpe balsuo
tojų, kurie turi aukštas pajamas, 35 nuošimčiai stoja už 
demokratus ir 65 nuošimčiai už republikonus. Tarpe 
žmonių su vidutinėmis pajamomis (kurie gauna po $20 
ir $40 savaitėje) 50 nuošimčių pritaria republikonams ir 
50 nuoš demokratams. O iš žmonių, kurie neuždirba nė 
$20 savaitėje, demokratams simpatizuoja 66 nuošimčiai, 
tuo tarpu kai republikonams — tik 34 nuoš.

Didžiausias nuošimtis demokratų šalininkų yra tar
pe bedarbių, kurie gauna pašalpas, būtent, 75 nuošim-

. I . I .. |j J LskUiJ-J-i

Tačiau yra keista; kad Dr. Gallup laiko “vidutinė
mis” pajamomis tik $20 iki $40 dolerių savaitėje. Šitaip 
žiūrint, išeitų, kad mechanikai ir šiaip darbininkai arba 
tarnautojai, kurie gauna žmonišką atlyginimą ir turi 
darbą, sudaro “vidurinę klasę”. Iki šiol buvo manoma, 
kad vidurinė klasė tai — biznieriai, kurie .padaro bent 
po keletą tūkstančių dolerių per metus.

Apie darbininkų organizacijas 
Britanijoje paduodama tokios 
skaitlinės. Darbininkų unijos 
tame krašte ėmė organizuotis 
1825 m. ir pabaigoje 19 šimt
mečio jos jau buvo įsigyvenu
sios visoje eilėje pramonių. 
1900 metais unijos turėjo 2,- 
000,000 narių; 1914 m. — 4,- 
000,000, 1920 m. — 8,000,000.

Pastebėtina tai, kad po 1920 
metų darbininkų unijos Brita
nijoje pradėjo smukti. 1925 m. 
jos turėjo 5,500,000 narių, o 
1933 m. — tiktai 4,390,000. Bet 
po to, jos vėl ėmė stiprėti. 1936 
m. Britanijoje ir Airijoje buvo 
1,041 unija su 5,300,000 narių. 
Tai yra daug-maž trečdalis dar
bininkų, kurie galėtų stoti į li
nijas. Reiškia, du trečdaliai Di
džiosios Britanijos darbininkų 
nėra organizuoti.

KODĖL ANGLIJA IR PRAN
CŪZIJA NUSILEIDO 

HITLERIUI

Laikraštyje “Tagebuch”, ku-

STOJA Ųž “TREČIĄ 
TERMINĄ”.

Žinomas Columbia universi
teto profesorius Rexford G. 
Tugvvell (vienas iš Roosevelto 
pirmojo “smegenų trusto” na
rių) mano, kad Franklin Dela- 
no Roosevelt turėtų būti išrink
ąs prezidentu trečiam termi

nui.
Savo argumentus jisai išdės

tė paskaitoje New Yorke. Tug
vvell sako, kad įsteigta ' nuo 
Washingtono laikų 
prieš “trečią terminą” 
pagrindo šių dienų 
WasĮiingtono laikais
žiųonių norėjo monarchijos, ir 
pirmajam Jungtinių Valstijų 
prezidentui buvo siūlomas ka
raliaus vainikas; tad jisai, no
rėdamas tam užkirsti kelią, 
pareiškė, kad prezidentas nepri
valo tarnauti ilgiau, kaip aš
tuonis melus. Bet šiandien mo
narchijos pavojaus jau nebėra.

yra kitas pavojus. Prczi- 
veikimą trukdo senatas, 
nariai yra renkami ilges- 
terminui, negu preziden-

tradicija 
nebeturi 
sąlygose, 
daugelis

Klaipėdos nacifikacija

Lenkų pa
dėtis Lietuvoje ir lietuvių padėtis Vilniaus krašte.— 
“Svečiai” iš Lenkijos. —Lenkų bendrovė Klaipėdo
je. — Lenkija yra mozaiška valstybė. — Puskari- 
ninkai šeimininkauja Europoje. —- Gal Lenkija 
reikalaus autonomijos Klaipėdos “lenkams”.

pa-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Štai jau pusė metų praslinko 
kaip Lietuva turi normalius 
valstybinius santykius su Len
kija, ir per tą laiką tuose san
tykiuose jokio sušvelnėjimo ne- 
pastebiama. Lenkija vis dar 
Vilniaus krašte kaip įmanyda
ma naikina visa kas tenais dar /
lietuviška liko. Tuo pačiu me
tu pačioje Lietuvoje lenkai 
jaučiasi kaip iš seno jautėsi. 
Tiesa, lenkų gimnazijos du di
rektoriai buvo atleisti užtai, 
kad jie nepanorėjo vykdinti 
Lietuvos švietimo ministro ap
linkraštį, pagal kurį jei vienas 
kuris iš
kia, kad esąs lietuvis, tai yra 
tėvas ar motina
viais esą, tai tokios šeimos vai
kai turi būti atiduoti į lietuvių 
mokyklą mokintis. Bet vienas 
iš atleistų lenkų direktorių jau 
yra gavęs mokytojo vietą, o 
antras dar nėra tarnyba aprū
pintas. Bet vietoje atleisto vie
no iš lenkų gimnazijos direk
torių paskirtas 
lenkas, net 
universitetą.
veikia labai mažas lenkų pra-

seimo? narių pareiš-

dos, tenais ėjo kažkokio komi
saro pareigas.

Benno grįžęs į Lietuvą padė
jo tėvui prekyboje ir kartu dir
bo ekspedicijoje. Vėliau susi
uostė su lenkų dvarininkais ir 
pradėjo jiems tarpininkauti 
Klaipėdos mieste supirkinėti 
lenkams žemes. Mat, Lenkijos 
vyriausybė norėjo čia sudaryti 
sau “placuvką”. Iš pradžių ši
tas darbas ėjo veik nelegaliai, 
dabar jau tą darbą varo visai 
viešai.

Draugijos Terra valdybą da
bar viešai sudaro lenkai dvari- 

Chropovicki,

Koreivo ir tasai žydas Benu 
Baikovičius.

Klaipėdos mieste yra ir da 
daugiau žydų, kurie eina ii 
vien su lenkų dvarininkais. Ž 
noma, tasai darbas jau iš s< 
no yra Lenkijos vyriausybi 
inspiruotas ir jos finansuoji 
inas.

Turėkime galvoje, kad k; 
kurie iš tų Lietuvos lenkų dvi 
rininkų turi taip vadinami 
pavyzdingus dvarus, kurie nai 
dojasi įvairiomis valstybinėm 
lengvatomis ir paslaugomis.

Tai tie lenkai dvarinink 
lyg atsidėkodami Lietuvos v; 
riausybei varo svetimos vaisi 
bės naudai darbą.

Visų šitų faktų akivaizdo. 
sunku laukti Lietuvos ir Lei 
kijos valstybių santykių sušve 
nėjimo. Tiesa, Lietuvoje skli 
da gandai buk Lenkijos vyria 
sybė žada Vilniaus krašte Ii 
tuvių kultūrinę būklę bent ki< 
pagerinti. Bet tie gandai pač 
lenkų skleidžiami, kad lengv 
tikiams akis dumti.

Amerikos korespondentai pranašauja, kad Klaipėdos 
krašte neilgai trukus hitlerininkai įsigalės taip, kaip kad 
jie yra įsigalėję Dancige. Gruodžio 11 dienų bus Klaipė
dos seimelio rinkimai, ir manoma, kad naciai juos lai
mės. Po to jie pareikalaus sau teisės šeimininkauti tame 
krašte, kaip tinkami.

Lietuvos generalinis konsulatas New Yorke taipgi 
praneša nemalonių dalykų apie augančią hitlerizmo ga
lią Klaipėdos krašte. Krašto direktorija atiminėjanti pa
sus lietuviams, ir jau atėmusi daugiau, kaip astuoniems 
šimtams. Pasai buvę atimti ir daugeliui tų, kurie išgyve
no, Klaipėdos krašte daugiau, kaip metus laiko. Šito pa
sų atiminėjimo tikslas tai — panaikinti tų gyventojų tei
sę, balsuoti ateinančiuose seimelio rinkimuose.

Apgailėtina, kad tautininkai, diktatoriškai valdydami 
Lietuvą nuo 1926 metų gruodžio 17 d., nesugebėjo pa
kreipti Klaipėdos krašto gyventojų daugumos Lietuvos 
pusėn. Prieš perversmą, kai Lietuvoje buvo susidariusi 
vyriausybė iš demokratinių partijų atstovų, Klaipėdos 
seimelio dauguma jau buvo pradėjusi kooperuoti su Lie
tuvos vyriausybe. Jeigu demokratinė valdžia butų Lietu
voje pasilikusi, tai per tuos dvyliką metų vokietininkai 
butų visai netekę įtakos.

Klaipėda tai ne Sudetų kraštas, kur milžiniška gy
ventojų dauguma yra tikri vokiečiai. Klaipėdos krašte 
beveik visi ūkininkai yra “lietuvninkai”, žvejai taip pat. 
Tarpe miestų darbininkų suvokietėjusių yra daugiau, ne
gu tarpe sodžiaus gyventojų, bet tikrų vokiečių ir mies
tuose yra mažuma. Hitlerizmo politika Klaipėdos krašte 
remiasi dvarininkais ir stambiaisiais biznieriais. Jų skai
čius palyginti mažas. Demokratinėje tvarkoje jie nebū
tų galėję pasidaryti daugumos gyventojų vadais.

Bet kai Lietuvos tautininkai atėmė balsą liaudžiai 
Lietuvoje ir suvaržė darbo žmonių teises Klaipėdos kraš
te, tai tie vokietininkai pasidarė šeimininkai seimelyje ir 
kitose autonominėse krašto įstaigose.

