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Naciai Plėšia Vokietijos ir Austrijos Žydus
BERLYNE 200 ŽYDU KRAUTUVIŲ IŠPLĖŠ

TA, 7 SINAGOGOS PADEGTOS TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

Balsavo streikų ir Lietuvos
pikietavimo klau

Vienoj 25 žydai nusižudė dėl nacių teroro Simus

ketvirtadienio rytą 
Berlyno 
sinago- 
krautu- 
gyvena-

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 10. — Pereitą trečiadie
nį mirė Vokietijos ambasados 
Paryžiuje tretysis sekretorius 
von Rath, kurį pašovė 17 me
tų žydas.

Tai buvo ženklas naciams 
pradėti žydų pogromus Vokie
tijoj ir Austrijoj.

Anksti
nacių minios siautė 
gatvėmis, degindamos
gas, plėsdamos žydų 
ves, daužydamos žydų 
mųjų namų langus.

Tik per pusantros valandos
Berlyne padegta septynios si
nagogos. Daugiau kaip du šim
tai žydų krautuvių išplėšta. 
5,000 žydų įmesta į kalėjimus.

Tuo tarpu policija žiurėjo į 
chuliganų siautimą ir nei pir
što nejudino.

Tarp apiplėštų krautuvių bu
vo viena, stovėjusi visai arti Nuremberge, Frankfurte, Bam- 
Berlyno miesto salės. Tai di-Įberge, Bayruthe, Linze ir ki- 
džiulė Israels Brolių departa- tuose Vokietijos miestuose.

mentinė krautuvė. Miniai įsi
veržus vidun, 1,200 krautuvės 
samdinių pabėgo. Minia griebė 
kas po ranka pateko. Daužė ir 
laužė ką tik pasiekė ir pama
tė. Chuliganai pagaliau suma
nė trobesį padegti. Tik tuomet 
policija įsimaišė ir šėlimą su
laikė. Krautuvei padaryta per 
1,000,000 markių žalos.

Vienoj, Austrijoj, tris sina
gogas sugriovė, kitas padegė, 
praktiškai visos 21 sinagoga 
Vienoje nukentėjo, žydų vaikų 
prieglaudos kiekvienas langas 
išmuštas. Neaplenkta' žydų 
krautuvių, nė gyvenamų na
mų.

25 žydai, nepakęsdami tero
ro, nusižudė Vienoje.

Krautuvių plėšimas, sinagogų 
padegimai, langų daužymas ir 
areštai šimtų žydų įvyko Mun- 
chene, Hamburge, Cologne, 
Leipzige, Breslau, Hanovere,

W

Žydai ir arabai kriti 
' kuoja britus

Lojalistai stumiasi 
Lerida link

• BERLYNAS, Vokietija, 
lapkr. 10. — Hans Kerrl, Vp- 
kietijos bažnyčių ministeris, 
ketvirtadienį įsakė traukti at
sakomybėn tuos bažnytininkus, 
kurie Čekoslovakijos krizės 
metu mėgino laikyti bažnyčio
se pamaldas už taiką.

Ištrauktas iš kapo tur
kų karo dalyvis dabar 

elgetauja

i TOKIO, Japonija, lapkr. 
— Nusižudė generolas Ta- 

Mandžurijos
10 
iiehide , Furujo 
dienraščio menedžeris. Jis bu
vo įtakingas j aponų armijos 
rateliuose asmuo ir žinomas 
japonų žurnalistas. Jis taipgi 
buvo vienas žygio iniciatorių 
Mandžurijai užgriebti.

• WASHINGTON, D. C., 
lapkr. 10. — Vidaus reikalų 
sekretorius Harold Ickes ket-

JERUZALĖ, Palestina, lap
kričio 10. — Ketvirtadienį taip 
žydų, kaip arabų vadai kriti
kavo Britaniją dėl to, kad ji 
iki šiol nesugebėjo paruošti pla
no, kurs pajėgtų likviduoti 30 
mėnesių žydų-arabų kovą. Vė
lesnieji pranešimai sako, kad 
britai ketina šaukti Anglijoje 
arabų-žydų konferenciją žydų 
imigracijos į Palestiną klausi
mui svarstyti.

Laukia riaušių Fran
cuzijoj

PARYŽIUS, 
kričio 10. — 
įvyks Mūšių 
— Armistice 
mas.

Francuzija, lap- 
Penktadienį čia 

Paliaubų Dienos 
Day — minėj i -

HENDAYE, Francuzija, lap
kričio 10. — Ispanijos lojalis- 
tų pranešimai ketvirtadienį sa
kė, kad jie slinko pirmyn, mie
sto Lerida link. Sukilėliai pa
neigė lojalistų pranešimus, ta
čiau šie sako, kad jie jau ga
li pulti Leridą iš trijų pusių.

Lerida yra svarbus , elektros 
jėgos gamybos centras. Mies
tas priskaito 43,000 gyventojų 
ir randasi 80 mylių atstumoj j 
vakarus nuo Barcelonos.

Sukilėlių pranešimas antra
dienį pareiškė, kad Ebro upės 
fronte jie, sukilėliai, baigia va
lyti dešinį upės krantą nuo lo
jalistų likučių.

. . 4. [ACME-NAUJJENŲ Photo]
JERUZALĖ. — Anglų kareiviai šaudo į arabų su- 
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Mirė Turkijos dik- ADF tikisi republi 
totorius Į. konų pagalbosta toriu s

ISTANBUL, Turkija, lapkr. WASHINGTON, D. C;, lap- 
10. — Ketvirtadienį mirė Tur- kričio 10. — Amerikos Darbo 
kijos prezidentas diktatorius,

būdamas 58 pataisyti Wagnerio Darbo San-
Federacijos vadai reikalauja

kad fašistiniai

Socialistai surinko 
tik 20,000 balsų 

New YorkeNumatoma,
Francuzijos elementai mėgins 
sukelti riaušių. Bent socialistų 
ir komunistų partijos keliais 
atvejais įspėjo savo šalininkus, 
kad riaušių galima laukti. M

Kitas dalykas. Francuzijoj, 
finansininkų grupėse auga ne
pasitenkinimas Daladieru. Jie 
diskusuoja klausimą, ar ne ge
riau butų, jei premjeru taptų 
Reynaud.

Plinta gandai, kad Daladier soj New Yorko valstijoj ji su- 
ir Bonnet sutikę atiduoti Vo- rink(ų ne mažiau> kaip 50,000 
kietijai Cameroons ir Togo ko
lonijas. Dėl to politiniuose ra
teliuose neramu.

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
10. — Pereitą antradienį So
cialistų partija New Yorke te
surinko tik 20,000 balsų. Ma
noma,, kad dauguma socialistų 
balsų buvo paduota už demo
kratų partijos kandidatą, gub. 
Lehmaną. Socialistų partija ne
teko vietos partijų sąraše. Bet 
kurios partijos pripažinimui 
įstatymas reikalauja, kad vi-

balsų.

Laimėjo 78 naujas 
vietas atstovų 

rūmuose

Kernai Ataturk, 
metų senumo.

Ataturk paėmė 
džios vairą 1923 
cialiai jis skaitėsi prezidentu. 
Tačiau jį rinko jo paties pa
skirtas parlamentas, taigi tik
rumoj jis buvo diktatorium, 

r.ciiv čiULičįu icmu įuminiuudc,
Valdė šalį griežtomis ir žiau- Darbo Federacijos vadai tiki- 

riomis priemonernis. si, ka(^ deka sustiprėjusių Te
busimą kongreso 

sesija, pataisys Wagnerio aktą 
taip, kaip kad Federacija no
ri. : .

Kalbėdamas apie antradienio 
rinkimus ir republikonų laimė
jimus, 'Wm. Green pareiškė, 
kad rinkimai rodo, jogei šalis 
nori: nusikratyti CIO. Esą, CIO 
ir jo Nepartinė Sąjunga buvo 
nušluoti visuose frontuose.

Tuo tarpu rinkimuose CIO 
šalininkai laimėjo Kalifornijoj, 
Wasjiington valstijoj,/New Yor
ke, o didžiausio CIO priešo, 
Jersey City mero Hague kan
didatas prakišo rinkimus New 
Jersey valstijoj.

Turkijos val- 
metais. Ofi-

tykių Aktą. CIO vadai, Nacio- 
- nalios Darbo Santykių Tarybos 
.nariai ir liberalų grupės sako,

kad pataisų Darbo Santykių 
Aktui bent šiuo laiku nerei
kia.

| Republikonams laimėjus pe
reito antradienio rinkimuose.

Valdydamas šalį įvedė neina- publikonų 
žai modernių - pakaitų. Panai
kino bažnyčios ir valstybės vie
nybę. Panaikino daugpatystę, 
išlaisvino moteris iš haremų, 
likvidavo sultąną ir kalifatą, 
praplėtė ir mokyklų sistemą.

mžorh WASHINGTON, D. 
kričio 10. — Galima 
galutini balsavimų

C., lap- 
sakyti, 

daviniai 
ketvirtadienį rodė, kad repub-
likonai laimėjo 78 naujas vie
tas Jungt. Valstijų atstovų ru-

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

Daugiausia apsiniaukę; lie
tus; vidutinio stiprumo ir smar-! muose, 8 vietas senate ir 11- 
kesni vėjai; saulė teka 6:34,|koje valstijų gubernatorių vie- 
leidžiasi 4:34 valandą. tąs.

Jungt. Valstijose 
lankosi Kubos ar
mijos viršininkas

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 10. — Į Washingtoną 
atvyko pulk. Fulgencio Batis
tą, Kubos armijos viršininkas. 
Prieš penkeris metus, būtent 
1933 m., Batistą, anuomet pa
prasta armijos seržantas, va
dovavo sukilimui, kurs nuver
tė Machado valdžią.

v Manoma, kad Batistą ir Wa- 
shingtono valdininkai svarstys 
Jungt. Valstijų-Kubos piricly- 
bos sutarties ir bendrai Jungt. 
Valstijų-Kubos 
simus.

santykių klau-

IHJ

SAN FRANCISCO, Cal., lap
kričio 10. — Pereito Antradie
nio balsavimams Califomia, 
Washington ir Oregon valsti
jose buvo paduoti įnešimai, tai
komi streikams ir pikietavimui 
suvaržyti. Balsuotojai atmetė 
įnešimus Califomija ir Wash- 
ington valstijose.

Oregon valstijoj 
Šimas taikomas 
uždrausti kai eina
tų tarpe dėl jurisdikcijos. Tas 
pats įnešimas taikomas yra ir 
unijų išlaidoms reguliuoti.

praėjo įne- 
pikietavimui 
kova unijis-

Amerikietė laimėjo
Nobelio dovaną

STOCKHOLM, Švedija, lap-
virtądiehį pareiškė, kad libera- • kričio 10. — 1938 metų Nobe
li šalies nuotaika pasilieka taip lio prizą literatūrai laimėjo p- 
stipri, kaip buvus. Ir, esą, ga- nia Pearl Buck, amerikietė ra- 

demokratai šytoja. P-nia Buck yra “The 
i” ir kitų veikalų 

autorė. Nobelio prizas šįmet 
vertas daug maž $40,000.

Ii atsitikti, kad
1940 metais verliuos preziden-1 Good Earth 
tą Rooseveltą... kaipo kandidatą 
į prezidentui trečiam termi-

ALYTUS. — Pas Alytaus m. 
gyventojus retkarčiais užeina 
išmaldos prašyti sulinkęs kur
čias senukas Jurgis Zagorskas, 
apsivilkęs rusišku kareivišku 
mundieriu, ant kurio kabo įvai
rus caro armijos kryžiai. Se
nukas turįs 90 m. amž. Jis da
lyvavęs 1877 m. rusų—turkų 
kare atsižymėjęs ir už tai ga
vęs ordenus. Viename mūšy jį 
sužeidę į plaučius. Sužeistą ir 
netekusį sąmonės sanitarai, 
kaip negyvą, buvo įmetę į duo
bę su kitais lavonais, bet pi
lant žemes vienas sanitaras, 
lenkas Kitulevičius pastebėjęs 
gyvybės žymių, ir kadangi bu
vo pažįstamas, pasigailėjęs ir 
iš duobės ištraukęs, nors kiti 
sanitarai priešinęsi, tvirtinda
mi, kad vis tiek jis neišgyven
siąs, tik veltui kankinsis. To
liau likimas kitaip nulėmė. Iš 
kapo ištrauktasis sulaukė pa
vydėtino amžiaus.

■ •. v

i NEW JORK, N. Y., lap
kričio 10. --- Meras Fiorello La 
Guardia šaukia liberalų konfe
renciją Washingtone ateinan
čią savaitę. Jis' pripažįsta, kad 
antradienio rinkimai “padare 
juodą akį Naujajai Dalybai”. 
Bet, sako La Guardia, padėtį 
galima pataisyti, tačiau progre
syviai turi priimti gerai apgal
votą, aiškią programą. Į kon
ferenciją, tarp kitų, meras La 
Guardia pakvietė Michigan gu
bernatorių Murphy ir wiscon- 
sino gubernatorių La Follette.

Japonijos gyventojų 
skaičius padaugėjo 

969,900
.TOKIO, Japonija, lapkr. 10.

Nors Japonija ir veda kiū
rą Kinijoj, jos gyventojų prie
auglis 1937J.938 metais siekė 
969,900 skaitlinę.

Hta&tIJ L JL.Vi

Kolonijų atidavimo 
klausimą tenka dar 

studijuoti
LONDONAS, Anglija, lapkr. 

10. — Premjeras Chamberlain 
paaiškino parlamentui, kad na
cių reikalavimą kolonijų tenka 
dar studijuoti. Ir studijuoti šį 
reikalavimą tenka ne paskirai, 
bet ryšium su kitomis proble
momis.

Dirbdamas prie plento, vo
gė medžiagą

Britanija nepriima 
J. Valstijų į konfe

renciją Palestinos 
reikalu

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
10. — Britanijos kolonijų mi
nisteris MacDonald ketvirta
dienį painformavo atstovų bu
tą, kad valdžia tariasi su Egip
tu, Iraku, Yemenu ir Trans- 
žordanu dėl sumanytos šaukti 
konferencijos Palestinos klausi
mu. Užklaustas, ar Britanijos 
valdžia 
Jungt. 
atsakė, 
reikalu
shingtonu

kvies 
Valstijas, 
kad nekvies, 
dar pasitars

konferencijon 
MacDonald 

bet 
su

tuo
Wa-

Chamberlain atlan 
kys Francuziją

PARYŽIUS, Francuzija, lap
kričio 10. Lapkričio 23 dieną 
Francuziją atlankys Britanijos 
premjeras Chamberlain ir už
sienio reikalų sekretorius Ka
lifai. Kviečia juos vizitai prem
jeras Daladier ir užsienio rei
kalų ministeris Bonnet. Daly
kas toks, kad Francuzijos vi
suomenės opinija ima kilti 
prieš Daladierą ir Bonnetą dėl 
Muncheno sutarties. Jie tikisi, 
kad Chamberlaino atsilankymas 
gal sustiprins jų politiką ir jų 
asmenišką politinę padėtį.

bhmhmm UBU bhhi

Naujas kongreso 
sąstatas

šiemet prie Žemaičių plento 
darbų KMS pasigedo 350 var
žų bėgiams sujungti. Nusi
skųsta, kad varžus vagia.

Policija išaiškino, kad var
žus vogė darbininkas Juozas 
Umbras, jau anksčiau baustas 
už vagystę.

Umbras buvo patrauktas tie
som

Apygardos teismas dabar jo 
bylą sprendė; pripažino kaltu, 
bet kartu pasigailėjo ir nubau
dė pusantrų metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

WASHINGTON, D. G., lap
kričio 10. — Pereito antradie
nio kongresmanų rinkimuose 
republikonai turėjo žymių lai
mėjimų. Tačiau jie neturės dar 
kongrese daugumos. Kongreso 
sąstatas bus šitoks:

Senate: demokratų 69, re
publikonų 23, farmerių-darbie
čių 2, progresyvis 1, 
somas 1.

Vilnys daužo Flori
dos miestą

ST. AUGUSTINE, Fla., lap
kričio 10. — Didelės vilnys per 
paskutines kelias dienas dau
žo šio miestelio pakraščius. 
Padarė nemažai žalos turtui. 
Kai kur vanduo išgraužė dau
giau kaip po 125 pėdų kranto 
gilumon.

nepriklau-

demokra-
167, pro-

Atstovų rūmuose: 
tų 261, republikonų 
gresyvių 2, farmerių-darbiečių 
1. Dėl keturių vietų dar reik
šta abejonės.

Demokratų gubernatorių da
bar bus 30, republikonų guber
natorių 18.

Lenkija įsakė užre
gistruoti turtą

VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 
10. — Lenkijos finansų minis
terija išleido įsakymą visiems 
gyvenantiems šaly žmonėms 
užregistruoti turtus, kuriuos 
jie turi užsieniuose, jeigu tur
tai yra didesni nei $900. Įsa
kymas daugiausia liečia vokie
čius gyvenančius Lenkijoj. 
Amerikiečių įsakymas neliečia. 
Apskaičiuojama, kad Lenkijos 
žydų investavimai Vokietijoj 
siekia $40,000,000.

PASIUSKIT
GIMINĖMS

Lietuvoj
DOVANŲ

KALĖDOMS

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, Illinois.
Ofisas atidaras kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. popiet.
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A. CONAN DOYLE Vertė MIKAS ŠILEIKIS

Kruvinos Studijos
(Tęsinys)

DALIS II.
Šventųjų Kraštas

SKYRIUS I.
PLAČIUOSE ŠARMADRUS- 

K£S TYRLAUKIUOSE.

Centralinejc didžios Šiaurės 
Amerikos kontinento dalyje 
driekiasi begaliniai dideli ir 
žiaurus tyrlaukiai, kurie per 
eilę ilgų metų tarnavo kaipo 
barjerai prieš civilizacijos pa
žangų. Nuo Sierra Nevada, ir 
nuo Yellowstone ■ upės į žie
mius nuo Colorados, pietų pu
sėje yra atskira tyli žemės sri
tis. Net pati gamta šitame 
žiauriame plote ne visuomet 
būna pastovi. Sniegas per am
žius laiko . apdengęs didelių 
kalnų viršūnes, o kalnai pa
daro tamsius klaikius klonius 
Ten yra sriauniai bėgančios 
upės ir upeliai, kurie pjauna 
uolose griovius ir vanduo

Naudoki!. *q l>nimen*q, kur j jūsų tivai ir f.vų tėvai nau
dojo nuo >867 m.t^ pol.ngvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkti* bankui. Poin-Eipell.rio su Inkaru ant dėžutės 
pos tavo vaistininkų

®PAIN-EXPELLER 
maj»m ete » i.hi

krinta per uolas žemyn, 
yra neįmanomai dideli 
laukiai, kur žiemos metu 
kas balta nuo sniego, o 
saros metu—pilka nuo
minės druskos dulkių. Visuo
met čia gludi charakteringa 
tuštuma ir šiurpus baisus ne- 
draugingumas.

Šitoje desperatiškoje žemė
je niekas nebegyvena. Gal tik 
retkarčiais pavniečių ir juoda- 
kojų indėnų bandos praeida
vo, ieškodamos naujų medžio
klei sričių. Tačiau lik drą
suoliai tegali drįsti eiti per ši
tą biaurią šiurpią žemę, ku
rie kartą perėję, džiaugiasi 
vėl grįžę į savo senąsias sody
bas. Grioviuose kaukia vil
kai, ore sparnus išskėtę skrai
do plėšrus vanagai; nerangus 
lokis tingiai slankioja po tam
sius griovius ieškodamas mai
sto, jeigu jis gali tarp akmenų 
jo rasti, šitie yra vienatiniai 
tyrlaukių gyventojai.

Niekur kitur pasaulyje ne
matysi tokios baisios sausros 
vaizdo, kaip prie šiaurinės pu
sės nuo Sierra Blanco. Kaip 
toli akis gali užmatyti, guli di
delė lėkšti plika žemė, apden
gta druskos lopais, kai kur 
pamarginta nedideliais spig- 
liuotais krūmokšliais. Hori
zonte matosi ilgas retežis kal
nų viršūnių, kurių smailumo

NAUJIENOS, Chlcago, Dt

Ten 
tyr- 
vis- 
va- 

šar-

Naujienų-Acme Telephoto
SILLERSVILLE, PA. —Budukė,' kurioje apsigy

veno Martin Nacc su savo 17 metų 
Pastarosios 13 metų amžiaus sesuo France^ ištekėjo 
už 21 metų amžiaus Sounderio.

žmona, Miriam.

j

Penktadien., lapkr. 11, 1938

fragmentos. “Kai mes sugrįši
me namo, aš atiduosiu broliui 
Babui”

(Bus daugiau)

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

kurios

INSURANCE
(APDRAUDA)

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais,, pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111
—■ I ....dv...... .... -

CHANE COAL COMPANY 
>332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022 
POCAHONTAS Mine Run 57
(Screened) Tonas .........    * I "

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Čionii Ljętnviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 
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se šviečia sniego lopai. Visoje j 
šitos žemes srityje nesimato 
jokių gyvybės žymių Net ne
galima įsivaizduoti, kad ten 
galėtų rastis bent kokia gyvy
bė. Ten nesimato paukščio 
skraidžiojant mėlynoje kai 
plienas padangėje. Niekas ne
kruta ant pilkos tamsios že
mės paviršiaus — virš visko, 
ten viešpatauja absoliuti tyla. 
Jeigu nori, klausyk, neišgirsi 
nė šešėlio jokio garso visoje 
šitoje didingoje pustynėje, 
nieko, lik tyla, pilna tyla, kuri 
drasko širdį—amžina tyla.

Kaip yra sakoma, nieko nė
ra panašaus į gyvybę, šitame 
tyrų plote. Tačiau tai nėra 
tiesa. Žiūrint žemyn nuo Sier
ra Blanco, matosi lakelis sker
sai tyrlaukius, kuris vingiuo- 
jasi ir tolumoje išnyksta iš 
akių. Šis takelis yra pravaži- 
nėtas ratais ir numintas dau
gelio keliautojų kojomis. Šen 
ir ten stovi išmėtyti balsga- 
ni daiktai, kurie žiba prieš 
saulę, ir išsiskiria iš tamsių 
druskos dulkių. Prieik ir ap
žiūrėk juos! Tai kaulai: vieni 
didesni ir šiurkštesni, antri— 
mažesni ir švelnesni. Pirmieji 
priklausė jaučiams, o įietsta- 
rieji—žmonėms. Per penkioli- 
ką šimtų mylių gal tik vienas 
karavanas pervažiuoja šitą 
baisią pustynės kelionę, pro 
šituos kaulus, šilas liekanas^ 
kurie krito pakelėje-

Gegužės 4 d. 1847 melais 
stovėdamas žiurėjo į šilą bai
sią .sceną vienas pasilikęs ke-

dedamas pasislėpęs po akme- 
meniu.

Atsisėsdamas jįs padėjo ant 
žemės nereikaliųgą < šautuvą, 
taip pat nusiČjhė nuo pečių 
didoką ryšulį, surištą su pilka 
skara, kurį jis nešėsi užsime
tęs ant dėšinio peties. Ryšulys 
pasirodė kažkodėl persunkus 
jo sveikatai. Kai jis dėjo jį 
ant žemės, ryšulys kažkaip 
smarkiai nukaito- Staiga iš 
pilko ryšulio pasigirdo negar
sus verkimo balsas. Iš jo išsi
kišo nedidelis išgąsdintas vei
delis ir dvi tamsiai rudos aku
tės su prasikišusiais dviem 
kumštukais.

“Jus mane užgąvote!” ištarė 
vaikiškas balsas, lyg nusiskųs- 
damas.

“Gali būt,” vyriškis atsakė;
“aš

Bekalbėdamas jis atrišo pilką 
skarą ir iš jos išėmė gražią 
mergaitę, kokių penkerių me
tų amžiaus. Puikus jos batu
kai, graži ružava suknelė su 
nedideliu lininiu žiursteliu, 
kas liudijo motinos priežiūrą. 
Mergaitė buvo išbalus ir pri- 
vargus, bet jos sveikos rankos 
ir kojos rodė, jog ji mažiau 
kentėjo, nei jos kompanionas.

“O kaip dabar?” rūpestingai 
jis atsakė, kai ji kedeno savo 
auksines garba 
dengė jos pečius.

“Pabučiuok mane ir buk 
geras,” ji pasakė gyvai judė
dama ir rodydama jam žaiz- 
dą.

“Molina visuomet taip dary
davo. Kur mano motina?”

“Motinos nėra. Aš manau, 
kad tu jos ilgai nebematysi”

“Nėra, eh!” mergaitė pasa
kė. “Keista, ji nepasakė man 
sudiev. Kai ji eidavo pas te
tulę į arbatėlę, visuomet atsi
sveikindavo su manim. O da
bar jos nėra net tris dienas. 
Klausyk, ar tai neperdaug čia 
yra sausa? Ar čia nėra nei 
vandens, nei ką nors valgyti?”

“Nėra nieko, brangute. Jums 
reikės truputį pakentėti, o 
paskui viskas bus gerai. Pri
glausk savo galvutę prie ma
nęs, ot, šitaip, tuomet tu ge
riau jausies. Nėra lengva kal
bėti, kai tavo lupos yra lyg 
odinės. Bet, aš manau, 
bus geriau kai žinosi kaip 
vo kortos stovi. Ką tu čia 
ri?”

“Gražus daiktai, puikus,
ne!”. entuziastiškai sušuko 

nenorėjau jus užgauti.” mergaitė, laikydama du mikos
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ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO
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NUO VAGIŲ. 
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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.

Ofiso TeL Yards 6921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5197

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 AVĖ 
Valandos —9—10 A. M.

I Nedėlioj pagal sutartį,
'j Marąuette 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 

MIDVVAY 0001

ADVOKATAI
jog 
ta- 
tu-

ar

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE^
'IR NAKTHT^.

J IK 1 ’• ‘ k . > • . ■t i

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 So. Hermitage Avė.

; 4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

T“l koplyčios visoseJ_ J 25^ ^3- J- Chicagos dalyse

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
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

t

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
•' Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

kad jis turėjo būti genijus ar
ba šitos apylinkes demonas. 
Butų sunku pasakyti, ar jis 
buvo arčiau prie keturiasde
šimt ar šešiasdešimt metu am
žiaus., Jo veidas buvo liesas 
ir suvargęs. Ruda jo kūno oda 
buvo pritraukia prie atsikišu
sių kaulų. Ilgi rudi plaukai ir 
barzda buvo pabalus nuo dul
kių; jo akys įdubę kaktoje, 
degė nenaturališka šviesa. 
Ranka, kurioje jis laikė šautu
vą, vargu beturėjo daugiau 
raumenų už skeletono ranką. 
Jis stovėjo pasirėmęs ant šau
tuvo. Bet aukšta figūra ir mil
žiniškas kūnas, rodė pasiryži
mą kovoti su likimu. Jo liesas 
veįdas, nudrįskę, panašus į 
skarmaluotus maišus, drabu
žiai kurie vos tesilaikė ant iš
džiuvusių sąnarių, visa tai liu
dijo, kas jį padarė tokia bai
sia žmogysta, žmogus mirė— 
mirė nuo alkio ir troškulio-

Skausmuose jis merdėjo ant

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarnmke 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. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisasu4^5,SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tek: YARDS 4787
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

AKIU SPECIALISTAI K»ti Lietuviai Daktarai

Spausdinam

r

Klausykite musų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais
7 vaL vakaro iš W. II. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIĖRAS.

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Cen.'er PiumbiRg & Heating Suppty Co., Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

8

LIETUVIAI

k ' < '

Laidotuvių Direktoriai
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

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių' 1 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanicą Ąvenue Phone Yards 4908

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phbne YARDS 1373

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

1

KITATAUČIAI
zl

PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 

;DR-MS ATVIRUKUS 
‘konstitucijas IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

mąsis kur nors pastebėti Van
dens žymes. Prieš jo akis ma
tėsi tik didingi druskos plotai, 
o tolumoje matėsi tik pliki 
kalnai. Niekur nebuvo jokių 
augmens ar medžio žymių, iš 
ko butų galima spręsti apie 
bent kokią drėgmę. Visaųie 
šitame plačiame peizaže nesi
matė nė spindulėlio vilties. į 
žiemius, į rytus, į vakarus jis 
žiurėjo su tuščiomis klausian
čiomis akimis,, o paskui jis įsi
tikino, jog klajojimui jau atė
jo galas. Gal prie šito pliko 
skardo teks jam numirti. “Ko
dėl ne čia, kaip prieš dvide-. 
šimt metų butų galėjęs nu
mirti plunksnų patale, koks 
skirtumas,” jis sumurmėjo <sė-

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA Yatds 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23r,d Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast lOSth Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKŪS IR EUDEIKIS
a Avė. • > Ęhone Virginią 08834704 So. Wei

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų

DrangijosNariad_____
Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

TeL Ganai 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464 l

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

>

i

Telefonas'Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Res. Telephone PLAZA 8499
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D. Kuraitis

SU BUICKU
Rašo Domininkas Kuraitis

(Tęsinys)
Ketvirto vizito vieta — tai 

puikus pirmos klasės kabare
tas, kur suvažiuoja Paryžiaus 
aristokratija. Čia matėm pui
kiausi “floor show”, kokio dar 
niekad nebuvau matęs. Laike 
“floor show” pertraukų publi
ka šoko. Frakai ir suknios 
smarkiai sukosi. Jų šokiai ly
giai kaip Amerikos, išskyrus jų 
mylimą šokį, kurį kai užgrie
žė, tai visi susikimšo ant estra
dos ir taip linksmai šoko, kaip 
ir tame prastame kabarete, tik 
jau mandagiau, nesistumdė 
tiek. Bet dvasia ta pati — gy
va ir linksma, kaip pas vienus, 
taip ir pas kitus. Rodos, viskas 
gera, linksma ir pasauly jokių 
vargų nėra.

Penktas ir paskutinis vizitas 
buvo paprastame sau kabare
te, kur viskas daroma be jo
kių ceremonijų. Man tas ge
riausia patiko ir čia išbuvome 
iki trečios valandos ryto. Ir 
tai dar niekas nesiskirstė ka
da mes važiavome namo.

Anglijoje
Pabuvę kelias dienas Prancū

zijoj, vykom į Cherbourgą, 
Prancūzijos uostą, kur paliko
me savo Buicką, atidavėm jį 
ant laivo, o patys mažu laive
liu plaukėm skersai Anglijos 
kanalą į Southainpton, Angli
ją. Iš ten vykom į Londoną. 
Anglijoj viskas išrodo gražiai. 
Kur laukai kalnuoti, matėm 

'daug irigacijos. Gyvuliai lau
kuose gražus. Nameliai dangui 
moj mūriniai su raudonais 
stogais. Pats Londono miestas 
išrodo kaip tik Chicago ar New 
Yorkas. Tik dangoraižių netu
ri. Anglijoj žmogus gali justis 
kaip Amerikoj. Ta pati kalba, 
tie patys papročiai. Žmonės 
gana kultūringi. Paėmę porą 
turų apvažiavom miestą ir grį
žom į Southamptoną sėsti į 
laivą “Europa” kelionei į New 
Yorką.

Europa durtuvuose
Važiuodami iš Lietuvos j 

Berlyną ir pravažiavę Lenkų 
koridorių matėm apie 50 pėdų 
pločio naują dratinę sieną iš
vestą per mišką, miško kraštu, 
kad priešas negalėtų greitai vy
tis bėgančius kareivius. Išlipę 
iš laivo ir važiuodami į Vokie
tiją, visur matėm pulkus ka
reivių manevruojant laukuose. 
Iš Berlyno važiuodami į Vieną 
tris valandas važiavome per 
šimtus tūkstančių apginkluotų 
kareivių, maršuojančių vieške
liais. Paskui juos dūzgėjo ka- 
nuolės ir tankai. Jie mus ne
lietė, nors gerai į mus žiurėjo. 
Musų laimė buvo tame, kad 
mes turėjome tarptautišką vo
kiečių laisnį, tai jie priėmė mus 
už savo žmones.

Nuvažiavę j Vieną, visą nak
tį buvome be Šviesos. Žmonės 
vaikščiojo' lyg numirę ir laukė 
kada žemiškas perkūnas pavers 
miestą į griuvėsius, kaip dabar 
daroma Ispanijoj. Nuvažiavę į 
Budapeštą madėrn visur lipdant 
ant stulpų didelius spausdintus 
lapus. Sužinojom, kad tie la
pai skelbia, jog ir Budapeštas 
nuo ryt vakaro bus paskendęs 
tamsoj. Ant Jugoslavijos sienos 
sakė, kad jie nieko bendro ne
turį su dabartine Europos su
irute. Bet pavažiavę toliau ma
tėm kareivius darant manev
rus. Belgrade matėm šimtus 
kareivių visuose miesto kam
puose. Pas juos jau buvo kal
bama apie gesinimą šviesų. 
Italijoj kur tik pasisuksi ten 
pamatysi, jei ne milicininką, 
tai kareivį, visur matyt unifor
mos. Vokietijoj ir Italijoj dar
bus dirba moterys, vaikai ir 
vyrai virš 50 metų amžiaus, 
nes nuo 20 iki 50 metų vyrai
yra uniformose ir kur nors 
dirba karišką darbą. Paryžiuje 
ėmė iš namų brangius daiktus 
ir nešė į rusins apsaugoti nuo 
bombų. Londone kasė apkasus 
parkuose ir sukėlė patrankas

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

■ant didžiųjų trobesių, kad bu b 
;tų galima gerinus šaudyti į lėk
tuvus.

Tvirtinimas, kad Anglija ir 
Prancūzija nebūtų ėjusios gel- 

įbėti Čekoslovakiją yra tik dip
lomatinis išsisukinėjimas. Da
bar Europoj reikia tik ugnies 
kibirkštės, ir tuoj visas žemy
nas degs pragaro liepsnose. Ži
noma ir Amerika vėliau butų 
buvus tame susikMime.

Amerikos prezidento atsišau
kimas į Hitlerį buvo žmonių 
labai širdingai priimtas, nes 
ten buvo pasakyta: kad ir lai
mėtojas karo ir karo pralaimė
tojas po karo abu lieka pralai
mėtojai. Bet Hitleris į tai at
sakė, kad jis visai esąs nekal
tas tame karo kūrime. Girdi, 
yra kaltas miręs Wilsonas, ku
ris padarė Versales taikos su
tartį.

Hitleris dabar jaučiasi di
džiausiu galijotu. Jisai paklup
dė Angliją ir Prancūziją ant 
kelių. Mussolini yra Hitlerio 
sėbras ir taip sako, kaip Ang
lija slaptai groja, o Hitleris 
viešai.

Hitleris išsijuosęs dirba savo 
tautai. Jis mano, kad jo užsi
mojimams nėra galo. Jis pasa
kė savo kalboj Saarbrucke, kad 
Anglija turi žiūrėti savo biznio, 
o jis žiūrėsiąs savo. Reiškia, 
eis atsiimti Klaipėdą, Poznanių, 
koridorių ir kolonijas. Tada
Hitleris valdytų ne 70,000,000, 
bet virš 100,000,000 žmonių.

Bet ar tada jis bus ramus? 
Ne. Jis per Lenkijos kampą 
pasislėpęs žiuri į Ukrainos 
kvietynus. O kaip su Rusija?

NAUJIENOS. Chicago, III

I ACM K-NAUJIEN Ų Foto J

Charlotte Buford, kino 
aktorė, kuri atsiskyrė nuo 
Richard K. Ince.

Ar ji miega? Kada pavasary 
lenkai buvo pasimoję imti Lie
tuvą, Litvinovas šaukė suvaldy
ti banditus. Bet Anglija tylėjo 
ir liepė Lietuvai nusilenkti 
Lenkijai. Juk liepti yra daug 
lengviau, negu veikti... Neilgai 
trukus Hitleris pasimojo eiti į 
Čekoslovakiją. Tada jau Rusi
ja tylėjo — lai būna dabar jū
sų “show”. Anglija paskelbė, 
kai ji eis pagalbon Čekoslova

kijai. Hitleris atsitraukė, bet 
rugsėjo 15 d. jau Anglijos sa
kymas nieko nebegelbėjo. Aš 
savo akimis mačiau Vokietijos 
karo pabūklus ir aš esu tikras, 
kad Hitleris šį kartą ne juo
kais buvo pasiruošęs. Anglija 
tada pamatė, kad tikrai bus ka
ras ir pats Chamberlain skrido 
į Vokietiją, tačiaus tai gelbėjo 
lik kelioms dienoms. Hitleris 
pasakė: “I mean business”. Ta
da Chamberlain pamatė, kad 
teks tikrai nusileisti, jei nori 
sveiką kailį išnešti. Anglija ta
da sušaukė Muencheno konfe
renciją ir davė Hitleriui viską 
ką tik jis norėjo. Grįžęs į Ang
liją Chamberlain ėmė krykš
tauti, kad dabar karo nebusią 
jau per 20 metų. Bet Hitleris 
vos išlaukė tris dienas ir juos 
visus nustebino savo kalba.

1 Gal aš mažai suprantu, / bet 
man rodos, kad ateis Mikas, 
kada Anglija šauksis Bfusijos 
pagelios, nes Litvinovas! tikrą 
liesą pasakė, kad Hitleri\yra 
pasaulio banditas ir kuo grūs
čiai] jis bus suvaldytas, tuo 
greičiau Europoje bus atsteigta 
taika. Bet to be kraujo pralie
jimo nebus galima atlikti. Tik 
viena išeitis yra: jei Vokietijos 
žmonės atsisakytų eiti į karą. 
Bet to negalima tikėtis. Jie yra 
tiek į Hitlerį įtikėję, kad jei 
jis vidurnaktį pašauktų, tai jie 
mestų viską ir eitų kur jiems 
Hitleris lieps. Anglija jau įsiti
kino ir ginkluojasi visu pasku- 
bumu.