Už tautininkų diktatūrą dabar Lietuvai gali tekti 
brangiai užmokėti

>ūį,- ak

sakosi lielu-

direktorium
Varšuvoje baigęs
Tiesa, Lietuvoje

(Bus daugiau)

Didėja Pašarinių Žo
lių Sėklų Pasėlių 

Plotai
šiemet Augintojų Skaičius 

didėjo Apie 44%
Pa-

TINKAMAI SUTVARKYS
' PILIAKALNĮ

opoki Schvvarzschild analizuo
ja priežastis, kurios privedė 
prie rugsėjo 29 d. Miuncheno 
sutarties. Jo nuomonė yra ta, 
kad Angliją ir Francuzija at
sisakė kariauti su Vokietija ir 
nusileido Hitleriui daugiausia 
dėl šių dviejų priežasčių: vie
na, dėl to, kati tų dviejų šalių 
žmonės ir valdžios bijojo karo; 
antra, dėl to, kad Anglija (dali
nai ir Francuzija) bijojo, kad 
karas gali turėti bolševikiškas 
pasekmes.

Baimė karo Anglijoje ir 
Francuzijoje, anot Schvvarz- 
schildo, parėjo daugiausia nuo 
to, kad los dvi šalys jautėsi e- 
sančios silpnesnės, negu Vokie
tija, ore. Be to, jos turėjusios 
gana prastą nuomonę apie Ru
sijos oro laivyno jėgas.

O kai dėl baimės, kad karas 
gali turėti “bolševikiškų pasek
mių”, tai minėtojo laikraščio 
leidėjas sako, jogei anglai bijo
jo, kadk bolševikai butų darę 
perversmus tose šalyse, į kurias 
butų atėjusios karo metu so
vietų armijos: t Rumunijoje, 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje.

“Tai gili ir keista tiesa,” 
rašo Schvvarzschild, “kad Če
koslovakijos reikalas butų 
pasibaigęs visai kitaip, jeigu 
Rytuose butų stovėjusi caro 
armija, o ne Raudonoji ar
mija.”
Baimė bolševizmo tokiu bu

du paskatino Angliją nusileisti 
Hitleriui, atiduodant jam su
draskyti Čekoslovakiją. Kitaip 
sakant, Hitleriui padėjo laimė
ti bolševizmas.

Tai yra faktas, kurį pastebė
jo ne liktai “Tagebucho” leidė
jas, bet ir daugelis kitų laik
raštininkų Europoje ir Ameri
koje. Išvada iš šito fakto yra 
aiški: kol Rusijoje gyvuos bol
ševizmas, tol Hitleris labiau ir 
labiau įsigalės Europoje.

Bet 
denio 
kurio 
niam
tas. Senatas tvirtina prezidento 
nominuojamus valdininkus ir 
sutartis su svetimomis valsty
bėmis. Tokiu budu senatas tu
ri ne lik lęgislatyvią, bet ir ad- 
ministratyvią galią. Per pirmą
jį prezidento' terminą senatas su 
prezidentu dąr kooperuoja, nes 
prezidentas “paperka” senato
rius, dalindamas “džabus”. Bet 
per antrąjį terminą'senatas jau 
stoja į atvirą opoziciją prezi
dentui ir kiekvieną jo sumany
mą užblokuoja, taip kad prezi
dentas beveik nieko negali nu
veikti.

Todėl aš luomų metų nepa
kanka administracijai, kuri no
ri pravesti platų reformų pro
gramą, sako Tugvvell:

“Lengvai gali 
daugiau laiko, negu 
žagareiviams bus
mas, jeigu jie galės sustab
dyti reformų vykinimą, pir
ma negu jos bus pabaigtos; 
bet pažangieji stoja, kad bu
tų įvykintas visas rekon
strukcijos planas.”

galėtų būti didesnis, bet turint 
galvoje, kad Vilniaus krašte 
jau nebeliko nei vienos lietuvių 
pradžios privačios mokyklos ir 
gyvuoja be teisių tik viena lie
tuvių gimnazija Vilniuje, tai 
lenkai Lietuvoje vis dėlto šį tą 
turi. Jie turi net tris lenkų gim
nazijas. Tai iš Lietuvos vyriau
sybės pusės < nesiimta naujai 
persekioti lėiikus.

mczgus su Lenkija diplomati-

KOKIŲ ESAMA “LIETUVIŲ 
DRAUGŲ”

Bostono lietuviams, kaip ra
šo “Keleivis”, buvo išsiuntinė
tas šitokio turinio laiškas:

“Ant sekančio Antradienio 
jus busit prašytas balsuote 
dėl šerifo Suffolk Conty. Mu
sų Lietuvki sandraugai per 
visa Suffold County patvir
tinę Counclleri D— link vi-

prireikti 
tiek. At- 
džiaugs-

dvarininkių agresija žymiai su
stiprėjo. Visa eile lenkų dvari
ninkų Lietuvoje kiekviena pro
ga dabar vasaros metu ruošė 
įvairių puolų, subuvimų, kurių 
melu tarp savęs jų tartasi, kon- 
feruola. Šiluose jų pokyliuose 
nemaža dalyvavo lenkų, žymių 
valstybes pareigūnų, atvykusių

ATVYKS VOKIEČIŲ KOMISI
JA NEMUNUI APŽIŪRĖTI
KAUNAS. — Kaip ir ank

styvesniais metais, taip ir šie
met atvyks vokiečių komisija, 
kuri su musų Susisiekimo Mi
nisterijos rudens komisija ap
žiūrės Nemuną iki Smalininkų. 
Nemuno reguliavimo ir kt. 
darbų apžiūrėjimas numatomas 
spalių 20 d.

O štai lenkams užėmus Če
kijos Tešeną visoje Lietuvoje 
lenkai • šitą įvykį visai viešai 
paminėjo. Žinoma, minėjo 
džiaugsmo tveriami, kad Len
kijos teritorija bent kelįais šim
tais kvadratinių metrų padidė
jo. Buvo tokių lenkų karštuo
lių, kurie palikę Lietuvą pasi
skubino išsinešdinti ir stoti sa
vanoriais į lenkų organizuoja
mą savanorių legijoną atvaduo
ti lenkiškas žemes iš Čekoslo
vakijos. Šitai lenkai darė visai 
Lietuvoje nesivaržydami ir aiš
kiai pabrėždami savo ncapy- 
kantų čekams.

Pastebima, kad pašarinių 
žolių sėklos musų krašto ūki
ninkai kasmet vis daugiau rei
kalauja, nes jomis turi apsėti 
vis didesnius nusausintųjų dur
pynų ir pelkių plotus. Nors da
liai tų sėklų pareikalavimo pa
tenkinti, sėklų augintojų drau
gija “Sėklininkas” kasmet vis 
daugiau ūkininkų įtraukia į 

pašarinių žolių auginimo darbą. 
Pašarinių žolių sėklos auginimo 
pasėlių plotai kasmet didėja- 
Tai rodos ir paskutinių dviejų 
melų duomenys. Šiemet tie plo
tai sudaro 306 ha, o pernai— 
252.5 ha, taigi, bendras paša
rinių žolių sėklos auginimo plo
tas yra padidėjęs 21%.

Pernai nurodytame plote sė
klas augino 132 ūkininkai, o 
šiemet — 190 ūkininkų. Va
dinasi, augintojų skaičius pa
didėjo apie 44%. Augintojų 
skaičius yra padidėjęs todėl, 
kad paskutiniais metais ima sė
klas auginti mažesnieji ūkiai 
smulkesniuose plotuose.

Šiemet pašarinių žolių sėk
los daugiausia buvo auginama 
Šiaulių apskr. — 66.5 ha, Ša
kių apskr. — 30 ha, Marijam
polės apskr. — .28 ha ir Ma
žeikių apskr. — 26 ha.

Šiuo metu pašarinių žolių 
sėklos kuliamos ir valomos, o 
netrukus jos bus pateiktos 
“Sėklininkui”.

UKMERGĖ. — Kiek atoki g 
nuo miesto centro, šventosi 
upės dešiniame krante, stuk 
įspūdingas, aukštas, medži: 
ir dekoratyviniais krūmais s 
augęs piliakalnis, pilies kai 
vadinama^_ Iki šiol jo niek
netvarkė ir jis buvo pavesi 
pačių lankytojų priežiūrai, 1 
ri, tiesą pasakius buvo lai 
menka ir daugiau formali, i 
pats kalnas buvo teršiamas 
lydosi'nepavydėtinoje padėty 
Prieš keletą mėnesių tam t 
ra komisija iš vyr. Sauske 
ir Statybos inspektoriaus i 
Novickio, archeologo dr. Pu 
no ir vietos savivaldybės 
stovų, apžiurėjo tą kalną, 
papėdėje esamas lūšnas, kur 
lyg žiedu supa tą kalną, ir ; 
rašė kalno tvarkymo reik; 
atitinkamą aktą.

Ryšy su tuo, jau šiemet L 
pradėti piliakalnio tvarkyi 
darbai, kuriems lėšas skirti r 
matoma iš viešųjų darbų f( 
do. 
jau

Kalno tvarkymo projekt 
paruoštas.

KIEKVIENĄ NUŠALKUž
KIŠKĮ MEDŽIOTOJAI TUR 

MOKĖTI PO 50 CT.

BE KILMĖS LIUDIJIMŲ 
AVYS NEPERKAMOS

[ACME-NAUJIENŲ Koto]

Earl d e la Warr, nauja
sis Londono (Anglija) švie
timo tarybos pirmininkas.

vą leidžia lenkus atvažiuoti vi
sai be pinigų. Mat, ir pas juos 
veikia valiutos suvaržymo įs
tatymas, tai jei kas nori va
žiuoti į Lietuvą, neprivalo su 
savim pinigų pasiimti. Čia to
kius svečius, atvykusius į Lie
tuvą, maitina vietos lenkai dva
rininkai. O tokių svečių dabar 
nemaža iš Lenkijos atvažiuoja. 
Jau lenkai iš seno mėgino 
Klaipėdoje ūkiškai įsigalėti. Čia 
lenkų net dienos metu su ži
buriu nebuvo galima rasti. Bet 
jie čia žydams tarpininkaujant 
buvo įkūrę akcinę bendrovę 
Terra, kuri supirkinėjo žemes.