Dabar Anglija jau tikrai ruo
šiasi karui. Kitos išeities nėra.

Dabar Hitleris mano, kad

Sveikata, Grožis 
ir Švara

bu- Galima Lengvai Įgyti Pas

kitą kartą karalius Jurgis at
skris pas jį atsiklaupti ant ke
lių. Bet šį sykį Hitleris apsi
riks. Jau Anglija pas Hitlerį 
nebeskris, dabar ji “mean
dness”. Vargšė Prancūzija bu
tų ėjus, jei Anglija butų stvė- 
rusi Hitlerį, kada jis buvo daug 
silpnesnis.

O kaip su musų Dėde Samu? 
Už kieno nugaros jis stovi? 
Ar jis tikrai neis į talką suval
dyti banditus? Gal mėnesį vie
ną ir kitą neis, bet vėliau eis. 
Reikės eiti, nes Hitleris 
pasiskelbė Europos viešpačiu. 
O viešpatį reikės pasiųsti šu
nims šėko piauti. Dabar kaize
ris piauna ir yra patenkintas. 
Juk tada kaizeris, turėjo visas 
kolonijas. Tai ko jis norėjo? 
Ar ne Rusiją ir Prancūziją už
imti ir padalinti savo vaikams?

Jei karo nebus šįmet, tai jis 
bus kitais metais. Išrodo, kad 
Europa karo neišvengs. Pir
miau reikė io pertikrinti Angli
ją. Dabar f i jau yra pertikrin
ta. Anglija ir Amerika karą 
pralaimėti negali, gal joms pa
siseks ir Hitlerį paklupdyti.

Kaip bus, niekas tikrai neži
no. Bet Europoj laisvai kvė- 

Įpuoti negalima. Visa Europa 
yra durtuvais suramstyta ir vi
si laukia kas iš to išeis. Ypa
tingai jauni kareiviai, šiandie 
jie gyvena, rytoj gal jau bus 
pasiųsti į skerdynę. Mano di« 
dziausis džiaugsmas butų pa
matyti Europą susitaikiusią’ be 
karo, bet mano protas neišne
ša kaip tas bus įvykinta.

(GALAS)

Kiekvieną Krautiivninką

Vargu yrą kur žmogus, kurs 
nenorėtų atrodyti sveiku ir 
gražiu, — sunkiau butų gali
ma Prasti šeimininkę, kuri ne
sistengtų palaikyti namus šva
riai. Ir visa tai taip paprasta, 
kad, rodos, daiktas tik kelių 
centų verčios butų.

štai šiandien, kooperuojant 
veik visiems krautuvninkams 
eina į pasaulį “Sveikatos ir 
Grožio Proga.” Skelbimas di
džiulis telpa ir Naujienose. 
Tik žvilgterėjus, galima jame 
įžiūrėti Palinolive muilą, Con- 
centrated Super Suls ir Octa- 
gon produktus- Tai ypatinga 
proga šeimininkėms įsigyti 
muilų išteklių labai žemomis 
kainomis. (Skelb.)

CESNAKAI-PETRUSKOS nuo 
AUKŠTO KRAUJO spaudimo

Me likai! raportai aako. w»d Ocsiiakų-Pet- 
niAkų koncentratas turi dvigubą veikimą 
aukštam kraujo spaudimui mažinti. Pirma, 
jis linksta atleisti sustingusias arterijas. An
tra, jis patikrina ar sutrugrdo atmatų su- 
sistovėjimą žarnuose, vieną ir aukšto kraujo 
spaudimo priežastį. Norint gauti koncen
truotu Aesnakų ir petrufekų bekvapėj, be
skonė} formoj, klausk savo vaistininko ALL- 
IMIN, Garlic-Parsley tablečių. Didelės dė
žės 50 c. begalo pinigus taupantis pakelis 
$1.00. ALI.IMIN vartojamas pakartotinai su 
reguliariomis pertraukomis padeda sumažin
ti aukAto kraujo spaudimą, galvos gėlą ir 
svaigulį, paeinančius nuo aukšto spaudimo. 
Kad sužinoti kas pakelia kraujo spaudimą 
ir gydymą, klausk gydytojaus. Del dykai 
sampelio ir knygelės apie vertingas aukėto 
kraujo spaudimo žinias raėyk
VAN PATTKN CO., 54 W. Illinois. Dept. F.

Chicago

SVEIKATOS * GROŽIO

saugok Šeimos sveikata UŽLAIKYK ODA JAUNA, GRAŽIA

PALMOLIVE
MUILUI

SPECIALIAI ŽEMOS KAINOS ANT 
VISŲ OCTAGON PRODUKTŲ 

PER ŠĮ IŠPARDAVIMĄ

SAUGOKIS NUO 
VIDURAMŽĖS” ODOS

PIRK 3
ŠMOT. SPE 
CIALIO IŠ- 
PARD. KAI 

NOMIS

' SPECIA 
LIAI ŽEMA 
KAINA PER 

ši išpar
davimą ,

Palmolive 
padarytas 
Palmolive 

vie-

Octagon Bar Skalbiamas Muilas
Octagon Soap Chips ‘

Octagon Cleanser
Octagon Priausiamas Muilas 
Octagon Smulkusis Muilas

s Octagon Muilo Milteliai

is naujas, pagerintas Super Suds mėlynoj dė
žėj dabar yra koncentruotas, kad duoti 60% 

kietam 
pur-

Octagon 
kuponus, 
vanų pasirinkimui. 
Visi Octagon produktai padaryti iš geriausių 
dalykų—sujungiant aukštą kokybę SU ekono
miją.
Pradėk vartoti šį Octagon didį produktą šian
dien I Nusistebėsi, kaip greit išaugs kuponų 
krūva—kaip puikios dovanos bus jūsų. No
rint gauti aykai iliustruotą kataliogą, rašykit 
Preimum Department, 17 Sussex Street, Jer- 
sey City, New Jersey. *

PADARYK OCTAGON SAVO 
“SKALBINIO ŽODŽIU” 

roduktai turi vertybes premiumų 
lurie tinka daugiau kaip 1,000 do-

Palmių 
pagelbi- 
sausos, 

maloni, 
tiksliai, mink- 
. padaro veido

KON CENTRUOTOS 
SUPER SUDS PLAUNA 
DRABUŽIUS ir LĖKŠTES

LIGONINES 
SVARAI

1 PADARYTAS SU MA 
LONIU ALYVŲ 

ALIEJUM
Palmolive padarytas su Alyvų i 

aliejais, gamtos puikiausiais grožio 
ninkais. štai delko jis taip geras di 

negyvos “Viduramžės”* odos, 
skirtinga puta valo taip 

ština ir skaidrina oda . 
išraišką žvilgiančia.

Saugok savo grožį 
. . . grožio muilu, kuris 
su Alyvų aliejum. Pirk 
muilą po 3, 6 ar 12 gabalų 
netomis nuo savo artimiausio dy 
lerio šiandieni

TEIKIA 60% DAUGIAU MUI
LO, NES KONCENTRUOTAS 

pagerintas Super Suds mėlynoj dė ., j - - - -•
daugiau muilo, negu pirma net ir 

vandeny . . . muilas, kurs išmirkys 
vą ... pašalins trynimą! ■ -

Beto koncentruotus Superv Suds pa
daro drabužius ir lėkštes tikrai šva
riais — LIGONINĖS ŠVARA! Jis 
išnaikina visas bakterijas, ką įspėja 
gydytojai purvinuos drabužiuos esant.

■ •

ACT TODAYSALE AT ALL DEALERS DISPLAYING THIS AD
_____ r.. .. • '---------------------------------------------------------- ----- ------------ --------------- ----------------------- -------- - - -

i ĮgĮ

DUODAME
PINIGUS!

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

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

Association
1739 S. HALSTED ST.
Atdara kas dieną nuo 8 ry- 

o iki 8 vakaro, išskyrus ne- 
dėldienius.

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

Rudeninių Madą 
Knyga

pCflk k% gavome naują madų 
knygų, kurią galite gauti pas 
aras už 15 centų. Siųskit gavo 
tenderius^
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Ne reakcinė pergalė

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ IK 
MEKSIKOS DARBI-

Nors republikonai pereito antradienio rinkimuose 
turėjo stambių laimėjimų, palyginti su balsavimais, įvy
kusiais per paskutinius šešis metus, bet jų pergalė nėra 
jau tokia didelė, kaip bando išpusti kai kurie laikraščiai. 
Iš tiesų, tai jie buvo sumušti. Atstovų bute, kuris buvo 
visas perrenkamas, republikonams teko tiktai šiek-tiek 
daugiau, negu trečdalis vietų. Senate ji dar visai silpni. 
Gubernatorių vietų jie turi tiktia trečdalį.

• Didelį džiaugsmą republikonams suteikė Thomas E. 
Dewey, kuris jų sąrašu ėjo į New Yorko gubernatorius 
ir ką^tįk nesumušė gubernatoriaus Lęhmano., Reikia pri
pažinti, kad Dewey “bėgo” smarkiai, nes iš 4,706,612 visų 
paduotų balsų demokratų kandidatui teko tik 67,446 bal
sų dauguma. Bet turime neužmiršti, kad Dewey nėra pa
prastas republikonas. Kai jisai prieš porą metų ėjo į dis- 
trikto prokuroro vietą, tai jį rėmė Amerikos Darbo Par
tija ir New Yorko meras La Guardia.

Taigi dabar daugelis žmonių už jį balsavo dėl to, 
kad jie laikė jį pažangiu kandidatu. O gubernatorius 
Lehman, nors ir yra demokratas, bet nevisuomet pritar
davo Rooseveltui. Vyriausiojo teismo reorgauzavimo 
klausime jisai ėjo su prezidento priešais.

Ištikimiausias Roosevelto rėmėjas New Yorke yra 
senatorius Robert F. Wagner, darbo santykių akto auto
rius, ir jisai gavo dabartiniuose rinkimuose daugiausia 
balsų, sumušdamas republikoną O’Brian’ą 475,000 daugu
ma. Kitas naujosios dalybos šalininkas, James M. Mead, 
irgi kandidatavo į senatą New Yorko valstijoje, ir taip 
pat laimėjo daugiau, kaip 400,000 balsų dauguma.

Jeigu prie to dar pridurti, kad Californijoje praki
šo republikonas gubernatorius Merriam, kurio vietoje ta
po išrinktas demokratas Culbert L. Olson (prižadėjęs pa
leisti iš kalėjimo Tomą Mooney); kąd Chicagoje repųbli- 
konai tapo iššluoti iš visų vietų, ir kad Marylande pra
laimėjo republikonas gubernatorius Nice, — tai rępublį- 
konų triumfas visai neatrodo įspūdingas.

Demokratai buvo sumušti New Jęrsey valstijoje, bet 
kas^gali tai apgailestauti? “Diktatoriaus” Hague’o ma
šina toje valstijoje yra ne tik reakcinga, bet ir'supuvus. 
Nę.daug nuostolių turės pažangioji Amerikos vi^ųpmenė 
ir dėl demokrato Curley pralaimėjimp Massachusetts 
valstijoje, nes jo reputacija irgi prasta.

Bendrai galima pastebėti, kad republikonai šiuose 
rinkimuose daugelyje vietų statė np Hooverio plauko 
kandidatus, bet jaunesnius ir pažangesnius žmones. Jų 
pasisekimas rodo, kad balsuotojai šiandien ne tiek paiso, 
kuriai partijai kandidatas priklauso, bet kokios jo ijdęjop.

Tiesa, yra ir išimčių. NJichigane, Wisconsine ir Min- 
'nesotoje prakišo pažangus ^andidatąi. Ęet čia buvo ypa
tingos aplinkybės. Michigąne Amerikos Darbo Federaci
ja rėmė republikoną prieš gubernatorių Murphy dėl toz 
kad pastarasis buvo palankus CIO. Wisconsine ‘ La Fol- 
lette’ąs nesiskaitė su fąrmerių ir darbininkų organiza
cijomis ir steigė savo atskirą Progresyvią partiją, skal
dydamas pažangiąsias jėgas. Minnesptoje Farm(erių-Dąr- 
biųinkų partijoje ėjo tokia aštri frakcijų kova, kad dau
gelis jos narių atsisakė remti guberpatorių Bensoną, ku
ris vadovauja “kairiąjąi7 partijos srovei. ,

Kova tarpe Ąipęnkpą Darbo Feįderacijps ir CIO, nu
lėmę rinkimus rępjubli^opų naudai ir Pennsylvanijoje. 
Jeigu tos darbininkų srovės ir toliau viena su kita pešis, 
tai atžagareiviai ateityje dar labiau"sustiprės. Bet Šiaip, 
reakcijos jėgos hpbutiį pavojingos. Net ir republikonai, 
kaip pąitębėjomę, stengiasi statyti į pryšakį liberališkes- 
niųs žmones. Reiškia? naujoji dalybą, net ir tuomet, kai 
ji pralaimi, verčia sąyo priešus ženąti priekyn.

Amerikos Darbo Federaciją 
savo konvencijoje Houston’e 
('Į’ex.) priėmę rezoliuciją, kad 
reikia ręorgąnizuoti Pan-Ame- 
rįkiąę Dąrbo Federaciją (Pan- 
Ąrnęricąn Labor Federatįon), 
kurį buvo įsteigta dar Samuelio 
Gompęr$o laikais. Rezoliucijoję 
tarp kitko saldoma:

“Reikėtų apsvarstyti, kad 
be atidęljojiąiC turi būti re
organizuotą Pan-Amęrikine 
Dąrbo Fęderąęįją, kaipo į- 
rankis dąrbiųinkų vienybės 

, ir geresnio susipratimo tarp 
taptų vakarinėje pasaulio da
lyje.

“Daugelis vadinamų lais
vųjų valdžių Cen tralinėj e ir 
Pietinėje Amerikoje nepripa
žįstą darbo žmogui laisvės 
ofganizuotis ir kovoti dėl sa
vo būvio pagerinimo. Tikru
moje tos valdžios turi mažai 
bendro su laisve ir demokra- 
tybe ir jų despotizmas yra 
negeresnis už mili tarinių dik
tatūrų.”
Pan-Amerikinę Darbo Fede

raciją įsteigė Amerikos Darbo 
Federacijos vadai kartu su 
CROM (Meksikos Regionalinės 
Darbo Konferencijos) vadais, 
15 metų laiko atgal. Bet per 
kelis paskutinius metus ji buvo 
visai paliovusi veikli. Dabar ji 
bandoma vėl atgaivinti. »•

Šituo tikslu Matthew J. Woll 
ir J. Chester Wright, žymus 
Am. Darbo Federacijos virši
ninkai, ųųvyko į Meksilfą pasi
tarti su CROM viršininkais, 
Luis N. Moron.es ir Eųcąrio 
Leon.

Bet darbininkų organizacija, 
kuriai vadovaują Mpęęąęs, yra 
labai nusmukus. Ji b(ęt,urį tiktaį 
apie 50,000 narių į^ęjisikoje. 
Tuo tarpu kita Meksikos darbi
ninkų organizacija, GJM (Mek
sikos Darbininkų Į^ępfęrenci- 
ja) jau turi apie LOpO’/Oį)^ na; 
rių. Neseniai po jos vadovybe 
buvo sušauktas Meksikos mies
te Lotynų Amerikos darbinin
kų kongresas, kuriame dalyva
vę ir Ję^n L. Lęyyi^ nuo C.LO.

Atrodo," kad Woll nori atgai-
Ųąil.-Ąmęnkinę Darbo Fe

deraciją su tikslu užbėgjti už 
ąl;ių CIO įtakai tarpe Meksikos 
ir Pietų, Amerikos darbininką. 
Šavo kivirčus J. V. darbininkų 
vądąi neša ir į kitas šalis.

j ėjas demokratų nacionalinio 
komiteto centre. Republiko- 
nų pirmininko John Hamil
tono kalbas rač^ i o spaudos 
direktorius, Franktin Walt- 
man. Roddan ir Waltmąn 
buvo laikraščių koresponden
tai Washingtone. Kiekvienas 
ją laiko partijos centre pra
kalbą dirbtuvę, kuri gamina 
kalbas visokiais klausimais 
kiekvienam kandidatui, rei
kalaujančiam literatinės pa
galbos.”
Taip buvo daroma ir pir- 

miąu. '
“fl^ardiąg ir Cooįįdge (sa

kę Cląpper) samdę tą patį 
rašytoją. Tai buvo Judson C. 
Węllivėr, kurisz buvo kores
pondentas Wasbingtonę. Jį 
pasisamdė Hardingas rašyti 
kalbas... Iląrdingui mirus, ji- 
sąi tą patį darbą dirbo Cool- 
idge’ui.”
Laikraščiai dažnai atkreip

davo savo skaitytojų dėmesį į 
didelį skirtumą tarpe Hardin- 
go-ir Coolidgc’o kalbų stiliaus; 
o tuo tarpu tiem abiem prezi
dentam kalbas rašė tas pats as
muo. I <

Prezidento Roosevelto kalbų 
autorius yra Thomas G. Corco- 
rąn (kurį Roosevelto priešai 
praminė “Tommy the Corc”).

Cląpper sako, kad jeigu as
muo, kuris kandidatuoja į auk- 
J 1 * ’ • * štą valdinę vietą, nemoka pats 
pasirašyti savo prakalbas, tai ji
sai yra nevertas to, kad žmonės 
už jį balsuotų. Kandidatas tu
rėtų būti tas, kuris rašo jam 
prakalbas^

Bet kažin , ar su tuo galima 
ąutikti? Rinkimų kampanijoje 
kandidatų kalbos, tiesa, yra 
svarbus dalukas. Bet žmogus 
gąli būti' -gabus kalbėtojas, o 
ląenkas adi^ąiistratorius,/ įsiū
lymų lęidėjas arba teisėjas; ir 
■» • f ■" ’C • ■ i j / <. 11 • Į > i '

atbująi. Asąiąo, kutris turi ankš
tas kvąlifikąęįjas * tįi vietai, į

Lenkų dvarininkų smaguriavimai 
ir Lietuvoj likimas I

Reikia mokytis iš gyvenimo 
• rnlrfn ir imnnrtnii/liiini i onvmc*

Kaip lenkų bajorai šeimininkauja Tešene. — Adminis
tratoriui suteikta teisė visus čekų pirkimus panąi- 
kiųti. — Kiepo galia, to ir valia. — Fašizmo įsiga
lėjimas Čekoslovakijoje. — Vis tai “taikos” labili! 
— Kas butų, jei Lenkija okupuotų Lietuvų? — Eu
ropos gyvenime, jokių pragiedrulių nematyti. — Kas 
atsitinka, kai viskas remiama fizine jėga.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
visa tai padaryta

taiką laime-
neva

faktų

Ir
“taikos” labui.

; t • ' < f
Nežinau, kaip visų tų 

akivaizdoje gali jaustis Prancū
zijos socialistai? Jie viešai dar 
niekur nėra deklaravę, dėlko 
jie taip, o ne kitaip pasielgė? 

’Jų pasiteisinimų neišgirdus, 
sunku juos kaltinti, bet jų pa
darytiems žygiams nėra jokių 
pasiteisinimų!

Susilaikysime juos smerkę.
Tik vieną tegalime daryti iš

būtį labai* ipęąjkas kalbėtojas. 
P^ę^įdenlai, koįigresmanai, gu
bernatoriai i ir Lt. yra renkami 
ne tam, kad jie sakytų prakal
bas, bet tam, kad atliktų tam 
tikra darbą!

mas šiuo metu jokiu badu nė-

Bet ąpie tai kada nors vėliau.
Dabar dar keletą žodžių dėl 

Lenkijos clgesenos.
Iš Lenkijos žygių okupuota

me Čekoslovakijos krašte pigu 
įsivaizduoti, kaip Lenkija pasi
elgtų Lietuvoje, jei jiems pa
vyktų Lietuvą okupuoti.

Pirmoje eįįeje jįe ir Lietuvo
je panaikintų žemės reformos 
įstatymą ir visus dvarus grąžin
tų buvusiems jų savininkams. 
Juk ir Lietuvoje jie turėtų ati
taisyti tas “skriaudas”, kurias 
lictuyįai neva padare lenkams.

Tai labai kartus žodžiai, bet 
jie visiškai atitinka šių dienų 
Europos politikos nuotaikų.

lai žiauri gyvenimo tikrovė!
Tokius faktus galvoje turint 

Lietuva turi dėti visas pastan
gas, kad Lenkija nieku budu 
nedrįstų įkelti kojos į Lietuvą! 
Bent šiuo momentu kiekvienas 
lietuvis turi įsidėti į galvą vie
ną, kad ir nejaukią mintį, kad 
ir labai skaudžią tiesą, bet tie
są — lenkų bajoras yra fizinis 
lietuvio priešas! Jei jisai toksai, 
tai teikia iš to daryli atitinka
mas išvadas ir taip elgtis su 
juo kaipo su lokiu priešu.

Iki Lenkiją valdys bajorija, 
o ypač toji bajorija, kuri Lie
tuvoje dar turi šiokių tokių ry
šių, su tokia Lenkija Lietuvai 
niekuomet nebus pakeliui! Len
kijos bajoras, kad ir saldžiais 
žodžiais kalbėsis, bet visuomet

būtų tai žęmės reformos įstaty
mo panakimmds. Sunku net įsi
vaizduoti, kas tuomet Lietuvo
je pasidarytų! Juk bajorų gūž
tose ne pėdsakų nepaliko! Jie 
gyvepa sau ramiai ir dirba! 
Lietuvos tasai bežemis, maža- 
žemis taip jau įsikūrė gautame 
žemės gahąįęįyje, kad jam nė

P,ORIŠKŲ PRAKALĘŲ 
AUTORIAI

Sijemet įšvęsta 1443&.- 
" 220 kg sviesto

JAUNAS; — praėjusią s#-

Ligoninių tarnautojai

KAUNAS. — Ligšįol dar 
niekas ^epasirupino Jų būklės 
pagerinimu. Dabar kai kuriose 
Kauno ligoninėse tarnautojai 
turi dirbti vidutiniškai pę 12 
vai. per parą ir už tąi gauną 
mažą atlyginimą. .Ligpijinių 
tarnautojai pageidauja, kad li
goninės priimtų daugiau nau
jų tarnautojų ir tąo paČįu su
trumpintų dabar

centras” išvežė į
5.02.610 kg sviesto. Nų.q jpfity 
pradžios ligi šio laiko “RieiKH 
centras” jau išvežę' ■i<.12^22Q 
kg, o praėjusiais metais per tą 
patį laiką sviesto buvo išvežtą 
12.116.070 kg. Pieno perdirbi
mo bendrovėms už išvežimui 
tinkamo aukščiausios rųšies ____ _____
sviesto kilogramą mokyta po ligoninėse tarnautojams darbo
3 Lt. laiką.

Virpąs žymus Wąshįngtonę ' 
korespondentas, Rąymęnd Cląp-
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rių prakalbas rašo ne jie pa
tys, bet pasamdyti žinoųęs, a- 
pic kuriuos pąbĮika ųieĮko neži
no. Kai per radio pasako kal
bą koks nors stambus valdžios 
šuląs arba kongreso narys ar- 
$a kandidatas į aukštą vaidinę 
vįetą, tai pubjįka mąąę, kąd ji 
girdėjo to asmens mintis, ir pa
gal tą kalbą sprendžia, ąr jį 
remti, ar ne. Bęt, is Ųe^sų, sako 
Cląpper, tą' kalbų ąutpriąi yra 
visai kiti ąsmęįą. Jisai jąos va
dina “ghost, writers” (dvasios 
rašytojais).
^las’paprotys, kad polifikįe- 
riai pasiima kreditą už kitų 
žąipnią parašytas kalbas, pra
sidėjo dąr Washipgtono laikais. 
Garsiąją Washingtono atsisvąi- 
Ipnimo kalbą parašė ne Wash- 
fo^ęnąs, bet Aleksandras Ha- 
miįtonąs. ę) šiandien tai yra yi- 
sų prijmta madą.

“Genęralinis pašto virši- 
niąkas Fąrley, kuris yra <je- 
mokratų nacionalinio koiąi- 
telo pirmininkas, nerašo kai-

U Įtomo™’ CIW^- .Wq Eddie Roddan, kuris y- 
ra Charley Michelsono padė-

KUR ŽMONES EINA 
GIMDYMO LAŽYBŲ
Kur gi kitur, jei ne Jungti

nėse Valstybėse? Neseniai be
darbiai vyrai sugalvojo ypa
tingą lošimą — lažybas: lau
kiant kurio nors darbininko 
šeimoje naujo kūdikio, kiti 
darbininkai daro spėliojimus, 
kurią dieną, valandą ir minu
tę turi gimti kūdikis; kiekvie
nas tų lažybų dalyvis sumoka 
po 1 dpi. ’kas atspėjo laiką, 
tam išmokama 100 dol. Visa, 
kas susirenka višum 100 dol., 
jasilieka tėvui kitoms išlai- 
lonis padengti. Toks lošimas 
ina ypatingai darbiąinkų ir 
mulkių verslįninkų kvarta

luose.
■4- —

[ACME-NAUJIENŲ Foto*]

Mąrląąe .plętrįęli, pagar
sėjusį filmų aktorė, geria 
šampaną laikraš liniukų 
kompanijoje Paryžiuje.

faktų ir neapgaudinėti savęs 
bet kokiomis iliuzijomis!

O tię faktai sako ir įrodo, 
kad Lenkiją įsibrovusi į Čeko
slovakijos žemes atiminėja iš 
čekų turtus ir juos veja iš le
nais! Viena dar laimė kad če
kai dar turi kur bėgti!

Jei Lenkija įsigalės Lietuvo
je, nebus kur jau lietuviams 
pabūgti. Šitai neįtikėtina gali 
pasirodyti tiktai tiems, kurie 
toliau nuo Lietuvos gyvena, ku
rie nesusivokia šių dienų Eu
ropos politikoje. Arba to gali 
nesuprasti tie, kurie gyvena dar 
visokiomis iliuzijomis.

Iki Vokietijoje ir SSSR vieš
pataus dabartiniai režimai, Eu
ropos demokratija yra bejėgė 
atsispirti prieš męucrniška.ią 
gerai ginkluotą, rafinuotą, žiau
rią ręakęiją!

Toji reakcija ąiažesnes tau
tas tik gali pažaboti ir padary
ti savo reakcijos klusniu įran- 

Tokiu savo klusniu įran
kiu jie jau daro Čekoslovaki
ją! Čękų tauta, norėdama save

gerai jį apkrausčius, visai jį 
nuginklavus, galima dar šiokia 
tokia kalba.

Lietuvos — Ameri
kos sutartis dėl 
karinės prievolės

eities ir neturi!
Europos gyvenime jokių pra

giedrulių nematyti ir tie, kurie 
tiki buk taiką laimėję, buk 
prašinėsianti geresnio, taikes
nio gyvenimo era arba tik sa
ve apgaudinėja, arba kitiems 
akis muilina, arba siauro ego
izmo vedami daro sau iliuzi
jas! Išvengti savai valstybei 
karo ir kitas atiduoti reakcijos 
malonei ir jas pastatyti nugalė
tojų padėtyje — tai nėra jokie 
nuopelnai taikai, o tik savos 
silpnybės ir egoizmo demonst
ravimas!

(Bus daugiau).

ti, kad kadą pors jisai tos že
mės negalės tekti. Juk jis gavęs 
tą žemės gabalėlį šventai tiki, 
kad istorijos buvusi klaida ati
taisyta. Jo tėvai, jo protėviai ė- 
jo dvąiąiąsę fyau^žiąyą, (Jąąge- 
lis dvarininkų savo laiku kaip 
tik iš lietuviu valstiečių tas že
mes būvą atėmę, ir štai kruvi
noje kovoje tūkstančiais gyvy
bių palydint pagaliau jisai at- 
gąyo, kas jam iš seno tikrai 
priklausę!

Tai yra jo, o ne kięąę kito 
nuosavybė!

Bet lenkai, jei lik payyktų 
jiems okupuoti Lietuvą, lįjtąip 
negalėtų pasielgti, — jie darytų 
viską, kad dvarus seniems jų 
buvusiems savininkams grąžin
ti, nes tuo pačiu jie Lietuvoje 
sustiprintų lenkišką gaivalą, o 
be lenkiško gaivalo sustipriųi- 
ipo lenkų valdymas Lietuvoje 
yrą vįsai neįmanomas.

Tie dvarininkai iš naujo at
kutę butų geriausi lenkų žan
darai Lietuvoje! Tokiu atveju 
lenkų okupavimas Lietuvoje 
reikštų fizinį lietuvių tautos 
naikinimą, nes tik fiziniai lie
tuvių tautą išnaikinus lenkai 
galėtų saugiai jaustis Lietuvo
je. Juk panašiai jie elgįąsi da
bar okupuotame Čekoslovaki
jos žemės plote, čekus veja 
Jauk. Bet čekus dar yra l<ur iš
varyti. Čekija dar neprarado 
savo valstybės.

Lenkai Lietuvoje ąetąrętą 
kur išvaryti lietuvius, tai tųrę 
tą* jįfe juoą fiziniai naikinti,

pasibaigus turkai pasielgė su 
armeąaisj graikais, kurių bele-

Lietuva ir Jungtines Ameri- 
l<os Valstybės, norėdamos su- 
tvarbyli tam tikrais atsitiki
mais karinės prievolės bei kitų 
ištikimybės veiksnių atlikimą, 
kiek tai liečia vienos šalies pi
liečius, arba kai kurių katego
rijų asmenis, kurie gimimu yra 
įsigiję abiejų Šalių pilietybę, su
darė šiuo reikalu sufarlį. Tos 
sutarties pagrindiniai dosniai y- 
ra šie:

Iš vienos susitariančios šalies 
piliečių, kurie buvo arba bus 
naturalizuoli kitos šalięs terito- 
rijoje, sugrįžusių į savo pir- 
mykšt&s pilietybės šalį, nebus 
pęikaįįujama atlikti karinę 
prievolę ar bet kokį kitą ištiki
mybės veiksmą, ir jie nebus 
baudžįami už pirmykštį emi
gravimą arba už neatsiliepimą 
į šaukimus karinę prievolę at
likti, jei tie asmenys neturėjo 
stoti į karo tarnybą prieš tai, 
kai apsigyveno tos šalies teri
torijoje, kurios pilietybę įsigijo 
nątųralįzuodamiesi. Bet jei bet 
kurios šalies pilietis, kuriam 
laidomas šis straipsnis, vėl ap
sigyveną sąvo kilimo salyje, ne- 
budąinas pasiryžęs grįžti į šalį, 
kurioje naturalizavosi, tai jis 
bus laikomas atsisakiusiu nuo 
natūralizacijos. Asmenį galima 
įus laikyti neturinčiu intenci
jos grįžti tuę atveju, jeį jis, na- 
luralįząyęsią vienoje šalyje, iš
gyveno antroje šąlyje daugiau 
kaip dvejus metąs. Pretenzija 
jicbuę taikomą tuo atveju, kai 
bus patiekta priešingų įrody
mų.

Asmuo gimęs vienos šalies 
teritorijoje iš tėvų, kurie yra 
antrosios šalies piliečiai, ir tu
rįs pagal salių įstatymus abie
jų šalių pilietybę, jei nuolat gy
vena tos šalies teritorijoje, ku
rioje gimė, liepus verčiamas ai-

šalies teritorijoje. Bet, jei tas 
laikinas apsigyvenimas truks il
giau kaip dvejus metus, jis bus 
laikomas nuolatiniu, nebent bus 
užtektinų įrodymų, kad sakyta
sis asmuo greitu laiku grįš į 
antrosios šalies teritoriją.

Ši sutartis gali liesti kai ku
riuos lietuvius, iš Lietuvos iš-

asmuo iš Lietuvos išvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes 
ir ten gavo pilietybę, tai jis ga
li grįžti į Liętuvą, ir čia nebus 
verčiamas nei karinę prievolę 
atlikti, nei baudžiamas už tai, 
kad emigravo. Taip pat jaunuo
lis gimęs Amerikoje iš Lietuvos 
piliečių tėvų, laikinai nusigyve
nęs Lietuvos (iki 2 metų) ne
bus čia verčiamas atlikti kari
nę prievolę.

Sutartis jau ratifikuota (pa
tvirtinta) ir ji galios 10 metų.

vienus metus prieš suei- 
10 metų terminui, nepa- 
antrajai pusei noro su- 

atšaukti, tai sutartis bus

bent
nant
reikš
tartį
laikoma prailginta nenustaty
tam terminui. VDV

Kaune Vaginėja Auto-
i f " ** <"' / ♦ ? "

mobilių Dalis
KAUNAS — Privatinių au

tomobilių savininkai nusiskun
džia, kad pastaruoju laiku Kau
ne labai dažnai paliktus gatvė
je automobilius apvagia: nu
suka benzino bako vožtuvus, 
nuiminėja ratų gaubtuvus ir 
kt. Kadangi ratų gaubtuvui nu
imti reikalingi įrankiai, tai 
spėjama, kad tą darbą atlieka 
jau patyrę “automobilistai”. 
Kaip žinoma, Kaune yra dide
lė automobiliams garažų stoka, 
todėl daugumas privatinių au
tomobilių savininkų savo ma
šinas nakčiai palieka gatvėse, 
kur šie ir apvagiami. Apsisau
goti nuo šių vagių labai sun
ku, todėl pati visuomenė, pa
mačiusi prie automobilio šeimi
ninkaujantį “specialistą”, tu
pėtų apįe tai skubiai pranešti 
artimiausi&ų budinčiam poli-

skerdė.
Pasaulis ir tuomet tylėję! Pa

saulis veik ąpja tąi nieko neži
nojo, taip "lygiai kaip dabar tybpiUh karinę prievolę ar bet ko- 
čekus naikinant. kį kitą ištikimybės veiksmą, jei

Pasaulis gal ir šiuo atsitiki- laikinai apsigyvens antrosios gijos parei^unu.

Moron.es
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etroito Lietuvių Žinios
H

DETROITAS LAUKIA SVEČIU LAPKRIČIO 20 DIĘN4

SpringfieM, Ęl.
—---------j, D

ęųncerto reikalų. — Angjjaka- 
sių specialus susirinkimas.— 
Mirimai..
Reikalais suęęnginąo Ipncęrto 

Chicagos lietuvių pagarsėju
siam chorui “Pirmyn”, kuris 
pereitą vasarą lankėsi Lietuvo- . ■; •-•ft f;-7'' ’. ....... '. •< '".’C"’...zje ir ten ląbąi gerai pasižymė
jo. Lapkričio 6 dieną įvykę 1- 
hiąs vietos 5-ių draugįjų atsto
vų poąėdjs.

^tstįovps prisiuntė šios drau
gijos: Lietuviu kultūros brau-

s®

j

‘ s

■; ?

Draugijos); p-nją Jiiha JJukai- 
tienę, ’ getras ‘ Katilais’, Lietūvįą 
Moterų Šusįy. R. lt. kuopa: p-’ 
mą Vcrpiąką Stiijibui’jenę, p-ią 
žęntelięnę; SLA 158 kuopa; 
J^udzą" Česnių, Petrą Kliąuįą; 
SLD kuopa/ Jurgį Slaflievičiu,

A';?-

vieno žmogaus kelias 
. raO w j° >?a 

sięųią.1, nęs tai prigimtas ip- 
stipintas, kuriuo šiandien yra 
pagrįstasJr visas musų pasau- 
lis’ ^upįna^i ^įųti
sayo gyvėnipnų, vien^^t; gari
na ųpylinįęs ir viso pasaųųo 
gyyenimų. Jam sustojus,’ su
stoju yiąas gyvenimiškais ju- 
dėiiinąs n^ęyėikju Ramone, 
•nebesiplėstų lųokslpš ir visa 
kita.

^ežiurįųt kąs bųtuni: savi-

V1W: M W W*ti į sayp apylinkės gyvenimą 
—jį gerinti. Visi džiaugiamės 
ir pasėkomis. Mes norime gerų 
ino'kyklų, žąismaviečių, par
kų, norihie ir bažnyčių. Tai 
tik tiesioginiai keĮi dalykėliai. 
Bet prie apylinkės augimo pri
sidedam ir kitais budais, bu-

ve

pa.

DETROIT, Mich. — Visi 
troiliečiai su nekantrumu lau
kia lapkričio 20 d. Mat, tai bus 
nepaprasta ir detroitiečiams la
bai reikšminga diena. O reikš
minga ji bus dėl to, kad įvyks

dainų šventė. Apie pirmąjį cho
rą nėra reikalo daug kalbėti: 
jis yra vietinis ir gerai visiems 
žinomas. “Pirmyn” choras iš 
Chicagos irgi daugeliui žino
mas. Jis ypač išgarsėjo šiais 
metais, nes aplankė Lietuvą ir 
ten davė per dvidešimt koncer
tų. Be to, jis koncertavo Lon
done ir laive, kuriuo plaukė. 
Tai buvo pirmas toks įvykis,

Ir tas choras ne tik aplanką 
Lietuvą, bet ų- paliko ten labai 

Šią proga 
“Pirmyn’’peikia pažymėti, jog 

ęhoro nariai yra 
Amerikoję gimę jaunuoliai ir 
jaunuolės.