šioje kombinacijoje vyriau
siu tarpininku buvo Tauragės 
turtingo žydo sūnūs Benno Bai
kovičius. Jo tėvas Lietuvoje 
vertėsi miško prekyba. Jo sū
nūs, rodos, į Lietuvą grįžo be
ne 1923 metais. , Iki tol jisai 
sėkmingai tarnavo SSSR ir, ro-

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad visi ūkininkai, parduodu 
“Maisto” bendrovei avis, turi 
turėti kilmės liudijimus. Be 
kilmės liudijimų avys neperka
mos. Kilmes liudijimus avis 
piairduodantiems ūkininkams 
duoda vietos seniūnijų seniū
nai.

RŪPINASI KAUNO APSAU
GA NUO POTVYNIŲ

KAUNAS. — šį trečiadienį, 
spalių 12 d- 19 vai. Lietuvos 
Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos kviečiamas Kelių Valdybos 
vandens kelių direktorius inž. 
K. Rimkus sutiko padaryti pra
nešimą apie Kauno apsaugą 
nuo Nemuno potvynių ir tai 
apsaugai užtikrinti ilci šiol at
liktus darbus. Pranešimas yra 
aktualus, todėl Lietuvos Inži
nierių ir Architektų Sąjunga 
kviečia gausiai atsilankyti vi
sus savo narius ir bičiulius.

KAUNAS — Šiomis dier 
mis žemės ūkio ministras su 
ko pakeisti atlyginimo norm 
už nukautus gyvius neišnu 
muotuose miškuose. Pagal na 
jąjį šių normų pakeitimą c 
bar medžiotojai turės sumol 
ti už kiekvieną nušautą šeri 
ožį ir lapę po 10 Lt., o už kic 
vieną nušautą kiškį po 50 
Apie atlyginimo normų pak 
timą už nukautus gyvius M 
kų Departmentas jau pranc 
visiems miškų urėdams.

SUDARINĖJAMOS NAUJI 
CUKR. RUNKELIAMS AU 

GINTI SUTARTYS

KAUNAS — Akcinė “Liet 
vos Cukraus” bendrovė, ka 
jau buvo trumpai praneši 
pradėjusi naująjį cukrinių ru 
kelių derlių doroti, drauge ji 
pradėjo sudarinėti naujas c 
kriniams runkeliams augir 
sutartis. Cukr. runkelių augi 
tojai, norį sudaryti sutari 
1939 m. c. runkelius augin 
turi tuo reikalu iki spalių 31 
bendrovei įteikti atitinkami 
pareiškimus kuriuose duodan 
žinių ir parašo vietos savi va 
dybės patvirtinimas turi bu 
apmokėtas 50 et žyminiu m 
kesčių. Pats pareiškimas žym 
niu mokesčiu neapmokama 
Pareiškimų su neąpmokėta 
patvirtinimais bendrovė nepri 
minės.
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Rockford, III.
Iš Rockfordo Lietuvių Kultūros 

Draugijos Veiklos

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Ganai 0117
VALDYBA

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

KULTŪROS DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

Kultūros Draugijos skyrių— 
kolonijų metinė konferencija 
įvyko praėjusį sekmadienį, lap
kričio 30 dieną, Darbininkų 
svetainėje, 10113 S. Michigan 
\ 

avė., Roseland, III.
šiuo kartu pažymėsime 

trumpai tik svarbiuosius kon
ferencijos darbus ir nutarimus, 
o vėliau, dalimis, šiame sky
riuje bus perspausdintas visas 
konferencijos protokolas, kuris 
užims keletą špaltų.

Viso delegatų konferencijoje 
dalyvavo C>2 nuo 12 skyrių, ne
atstovauta 4 skyriai. Svečių bu
vo apie 25.

Konferenciją atidarė vice
pirmininkas K. Deveikis, 1:40 
vai. po pietų. Konferencijos ta
rimus užrašinėjo W. Mankos. 
Iš abelnos Kultūros* Draugijos 
darbuotės bėgyje meto rapor
tavo draugijos centro sekreto
rius K. Augustas; toliau iš
šaukta skyrių valdybos rapor
tuoti iš kalonijų veikimo. Vi
si skyriai daugiau ar mažiau 
veikė, aplamai turėta gerų pa 
sėkmių, susidarę iždus ir vi
si pasiryžę intensyviau veikti 
šį sezoh^L Pay^zdingiausiu ir 
veikliausi u^pąsi rodė Rockfordo 
skyrius, — ten ne tik spėjo 
išaugti į virš du šimtu narių 
su <30% jaunuolių, bet jie jau 
spėjo užimti pirmą vietą tar
pe ^Vietinių lietuvių organizaci
jų savo veiklumu kaip kultū
ros, taip ir sporto srityse. Ne
gana to: jie jau pasižymėjo 
ir net pirmas vielas užėmė tar- 
jio kitataučių bei amerikiečių, 
šis raportas, pateiktas St. Pet
rausko, sukėlė delegatų tarpe 
ovacijas. Kenosha, Wis-, pasi
rodė pirmas jau turis susior? 
ganizavęs skaitlingą chorą be
veik vien iš jaunuolių ir Ci
cero viršija visų kolonijų sky
rius narių skaičiumi — turi 
net 437 narius ir vis dar au
ga. '

Kalbėjo “Naujienų” redakto
rius P. Grigaitis, Dr. A. Mont- 
vidas, C. Kairia, J. Degutis, P.

DUODAME
PINIGUS!

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.

Miller ir kiti. Paįvairinimui po
sėdžių pakviestas p. Pažarskis 
padainuoti solo ir su savo žmo
na duetą.

Įnešimų ir rezoliucijų komi
sija pateikė eilę sumanymų, 
kurie liko daugiausia 'vienbal
siai priimti. Būtent: nutarta, 
kad Kultūros Draugijos cen
tro valdyba susidėtų iš 9 di
rektorių, kurie iš savo tarpo 
išsirinks valdybą; išrinkti jau
nuolių komisija iš 3, kurie pa
sitardami su valdyba suras kas 
reikalingiausia jaunuoliams 
skyrių darbuotėje; išrinkta 
Kultūros Draugijos atstovybė, 
kuri rūpinsis sudaryti našesnę 
kooperaciją su Chicagos Liet. 
Draugija. Nutarta surengti 
milžiniškas bazaras kooperuo
jant visiems skyriams sukėli
mui daugiau turto bendrai kul
tūros darbuotei- Nutarta atei
nantį rudenį surengti maršru
tą atvykstančiam iš Lietuvos 
įžymiam veikėjui. Nutarta at
siklausti visų skyrių narių, ar 
jie pageidauja, kad butų įsteig
tas knygynas. Pareikšta pagei 
davimas, kad Chicagos Lietu
vių Draugija pasiųstų į kolo
nijas organizatorių sustiprini
mui esamų skyrių bei įsteigi
mui naujų. Paraginta visi sky
riai užsimokėti savo metines 
duokles po $5.00 į cenrtą; pa
raginta, kad skyriai daugiau 
pasidarbuotų sukėlimui moks
leiviu fondo. V . • I .

Direktoriais Kultūros Drau
gijai 'išrinkta šie nariai: Dr. 
A. Montvidas, K. Augustas, C. 
Kai ris, S t. Petrauskas, K. De
veikis, J. Mačiulis, K. Yakub- 
ka, J. Pučkorius ir A. Narbu
tas.

Konferencija paskelbta už
sibaigusią per K. Deveikį 5:30 
vai. vakaro ir visi delegatai 
pakviesti į apatinę svetainę prie 
užkandžių ir vaišių, rūpestin
gai pagamintu vietinio skyriaus 
šeimininkių.

Visą laiką dalykai rimtai 
svarstyta ir draugiškoje nuo
taikoje užbaigta, kas paliks 
gražų įspūdį visiems daly 
viams.

Tuoj po užsibaigimo konfe
rencijos naujoji direkcija at
laikė pirmą posėdį ir čia liko 
išrinkta valdyba 1939 metams 
iš šių asmenų: K. Augustas 
pirmininku; K. Deveikis vice
pirmininku, A. Narbutas sek
retorium, C. Kairis iždininku, 
Dr. A. Montvidas kultūrinių 
reikalų vedėju- Taipjau išrink
ta komisija bazaro rengimui 
iš St. Petrausko, K. Yokub- 
kos ir J. Pučkoriaus. Direkci
ja nusitarė trumpoje ateityje 
vėl laikyti susirinkimą ir ju
dint skyrius prie didesnio vei
kimo. W. V. M.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS METINIS 

VAKARAS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

metinis vakaras įvyks sausio 
15 d. 1939 m. Amalgamėtų sve
tainėje, 333 S. Ashland Blvd. *

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

Kenosha, Wis.
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, Nov. 2, 
7:30 vai. vak., Burger svetai
nėje, 4915 Seventh Avė.

Visi nariai kviečiami daly
vauti susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Lucille Simanauskaitė, sekr*

Taigi, pagaliau, mes jau į- 
žengėme į žiemos sezoną. Da
bar tad metas sucementuoti 
bendras jėgas veiklai kultūri
nėje srityje. Taip sakant, rei
kės nustatyti tinkamas gaires 
ir vystyti visą veiklą. Juo la
biau ir dėl to, kad vasaros me
tu tenka visi darbai padėti į 
šalį- Kai oras malonus, kai sau
lutė šildo, žmonės stengiasi at 
sikvėpti ir apie kokį rimtesnį 
darbą jie paprastai negalvoja. 
Todėl visi darbai susikrauną 
žiemai.

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugija stropiai ruošiasi žie
mos sezonui. To sezono atida
rymas bus tikrai iškilmingas ir 
šaunus. Turėsime tokią progra 
mą, kuria turės susidomėti tiek 
vietos, tiek apylinkių lietuviai. 
Kiekvienas turės progos tikrai 
gražų meno dalyką pamatyti bei 
gražiomis dainomis pasigerėti.

šios kolonijos lietuviams jau 
iš praeities yra žinoma, kad 
kulturiečiai visada savo pramo
gose pateikia publikai puikiau
sias ir pavyzdingiausias pro
gramas, kurios pasižymi savo 
meniškumu ir palieka žiūro
vams malonų ir nepamirštamą 
įspūdį.

žiemos sezonui atidaryti kul
turiečiai pasirinko komišką o- 
peretę “Mikado”. Tai viena iš 
gražiausių ir populiariškiausių 
Gilbert ir Sullivan parašytų ku
rinių. Siužetas tam kūriniui 
yra imtas iš Japonijos aristo
kratų gyvenimo. Daug čia hu
moro, daug įdomių scenų. Pa
vyzdžiui, labai juokingai atro
do scena, kur savotiškomis ce
remonijomis yra garbinamas 
karalius, žodžiu sakant, opere
tėje “Mikado” yra labai gra
žių, įdomių, juokingų ir savo
tiškai romantiškų scenų, ku
rios dilginą žiūrovų jausmus. 
Dainos yra labai melodingos, o 
muzika lengva ir graži.

Veikalą statys “Naujosios 
Gadynės” choras iš Chicagos- 
Kitaip sakant, kulturiečiai tą 
chorą pakvietė programai pil
dyti. Chorui ir veikalo pasta
tymui vadovauja Jurgis Stepo
navičius.

Šia proga bus ne pro šalį pri
minti, kad kalbamas choras yra 
pasižymėjęs tinkamu operečių 
pastatymu. Visuomenėje jis tu
ri gerą vardą ir prestižą. Va
dinasi, yra žinomas kaipo rim
ta meno organizacija. Pravartu 
čia bus priminti, kad artistų 
ir dainininkų tarpe figūruoja 
Jonas Romanas, Juozas Valan- 
ta, Jonas Virbickas, Florence 
Balsiu te ir pagaliau visas gau 
singas choras ir šaunus .or
kestras.

Nieko tad stebėtino, kad rock- 
fordiečiai yra labai susidomė
ję kulturiečių vakaru ir ne
kantriai jo laukia.

Rockfordiečiai visada moka 
įvertinti gerus dalykus, o ypa
čiai dainos ir muzikos srityje. 
Tatai patvirtina tas faktas, jog 
visi geresni parengimai yra la
bai apsčiai publikos lankomi.

Baigdamas noriu tarti: iki 
malonaus pasimatymo lapkri
čio 18 d. Aragona svetainėje, 
32’0 Kent St.Tą dieną bus musų 
šaunus parengimas. Būtent, 
pamatysime operetę “Mika
do”. Vaidinimas prasidės 3 vai. 
po pietų.

Šia proga noriu priminti, 
jog musų kultūros draugijos 
moterų “bowling” komanda 
stovi pirmoje vietoje visų mie
sto komandų rungtynėse. Rung
tynėse dalyvauja šešiolika ko
mandų. Kultūros draugijos ko
manda iki šiol sulošė penkiolika 
žaidimų. Laimėjo 12 ir pralai
mėjo 3. Kitos komandos yra 
atsilikusios.

Kaip matote, kultūros drau
gija šauniai pasižymi ir sporto.

-—Žvalgas.

FEDERALIS RAŠYTOJŲ PROJEKTAS AP
RAŠO TAUTAS, KURIOS SUDARO 

AMERIKĄ
/Prisidėjimas visų musų įvai

rių svetimos kilmės žmonių 
prie Amerikos pabūdavo  j imo 
pilnai įvertintas “American 
Guide” serijose, kurias paga
mino WPA Federalis Rašyto
jų Projektas. Nors labai daug 
medžiagos apie šituos žmones 
jau surinkta valstijų ir vieti
niuose vadovėliuose, kuriuos 
pagamino WPA rašytojai, vi
sas dalykas yra per platus, kad 
juos tuo bud,u butų galima apra
šyti. Todėl dabar išleidžiama 
knygų rinkinys išimtinai apie 
tam tikras imigrantų grupes 
ir vietas, kurias jie sau įsigijo 
vietiniame ir tautiškame Ame
rikos gyvenime.

“Ne\v Yorko Italai” pradeda 
jos aprašymą su kolonijališkų 
dienų imigrantais ir gyvento
jais. Parodo priežastis didelės 
imigracijos iš tėvynės vėlai 
devynioliktame ir anksti dvi
dešimtame šimtmety- Papasa
koja kokią rolę šitie Italijoj 
gimę žmonės vaidino išsivysty
me šių dienų New Yorko, ir 
simpatiškai vaizduoja jų soci
ali tikėjimišką ir kultūrinį gy
venimą. Ankstyvas kolonijai!- 
žavimas vietos, kuri vėliau ta
po New Jersey, perstatyta 
“švedai ir Finai New Jersey”. 
Rankvedis Šiais metais išleis
tas atminimui trijų šimtų mo
tų sukaktuvių atvykimo John 
Minuit’o, olando, ir jo švediš-

1” aprašo garsų Jung. Vai. 
vieškelių kelią, kuris praside
da Maine valstijoje, pereina 
per New Yorko miestą, Phila- 
delphiją, Baltimore bei Wash- 
ingtoną ir baigiasi Floridos 
valstijoje.

Federalis Rašytojų Projektas 
samdo net 800 rašytojų ir ofi
so darbininkų, 95 nuošimtis 
kurių paiimti nuo pašalpos sU- 
rašų.

Paderewskio 
Pirmasis ir Vienin
telis Filmas

“Mėnesienos Sonata”
šiomis dienomis muzikos my

lėtojai skaitlingai lanko World 
Playhouse teatrą, ant Michigan 
Avenue, kuriame rodomas pa
veikslas užvardintas “Mėnesie
nos Sonata”.

Šio paveikslo principalis ar
tistas yra tas veteranas piano 
meisteris Ignas Paderewskis. 
Paderewskis, kuris yra jau su- 
virš 76 metų amžiaus, pasi
traukė nuo koncertinės estrados 
prieš penkis metus ir šis pa
veikslas yra jo pirmas ir jis sa
ko, bus paskutinis.

Nors veikalas pastatytas įdo

kų sekėjų į Naują Pasaulį.
Kokią įtaką 20,000 armėnų, 

kurie apsistojo Massachusetts 
valstijoj per paskutinę pusę 
šimtmečio turi į tos valstijos 
gyvenimą, yra diskusuojama 
“Armėnai Massachusetts”. Ap
rašymas įvairių žydiškų socia
lių organizacij ų Jung. Valsti
jose pasirodo “Landsmanschaf- 
ten”, neseniai išleistoje žydų 
kalba. j

Tarpe panašių knygų, kurias 
dabar gamina Rašytojų Pro
jektas, yra. knygos apie “New 
Yorko Žydus”,4 “New Yorko 
Vokiečius” ir “New Yorko Lo
tynus”. Taipgi bus tyrinėjimai 
apie “New Yorko Portugalus”, 
“Naujos Anglijos Francuzus- 
kanadiečius”. Specialiai rašytojų 
projektai Dclavvare, New Yor
ko, New Jersey, Marylande, 
Illinois, Ohio ir Michigan išim-» 
tinai švenčia laiką istorijai et
niškų grupių tose valstijose-

Svarbiausias darbas Federa- 
lių Rašytojų projekto yra pa
gaminimas “American Guide” 
serijų, iš kurių jau pasirodė 
apie 150 knygų. Tikslas šitų 
“Guide” serijų knygų yra duo
ti Amerikos visuomenei tikrą 
paveikslą apie šalį — jos žem- 
veidį, industriją, istorišką pra- 
eitį ir kultūrišką ir socialį gy
venimą. Kada bus baigtos se
rijos, turės atskiras knygas ne 
tik dėl kiekvienos 48 valstijų 
ir Alaskos bei Puerto Rico, bet 
taipgi dėl daugumo musų svar 
biausių centrų arba miestų, 
specialib žingeidumo vietų ir 
tautiškų ’ vieškelių. Apie 250 
knygų yra planuojama arba 
jau gaminama be tų, kurioą 
jau išleistos.

“New Yorko Panorama”, ką 
tik išleista, yra pirma knygą 

Į trijų knygų vadovėlio apie New 
Yorko miestą. Dalis apie> tau
tas, užvardintas “New World 
Symphony” pasakoja apie ol
andus, anglus, franeuzus, vo
kiečius, portugalus, švedus, ru
sus, lenkus, ispanus, finus, 
škotus, airišius, čekus, vengrus, 
rumanus, žydus, austriečius, 
graikus,' italus, danus, lietuvius, 
latvius, belgus, syriečius, tur
kus ir kitus, kurie sudaro šitą 
milžinišką metropolį.

Kitos išleistos knygos yra 
“Idaho: A Guide in Word and ■ ’ v
Picture”, “Massachusetts: /k 
Guide to Its Places and Pcople”, 
“Rhode Island: A Guide to the 
Smallest State”. “U. S- No.

miai ir turi gražių sčehų, bet 
tas viskas yra tiktai “fonas” 
to didžiojo artisto, Paderews« 
kio, skambinimui.

Bėgyje paveikslo Paderewskis 
tikrai grandioziškai pildo Bee- 
thoven’o “Moonlight Sonata”, 
“Chopin’o — Polonaise A Fiat 
Major, Opus 53; Liszt’o — An 
trąją Vengrų Rhapsodiją ir sa
vo kurinį “Minuet-G Minor”.

Yra labai įdomu ir neapsako
mai malonu matyti ir girdėti 
toki artistą kaip I^aderewski 
filme. Šis paveikslas palieka 
daug ko gražaus ilgam atmini
mui. —Nora G.