Detroitięęiams bus tikrai di
delė įdomybė pamatyti ir iš-

apie tai atsiliepė. Sako,.tai gra
žiausias dalykas, kokį Dailėj 
chųrąs gajlęją pątĮąryti ^yiesda- 
>w W 'M?.*.1?* ^lavLnl? chor 
rą kaip “Pirmyn”. Aš tą cho
rą, esą, girdėjau daiuojami 
Palangoje, — tiesiog negalimų

daįriąvimu.
“Pirmyn” chorui vadovaują

Pats!p. I£azys Steppnąvicius, kuriąnjL 
choras man yra gerai žinomas, daugiausia priklauso kreditas 
ir aš esu tikra, kąd dętroitįe- ir už tai, kad tas choras galė- 

. jo aplankyti Lietuvą. Lapkri-ęiai juo bus patenkinti.
Aną dieną sutikau Dr. Joni- čio 2,0 d. Lietuvių svetainėje 

kailį. Žodis po žodžio — ir aš 1 detroitiečiai, reikią tikėtis, su- 
prisiminiau, kad netrukus Dėt- sirinks gausiai su “Pirinyr 
roilą aplankys “Pirmyn” cho-j choru ir jo vedėju susipažinti 

kad Amerikos lietuvių choras j ras. Daktaras labai palankiai1 Kemęšienė.

cč v

išspręstą, l;ad sieiųęt dąbąrlu 
ųįųm ęudęps se&ępp jau nėra 
gulima suspėti koncertą sureng
ti. .

Nutartą kpnęęrtą rępgįį vasa
rio męnęsL PaPlinįnjt, Lietuvių 
Įsi s teigimo Neprįkląusęmybėš 
Qįųną, vasąrįo 16 dįepą. Iki 
tąpi ląijaiį bus stepgiąipasi į- 
trąųkti į šį kilpų dar^ą virsas 
S.pripgfiękįo (Jlįugijąs, — visus 
lietuvius ir sųrepgĮti koncertą. 
Taip sakant, surengti sąyo tau
tos žymiausios šventės ąpvaikš- 
čiojjmą, — Lietuviu Dieną. To
kią šventę — koncertą nutartą 
rengti sekmadięnį, vasąrio 19 
arba 26 dieną.

Taipgi nutaria atsiklausti 
cicerų “Pirmyn”, ar jie galės 
minėtomis musų dienomis pas 
mus atvykti.

KORESPONDENCIJOS
Hartford, Conn

Laisvės Choro ir orkestro 
koncertas. — Agitacija už 
demokratų tikiętų
Netyčiomis teko užkliūti į 

Lyric salę (amerikonų) lapkri-

politinių linijų; net šiame cho
ro ir orkestro koncerte dalyva
vo Ncw Britaino Radio choras, 
kuris tarp musų skaitomas tau
tininkų (Andriaus Rėkaus Lie
tuvių Radįo, kuris išpildomas 
kas sekmadienį, 2:30 vai. p.p.).
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Pažymėtina, kad visoje pro; 
gramo j c nebuvo nė vieno ko
munistinio kurinio, vien tiktai 
lietuvių liaudies dainos ir įžy
mesnių Lietuvos kompozitorių 
kuriniai. Tai bene bus pirmuti
nis lietuvių komunistų reiški- 
pys musų apylinkėje, kad be 
Stalino parėdymų meniškume 
ir apskritai dailęje apsieinama. 
Bet štai kas man neišrišąma ir 
man matosi jati iš aukščiau 
prisakymų laikomasi. Pardavi
nėjant komunistinę literatūrą 
vietos komunistai sykiu dalino 
demokratų partijos lapelius 
karštai agituojančius balsuoti

*>)■!• L K, P * i 1 >*.,**** .

vien tiktai už demokratų par
tijos išstatytus kandidatus Con-

svės choro ir orkestro koncer
tą. ' Salė kimštinai pripildyta 
žmonių, o diena karšta, kiek
vienas sušilęs, prakaituoja, bet 
koncerto klausosi, nes iš tiesų 
koncertas smagus, įdomus, grą
žus. Laisvės choras turi suorga- » »•% • u •• t • f ’nizavęs ir savo orkestrą, tai ir 
orkestras pasirodė viešai pirmą 
sykį, ir reikia pagirti už išpil
dytus meniškus kurinius; tai 
tikrai dailės žvilgsniu darbuo- 
jarpapi.

Kaip yra žinoma, Laisvės 
chore (Įąrbųojamąsi išimtinai 
lietuvių komunistų veikėjai, bet 
jie iųo)<ą ir turi ęnęrgįjos pri
traukti prie < 
nuomonės: čia yra ir katalikų, 
tautiečių, socialistams ] 
čiančių (socialdemokratų misi- kratus, laikytis Rooscveltp New 
statymų) ir apskritai be jokių Deal ir dąrgį pakartojo kapį- I * > ’ | j f f * * Tt, i

choro daug jau-1 nectieut valst. Net svetimtautis

prijau- pfakąlbą agituodamas už dęųio

taliptinių žmonių ir jų spaudos 
išsireiškimus: jei kas atiduos 
savo balsą už Socialistų Parti
jos kandidatus (už Jasper Mc- 
Levy), tai laimės republikonai, 
o čia Conn. valst. visose vieto
se, kaip didžiose, taip ir mažo
se, republikonai kalba ir rašo, 
per radio pasakoja, jei balsuo-■ '• ' * t / *** * . ' • ' . 1sime už trečiąjį “lever* (socia
listų), tai laimės demokratai, o 
demokratai taip pat visur pa- 
sakoj a, jei balsuosime už socia
listus, lai laimės republikonai. 
Tą patį, kaip dabar matome, 
daro ir koipųnislai Browderię 
ir, lur būt, Maskvos įsakyti, 
boikotuoti kitas partijas, o tik 
laikytis demokratų, net sayo, 
komunistų, sąrašo neišstatyda- 
mi.

Iš tikrųjų kapitalistinės par
tijos prisibijo Conn. socialistų 
laimėjimo, ir visokių suktybių 
ir melų pripasakoja, bet kad 
komunistai nusistatę socialistų W _,..K • M L . . ; . f %
neremti, tai man ųeųęsupranta
lpa, argi komųųis(ai prisibijo 
socįąhstų? Tąsai svetimtautis 
komunistas savo kalboje iškėlė 
į padanges Rooseyęlto naudin
gus darbus, kurie jau mums ir 
taip žinomi, bet męs taipgi ge
rai žipome, kad Rooseveįtąs ne
syk į yra pąsąkęs, kad piliečiai 
balsuotų vien tiktai už gerus, 

| naudingus žiųones, už liberalus.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Liętuyoj 

'‘KULTŪRA” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės įy 

Literatūros žurnalas
Einu pietus. Redaguoja garbės prof. P, LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy- 

tojai, kritikai, visuomenininkai. ' ' '
A ’ i « • t

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama
izyąupjp r^j rąžytojo Maksimo (Joįkįo

gerausių kurinių rinktinė knyga.
**• i -e -M j

Žmogaus Gimimas
KULTŪROS? Kaina: metaips 4 dol. pusinejįfirž~įi_ 

IJcliivęje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
2rcsM: “KULTURC

1^3. OthCanią. :

dol

I
A

t.
Adresai: “KULTŪROS’* Žurnalas, Šiaąljąi, Tijžės g-vė

o visiems yra žiųpma, lįąd Brid- 
geporto meras Jasper McLevy 
remįa Roosevelto Nęw Dęal, 
kąd McLevy kaip tik užėmę 

’ Bridgeporto taį
miesto i|dą ratįų tąščią, daugy
bę sjtolų, sulūžusias lųsnas, ap- 
leįstas gatves, o dabar miestas 

; pavyzdingai ir švariai valdo- 
[ Inas; iždas su perteklium, sko

los apmokėtos, taksai daug su
mažinti, algos pakeltos.

L Demokratų ir sykiu republi- 
konų viešpatavimas Conn. vals- 

■ tijoję ir miestuose aiškiai paro
dę, ^ad Šips dvi partijos nega
lėtų rasti vietos Conn. valstijos 
gyVeptojųosė. Wajtęrburio ir ki
tų savivaldybių kasos tuščios, 
susibariau jayusjęs; Merritt
Parkway kelio staĮyųias davė 
niilįjonus nuostolių. Taigi, vie
nu žodžiu, komunistų niisista-

Lapkričio 6-tą dieną įvyks 2- 
jų Panther Creek Coal Co. lo
kalų specialus susirinkimas, ku
riame buvo svarstoma kompa
nijos netikęs užmanymas, split 
shift yvork, kaa dirbamą dieną 
tik viena pusė mainų dirbtų, o 
kitą dirbamą dieną — kita pu
sė dirbtų.

Betgi kad tų t dirbamų dienų 
labai mažai būna. Taip nr. 5 
maina pereitą savaitę nei vie
nos dienos nedirbo. Nr. 4 mai
ną buvo laimingesnė. — vie
ną dieną dirbo. Išdirbama į 
njuęiiesį 3—4 dięųos. Betgi ku
rią ųįęisai-ruiųai pęasįi (.vir
šus grįpya), tokie neišdirba 
nei vįęųo§ (Įiępos. Jie turi lauk
ti, kol, kopipaničnas darbinin
kas ą.tęįs ir jo darbvietę sutai
sys. Taip retai gaunanioms die- 
ųųmįs dirbti praeina viena die
na ir kita veltui. Kompaničnas 
neateina jo ruimo sutaisyti ir 
žmogus maiųeryš negauna nei 
kiek dirbti. Girdi, jei įvyks 
split shift work, tai dar bus 
blogiau. Tik tie galės šiek tiek 
uždirbti, kurių rųip/ai geresni. 
Nutarta split shift atmesti. Mai- 
neriai plačiai išsireiškė, kad 
jei kompanija nori, lai savo 
mainąs užsidąro, nes jau vis- 
tįęk mąįnerįų pragyvenimas už- 
sidją-Įjti negalimą. Girdi, priva
lesne šauktis ir reikalauti sau 
pagalbos iš koųgreso, iš val
džios, nes kitaip prisieis badu 
išmirti pihęčiąms turtingiau
sios pasaulyje šalies.

» » »
Tą pačįą eĮieąą lapkričio 5-tą 

mirė dyi lięiuyės: įbžp Stąpi- 
šauskienc, jau seno amžiaus. 
Iš" giminią palikp 2 dukteris, 
gyvenančias Špringficlde, ik 
v^’? T»ip-
gi dvi seserys ir 16-ką anūkų.

Helena Montavičieriė, am
žiaus 25 metų, paliko vyrą ir 
dų brolius. Abidvi mirusios pa
laidotos su bažnytinėmis apėi- 
gąnris Calvary ’kapinėse.

Ląį bus lengva’ joms amži
nai ilsętis, o jų giminėms di
džiausia užuojauta.

G. černauskas.

mirė dvi

aiškius išnaudotojus, man ne
aiškus ir paslaptingas, o gal aš 
toks silpnas politikas, kad ne
besuprantu... >• —P. Galindas

■anai

’:..i , 1 . • l'., >’• U. * ir’ ■ •’maistą ir kitus ręikiąenis.
babar, kie'jįyiėąoj apylinkėj 

galima sutikti dviejų ru£ių 
pirklius: nepriklausomus ir
grandipines prekybos įstaigas. 
Pirkdami iš nepriklausomo, 
mes padedame savo apylinkei, 
nes Įas pįrblįs ęją gyvena, ęia 
pęrka, ęia praleidžia, žodžių 
čia ir tuos pačius rūpesčius 
rol^ųoją. Ne taip daro grąą- 
diiiiiK' prekybą. .Ji samdo kę- 
letas tarnautojų ir tai viskas. 
Jokios kitos naudos apylinke 
iš jos neturi.

Bet, kiekviena apylinkė tu
ri ir savo pažangius pirklius, 
kurie gali duoti ekonomišką 
ir našesnį patarnavimą, štai, 
pavyzdžiui, Midwest Stores 
Tų krautuvių savininkai yra 
vietiniai, jie priklauso prie susi
dedančios iŠ virš 400 krautuv- 
pinkų organizacijos. Per šią 
organizaciją perkasi prekes, 
turį savo sandėlius, prekes per
ką tiesiai iŠ gamintojų stamb- 
męnomis, už taį jie gali par
duoti’geresnes prekes pigiau.

Ir taip, tad, pirkdami iš šių 
krautuvių padedame sau, gau
dami geriau už pigiau ir apy
linkei, nes tų krautuvių savi
ninkai yra vietos gyventojai.

(Skelb.)

Didesnės Vertybės
Pas “MĮDWĘST STORES”

IŠPARDAVIMAS PENKT. rlr šEšTaD., LĄPKĘ. U ir 12

štai kur jus gaunate geresnį maistą žemesne kaina. Pirkit dabar 
‘ ’ ir sutaupykite daugiau. ■ ........  * '

FANCY U. S. 1 WHITE~ ČOBBLER

BULVES žff
* j. a f“

19c
“PILSBURY’S” BEST • \

MILTAI ““ p?
Paruošti biskvitams miltai 
“BISQUICK” 2f? u^c^- 
____ -t* - ; • «:«„ . ; s 29c
“SUN-MAID” Seedless
RĄZĮNK4r 15 un.ę. pak; 2 ųž 17 c
MAZOLA Kepimo Alyva pąįnt. ken.
KARO SYRUP “Blue LabeK’ 1

• ••  ......................  • < f
sv. ken. 1O£

Čokolado ir paprasto skonio
PVĄLTINE did. 59c Mąžas 33c
“SALADA” Brown Label
JUODA ARBATA maž. 9c> - - ♦ •. M ^ '4-' t » v U ąv. 18c
“MIDWEST” Tomeitės * No. 2 kenai ' 2 už 19c
“ELMDALE” kapoti žali žirniai NO. ken. 3 už 25c,a~.. <Ti
“MIDWEST” RoyaĮ Ąnnę Vyšnios No. 1 aukš. ken. * 16c■ - - X-........ ............. J
Naujo Derliaus “DIAMOND”
WALNUTS dideli sv. 27*
“GRENNAN’S” California ~ ’
FRUIT CAKE
“LINCOLNSHIRE” Pjaustyti Lašiniai

vienas jQę
Vi šV. pak. 15c

“RICHTERS” Rūkytas Galas Kumpis ' Sv. 19^c
Pressėd Cottage Cheese 2 sv. 17c
Naujo Derliaus California Celery 3 bun. 11c Ir
Extra Puikus Jonathan Obuoliai 3 sv. 19c
Puikus Texas Grapefruty 80 didž. vienas 3c
“WOQDBURY’S” Veidui Muilas 3 už 23c
PALMOLIVE Muilas 4 už 23c
SUPER SUDS Reguliaris Raudonas pak. 3 už 23c
SUĮ*ER SUDS Reguliaris Mėlynas pak. 3 už 25c
OJCTAGON SHalJiimo Muilas 2 už 9c
“STRONGHEART” Šunų Maistas ken. 5c
CANNON rankšluostis už 1c su 3 gabelėliais
CAMAY Muilas 3 už 17c

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

!DWESfl NES PIGIAUPIRK NUO

MIQWESTfflSTORES
- moša

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria,* kiti'kėikiU,* bet visi mėgsta 
jį skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors sayo parapL 
jonims draudžia jį j karikas 
paimt. ' '■•K ■' ' 1 '

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekalu'nepataikąu- 
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš1 viso'' pasaulio/’
Kainuoja tik $2.00 metams.

f.; z#- r,
Adresas toks:

'->■> ■■■■........................... ■ =■

ISTERINE / 
. Elfe ' * I

ęiinics prove Listerine Antiseptic 
^eaches'aftd kilis dahdruff ge'rm

■ v ė ' t i '* f * r T

Thore ls rtb oasior, moro dolightful, or 
offectlve way of keeping-dandruff upder 
ctfntror than tflth' Listerine Antiseptic, 
famous for more than 25 years as a moufh 
wash and‘gargle. Just rtxb it in and folio* 
witjx prolonged massage.
' ■ Listerlnb' Ahtlšeptttt gete rld of dandnilt 

bocaupe Jt kilis the germ that causos dan- 
drtiffr^the tiueet,<Dttle'T)cIttle-shapo<l bac- 
torla (Pjtyrosporum ovale) that surrounds 
the JLafr antį’Covere the>scalp. »•

‘ Don’t waste tlme with remedles that 
merejy ‘ attank' symptottifl? Tjso • Listerine 
Antiseptic, the proved troatment that gete 
at the cause.' Thb only treatment *o know 
bf that is backed by pen ypars of research 
•and>« diničal tocord. tor'success ln the 
greUt majbrlty of cases.
*Lambert Pharmačal Co., Sf. Louis, Mo.

LISTERINE
THE PROVED TRE&tMLHT Fo'll

fcANPffUFf
V ’ • • • Š-.

r *r

400'
iioiBiri TiirnMBinnmiffgi

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų. ......

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00,' $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arį?a kreipki į 
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

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

v t ~_____________________________
......... --------- ■ —. ■■ 1 ■■■ ■■ 111,1" 11,1 1 ' —

GARSINKITĖS -NĄĮJJIEhMUSr
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Diena Iš Dienos
Bridgeporto Biznieriai 
Išvyko Briedžių 
Medžioti

BRIDGEPORT — Anksti 
ketvirtadienio rytą susėdo bū
rys ekspertų medžiotojų ir 
mėgėjų to sporto ir išvyko į 
Michigano valstijos girias ieš
koti briedžių. Ar teks surasti 
giliukį tai kitas klausimas. Iš
vyko Leo M. Norkus Sr., Leo 
Norkus Jr., Wm. Dambraus
kas, Geo. Vaichekauskis, Jos. 
M- Ažukas ir keletas kitų. Jie 
tikisi prabūti apie 10 dienų ir 
per visą laiką gyventi miške.

—VBA

ko sunaus, kuriam paskyrė var
dą Charles Raymond.

Reikai užlaiko gražų Taver
ną 944 W. 35th Place. Kristy
na yra duktė Brighton Parko 
taveminkų Frank ir Kazimie- 
ros Stalnionių, 2500 W. Per- 
shing Rd

Taigi, K. Reika dabar jau 
yra Father, o F. Stalnionis 
Grandfather.

— Steponas.

KAZIMIERAS REIKA
SUSILAUKĖ’ ĮPĖDINIO

Kazimieras ir Kristyna 
kai susilaukė gražaus ir svei-

J. ŠVITORIUS
JAU PASVEIKO

Visiems gerai žinomas drau
gijų ir kliubų veikėjas J. švi- 
torius jau pilnai pasveiko.

Dr. T. Dundulis < 
operacijų, kuri buvo 
ga.

Drg. J. švitorius
Draugijų ir pašalpos 
lavo.

darė jam 
> sek m i n-

rodos iš 
nereika-

— Steponas.
Rei-

Namų Savininkams
Kam reikalinga žieminiai langai ir 
žieminės durys, mes turime gata
vų ir darom ant užsakymo. Ateikit 
persitikrinti musų kainas negu pir- 
ksite
WEST END MILL AND LUMBER 

COMPANY
Cermak Road-Canalport ir 

Morgan Streets.

MRS. GRAMONTIENĖ 
SUGRĮŽO Iš ATOSTOGŲ

Mrs. Gramontienė, taverno 
ir šokių salės savininkė, 4535 
So. Rockvvell St, 
nomis sugrįžo iš 
chigan.

Praleido vieną 
giminaitę Anną

siomis
Allegan,

die-
Mi-

savaitę
Beneckienę.

pas

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 13 d., Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. 12 vai. d. Kviečiami atsilankyti, bus rudeni
nio Baliaus darbininkų rinkimas, kuris bus lapkričio 26, 
Lietuvių Auditorijoj, ir svarbus Lietuvių Auditorijos klau
simas. A. Kaulakis, rašt.

Draugystės Susivienijimas Brolių ir Seserų Lietuvių mėnesinis 
susirinkimą^ įvyks sekmadienį, lapkričio 13 dieną 1938 m. 
1 vai. po pietų. Dievo Apveizdos Parapijos mokyklos kam
baryj. Visi privalote atsilankyti yra svarbių reikalų aptarti. 
Ir reik' prisirengti prie metinio parengimo, kuris įvyks iap- 
kričio-Nov. 20 d. Bus duodamos garbės nariams dovanos. 

Nauji galite įstoti be įstojimo mokesčio. A. Grisius
Kriaučių Lokalo 26' 

penktadienį, 
333 S. Ashland Blvd. 7:30 v. vak. Bus Lokalo valdybos no- 
minavimas, taipgi bus Joint Board valdybos ir biznio agen
tų. Aukštosios Mokyklos mokytojos ir sočiai darbuotojos 
panelės Anna Kairis paskaita lietuvių kalboj. Tad dalyvau
kite. F. Prusis, sekr.

Kupiškėnų Kultūros Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 12 dieną, 8 v. v. Mrs. A. Gaubas bute 
ant antrų lubų, 1520 No. Mayfield Avė. (5800 W. pusė blo
ko So. nuo North Avė.). Visi nariai prašomi paskirtu lai
ku atvykti, nes po susirinkimo turėsim šurum burum.

\ Sekretorius P. B.

) 269 A. C. W. of A. svarbus susirinkimas įvyks 
, j/pkričio ;11 d. Amalgamated Centro Name,

Phone CANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNĖ
ANT^KETURIOLIKTOS GATVĖS

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

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

CROCHETED MEDALLION PATTERN 1842

No. 1842—Margų siūlų numegsta kapa lovai. Galit ir bal
tus siūlus vartoti.

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

No. 1842

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė
l Adresas

^Miestas ir valstija

ir

pa
šėlu

lai- 
lai-

Jau Tik 4-ios Savaitės Iki 
“Perikolc-s” Perstatymo!

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefonas BOULEVARD 4552
-žlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

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

t ACME-NAUJ1ENŲ Eolui

BLOOMINGTON, IND.— 
Mary E. Mellinger, 21 metų 
amžiaus Indiana universite
to studentė, kuri nežinia

Parsivežė daug grybų ir kitų 
ūkio produktų. Sakosi turėjusi 
daug “good time”.

— Steponas.

JOSEPH
NAUJOJ

YUSHKEWITZ ■
VIETOJ

Yushkewitz, buvęsJoseph
Real Estatininkas ir Brokeris, 
persikėlė į naują raštinę po 
num. 4138 Archer Avė. Turi 
aukštą patyrimą visuose kilno
jamo ir nekilnojamo turto ke
blumuose. Yra viešas Notaras 
ir patarėjas.

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Anthony Laminskas,
Valeria Kavaliauskas, 22

Joseph Gustis, 21, su Martha 
Globis, 19.

Leo Radauskas, 26, su Aga-
Iha Lokomski, 22

Marcei Ferrand, 31, su An- 
netier Gelski, 26

Casimir Merlinas,1 '26, su An
na Uginchus, 22 z

Paul Jesunas, 23, su Sophie 
Ambrose, 23.

Dominic Balis, 22, su Ann 
Žebrauskas, 23

Louis Podgorski, 26, su Irene 
Armalis, 27

25, su

žemė sukas aplink sa've ir 
nepaprastu smarkumu skrenda 
aplink saulę. Ta pačia energija 
ir žmogaus gyvenime pasireiš
kia. Viskas pasaulyje skuba, 
bėga, o už viš labiausia tai 
kas. Visai ne nejunti kaip 
kas šuoliais pralekia.

štai paimkime, kad šį 
vyzdį, Birutės choras labai 
mingai pereitą pavasarį suvai
dino gražią komišką turinio 
operetę “Perikola”. Vaidinimas 
pavyko labai gerai ir tas nė
ra vieno žmogaus, nuomonė, 
bet tos publikos, kuri atsilan
kė į minėtą parengimą. Tą pu
bliką sudarė keli šimtai Chi
cagos lietuvių. Ir tų lietuvių 
pageidavimu šis veikalas “Pe
rikola” Birutės choro yra at
kartojamas, Gruodžio 11d. sek 
madieni, labai gerai lietuviams 
žinomoj salėj Sokol Hali, 2345 
So. Kedzie Avė. Pradžia bus 
4:30 po pietų.

šj veikalą pamatyti bus ga
lima tik už 75c, o perkant ti- 
kietus iš anksto, kuriuos gali
ma gauti pas Birutės choris
tus, mokėsite tik 65c.

Laikas bėga labai greitai ir 
vos keturios savaitės beliko 
galutinai prisiruošti. Patartina 
Birutes choristams kiek galint 
dažniau lankytis pamokose, nes 
choras nori Perikolą suvaidin
ti ir sudainuoti dainas kuo ^ge
riausiai. P-as Byanskas grįžęs 

i iš Lietuvos dabar dar su di
desne energija chorą moko, 

t Taip pat ir p-įa Giedraitienė 
stengiasi dar geriau veikalą 
surežisuoti. Taigi visi punktua
liai lankykimės pamokose penk- 

• tadienių vakarais, Sandaros sa
lėje.

Reikalauja
Perskirų

Anna Bulvan nuo Frank Bul- 
van

Frances šeštokas nuo Ferdi
nando šeštokas.

Jsikurė Nauja 
Suvalkiečių 
Draugija
Drg. J. Romanas, pirmininkas

Praeitą sekmadienį, 6 d. lap
kričio, įvyko skaitlingas suval
kiečių susirinkimas p. Gerčiaus 
svetainėj, 2244 W. 23rd PI. Su
sirinkimą atidarė p. J. Roma
nas, paaiškindamas tikslą, ir 
pakvietė valdybos narius užim
ti savo vietas. Dr. Naikelis iš
rinktas pirm, pagelbininku. To- 
liaus sekė komisijos raportas.

J. B. Jusevičius plačiai išdės
tė komisijos darbuotę pagami
nime konstitucinių pagrindų 
šiai busiančiai draugijai ir pa
reiškė, kad tame komisijos dar
be daugiausia pasidarbavo 
gerb. Dr. Zubrickas, parašyda
mas konstituciją.

Pirmininkas pakvietė Dr. 
Zubricką projektą perskaityti. 
Jisai perskaitė viską ištisai. Vė
liau skaitė atskirais paragra
fais, kurie vienbalsiai likosi 
priimti, išskyrus paskutinį, ku
ris sukėlė daug ginčų. Mat, ja- 

| me buvo pasakyta apie draugi
jos likvidavimą ir jos turto 

... 1 paskyrimo j tris dalis, būtent, 
pirmas trečdalis bus duodamas 

■ Lietuvos raudonajam kryžiui, 
I antras trečdalis Amerikos rau- 
| (donajam kryžiui, trečia dalis 

— šios draugijos vargšams, jei

TARP -MUSŲ 
BIZNIFRIŲ

GRYBAI-GRYBAI------GRYBŲ P ARĖ
— įvyks pas — 

AUDITORIUM TAVERN 
3137 SOUTH HALSTED STREET

Pp. Juozas ir Prudencija Rachunai kviečia visus savo draugus, 
kostumerius ir pažįstamus atsilankyti į specialią grybų parę, kuri 
įvyks šį

Šeštadieni, LAPKRIČIO 12 d., 1938
Bus geri muzikantai, skanus grybų virtiniai veltui ir labai smagus 
laikaš visiems. Užkviečiame visus atsilankyti.

JUOZAS IR PRUDENCIJA RACHUNAI.

EXTRA VAKARUŠKOS
x SLA 178 Kuopos Balius su Gardžiais Gėrimais Įvyks

šeštadienį, Lapkričio 12, 1938
M. SLEFENDER Svetainėj, 3406 W. 111 Gt.

Pradžia 5 v. po pietų
Giliukiui išmėginti bus įvairių gyvų paukščių išlaimėjimams 

Kviečiame visus geraširdžius lietuvius: senus; jaunus, į šį smagų 
parengimą. Kviečia Miss M. Lathus, Miss J. Artimas

Koncertas ir Teatras
NEDALIOJE,

Lapkričio-Nov. 13 d J 938

J*.- T. Koresp.
4 t
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Bus Suvaidinta
Vieno Veiksmo Komedija

’ “TEODALINDA”

Bendrai rengia

MOTERŲ KULTŪROS
• CHORAS IR 

LIAUDIES TEATRAS.

Šokiams grieš
GERA ORKESTRĄ

minti 111,11111,1111111,1,111(1

Pradžia 4 valandą popiet
jiii linui linu iiiiiiiimii t it,,,,t,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,i

skaity- 
Jis už- 
net tris

Lietuvis Užlaiko 
Tris Tavernas

Tai senas Naujienų 
tojas p. Wm. Dudor. 
laiko dabartiniu laiku
tavernas. Sako jam biznis ei
na gerai ir negali skųstis.

Tavernos randasi sekančio
se vietose: 117 S. Halsted St., 
673 W. Madison St. ir 6826 S. 
Racine Avė.

P-s Dudor yra labai man
dagaus budo žmogus ir drau
giškai priima savo kostume- 
rius. —- VBA

jų rastųsi. O jei ne, tai Lietu
vos našlaičiams.

Ruoš “krikštynas”
Dauguma su šiuo paskyrimu 

nesutiko. Vieni siūlė paskirti 
kultūros ir labdarybės įstai
goms. P-as Bacevičius siūlė 
paskirti labdarybės draugijai, 
kuri čia yra Chicagoje, ir daug 
yra pasidarbavusi labdaringais 
darbais.

Bet neprieinant prie susitai
kymo, palikta busiančios drau
gijos valdybos nuožiūrai.

Taipgi nutarta surengti ba
lių bei “krikštynas” pirmai su
valkiečių draugijai ir ant vie
tos išrinkta komisija tam dar
bui atlikti.

Taigi, broliai ir sesutės, tu
rėsime šaunų parengimą ir 
“ktikštynas”, kuriose visi su
valkiečiai būtinai turėtų daly
vauti. Komisija dieną paskelbs 
vėliau. —J. B. Jusėvičius.

''Volbimai Naniienose 
sinodą nauda dėlto, 
’rpd načios Naujienos 
vra nandinėrna I - ' ' _ w

ONA ŠIMKIUTĖ 
Liet. Moterų Kultūros Choro 

Mokytoja.

LIETUVIU AUDITORIJOJE
3133 South Halsted Street

Tikictai išanksto 40 centų. Prie durų—50 centų
Kviečia visus dalyvauti KOMISIJA.

Mes galime jums pa-| 
rūpinti puikios j 

kokybės: 7
LENTŲ, MILLWORK, 
PLASTER BOARD, 
DURIS, LANGUS, I
BALANAS, |
KLIJŲ ir t. t. 

pakeitimų ir permodeliavi- 
mo kreipkitės i

D. C. LA VINE
LUMBER CO. !

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

CHICAGO, ILL.
Phones: HEMLOCK 0030—0031

Dėl

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

Telefonas Victory 3486 
504 West 33rd Street

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. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

• PENKTADIENJ— __ __ _
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C,
• SEKMADIENI—

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
—7 IKI 8 VAL. 
—7 IKI 8 VAL. 
—7 IKI Š VAL.

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad gauti greitu pagelb^. reikia dau
giau, negu “tik moBties." Reikia “PrieS- 
erzinančio,” tokio kaip seno Švelninan
čio. raminančio Mustorole. kad persun
kti per odos pavirfij, pagelbai nuo krau
jo sukepitnų ir skausmų, slogų pasek
mių.

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

Geriau negu seno budo mustardinis 
plasteris. Per 30 metų milionai varto
ja. Daugelis 18 gydytojų Ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas. vaikų (Švelnus) Ir ekstra stip
rus, 40c visose vaistinėse.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS
LIGONINĖJE -............... - -
RAUDONGYSLftS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ----- *15-00
RAUMATIZMAS $?.00

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

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

Tet La dale 5727.

S12-50 
$50-oo

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bu 
garantuotas.

420 W. 0|rd 8t 
Tel. ENG. 5883-5844



—.--------------------------------------

Penktadien., lapkr. 11, 1938 __________________________ NAWJIES^S8 CMčag0fl M *

įspūdžiai iš Naujos 
Gadynės Choro 
Operetės “Mikado”

Rašo NORA
Dabar, kai musų muzikalių 

parengimų lanktojų artistiš
kas skonis yra pusėtinai išle
pintas, nelabai yra lengva pa
tenkinti jų reikalavimus. O 
kuomet dar atkartojamas vei
kalas, kuris turėjo gero pasi
sekimo su pirmu pasirodymu, 
tuomet dar didesni reikalavi
mai. Tuomet yra jau su kuom 
palyginti, ir būtinai reikia pra
lenkti pirmąjį pastatymą.

Su tokia tai situacija susi
dūrė \ Naujos Gadynės Cho
ras, Jurgiui Steponavičiui va
dovaujant, pakartodamas Gil- 
bert ir Sullivan komišką ope
rą “Mikado”, kurią pirmą sy
kį scenoje statė Spalio mėne
sį, 1936 m. Ir tikrai gąlima sa
kyti, kad jie išlaikė šiuos kvo
timus. Jie netik pakartojo sa
vo pirmesnį pasisekimą, bet 
pridėjo prie jo dar savo dvie-. 
jų metų lavinimosi ir patyri
mo rezultatus.

Sunku butų pasakyti, kuris 
iš sąstato, visas kuris buvo ir 
pirmam pastatyme, (išskyrus 
Katišą, kurią šį kartą vaidino 
Aldona Grigoniutė) geriausia 
atsižymėjo. Tiesa, vieni iš jų 
geresni vaidintojai ne kaip dai
nininkai, ir priešingai, taip 
kad, pastačius jiems užpelny
tus kreditus ir sūrokavus, ga
lutini rezultatai butų beveik

Kaikuric inusų artistų, dai
lės mylėtojų yra išsidirbę to
kių reputaciją, kad jų vardas 
sąstate reiškia rimtai apgal-

votą, gerai prirengtą ir artis
tiškai išpildytą rolę. Aišku, iš- 
sidirbimui tokios reputacijos 
reikia laiko ir darbo. Prie to
kio sąrašo yra vardai Jono 
Virbicko (Pooh-Bah), J. Va
lento (Ko-Ko) ir Jono Roma
no (Nanki-Pooh). Dalyvavi
mas programoj šių gabių ir 
daug patyrimo turinčių dailės 
mylėtojų, yra kaip ir pamatas 
ant kurio remias jaunesnieji 
artistai. Kiekvienas iš jų gra
žiai atsižymėjo savo rolėj.

Jaunieji Talentai
Prie antros grupės priklau

so musų jauni, besivystanti ta
lentai, tie, kurių studijas mes 
atydžiai sekam ir jų pasirody
mais scenoje kaskart labinus 
gėrimės. Vienas gražus ir la
bai girtinas apsireiškimas kai- 
kuriuose iš šių jaunųjų vei
kėjų, yra tikrai nuoširdus at
sidavimas savo darbui, turėji
mas s a vi kritikos ir priėmimas, 
ar mes pavadinsime kritikos, 
ar šiaip patarimų iš kitų. To
ki dailės mylėtojai vis tobuli
nasi, vis žengia pirmyn, vis 
artyn atsiekimui savo idealo.

Turbūt neklysiu sakydama, 
kad visi jaunuoliai “Mikado” 
perstatyme — Florence Balsiu- 
tė (Yum-Yum); Aldona Gri
goniutė (Katisha), ir A. Pū
kas (Mikado), tai yra svar
besnėse rolėse, ir Antoinctte 
Mankiutė-Steponavičienė (Pit- 
ti-Sing); Josephine Milleriutė 
(Peep-Bo) ir E. Budraitis 
(įPish-Tush), priklauso prie 
šios kategorijos. Ten kur buvo 
kokie netikslumai jų pirmam 
spektaklyje, buvo išlyginti sek
madienio pastatyme, taip, kad 
jie visi užsitarnavo tiktai pa
sveikinimo ir linkėjimų, kad 
su kiekvienu pasirodymu sce
noje jie rodytų studijų pro
gresą.

Negaliu praeiti nepasakius 
kelis žodžius apie Aldonos 
Grigoniutės Katišą. Žinodama,

(ACME-NAUJIENŲ Koto)

Mary Belle Burgess iš 
Chicagos, kuri netrukus iš
tekės už Dr. Ernest E. Se
ralio iš St. Louis. Ji skraido 
lėktuvais kaipo darbininkė.

kad ji nedaug laiko teturėjo 
prirengimui šios sunkios ir 
charakteringos rolės, ir kad tai 
buvo jos pirmas pasirodymas 
tokios rūšies rolėje, tikrai bū
va
vo rolę ji žinojo gerai, vaidi 
no
Aš

nustebinta jos gabumu. Sa

liuosai, dainavo gražiai, 
buvau nustebinta su pilnu

mu ir turtingumu, kuris pra
deda reikštis jos balso viduri
niam registre. Panelė Grigo
niutė tikrai pasižymėjo 
šos rolėje-

Išvadas

Kati-

gelių puokštais ir gausus ap
lodismentai reiškė publikos 
malonų atsinešimą, artistų ko- 
leiktyvui, Naujos 
Chorui ir Jurgiui 
čiui, jų vedėjui.

Ta susidomėjimo 
šio ūpo nuotaika, kuri reiškė
si publikoj, turėtų būti labai 
maloni kaip Naujos Gadynės 
Chorui, taip ir vedėjui, Jur
giui Steponavičiui, ir duoti 
jiems paskatinimą jų ateities 
veikloj.

ir pakilu-

SLA 260-ta Kuopa 
Pasigenda Sekr.

Ruošia vakaru šį sekmadienį

Gadynės 
Steponavi-

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iŠ vi

daus, iš lauko ir Storuose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
goMr priemiesčiuose apkainavimas

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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai, visokių tautų apgyventoj apy
linkėj; yra pirtiš, gera vieta Lunch 
—biznis per 30 metų. Priežasį pa
tirsite. 3464 So. Lituanica Avė.

Į VIENĄ DIENĄ SUPIRKSIU 
defaultuotus ar nedefaultuotus mor- 
Jičius aukščiausia pinigine kaina.

. JEROME, 188 W. Randolph St., 
Kambarys 1513, telefonas State 
7416.