PO 20 METŲ 

Dusulio 
Puolimų Gavo Tikrą 

PAGALBĄ t (IŠ Boulder, Colo.) Aš 
kenčiau nuo dusulio per 
20 metų. Gruodžio mėn. 
1933 aš buvau labai pri- 
dusinta, buvau silpna, 
negalėjau ir skersai gat- 

_ vės pereiti, troškau su 
kiekvienu dvasios atkvėpimu. Pa
matėme jūsų vaistų skelbimą ir pa
prašėme vieno butelio. Ir nuo to 
laiko neturėjo nei vieno priepuolio. 
Pasirašo—Mrs. T. L. McFarlarid.
Saus. 1935.

KOKIA TEISYBĖ YRA APIE DU
SULI? Ar pHvalo sveiki vyrai, mo
ters ir vaikai per amžių kentėti 
tuos baisius dusulio antpuolius ir 
Bronchialį kosulį? Ar nėra jokio 
paprasto, lengvo, greito budo jiems 
padėti? • -. ■
riVtZ’AT! Kai tik atspausdinta Lz L IyzaI. nuostabi knyga, ati
dengia įtakingus budus, kuriais pa
dedama tūkstančiams pradėtus at
kakliuose atsitikimuose, taip vadi
namuose jau bevilties bylose. Pa 
klauskite kopijos šiandien, gausite 
dykai.
The NACOR CO., 838-H. State Life 

Bldg.f Indianapolis, Ind.

Dviejų Aktų Komiška Opera

KADO
1938 m. 
Pradžia 
4 vai.

PERSTATYMAS

NAUJOS GADYNĖS CHORO

SOKOL SVETAINĖJE
2347 SOUTH KEDZIE AVENUE
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1939 m.
Mažutės Radijos po $6.95
Radijos kabinetuose

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

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

VICTOR, RADIONAS IR KITOS 
RADIJOS NUPIGINTOS

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS NAU
JOS MADOS, Vertės $50.00— 

p° $29.50
KITOS RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 

po $16.50

Ar jums reikia rakan
dų, stalų, pečių, Parloę 

Setų, krėslų, lovų 
matracų? —z

VISKĄ GAUSITE ČIONAI 
ŽEMIAUSIA KAINA

JOS. L SUDRIK
FURNITURE C0.

3409-21 S. Halsted St.
Tel. Yards 3088

Leidžiama žymus programas iš 
stoties WCFL, 970 k. nedėliomis 
kaip 5:30 vak. Chicagos laiku.

INSURANCE
U. ’.a

ne-
M 
M

PRANEŠIMAS!
VISŲ LIETUVIŲ D0MEI!

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

Biznieriai ir profesijonalai mokėdami po dolerį 
daugiau gauna vertingą pasigarsinimą.

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK CO.

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

ar <

M 
M

YXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlk

L. M. Korte
AMBR0S1A & NECTAR

Beer Distributor

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. > 7‘

2415 W. 64th Street Tet Hemloek 6240

(APDRAUDA)
1 • . *■

• 'PILNĄ APDRAUDĄ AU-
. TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

Rudeninių Madų 
Knyga

H 
M

Tik k% gavome naują madq 
knygų, kurią galite gauti pat 
mus ui 15 centų. Siųskit savą 
orderius t



d.

vakare, spalio 29

programų ir skania 
Išlaidos buvo dide- 
visgi atliko pelno

J,4

tai buvo didelis 
sutvarkyti. • Ėmė

Antradienis, lapkr. 1, 193®.

VYRŲ
Dėl t

DAINUOS “NAUJOSIOS GA
DYNES” CHORAS, 
KVARTETAS.

Primintina radio 
jams, kad šiandien,

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

1 JAabio
LENTŲ, MILLVVORK, 1 
PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, 1
BALANAS, l
KLIJŲ ir t t 

pakeitimų ir permodeliavi- 
mo kreipkitės į

D. C. LA VINE
LUMBER CO.

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

CHICAGO, ILL.
Phones: ' HEMLOCK 0030—0031

NAOTENOS^hMo, ffl.

Diena Iš Dienos
Įteikė $242.10 čekj 
Kazimierui Baronui

ROSELAND. — Spalio 9 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Rate
lis su naujieniečiais ir Kazio 
Barono draugais buvo surengę 
K. Baronui pagerbti ir sušelpti 
banketą. Apie banketą jau bu
vo rašyta “Naujienose”, kad 
gerai nusisekė, kad buvo atsi
lankę daug žmonių. Bet to ban
keto pasekmes dar nebuvo ži
nomos, nes 
darbas viską 
daug laiko.

šeštadienio
d., banketo rengimo "komisijos j būryje ilgų metų artimų drau-

pirmininkai Juozas ir Valerija 
Pučkoriai pakvietė banketo ko
misijos narius ir Kazį' Baroną 
su žmona pas save užbaigti 
banketo reikalus.

Komisija patikrino visas są
skaitas, rado viską tvarkoje ir 
bankieto darbą užbaigė.

Banketas, kaip žinia visiems, 
buvo surengtas su žemos kai
nos įžangos bilietais vertės $1, 
su gražiu 
vakariene, 
lės, bet 
$242.19.

Užbaigus banketo reikalus 
tvarkyti, taip sakant, uždėjus 
“Okei”, V. Pučkorienė pakvietė 
visus prie “užbaigtuvių”. Lai
ke vakarienes, kada jau buvo
me įsismaginę visi, neatsilie- 
kant ir K. Baronui, sėdinčiam

---------------- . * .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.

Lietuvių Moterų Apšvietos Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradienį, lapkričio 1 d. p. Misčiukaitienės namuose, 
3119 So. Mogan St. Kviečiame visas nares skaitlingai susi

rinkti. Valdyba
SLA 36 Kuopos mėnesinis susirinkimas bus Trečiadienį, lapkri

čio 2, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
8 vai. vakare. Visi nariai kviečiami atsilankyti, taipgi kurie 
užsivilkę su mokesčiais būtinai užsimokėkite, kad neliktu
mėte suspenduoti. A. Kaulakis, fiiv rašt.

SLA 109-tos kuopos (West Side) susirinkimas įvyks trečiadie
nį, lapkr. 2 d. 7:00 vai. vakare, Neffo svetainėje. Svarbus 
susirinkimas — prašome visus narius būtinai atsilankyti.

Valdyba 
Draugystės Saldžiausios Širdies Viešpaties Jėzaus mėnesinis su

sirinkimas įvyks šįvakar 7:30 v.v. Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Halsted St. Malonėkite visi nariai atsilanky
ti, nes yra daug svarbių dalykų aptarti, bus svarstoma ir 
balsavimas kaslink Auditorijos. Frank Bakutis, nut. rašt. 

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjungos mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, lapkrič’o 2 d. 7:30 v. v. Lietu
vių Auditorijoj 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonėkit 
laiku būti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti, o kurie 
pasilikę su mokesčiais, Malonėki te apsimokėti.

S. KuneviČe, rašt.

GRAŽI, MĖGSTA KAPA LOVAI.

Šoks Gražuolių' Vakare IMes galime ju 
rūpinti nuf 

kokybės

jums pa- 
nuikios

Jauni Andrejevo <Šokėjų Grupės nariai, kurie* rytoj vakare išpildys gražų šokių pro
gramą “Miss Lithuania” rinkimų vakare, kuris įvyks Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Po 
rinkimų įvyks šokiai visai publikai. Gros Jurgio Steponavičiaus orkestras.

gų, dalinomės įspūdžiais iš pra
eities veikimo, Juozas Pučko- 
rius pratarė keletą žodžių, pri
mindamas Kaziui Baronui, kad 
jisai turįs jam dovaną įteikti. 
Ta dovana esanti tai likučiai 
banketo, prie kurio prisidėjo 
L. S. M. Ratelis, naujieniečiai 
ir tavo draugai. J. Pučkorius 
paduoda K. Baronui voką, ku
riame sudėta visa banketo at
skaita ir čekis sumoje $242.19.

K. Baronas, paėmęs dovaną, 
susigraudenęs negalėjo nieko 
pasakyti, bet vėliaus, apsidžiau
gęs ir apsiraminęs, padėkojo 
visiems ir vėl pasidarė kalbus.

Draugiški pasikalbėjimai nu
sitęsė iki rytmečio, o vaišingų 
d. d. Pučkorių namuose link
sminau ties ir laikrodis pradėjo 
’aiką rodyti valandą ar dau
ginus vėluodamas. Reiškia, sve
čiai nesiskubinkite namo, 
nevėlu.
Baronui

Iš Morning Star 
Kliubo Darbuotes
Sena ir Veikli Organizacija

Šiaurvakarinėj dalyj Chica
gos gyvuoja Morning Star 
Kliubas. Tai jau gana sena ir 
veikli organizacija. Spalio 6 d. 
turėjo mėnesinį susirinkimą, 
kuriame valdyba išdavė rapor
tą apie savo .'veikimą.

Kadangi vasarą mažas visur 
veikimas, tai ir kliubas nieko 
ypatingo nenuveikė. Buvo 
reikštas neužsiganėdinimas 
kiu tai '“xx” už rašinėjimą 
teisingų žinių i laikraščius,
po valdybos viešo pareiškimo 
manoma, kad visi, nesusiprati
mai užsibaigs- 

1

Morning Star Kliubas dar
buojasi vieningai- ir rimtai, ne
paisydamas diktalųrų ar užsi
puldinėjimų. Konstitucijoj tu
ri trečiųjų teismo paragrafą, 
ir atsitikime tarpe narių .vy
kusius nesusipratimus gali iš
rišti taikiu budu. K / » V

xx Departrųento Narys

iš- 
ko- 
ne
bot

dar
K.

rengtas banketas.
Untanas.

; serga
Mockienė

GARFIELD PARKAS. — 
Tarp gerų nuotykių Garfield 
Parke įvyksta ir netadp 
nių.

Apie vidurį praeitos 
tės sunkiai susirgo ir
pasiduoti operacijai drg. Elž
bieta Mockus- Tai yra garfield- 
parkiečių darbuotojų šeimynos 
narė.