PAIEŠKAU DARBO už Janitorių 
arba Watchmoną. Moku visus dar
bus prie namų, kūrenti boilerius, 
maliavoti ir tt. Turiu gerus paliu
dymus; Kam reikalingas meldžiu 
atsišaukti. 3448 So. Emerald Avė., 
pirmos lubos priekyje.

PARSIDUODA TAVERNAS ge
roj vietoj. Renda $35.00, steam 
heat. Lease ant 3 metų. Tel. Pros- 
pect 0822 arba Boulevard 0014.

Lietuviškas Žydukas.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį, vienai moteriai 
persunku biznis vesti. 3416 So. 
Wallace St. Martha Gregas.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutomobiUai ir Trokai Pardavimai
NEREIKIA DVOKESNIO—30 MENESIŲ 18.

MOKĖTI. ViaifikaB peržiūrėjimas, male- 
vojlmas body, fenderio darbų, baterės. 
radijo ir priedų. Freirno. afeų sustiprini* 
niM. Viskas nuo virkaus iki tairų. 16 
metir-ų^alyrinias, musų garantija. Atdara 
vakaraisk sekrn. Apskaičiavimas. towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be jmokėjimo pinigų. 
2609 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

’ LAIVRENCE PAKĖNAS
Čer^fskyrė su šiuo pasauliu 

Trečiadienį, Lapkričio 9 d., 
Community Hospital ligoni
nėj, Geneva, III. po 3% metų 
sirgimo.

A. a. Pakėnas buvo gimęs 
Vitiškių parapijoj, Pakėnų 
kaime (Lietuvoj), 1890 m.

Paliko dideliame nubudime 
žmoną Verą, vieną sūnų Stan
ley ir vieną dukterį Mae. 
Taip pat žentą Alex Stantus, 
švogerį Lavvrence Servalis, 3 
seseris ir vieną brolį Lietu
voje, taipgi Oną, Uršulę, Ve
roniką ir brolį Simoną.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, Lapkričio 12 d., 9:00 vai. 
ryto iš velionio namų, 319 
Indiana Street, St. Charles, 
III. Už Jplionio sielą bus at
laikytos gedulingos pamaldos 
St. Patricks bažnyčioje 9:30 
šeštadienio rytą.

VINCENTAS PAVEISIS

Nubudę lieka,
Žmona, Šonus, Duktė ir 

kitos Giminės.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 5 d., 1938 m., gimęs 
Šiaulių apskr., Radviliškio 
parap., Benelių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Vincentą, seserį ir švo
gerį Amelią ir Kazimierą Pet
rulius ir gimines, Lietuvoj, 
motiną, 2 seseris ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
S. P. Mažeikos 
Lituanica Avė. 
įvyks šeštadienį, 
d., 1:00 vai. po 
koplyčios bus ; 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Choras pasirodė labai 
dėjęs skaičiuje, įdėjęs 
pastangų ir darbo šioje opero
je, su pažymėtinai gražiais re
zultatais.

Orkestrą (kurioje buvo ma
lonu pamatyti p. Joną Byans- 
ką, neseniai iš Lietuvos su- 
gryžusį, prie piano) davė tin
kamą foną visam veiksmui.

Jurgis Steponavičius, choro 
vedėjas, parodė puikų mokė- 

, j i 111 ą ne lik t; ii ; s 11111 o k i n I i$visą 
muzikalę dalį Šios operos, pats 
atiduodamas pilną kreditą F. 
Mockapetrini, veikalo vertėjui, 
už jo pagalbą režisūroje, bet 
savo ryškiu ir tikslingu mos
tu sugebėjo visiškai valdyti 
chorą, artistus ir orkestrą per 
ištisą spektaklį.

P-lės Balsiute, Grigoniutė, 
Milleriutė ir Mankiutė-Stepo
navičienė buvo apdovanotos

daug

MARQUETTE PARK.— SLA 
2C0-ta kuopa praeitą sekmadie
nį turėjo sėkmingą mitingą. 
Narių dalyvavo gana skaitlin
gai ir \ rimtai svarstė kuopos 
bėgančius reikalus. Organiza
torius K. Stankus rekomendavo 
vieną, naują jauną aplikantą, 
kurį kuopa vienbalsiai priėmė. 
Visi organizatoriai pasižadėjo 
sekančiam susirinkime priduo
ti apie tuziną naujų aplikacijų. 
Tai Pažangos Vajaus darbo 
pradžia, kuri reiškiasi gyvu vei
kimu.

Rengia linksmybių vakarė^
Sekantį sekmadienį, lapkri

čio 13 d., Marųuette svetainėj 
S. Western Avė., prie 69-tos 
gatvės. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Vakarėlis papuoštas su gražio
mis lietuviškomis dainomis, 
kurias sudainuos jauna dali
ninkė panelė Genovaitė Zelnis 
ir plačiai pagarsėjęs radio 
tislas Pranas Jakubauskas,
koncertinės dalies bus gera pa
neles Paulinos.' Balnaitės 
kestra, kuri gros džiazą, sukti
nį, polkas ir klumpakojį. Šok
sim, ušini, Imksminsimės iki 
velunioę.Numatoma, kad tik 
už 25c įžangos, bus galima gau- 

visą glėbį puikių linksmybių.
Pasigenda ^. Jurgeliutės

Kuopos ftMifeų raštininkas 
R. Račai lis skundėsi, kad SLA 
centro sekr. M. Vinikas, ar tai 
sužiniai, ar iš apsileidimo, ne
duoda tinkamo ir greito patar
navimo 
Naujų 
laukti 
naują 
nai ir
rašyti po kelis kartus kol gau
ni atsakymą.

Nariai tai 
'‘'“Kuomet p-lė 
sekretorium,
lūs atlikdavo į; kelias dienas ir 
niekuomet nereikėdavo turėti 
nemalonumo.” —K, Liutkus, 

kuopos korespontentas.

REIKALINGOS Patyrusios MO
TERYS dėl skirstymo senų sku
durų. Kreipkitės tiktai patyrę, ki
tokias nepriimsiu, gera mokestis. 
CENTRAL PAPER GRADING CO.

1265 West North Avenue.

REIKALINGA MERGINA, kuri 
moka piano ir gali dainuoti, dirb
ti taverne—geros valandos.

1560 East 63rd St.

SUAUGUS patyrusi MERGINA 
pilnai šeimininkauti apartmente. 
Maža šeimyna, gyvenimas ant vie
tos. $7.00 mokesties. šaukite Craw- 
ford 0882.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučius mote
riškėms drabužiams siūti ir kaili
niams—nepilnam laikui. Prašom tik 
patyrusius atsišaukti. 4307 Archer 
Avenue.

SMARKUS VYRAS, 
KALBANTIS LIETUVIŠKAI 
ANGLIŠKAI. PUIKI PROGA 
PARDAVĖJĄ.

BOHNETT TIRE CO., 
3843 So. Halsted Street.

IR
UŽ

REIKALINGAS pavienis žmogus 
dirbti apie namus, kad galėtų ma- 
liavoti. Gyvenimas vietoj. 3738 So. 
Halsted St.

ar-
Po

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė, pigiai, geroje vietoje, 20 
metų ’ išdirbtas, pigi renda, 4 kam
bariai gyvenimui, moderniški fix- 
tures. šaukite Lafayette 8357.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė

NAUJI GELTONŲ PLYTŲ 9 
apartmentai, 6x4 ir 3x3% kamba
riai, garas, refrigeracija. Rendos 
$4,300. Kaina $16,000. Liberalus 
terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Capital 3020

PARSIDUODA PIGIAI
5—5 kamb. muro namas, netoli 

lietuvių bažnyčios, Cicero, III. Jei 
kas turite mainyti lotą, mažą na
mą ar ką kitą, rašykite greitai, 
nes turi būt parduotas. Naujienos, 
Box 905., 1739 So. Halsted St.

TEATRO 
MĖGĖJAI 
ARTISTAI

Kai vasarą prasilavin- 
šit—rudenyje galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
mių veikalų. Jei gerai 
susilošit—publiką pra- 
juokinsit — pravirk-

k

kopi., 3319 
Laidotuvės 
Lapkr. 12 

i pietų. Iš 
nulydėtas į

one the lašt

KETVIRTIENE 
Atsiminimas.

lapkričio 11 die-

beloved wife and 
passed away six 
today, May 11,

BUIDVIDAS 
šiuo pasauliu 
d., 6:50 vai.

RENDON ŠVARUS, šviesus ir 
šiltas kambarys. Vaikinui ar mer
ginai. 3222 So. Emerald Avė. 2-ras 
aukštas.

TURIME DAUGYBE GERŲ PIR
KINIŲ: namų ir biznių už cash ar 
mainais.

1. BAKERY su namu ir biznis 
išsimaino ant privatiško namo — 
biznis išdirbtas per ilgus metus.

2. BUČERNĖ IR GROSERNĖ— 
randasi Brighton Parke, business 
geras, priežastis liga ir priversta 
parduoti.

3. BUČERNĖ IR GROSERNĖ — 
randasi South Side. Parsiduoda pi
giai, šeimynoj nesutikimas.

4. DIDELIS BARGENAS Brigh
ton Parke—bizniavas namas, storas 
didelis ir ant viršaus 6 kamb., kar
što vandens šildymas—tinkamas 
bile kokiam bizniui.

Norintiems pirkti namą ar 
nį, nepraleiskite šitų bargenų. 
sišaukite. -t

PAUL SMITH,
4177 Archer Avė. Virginia 9665.

biz-
At-

or

ti

reikaluose, 
narių priėmime tenka 
po pusę metų laiko kol 
narį priima. Taip lygi
au kitais reikalais, tenka

dinsit.

No. 87—PRIEŠ VĖJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- 
rai ir 5 moterys

Nn. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ^ir 2 nio- 25^* 
terys ............Wv

No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 
NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo- 
terys ........... fciW

No. 84—MEDICINOS DAKTA
RAS,. vieno veiksmo ko
medija. Lošia 6 
vyrai ir 3 moterys"^

(JŽMisakydami
ney

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

Visi a. a. Vincento Pavei- 
sio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Sesuo, švogeris ir gim.

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

MARIJA
Liūdnas

Šiandien, 
ną, 1938 m. sukanka lygiai 6 
mėnesiai nuo nelaimingos 
mirties musų mylimos žmonos 
ir brangios motinėlės, Mari
jos Ketvirtienės.

IN MEMORIAM
Marie Ketvirtis

In sad and loving memory of 
our dearly 
mother, who 
months ago 
1938.
She bade no 

farewell,
She said 'good-bye to. none, 
Her loving heart refused to 

beat,
And before we knew it she 

was gone.
Liūdi:

Vyras ROMALDAS, 
Duktė GENOVAITĖ, 
Sūnūs ROBERTAS.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

girdėdami sako: 
Jurgeliutė buvo 

tai tokius reika-

Iš Lietuvių
National Democratic
Kliubo

Ruošiasi Parengimui

TAVERNS 
Užeigos
BALIUS

DRAUGAI ir apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti

3001 S;f.:HALSTED STREET
TAVERN PASILINKSMINTI 

Kviečia B. SHIMKUS.

FURNISHED ROOMS—TO RENT

FORNIŠIUOTI KAMBARIAI, ap
šildomi, šiltas vanduo, poroms ar 
pavieniams, prie Mich. ežero. At
sišaukite 4756 Lake Park Avė. 
Chicago, Tel. Atlantic 1345.

APŠILDOMI, 2 kambariai, elek
triką, gasas dykai. Republic 8884.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renda^

GARAŽAS RENDON.
Arba parduosiu su namu. 18 gat

vės apielinkėj. Atsišaukite.
LIQUIDATING COMMITTEE 
Lithuanian Loan and Puilding 

Association.
708 W. 18th Street.

DABAR LAIKAS STATYTI
Aš statau naujus namus, taipgi 

darau visokį taisymą ant senų be 
jokio cash įmokėjimo. Jei turi tin
kamą lotą, aš pastatysiu tamstai 
naują gražų namą be jokio cash 
įmokėjimo pagal F. H. A. planą.

Kam reikalingi pinigai dėl mor- 
giČių, taisymo arba statymo naujo 
namo, matykite mane, mes daro
me paskolas iš musų spulkos, taip
gi parupinam iš F. H. A. ant ge
riausių išligų. Ofisas atdaras kas
dien nuo 10 ryto iki 8 vakaro iš
skyrus trečiadienius ir penktadie
nius iki 5 vakare, nedčliom iki 2 
vai. popiet.

JOHN PAKEL, 
Building Contractor, Real Estate, 

Insurance.
2502 W. 69 St. Phone Grovehill 0306

Visi vietiniai lietuviai yra kvie
čiami prisirašyti prie vietinės Chi
cagos Lietuvių Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovės šioj apylinkėj, ku
rios ofisas yra yirš sakytu antrašu.

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 — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

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

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

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

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

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

> 1 2828 W. North Avė.
prie California.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

VVATCHMAKER—JEWELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

RENDAI KRAUTUVĖ arba par
davimui labai pigiai. Gera vieta. 

2450 West 47th St. 
Tel. Grovehill 1040

FOOD PROVISIONS 
Maisto Produktai

PARSIDUODA dienos senumo 
kepyklos prekės už pusę kainos. 
Atdara sekmadierJiais ir vakarais.

4224 W. Roosevelt Road.

FORCLOSERIŲ BARGENAI —7 
kambarių medinė rezidencija, arti 
Oak Park Avė. ir Belmont, aukš
tas kankryto beismentas, furnace 
šildymas, brangus kampinis na
mas, 120x125 pėdos su vaisiniais 
medžiais, uogų krūmais, grėpsais 
ir daug kitų medžių, 1 blokas nuo 
mokyklos, krautuvių ir gatvekarių 
—gatvė ištaisyta, nėra assementų. 
Buvo vertas $15,000.00, dabar tik
tai už $5,750.00, likusius mokėsite 
kaip rendą. Dylikite tiesiai su savi
ninku W. R. Lemke, 3638 N. Keel- 
ler Avenue. Telefonas Avenue 1924 
vakarais, Randolph 3750 dieną.

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer A ve.
COAL-—W00D—OIL 

Anglys—Malkos—Aliojus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

2 FLATŲ PLYTINIS 6—6 kam
bariai, ąžuoliniai trimai, karšto 
vandens šiluma, bungalow stogas, 
uždaryti porčiai, 33 pėdų lotas. 
Kaina $8500. 6736 So. Campbell
Avenue.

EGG ______.
NUT .............
BIG LUMP _ 
MINE RUN .. 
SCREENINGS

45.00 
: ;e.oo 
: 16.00 
115.75
115.00

PIRKIT DABAR l — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

STANISLOVAS
Persiskyrė su 

Lapkričio 10 
ryto, 1938 m., sulaukęs 10 m. 
amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Bronislavą, tėvą Sta
nislovą, 2 brolius Edwardą 
ir Joną, 3 seseris, Violet Hayes 
Bernice, Adele, senukę AUce 
Sudeikis ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas 3424 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, lapkričio 14 d. 
7:30 vai. ryto iš namų į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero . kapines.

Visi a. a. Stanislovo Buid- 
vido giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Tėvasi Broliai, Sese

rys ir Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

Tel. ARDMORE 6975FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardtavimui ;

VAISIAI ir VIŠTOS čionais, yra 
pinigų darantis biznis. Turėkite 
mažą ūkį arti miestelio. Vieni vai
siai atneš ūkio kainą, jeigu pri
žiūrėsi. Elektrikos šviesos name ir 
tvarte. $2400.00. Ant išmokėjimo.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

Lithuanian National Demo
cratic Club mėnesinis posėdis 
įvyksta šį vakarą, 8 Vai. vaka
re, Vengeliausko svetainėje, 
4500 S. Talman. šis posėdis 
yra tuomi svarbus, kad turi
me rengtis prie busiančio ba
liaus, kuris įvyksta šį mėnesį, 
19 dieną, Hamlin Avė., svetai
nėje, prie 57-tos ir Hamlin gat
vių. Taigi, bus renkami darbi
ninkai.

Per pereitą posėdį buvo nu
tarta pakeisti posėdžių dieną.

Mes laikydavom posėdžius 
kas trečią penktadienį, beį pa
sirodė, kad daugumai narių tai 
nėra paranki diena, tad nutar
ta perkelti į antrą penktadienį 
kiekvieno mėnesio. Taigi, nuo 
šios dienos kliubiečiai malonė
site , prisilaikyti naujų taišykt' 
lių. Vietoj trečio penktadienio, 
susirinksime 
dienį

SLA 208 Moterą 
Kuopa Ruošiasi 
Šokiams

Lapkričio 19, Auditorium 
Viešbutyj

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

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

FCrRNITURE~FIXTXJRK FOR BALI

antrą penkta

prisiųskile mo- 
order.

1915 SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

PAŠAUKIT MUS TU O J AUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri- 
atamnos. U* pakarto Jinai 
duodame gerą nuolaidą.

NORIU PARDUOTI pigiai, bed- 
room setą, Washing Machine, šil-

5 ar 10 AKRŲ ŽEMĖS arti Jo- 
liet, tinkama vištų ukiui. Mes pa
statysime namą, lengvus terminai. 

MORRIS INVESTMENT CO.
100 W. Monroe St. »

■

IŠPARDUODAME BARŲ FIK 
CERIUS 1938, visokio didžio su 
Coli Baksais ir slnkom. Taipgi Što 
rų fikčerius dėl bite kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
icer baksius. Cash arba ant išmokė 
j Into. Pamatykite mus pirm Mgt 
pirkaite kitur.

Siunčiam Gėles

Dalis.
KVIETKININKAS

iTeLtYARDS 7308

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši-

80/Archer Avenue KM

Moterų Susivienijimo 208 kp. 
nenuilstančiai darbuojasi. Na
rės dabar ruošiasi rudeniniam 
parengimui. Tai bus smagus 
šokiai šeštadienj prieš Padėkos 
dieną, tai yra, lapkričio 19 — 
Auditorium viešbutyj, Michigan 
Avenue, prie Congress.

Muzika bus gera. Svečiams 
bus paruoštos skanios vaišės.

Bilietus galima gauti nuo na
rių, ir nare, kuri daugiausiai 
bilietų parduos, gaus dovanų 
įkalakutą. Malopėkite atsilan
kyti. Pasimatysime šokiuose.

Rengėjos

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO
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DARBO ŽINIOS
Dideli Geležies 
Darbininkų Unijos 
Laimėjimai

Krotest MFG. Co., Pittsburgh, 
Pa., samdanti apie 175 darbi
ninkus pasirašė pirmą kontrak
tą su plieno darbininkų orga- 
navimo komitetu, užtikrinantį 
aukščiausias visame distrikte al
gas. Be to kompanija ir unija 
sutarė bendrai kooperuoti kada 
sumažėja darbai.

Geležies darbininkų unija iš
rinko 10 delegatų, kurie atsto
vauja uniją C.I.O. konstitucinėj 
konvencijoj lapkr. 14 d., Pitts- 
burgh, Pa. Tos konvencijos tik
slas yra CIO paversti į tikrą 
konstitucinę uniją.