Elžbieta

malo-

savai-• 
turėjo

Suėmė 12 Metų 
Žmonos Vyrą

Policija suėmė chicagietį 
Frank Rotą, 1220 West Harri- 
son street, kai paaiškėjo, kad 
rugpiučio pabaigoj jis išsivežė 
12 melų mergaitę, Jennie Rin- 
nello, į Valparaiso, Ind., ir su 
ja apsivedė'. Dabar ji laukia 
kūdikio. Jaunutė busimoji mo
lina buvo atiduota jaunuolių

Gatvėje, netoli Ashbury ir 
Lee gatvių kampo Evanstono 
policija atrado mirtinai sužeis
tą moteriškę, Mrs. Marion Ni- 
chols. Ji buvo apie 30 metų am
žiaus ir gyveno adresu 1235 
Wcsley avenue. Mirties aplin
kybės nežinomos.

fetituoijoj tu

klausyto • 
antradienį, 

7tą valandą vakare girdėsite 
tikrai gražų ir įdomų progra
mą. Tarpe kitų žymių daininin 
kų ir muzikų dalyvaus “Nau
josios Gadyne?’ Choras ir po 
vadovybe Jurgio Steponavičiaus 
padainuos naujų ir graž ų dai 
nelių tik ką parvežtų iš Lietu
vos. Prie to bus sugrota gra
žios muzikos bei patiekta įdo
mių žinių ir svarbių pranešimų 
_š lietuvių visuomeninio judė
jimo bei iš prekybos srities. 
Ypač norintieji papuošti savo 
namus naujom namų reikme
nim, busite labai suįdominti su 
gerom žiniom iš Peoples Krau
tuvių, kur eifta istorinis išpar
davimas ir kame 
turi progos viso 
su nepaprastu ir 
nigų sutaupymu.

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

visuomenė 
ko pasipirkti 
negirdėtu pi-

Rep. xxx

SLA. 260-ta Kuopa 
Ruošias Vakarui

»Šį Sekmadienį Susirinkimas

svetainėj, 2449

prašomi atvykti
atsivesti naujų

MARQUETTE PARK.—SLA. 
260-tos kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 6 d., sekma
dienį, kaip 2 valandą po pietų, 
Mrs. Gricius 
W. 69th St.

Visi nariai 
į susirinkimą,
narių prirašyti į SLA.

Bus galutinai prisiruošta prie 
įvykstančio kuopos VAKARĖ
LIO lapkričio 13 d., 3 'vai. po 
pietų MARQUETTE svetainėj, 
69th ir Western Avė.

K. Liutkus, sekr.

Bowling-Billiardai
20 Aslų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VAROS 3408

Lietuvis Plumberis < 
— Laisnuotas —

GAŠ FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

• ĮRENGIA STOKERIUS

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

PIRMI MORGICIAI
$800 iRi $5'000 

DUODAMI UŽ 4 IKI 5% PALŪKANŲ 
Įsigykit Musų Apskaičiavimų DykaiLeo Ulspellevičius, 23 su Ka- 

thryn Jacobs, 22
Walter šnirius, 

beth Tuckeiš 21
Leonai’d Byron, 

len Talant, 25
John Eurkaitis,

ces Manelis, 22
Llcyd Marshall,

thy Kubis, 19

26' su Eliza*

24, su He-
Preferred by millions 

to mayonnaise..
• Choiceingredi- 
ents whipped to 
amazing creami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

2411
S. ■ 

52nd 
Avė.
REAL

JOHN O.-;

SYKORA
Tel.

CICERO 
453-4su Frau-

ESTATE AND INSURANCE22, su Doro-

Galit

No. 1736

Miestas ir valstija .

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
. 1739 So. Halsted St, Chicago, m.

I Vardas ir pavardė

I Adresas ....................

CROCHETED MEDALLION PATTERN * 1736
No. 1736 — Tik ką gavome gražų dezenį kapai, 

nusimegsti iŠ baltų arba spalvuotų siūlų.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

. .. ..I U'.ia. , '.Ji

• FOTOGBAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

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

1739 So. Halsted Street /
CHICAGO, ILLINOIS. r

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

Vardas
Adresas

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS..........  .... ŠC H.00
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ----- $15-00
RAUMATIZMAS $0.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lawndale 5727.

PETERPEN

Serga drg. E. Mockus, — 
motina nuoširdžios darbuotojos 
“Naujosios Gadynės” chore 
nuo pat jo susitvėrimo. Randa
si Bethony Hospital.

Linkime greitai drg. E. Moc
kienei sustiprėti, taipgi reiškiu 
užuojautą šeimynai susirūpini 
mo valandoj e.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Anthony Peny, 23, su Stel- 
la Giniat, 22

Joseplt Pocius, 24, su Eliza- 
beth Senica, 20

Clement Genevich, 24, su
Helęn J įmokas, 23

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 .....
Grėtinei Indą .....
Dvi Druskinyčias

............. . 44c

.............. 44c

.............. 44c
Pažymėkit ką norite

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

LIGONINES— 
HOSPITALS



Antfadienitf, lapkri L 1938

Pirmoji Šio Sezono 
Operetė “Mikado”

Arba “Titipų Miestas”

Rašo—NORA

ATNAUJINKIME PAŽINTĮ 
MIKADO

Savoy
14 d.

gražių 
kupina

Tai yra viena populiariausių 
Gilbert ir Sullivan veikalų. Pir
mas pastatymas įvyko 
Teatre, London’e, kovo 
1885 m.

Ši spalvuota, ir daug 
ir linksmų meliodijų
operetė vaizduoja Nanki-Poo 
meilę dėl gražutės Yum-Yum, 
kuri yra auklėtinė Ko Ko, ku
ris žinomas kaipo Augščiausias 
Ponas Galvažudis.

Mikado, kuris yra Nanki- 
Poo tėvas, jau buvo pirmiaus 
nutaręs apvesdinti savo sūnų 
su Katiša, palociaus jau pagy
venusia panele. Taip didelė bu
vo Nanki-Poo neapykanta Ka- 
tišai, kad jis pabėgo iš palo
ciaus, ir paliko “antras trom
bonistas” Titipų miesto dūdų 
trupės. Ir čionais jis turi ma
lonumų pažinti Yum-Yum, ku
rių tuojaus įsimyli-

Nelaimei, Yum-Yum negali 
mylėti Nanki-Poo, kadangi ji 
yra sužieduota su Ko Ko.

Pats Ko-Ko yra labai susi
rūpinęs šiame momente. Jis 
gavo pranešimų nuo Mikado, 
kad jeigu Titipų miestas ne
galės pasigirti nors vienu nu
žudymu bėgyje sekančio mė
nesio, tad jo, kaipo vyriausio 
galvažudžio urėdas, bus panai
kintas. Suprantama, Ko-Ko tu
ri ieškoti aukos. Bet jis nesu-

randa tos “laimės”, pakol Nan
ki-Poo nepasirodo beieškoda
mas patogios vietos pasikarti. 
Dėl nelaimingos meilės jis yra 
labai, labai nusiminęs. . .

Ir taip, Ko-Ko suranda savo 
aukų. Jis mėgina perkalbinėti 
Nanki<Poo, k^d /šis pakeistų 
savo planų, ir sutiktų duoti gal
vų nukirsti, su ceremonijingom 
apeigom, vietoj to, kad paši - 
karti niekeno nepastebiamas ir 
niekieno neapraudojamas.

Nanki-Poo sutinka priimti 
tų pasiulyjimų, jeigu jam bus 
duota laimė apsivesti su Yum- 
Yum ir bent keturias sąvaites 
pasidžiaugti tuo gyvenimu. O 
po to laiko, Ko-Ko galės vesti 
Yum-Yuin, kuri jau tuomet bus 
našlė. . . •

Eina
vėms, kada 
žinia naujo 
vyras lieka 
lė turi būti 
juom. Nors
myli Nanki-Poo, bet vistiek to
kia mintis neįmanoma. Nanki- 
Poo tačiaus suranda kitų iš
ėjimų iš tos nesmagios padė
ties. Jis sutinka nusižudyti pa
skirtoj dienoj, ir taip 
ti Yum-Yum nuo tos 
mirties.

Bet juk toks planas 
sutvarko dalykas
kuris visgi turi surasti aukų 
kuriai nukirsti galvų. — Tuo
met Ko-Ko išgalvoja dar nau
jų dalykų, kurį jis įvykdo. Pa
gal šį planų, kuomet Mikado 
atlankys Titipų, Ko-Ko nupieš 
kuo liūdniausia paveikslų, bai
sių mirtį “antro trombonisto”.

Tuom pat laiku, Nanki-Poo, 
kuris buk yra miręs, rengiasi 
savo vestuvėms ir “honey- 
moon’ui” su jaunaja Yum- 
Yum. Ko-Ko pasaka, apie tų 
“baisių mirtį” patinka Mika
do,, pakol šis nesužino, kad tas 
“antras trombonistas” yra nie-

kas kitas kaip 
Nanki-Poo.

tik jo sūnūs,

komplikacijos, 
sosto įspėdinio

Politika

JURGIS SASKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių.. 31..d., 8:30 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Bakonių parap., Dobi- 
lio kaime, Kauno rėdybos.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Yen- 
chus, seserį Agniešką Yušką, 
švogerį Andriejų ir jų šeimy
ną, pusseserę Konstanciją Mic
kienę ir švogerį Juozapą ir 
jų šeimyną, 2 pusbrolius— 
Juozapą ir Mykolą Zakaraus
kus, pusbrolį ir pusseserę 
Pranciškų ir Konstanciją Za
karauskus ir jų sūnų Kleri- 
ką Antaną, 2 švogerius Juo
zapą ir Antaną Yančius ir jų 
šeimyną, pusseserę Clevelan- 
de, Ohio Agotą White, ir jų 
šeimyną, o Lietuvoj seserį 
Oną Jankevičienę ir jos šei
myną.

Kūnas pašarvotas 4411 So. 
Rockvvell St. tel. Lafayette 
0131. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, lapkričio 4 d., 8:30 v. 
ryto is namų į Nekalto Pras. 
Pan. šv. parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jurgio Saskas gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, Sesuo, švogeris ir 
Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir Su
nai, tel. CANAL 2515.

prisirengimas vestu- 
Ko-Ko sugrįsta su 
įstatymo. Kuomet 

nužudytas, jo naš- 
palaidota gyva su 
Yum-Yum vis dbr

Dar didesnės 
Juk nužudymas 
yra baudžiatnas liejimu ver
dančia alyva ant kaltininko- 
Žinomaj tokia mintis nevisai 
patinka Ko-Ko skoniui. Jis 
tuojaus surandi Nanki-Poo ir 
maldauja, kad jis pasirodytų 
savo tėvui, kad įrodyti Miku- 
dui, jog Nanki-Poo mirtis be
buvo tikrenybė. Bet Nanki-Poo 
nesutinka tai padaryti tol pa
kol Katiša nebus ištekėjus. 
Niekas kitas neliko Ko-Ko da
ryti, kaip tik pirštis KatiŠat 
kuri mielai priima jo pasiUly 
j imą ištekėti ir išsigelbėti huo 
senmergystės. Kuomet Katiša 
aprūpinta, 
nuotaka, 
savo tėvui 
savo sūnų gyvų, Mikado labai 
džiaugiasi, taip, kad jis atleid 
žia Ko-Ko ir palaimina Ytlm- 
Yum

_—,—--- ----
Indorsavo Visų 
Demokratų Sąrašą

Žemaičių Kilmė - 
Skaitlingiausia, 
“Arioniškiausia”

CLASSIFIED ADS.~]
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia

Nanki-Poo s ii savo
Yum-Yutn pasirodo
Mikado. Matydamas

ir Nanki-Poo.
(Bus daugiaus)

Gražūs “Vilnies”
išgelbė • 
baisios

nevisai
Ko-Kosui,

ALEKSANDRAS VILCIAUS- 
KAS.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 30, 1938 m. gimęs Uk
mergės apskr., Traupės par., 
Sudeikės kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Che- 
moškaitę, 4 sūnūs Kazimierą, 
Alfonsą, Leo ir Edwardą, 3 
dukteris Malviną Doherty, 
Bernice Poole ir Stephania, 
marčią Amilia, 2 žentus Earl 
Doherty ir Elmer Poole, 7 
anukus ir kitas gimines, o 
Lietuvoje 3 seseris, brolį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 7940 
Parnell Avė. Laidotuvės įvyks 
ketverge, lapkričio 3 d., 9:00 
vai. ryto iš namų į šv. Leo 
parap. bažnyčią, (78 St. ir 
Emerald Avė.), kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. • Aleksandro Vil- 
čiausko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Moteris, Sunai, Dukterys ir 

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

Koncertas
30 d.,

Genovaite

ROSELAND. — United Lith- 
iiantan American Citizenš Po- 
litical Club of 9 ward pasila
kė už demokratus,midorsUoda- 
mas visą Deitiokfatų surašą*

Kliubo susirinkitnas įvyko 
antradienį* spalio 25 d«, buvo 
skaitlingas nariais ir labai gy
vas* Apsvarsčius kliubo bėgan
čius reikalus, buvo pakeltas 
klausinius, ar kliubas, kaipo 
politišku organizacija* dalyvaus 
lapkričio 8 d. balsUViiriUOse. 
Kad jau politiškas kliubas he- 
dulyvautų politikoje, tai kam 
dar prie tokio kliubo ir pri
klausyti? Pirmiausiai padaryta 
tarimas* kad reikia indorsuoti 
kandidatus ateinantiems balsa
vimams* Paskui duodama įne
šimas, kad kliubas indorsuotų 
visa demokratų partijos tikė
tą. Už demokratų viso sąrašo 
ihdorsavimą karštai kalba agi
tuodami Citižėlis, Petronis, Ju
kelis, Stalnionis, Pivoriūnas ir 
kiti. Strumilas, Podžiunas, Bar- 
sheak kalba prieš, siūlydami 
republikonus.

Susirinkimas gyvas, nariai 
tik žvalgosi ir laukia kada pa
sibaigs 
džiama 
parodo, 
balsiai
nes balsavo 49 už demokratus, 
o 4 už republikonus. DaVus 
kliubo indorsavimą demokra
tams, taipgi nutarta surengti 
masini tingų demokratų agitaci
jai. Kliubo demokratų lyderis 
Čiuzėlis padėkodamas kliubie- 
čiams už paramą demokratų 
partijai pasakoj kad jisai šįva
kar užperka,dI pusbačių alaus. 
Taip ir susirinkimas užsibaigė 
gyvu tempu. —Untanas.

diskusijos ir bus lei- 
balsuoli. Balsavimas 

kad kliubas veik vien- 
stoja už demokratus,

Sekmadienį, spalio
Sokolų salėj įvyko “Vilnies” 
metinis koncertas. Svietelio 
įvairaus—margo buvo garui
daug. Programas — ilgas ir 
įvairus. Meniškoj dalyj daly
vavo dainininkė
Giedraitienė. Buvo tikra paži
ba. L. U. Kliubo Oktetas, po 
vadovybe p-lės Alenos Pečiu- 
kaitčs, pasižymėjo komišku 
vaizdavimu ir gražiu balsų 
harmonija- P-lė Genia Lukas 
yra padarius žymų progresą 
savo dainos studijose.

Kanklių Choras, didelis, tvar
kingas, turi gražaus jaunimo 
ir matomai, jaunas chorvedis 
J. Kenstavičius, sugeba gabiai 
chorų mokyti.

Po programo tęsėsi šokiai ir 
jaunimas gražiai linksminosi 
iki vėlumos.

Rytoj žemaičiai šaukia Didėlį 
Mitingų

Savo moderniškoje ir jaukio
je užeigoje—S. Westem ir 43- 
čios gatvių p. Mileris, visiems 
savo draugams suruošė malonų 
ir tikrai žemaitiškų vakarėlį, 
kur savo svetelius ne vien ge
rai gamintais valgiais ir ska
niais gėrimais vaišino, bet bu
vo dar ir dainų, šokių. Ypač 
svarbu tai, kad čia ir žemai
čius liečiančiu klausimu buvo 
kalbėta ir tartasi.

Tiesa, kad atsilankiusiu sve
čių būrelyje buvo įvairios kil
mės lietuvių — jie visi buvo 

“arioniz- 
kilmė 
“ario-

PATYRUSI^ MOTERŲ atmatų 
įpieriams skirstyti. CONTINENT- 

'I GRADING CO., 1623
popieriams skirsi 
AL PAPER GR 
□umbet St.

MERGINA NAMŲ DARBUI bū
ti, savas kambarys, $8,000. Nėra 
skalbimo. Pensacola 2499.

REIKIA PATYRUSIOS VE1- 
TERKOS. JULlA’S RESTAURANT 
4656 So. Westerh Avė.

HELP WANTED—MALĖ

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

3752 Fullerton Avehue,

vaišių

j*.

—*
FURNITURE-FIXTURE FORSALB 

Rakandai ir ltaisai Pardavimui 
IŠPARDUODAME BARŲ EIK- .

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coli Boksais ir sinkom. Taipgi Što- 
afikčerius dėl bile kurio biznio 

aitant svarstykles, registerius ir 
ce baksius. Cash arba ant išmokė- 
imo. Pamatykite mus pirm negu 
jirksite kitur. .

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

CALumet 5269.

*

AUTOS^-TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokal Pardavimai .
NEREIKIA {MOKESNIO—30 MftNESIŲ IŠ

MOKĖTI. VieitkM peržiurSjlmM, malė- 
vojimae body. fenderio darbų, batbrėa. 
radijo ir priedų. Frefmo. aftų auaUprini- 
mas. Viekas nuo virtau* iki tairų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, eekm. Apskaičiavimas. towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be įmokfijimo pinigų. 
2500 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

kilnus ir didžiavosi 
mu”, ale bet žemaičių 
buvo skaitlingiausia ir 
niškiausia.”

Mat, žemaičiai apart
ir linksminimosi rimtai kalbėjo, 
svarstė ir tarėsi sukurti dide
lį, tamprų ir vieningą Žemaičių 
sųburį (gal draugystę, o gal 
klubų), kurio tikslas busiąs 
bendrai veikti ir tvirtai kovo
ti su išlaukiniais priešais. Tam 
reikalui šiame vakarėly daly
vavę sumanymo vadai—vairi
ninkai; Steponas Narkis, Oria 
Davgin, Jonas Jusevičius, Stan
kus, Mileris ir Juozas Kiuda, 
etc., turėsi kviesti didelį že
maičių mitingų rytoj, lapkr. 2 
dienų, 2417 W. 43rd St., ir ta
rėsi dar pakviesti šiuos tyro 
kraujo žemaičius — p- Augus- 
tinavičių ir Ark. Geniotį.

—Ona Davgin

SITUATION WANTED 
Ieško parbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteriš if popieruotojas iš vi

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

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

DAUGYBE VAniUiŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 We&t Slst Street

Telefonas VICTORY 1696

FURNISHED ROOMS—TO RENT

RENDAI GARU šildomas frohti- 
nis miegkambaris—3249 So. Mor
gan St. 3 aukštas. Tel. YardS 6794.

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

2525 So. Green Street. 
Tel. Victory 5024.

1 1 ' * «■■■'■*  i .■„■i
BUSINESS CHANCES 

Pardavimui^Bizniai
DĖL SVARBIOS PRIEŽASTIES 

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

1356 West 79th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ — 
daro gerą biznį. Gyvenimui kamba
riai iš užpakalio. Pigi renda.