Tikimasi, kad konvencijoje 
dalyvaus bent 500 delegatų.

Nacionalė darbo santykių ta
ryba išnešė nuosprendį byloje 
prieš Republic Steel Corp., ku
ri pasižymįs dideliu nuožmu
mu laike liejyklų darbininkų 
streiko. Taryba rado kompani
ją sulaužiusią darbo santykių į- 
statymą, ir įsakėtuojaus priim
ti atgal į darbą o,000 darbinin
kų, kuriuos ji pašalino už pri- 
klausimą unijai. Išlyginti liko 
ir kiti technikališkumai.

Darbininkai sutiko priimti ta
rybos nuosprendį, bet ne kom
panija, kuri yra pasiryžusi vi
somis priemonėmis jį kovoti.

Kompanijai vadovauja Tom 
Girdler, buvęs mušeikų vadas, 
aršiausias organizuotų darbi
ninkų priešininkas.

Dvi Buffalo, N. Y. firmos, 
Jewell Alloy and Malleable Co., 
samdanti apie 175 darbininkus, 
ir Bingham Taylor Corp., pasi
rašė kontraktus su geležies 
darbininkų unija. Abi kompa
nijos dar pirmą kartą pasirašė 
sutartis su unija.

Reiley Tar & Chemical Co. iš 
Nevvark, N. J., samdanti 300 
darbininkų, pasirašė sutartį su 
angliakasių unija, užtikrindama 
nekapoti algas ir duoti apmo
kamas atostogas, ir garantuo
dama senioriteto teises.

Atida
NAUJIENŲ 
SKAITYTOJAI

• • •

Jei jūsų prenumerata jau 
pasibaigė arba jeigu no
rite iš naujo “Naujienas” 
užsiprenumeruoti, tai pra
šome TUOJ už laikraštį 
užsimokėti, nes po LAP
KRIČIO 19 dienos extra 
dovanų—flashlight ir ter
mometrų nebegausite.
NAUJIENOS rengiasi 25 
metų Jubiliejaus Iškil
mėms. Tėmykit praneši
mus, kurie netrukus tilps 
Naujienose.

Naujienų Actai.

Nevv Yorko rankinių skalby- 
lų asociacija pasirašė pirmą 
kontraktą su rubsiuvių unija.

Geležies darbininkų unija 
pradėjo vajų suorganizuoti pa
skutines dirbtuves Akron, O- 
hio, kad tame mieste neliktų 
nė vienos neorganizuotos dirb
tuvės. Abelnai Ohio valstija y- 
ra gana gerai organizuota ir 
tėra tik kelios dirbtuvės kur nė
ra unijos.

CIO Teatrų darbininkų uni
ja pasirašė pirmą kontraktą 
Baltimorc, Md. su Lincoln The- 
atre Co. Darbininkai laimėjo 5 
nuoš. algų pakėlimą, aukštes
nes algas negu įstengė išgauti 
Federacija. Kontraktas veiks 3 
metus.

Diek Bros. Plumbing Supply 
Co., Reading, Pa., pareikalavo, 
kad darbininkai prisiimtų algų 
nukapojimą, bet geležies darbi
ninkų unija SW0C pradėjo de
rybas ir po ilgų derybų kom
panija atsiėmė reikalavimą ir 
suliko pasirašyti su unija kon
traktą, paliekant senąsias algas. 
Kadangi kompanija kooperavo 
su unija tai unija sutiko para
ginti savo narius pirkti tos 
kompanijos produktus.

Darbo taryba rado, kad Wal- 
worth Co. dirbtuvė Kewanee, 
III., sulaužė Wagnerio darbo 
aktą ir bereikalingai pašalino 
iš darbo 17 darbininkų, kuriuos 
įsakė priimti atgal ir apmokėti 
už nedirbtą laiką. Taipgi įsaky
ta panaikinti kompanijos uniją.

American Can Co. pasirašė 
sutartį su geležies darbininkų 
SW0C unija savo dirbtuvėj 
Brooklyn, N. Y. Ta kompanija 
jau 13 dirbtuvių yra pripažinu
si uniją. Paskiausios dirbtuvės, 
kuriose unija buvo pripažinta, 
yra Chicago, Joliet ir Los An
geles, Cal. —B.

“Paliaubų
Diena”

šiandien sueina lygiai 20 
metų nuo pasirašymo sutarties 
'tarp kariaujančių šalių, kuri 
užbaigė kruviną Didįjį Karą. 

■Kaip 'vienuoliktą valandą ry- 
j to judėjimas minutei sustos, 
chicagiečiai pasuks veidus į ry
tus ir atiduos pagarbą žuvu- 

' siems mūšiuose.
Mieste įvyks paradai ir ki

tos iškilmės.
Beveik visos .valdiškos įstai

gos ir bankai šiandien bus už
daryti.

Bus Šalta
Ir Snigs

Oro biuras pranašauja, kad 
Chicagon iš šiaurės ateina šal
čio banga su lietum, o grei
čiausiai sniegu, šeštadienį oras 
busiąs nekoks.
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Naujienų-Acme Telephoto
HAVANA, ILL. — Scott W. Lueas, naujai išrinktas 

senatorius iš Illinois valstijos, su savo žmona.-,

• ,• . ♦ • i ‘ * T . . H

Claire Trevor, aktorė, ištekėjo už Clark Andrėws ir 
leidžia medaus mėnesį Hawajų salose.

“PRIKĖLĖ Iš NUMIRUSIU” - “NAŠLAITES 
AŠAROS” FONDAS, Etc.

Įvairios Žinios Iš 18-tos Apylinkės 
Gyveninio

Graborius “prikėlė” 
“nabašninką”

vių bedarbiams;
Pagelbėjo 40,000 studentų ei

ti mokslus;
Pastatė 15 triobesių parkuo

se;
{renge du stadionus;
Sudarė 1,200,000 naturalizuo- 

tų piliečių indeksą;
Nuodugniai ištyrinėjo Chica-

Gyviau Padirbekim, 
Tik Tada Dąrfc 
Pasekmės Pasireikš

“Kas nori šunį mušti, tas ir 
lazdą suranda”

Pažangos Vajus SLA turėtų 
būti įsisiūbavęs; ne tik kuopų 
organizatoriai, bet kiekvienas 
SLA narys privalėtų skaityti 
už šventą pareigą gauti nors 
vieną narį ir prirašyti savo 
kuopon.

štai 15 distriktan įtrauktos 
SLA sekančios kuopos: 36 kp., 
55 kp., 139 kp., 251 kp., 208 
kp. ir 357 kp., bet apie tų kuo
pų veikmę nieko negirdčtis. 
Teisybė, tik viena 36 kuopa 
nuo 1 dienos spalio menesio 
veikia ir nežada rankų nuleis
ti kol nepadvigubins ar nepa
trigubins skaitlio narių savo 
kuopoj. Taip ir turi būti.

Kas vilties nepraranda, kas 
dirba nežiūrint į kliūtis, tas ga
lų gale išeina į paviršių nuga
lėtojų. Aš įsitikinęs, kad 36-ta 
kuopa daugiausiai narių prira
šys ir pirmą prizą laimės. Nie
kas nekliudo ir kitoms kuo
poms įsi judinti ir pradėti dar
belį dirbti, — nedejuojant, ne- 
nusiskundžiant, kad žmonės 

■norėtų prisirašyti, bet pinigų 
neturi. Tas netiesa. Kas nori 
šunį mušti, tas ir lazdą suran
da. Taip lyginai ir su Pažan
gos vajaus pasekmėmis. Tik a t- 
siraitykim rankoves, įdėkim šir
dį į darbą ir Pažangos Vajus 
bus netikėtai, nelauktai pasek
mingas.

Jei gali, kaip sakau, 36-tos 
kuopos organizatoriai surasti 
naujų narių, taip lyginai gali 
organizatoriai ir kitų kuopų, 
ypač 15 distrikto, tai širdis 
Chicagos lietuvių.

I Todėl aukščiau išvardintų 
kuopų organizatoriai stverkitės 
darbo. Reikalaukit, kad jūsų 
kuopų nariai iš širdies ir iš pe
ties ateitų talkon nors su vienu 
nauju nariu.

Dr. A. L. Graičunas,
15 distrikto darbuotojas.

Nusišovė
i.

Jaunuolis ■<
“Parking” aikštėj, prie Di- 

versey ir E. Commonwealth 
automobilyj nusišovė 26 metų 
jaunuolis Richard Novick, 1309 
Addison Street.) Kartu su juo 
automobilyj tuo laiku buvb 
Miss Lillian Layton, 21 metų 
chieagietč, kuri, kaip vėliau iš
siaiškino koronerio tyrinėjime, 
buvo jo slapta žmona..

Miss Layton gyvena ties 632 
Roscoe. Novick nusižudęs buk 
dėl to, kad žmona norėjusi di* 
vorso ir atsisakiusi su juo va
žiuoti Čalifornijon. Jis ten dar- 
bą buvo gavęs.

Lietuviškos

Kalėdų
pasveikinimo

KORTELESA• * * . b

$ PO 10 CENTŲ KIEKVIENA

W Žiemos vaizdeliai, gėlių bu- 
& kietai su lietuviškom eilėm 
jį ir pasveikinimais. Kortelės 

tinka privatiški&m asmenim 
m ir biznieriams. .
8 Parduodam taipgi į vaistiny- 
» čias ir kitas krautuves. Ra- 
ff šykit dėl informacijų.
| SU J U S Ų * {SPAUSDINTU
» VARDU—UŽ SPAUDĄ:
jį. . * Extra ’
« 25 kortelės ..... ............. $1.25
» 50 ” .:...............  $2.00
į 100 ” .........     $3.00
8 Prisiųskit money orderį arba 
S čekį kartu su užsakymu.

| NAUJIENOS
§ 1739 S. Halsted St.
| CHICAGO, ILLINOIS

štai jums “karšta žinia”. 
Aną dieną, tai yra pereitą pir
madienį, žmogus nuo 1835 Ca- 
nalport Avė., bėga pas grabo- 
rių Simoną M. Skudą, 718 W. 
18th St., ir sako, kad jo įna
mis Louis Stočkus yra' miręs 
ir kad p. Skudas pasirūpintų 
jo laidotuvėmis.

Skudas, nenorėdamas važiuo
ti su “karavanu”, pirmiausiai 
nuvyksta viršminėtu antrašu ir 
mato tikrai, kad • žmogus išsi
tiesęs “štyvai” lovoje, o ant jo 
užtiesta balta drobulė.

Graborius Skudas palytėja 
“lavoną”. Tikrai negyvas. Nu
dengia drobulę, žiuri pulso. 
Rankos sustyrę, pulso nėra, bet 
“lavonas” dar šiltas. Pridėjo 
ranką prie kaktos. Kakta šilta. 
Tėmija, kad “lavono” blakstie
nos kiek kruta. Čia graborius 
p. Skudas suprato, kad kas 
nors yra negero. Jis pradėjo 
“lavonui” šaukti į ausį: “Lui, 
o Lui, kas tau yra?” “Nabaš- 
ninkas” pravėrė akis, bet guli 
aukštieninkas ir nei krust, šau
kia namo savininką, kad pa
šauktų gydytoją, bet tas sako, 
kad ligonis pats buvo nuėjęs 
pas gydytoją pereitą penktadie
nį, ir nėra pinigo, iš ko toliau 
mokėti gydytojui, nes “nabaš- 
ninkas” yra “ant pašalpos”.

Kuoveikiausiai p. Skudas 
prie telefono ir pašaukė Max- 
wcll policijos stotį. Policijai at
skubėjus, “nabašninkas” buvo 
nugabentas apskr. ligoninėn ir 
tikėkite, ar ne, jau Louis Stoč
kus sveiksta ir Veikiai grįš na
mo. i

P-as Skudas norėtų daugiau 
turėti tokių “atgaivinimų”.

Iš 21 Wardo Piliečių 
Sąjungos

21 Wardo Liet. Piliečių Są
jungos vakarėlis gerai pavyko. 
Gauta naujų narių. Pelno lieka 
ir gerai pasilinksminta. Prog- 
rame palinksmino Rožių ir Le
lijų kvartetas, sudainuodamas 
daug musų lietuviškų daine- 
lių.

Sąjunga indorsavo demokra
tų sleitą-tikietą rinkimams. 
Pereito antradienio vakare vi
si susirinko, žinoma, po balsa
vimų, j savo buveinę, 1750 So. 
Union Avė. Nutarta įsteigti 
“Našlaitės Ašarų” fondą, kuris 
kas metai per Kalėdas suren
gia biednuomenei vakarą ir 
duoda pašalpą, maistu. “Našlai
tės Ašara” fondas pradės veikti 
nuo 1939 metų.

Rinkimams „Praėjus
Antradienį ėjome savo pilie

tybes spėką parodyti — bal
suoti! Čia mes tą valandą bal
savimo stotyj esame galingesni, 
negu pats - prezidentas. Jeigu 
mokame kaip balsuoti. Pasiro
do (neseniai įvykusiuose tyri
nėjimuose), kad net kolegijos 
studentai nemokėjo kaip reika
linga balsuoti, nes jiems buvo 
suteikia pagalba balsavimo vie
toje. Tas veda prie bausmės. 
Jeigu kas nežino kaip balsuoti, 
reikia klausti patikimų žmo
nių bei viešų įstaigų ir balsuo
jant reikia vartoti nusistatymą.

šie rinkimai turėjo tik dvi 
puses: kapitalas ir demokrati
ja. Kapitalas nepasiduoda nei 
žingsnio, o demokratija ir dar
bininkai reikalauja sau geres
nių sąlygų. Kas norėjo bied
nuomenei padėti, tas balsavo 
už demokratus, o kas norėjo 
“Hooverio hotelių” — už re- 
publikonus.

Suėmė lietuvį
Musų kolonijoje gyveno tūlą 

laiką koks tai Mr. John Pack 
alias Pekaitis, Pekuraitis, ku-

ris dėl moteriškės drožė kitam 
vyrui bonka per galvą. Sužeis
tasis išgulėjęs apie ašluonias 
dienas pavieto ligoninėje, o 
smogėjas sėdi policijos nuova
doje.

Detektyvas Jerry iš nuova
dos sako, kad Mr. Pack turi 
ilgą rekordą ir buk jis pabė
gęs prieš 18 metų iš Ohio ka
lėjimo. Reiškia, kad po šios 
bylos jam reikės vykti į Ohio 
valstijos kalėjimą atlikti teis
mą. Mr. Pack gyveno ties 2024 
Canalport Avc.

WPA — “Tinginiai” ir 
“Parazitai”

Rinkimai jau praėjo. Daug 
kalbėta, daug rašyta, daug bu
vo triukšmo. Bet niekad tiek 
nelieta purvo Roosevello pusėn, 
kiek šį kartą. Didieji Chicagos 
didlapiai buvo pilni šmeižtų ir 
didžiausių prasimanymų. Šiame 
darbe ypatingai pasižymėjo 
“Chicago Tribūne”. To laikraš
čio išsišokimai privertė Works 
Progress Administraciją (W.P. 
A.) daryti viešą pareiškimą.

Tas pareiškimas buvo išdalin
tas visiems W.P.A. darbinin
kams ir visuomenės organizaci
joms pamfleto formoj. Pasira
šė Charles E> Miner, vietinis 
administratorius.

Jisai ragino visuomenę dien
raščio “Chicago Tribūne” pra
simanymams ir kaltinimams 
netikėti, bet pasidairyti ir savo 
akimis pamatyti ką W. P. A. 
nuveikė.

“Mus, W. P. A. narius, vadi
na ‘tinginiais’, ‘politiniais para
zitais’/ ‘mužikais’,” sako p. Mi
ner, “bet mes galime pasigirti, 
kad labai daug atlikom, ir esa
me verti pasitikėjimo tų, kurie 
dirba su mumis ir mus palai
ko.” Tai yra — visuomenė.

P-s Miner sumini šiuos WPA 
nuveiktus darbus Chicago ir a- 
pylinkėj. Tai tik dalis.
į WPA Darbai
J W.P.A. išegzaminavo 475,- 
000 vaikų akis;

Sutaisė 450,000 viešų mokyk
lų knygų;
• Pataisė 28,175 šmotus rūbų;

Pagamina 160,000 rūbų kas 
mėnesį bedarbiams;

800,000-čiams neturtingų vai
kų sutaisė ir įteikė žaislų;

Sukenavo 34,000 kenų daržo-

gos istoriją, ir visų tautų rolę 
jos gyvenime;

Sutaisė 206 mokyklų triobe- 
sius Chicagoj;

2,645 senus triobesius Chica
goj nugriovė;

Ištaisė 279 naujas žaisinavie- 
tes; ]

Pastatė penkis naujus tiltus, 
ir ištaisė didžiausį žemės plotą 
Chicagos aerodromui.

O kiek gatvių sutaisė, kiek 
išvedžiojo naujų kelių prie e- 
žero ir atliko šimtus kitų dar- 
bų.

W.P.A. užlaiko teatrą, turi 
puikų simfonijos orkestrą. Įver
tinti W.P.A. darbus ir įtaką 
musų gyvenime — nėra galima. 
Sunku žodžiais pasakyti kiek 
daug gero W.P.A. padarė vi
suomenei, miestui ir kraštui.

O atžagareiviai. sako, kad 
WPA darbininkai — bedarbiai; 
yra “parazitai” ir “tinginiai”.

Bynsas

Chicago Jau Kalba 
Apie Majoro 
įlinkimus

Majoras Vėl Kandidatuos

Vos praėjo kongresiniai rin
kimai antradienį ir vos pilie
čiai spėjo atsikvėpti, jau pra
sidėjo kalbos apie naujus rin
kimus.

Tai Chicagos majoro rinki
mai, kurie įvyks ateinančiais 
metais. Nominacijos įvyks ba
landžio mėnesį.

Susikirtimų bus labai aštrių, 
nes kaip žinovai sako, iš de
mokratų pusės bus du stiprus 
kandidatai, dabartinis majoras 
Kelly ir jo smarkusis priešas 
prokuroras Thomas J. Court- 
ney.

Iš republikonų pusės nomi
nacijos ieško du stambus po
litikai, buvęs majoras “Big 
Rili” Thompson ir teisėjas Os- 
car Nelson.

GERB, Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

NAUJIENOS
yra GERIAUSIA
Kalėdų Dovana!

EGUL KALĖDŲ DIEDUKAS užrašo jūsų šeimai 
ar jūsų draugams NAUJIENAS visiems me

tams.
Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų, šia 

dovana jie džiaugsis ne vieną dieną, bet šešias die
nas į savaitę per visus metus. Su dovana mes pasių
sime ir Gražų Kalėdų Pasveikinimo kortelę.

NAUJIENOS metams Chicagoje . 
Kitur Suv. Valstijose ir Kanadoje .

VARDAS .......

ADRESAS ....

. $8.00
.. $500

ISPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.
Aš čia prisiunčiu už Naujienų prenumeratą visiems metams. 
Pradėklt siuntinėti nuo .......................................... dienos šiuo
adresu:
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