2923 West 40th Street.

Žagariečjąi Jau 
Ruošiasi ’; 
Linksmintis

Naujasis Vyrų 
Choras Sėkmingai 
Darbuojasi

Pakeitė'1 Repeticijų Vietų :

REAL ESTATE FOR SALE

2 FLATŲ BARGENAS'
Tiktai $400.00 įmokėjus perka 2 

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

4752 FULLERTON. ,(
Capitol 3020.

Kazliut.
Kviečia ir Kitus Pas Juos 

Atvykti

ATEIK į Didžiausį Kokį Ghi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

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

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

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

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

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

, praleisk šio didžio išpardavimo.
Musų dvi krautuvės yra atdaros 

kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANGE GO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

BRIDGEPORT — 'Lietuvių 
Laisvamanių Centro Vyrų Cho
ras nors dar jaunas, bet veiki
me žengia gana gerai. Skait
iniui yra nedidelis, vienok jau 
dainuoja neprastai. Ir kas kar
tas vis eina geryn. Jau buvo 
surengęs net ir pats vienas pa
rengimų, kuris nusisekė nepra
stai. Taipgi dainavo 3-jų kuo
pų parengime. O 20 d* Lapkri
čio yra pakviestas dainuoti 
Roselando Laisvamanių 1-mos 
kuopos parengime ir ketina pa
sirodyti ir kiek yra nuveikęs 
per vasarų.

Choras iki šiol pamokas tu
rėdavo kas penktadienio vaka
rų, bet dabar diena yra pakeis
ta. Nuo dabar pamokos įvyks 
kas trečiadienį, ir naujoj vie
toj, būtent, 829-31 W. 33rd PI. 
7:30 vak- Permaina įvyko kai 
pasirodė, kad tokios svet., ku
rios neperdaug atskirtos nuo 
aludės, mokytis dainuoti nėra 
perdaug parankios, be to, ir 
dainorių daug yra, kurie į to
kias vietas visai nenori lan
kytis, ypač blaivesnieji.

Dabar gi visiems bus gerai, 
nes Fellowship House kaip tik 
ir tinka įvairiems pasimokini- 
maltis.

Li Choras taria širdingų ačiū 
poniai St. Šurnos, kuri mus 
priėmė ir iki šiol suteikė vietų 
choro pamdkamš*

-^--Stepukas
K U4---- *-----x .

Automobilių 
Nelaimės

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

180 AKRŲ GALVIJŲ ganyklos 
—1% mylios nuo gelžkelio miesto 
ir grįsto vieškelio. Ganyklose Šalti
nis. Nuostabus pirkinys už $4000.00 
Terminai. HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan. BUSINESS SERVICE 

Biznio Patornavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTS IR BLftKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

WATCttMAKER—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer Avė.

KOTRINA NORVAIŠIUTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 29 d., 12:05 vai. ryto, 
1938 m., sulaukus 27 metų 
amž., gimus Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Luciją, tėvą Ciprijo- 
ną, 2 brolius: Juozapą ir An
taną, seserį Oną Pipirienę, • 
seserieną Gerald, dėdę Ta
deušą Norwich ir jo šeimyną, 
tetą Oną Zalatorienę ir jos 
šeimyną, 2 pusbrolius Kazi
mierą ir Aleksandrą Norwich 
ir jų šeimyną, 3 pusseseres 
Elzbietą Kunckienę, Moniką 
Taruliėnę ir Veroniką Gurs- 
kienę ir jų šeimynas ir kitus 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2331 W. 
22nd Place.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, lapkričio 2 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į Aušros Vartų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kaziiniero ka
pines.

Visi-a. a. Kotrinos Norvai- 
šiutės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Sesuo, Seserė
nas, Dėdė, „Teta, Pusbroliai, 

Pusseserės ir Gimines.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su

nai, Tek- CANAL 2515.

vėlai, nei ank- 
di^ną jų pir- 
Vakarėlis tik- 
ir atsilankiu-

.Kai kurie sako, kad liūdėti 
neapsimoka- Jei kur pasilaiko 
kokia proga, tai vargus-rupes- 
čius sukišk į maišų ir trauk 
kur norš pasilinksminti, žaga- 
riečių Kliubas kaip tik į tų taš
kų ir muša. Nei 
sti, lapkričio 6 
mos šio sezono 
rai bus šaunus
siems nepaprastai naudingos.

Mat, prie įžangos dar bus 
duodamos labai geros dovanos, 
išlaimejusieji džiaugsis ilga 
laikų. Taippat aiškinti nerei
kia, visi žirioj kad pas žagarie- 
čius vaišės visados malonios. 
O kitas prašmatnybes, visokius 
jvairimėlius mano galvela ne
išneš apipasakoti. Kaip ateisi
te į Yuškos Salę šį sekmadienį, 
lai pamatysite* —R. š.

Blair Crawford, 61 metų vai
stininkas žuvo prie 42-tros ir 
Halsted. Jį užmušė, nežinomas 
automobilistas, pabėgęs iš ne
laimės vietos.

* COAL—WOOD—-OIL
Anglys—Malkos—Aliej us

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG ________
NUT ................
BIG LUMP __
MINE RUN __
SCREENINGS .

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

46.00 
: 16.00 
: 16.00 
i 15.75 
$5.00

Joseph Jacoby, 55 metų Elm- 
Wood Parko gyventojas žuvo 
prie Higgins ir Cumberland 
gatvių kampo.

Gatvekario automobilio ne
laimėj prie Hubbard ir Damen 
galvių žuvo 22 metų Herman 
Kelly, 2551 Washington Boule- 
vard.

Tel. ARDMORE 6975

►

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

tuvėms, Papuoši- -r 
^GĖLININKAS mams- j 
4180 Archer Avenue | 
\Phone LAFAYETTE 5800

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

Vienų Metų Mirties Sukaktuves

ADOMAS DUDONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 1-mą d.,- 1937 fn., su

laukės 54 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj: Šiaulių apskrity, Rad
viliškio parap., Katčiamų kaime.

Paliko dideliame nulirflrme moterį Anelę po tėvais Vadins- 
kaitę, btolio dukterį Mortą Dudoniutę, 2 brolius: Stanislovą 
ir brolienę Oną, Jurgi ir brolienę Stanislavą; seserį Barborą 
ir švogerį Lauryną Gerulius, 2 švogerkas: Stanislavą ir švogerį 
Leoną Balčyčius, Petronėlę ir švogerį Petrą Senulius, brolienę 
Veroniką Dudonienę, jų šeimynas ir kitas gimines.

Liūdnai atminčiai mano mylimo ir brangaus vyro bus laiko
mos šv. Mišios Gimimo Panelės švenčiausios parap. bažnyčioje, 
(Marųuette Park), Lapkričio 3-čią dieną, 1938 m., 7-tą valandą 
ryto. Kviečiu visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas ir pasimelsti, kad Gailestingasis Dievas suteiktų am
žiną laimę. Aš tave mano brangusis ir mylimas vyre niekuo
met neužmiršiu.

Nuliudus Moteris, 
ANELE DUDONIENfi,

7917 South Harvard Avenue, Triangle 0799.

-L

-nin o a 4% Siunčiam Gėlės 

WEIKISS=J. 
t Jkviėtkininkas 
GelėsTVestuvems/? Bankietams j 

irįPagrabams. • 
3316įSo.iHalstedi Street ) 

lTeL%YĄRDS^7308 C >

A* and P. Bendrove 
Pasirašė Sutartį 
Su Unija
Pakėlė Algas ir Pagerino Dar

bo Sąlygas
Vdkafr paaiškėjo, kad A. and 

P< Go., kratittivės pasirašė dvie
jų metų sUtaftį su Retai! 
Clerks’ Ūrotective Associatioii,

Phillip, Duss, 425 Wimiecona 
avenue, žuvo po automobiliu 
belipdamas iš gatvekario ties 
7523 S. Halsted streel.

Addison Deyo,« 5442 Agatite 
avenue žuvo dviejų automobi
lių nelaimėj prie Irving Park if 
Francisco avenue.

Martin Nessel, 65 metų eiti* 
ragei lis, 1800 LeClaire aVe^ 
nue žuvo po automobiliu prie 
Grand ir LfcGlahe gatvių katn- 
po. ,X,- . ..i.t i 5 . ,Bendrovė nustatė 48 valandų 

savaitę, $18.50 minimum algų 
moterims ir $20 vyrams, savai
tę atostogų išdirbusiems metus 
ar daugiau taiko ir padidintų 
aUyginjįmą už, vi^šlaikp . .

'Sutartis paliečia 2,700 darbi
ninkų, kurie tarnauja beildro- 
vės krautuvėse Cook, DuPage, 
Lake ir Wil; apskričiuose.

Neseniai panašių sutartį pasi
rašė Hillman’s-krautuvės.

e Keturi žmonės buvo sunkiai 
sužeisti prie lllth ir Cicero 
avcnue, kufc Baltimore and O- 
hio prekinis traukinys sudaužė 
automobilį. Nelaimė įvyko va
kar anksti rytų. Labai tiršta 

’niigitt tuo laiku buvo užgulusi 
pietinę Cbicagos dalį.
$ Vakar ir užvakar automobi
liai Užmušė šešis žmones Clu- 
cagoj:

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 V AL. VAK.

Sekmadieniais huo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 

vai. vakaro.
T«L CANAL 8500

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSlNKlT
SAVO BARGENUS.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU8
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos. . Už pakurto j i m u s 
duodame gerą nuolaidą.
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Frances Barisas Christine Kriščiūnaitė
Julia JankevičiūteAlbina Balčiūnaitė

Florence Jaunis ’ ^vclyn nazy Amcna au ljUKas Constance Pauga Olga Zlabes Helen Chesna

Sue Vilis Amellia Yakas Kazimiera Termėnas Lillian Zakaitė , Eva Zlabis • Bernice Markus Emma Yurkus

b1 Pradžia 7:30 vai. vak. Įdomus Programas Įžanga 35 centai.

ŠOKIAI PRIE GEORGE STEPHENS ORKESTROS Dovanas Suteiks J. F. SUDRIKO Radio ir Baldų Krautuvė
3411 South Halsted Street

r¥ uA I j.,;.,' f ■ .■ r




