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Radikalai Socialistai Pasitraukė iš Liaudies Fronto
NEPAKENČIA KOMUNISTŲ KRITIKOS
Musių paliaubų diena praėjo be riaušių
PARYŽIUS, Francuzija, lap- cijos Munchene. Ir dar pereitą 

kričio 11. — Francuzijos radi- ketvirtadienį, kalbėdamas Ame- 
kalų socialistų partija pereitą rikiečių Kliubui, 
ketvirtadienį viešai paskelbė,, užsienio reikalų 
kad ji pasitraukia iš liaudies 
fronto organizacijos. Radikalų 
socialistų partija atsisakė to
liau kooperuoti su komunistais, 
kurie kaltina radikalus socia
listus pardavus Francuziją ir jos akcijai ir 
papildžius politinį nusižengimą, laikysenos, 
kai jie nusilenkė Adolfui Hit
leriui.

Radikalai socialistai,

Francuzijos 
ministeris 

Bohnnct aiškino, kodėl Fran- 
cuzija nusileido Hitleriui Mun- 
chene, ir įrodinėjo, kad bent 
dalis Amerikos viešosios opini
jos rodė užuojautos Francuzi- 

supratimą jos

Penktadienį Francuzija mi
nėjo Mūšių Paliaubų Dieną — 

sako Armistice Day. Minėjo garsiai, 
stebėtojai, paskutiniuoju laiku linksmai. Gandai, kad fašistai 
darosi ypatingai jautrus, kai rengia riaušes, neišsipildė, Nau
juos kritikuoja dėl kapitulia- šių neįvyko.

Čekai draudžia prie
šingas naciams 

filmas

Ruošia naujus su 
varžymus žydams 

Vokietijoj
BERLYNAS, Vokietija,PRAHA, Čekoslovakija, lap

kričio 11. — Naujoji Čekoslo- kričio 11. — Žymus nacių va- 
vakijos valdžia stengiasi patai- dai sako, kad artimoj ateity 
kauti naciams. Tarp kita, penk- Į Vokietija paskelbs naujus žy- 
tadienį ji uždraudė rodyti ke-. dams suvaržyti patvarkymus, 
lėtą filmų, kurias nužiūrėjo Kaip numatoma, tie patvarky- 
kaipo palankias žydams ir prie imai uždraus žydams gyventi 
v’ _‘ ’ Uždraustųjų tam tikrose šalies ir miestų

t ACME-NAUJIENŲ Telephoto.
ATHERTON, CAL. Sheridan Downey su savo šeima prie radijo aparato 

džiaugiasi rinkimų rezultatais. Downey liko išrinktas Jungtinių Valstijų sena
torium.

MOTERIŠKU RŪBŲ SIUVĖJU UNIJA 
PASITRAUKĖ IŠ C. L 0.

Į A.D.F. negrįš kol skylimas pasiliks
WASHINGTON, D. C., lap- Antra vertus, moteriškų ru- 

kričio 11. — International La- bų siuvėjų unijos vykdomoji 
dies Garment Workers unija taryba sako, kad unija negrįš 

nė j Amerikos Darbo Federa
ciją, kol tarp jos 
liks skylimas.

Tarp ko kita,

— moteriškų rūbų siuvėjų uni
ja — buvo viena Industriniam 
Organizavimui Komiteto (CIO) 
steigėjų. Penktadienį unijos 
vykdomoji taryba priėmė rezo
liuciją, kuri pareiškia, kad uni- akcentuoja, jogei 
ja yra priešinga dualiniam uni- 
jizmui ir todėl nutarė neišdė- 
ti į pastovią CIO organizaciją, . 
kuri bus sudaryta ateinančią Plaukė smūgių^ 
savaitę konvencijoj Pittsbur- 
ghe.

ir CIO pasi-

unijos vadai 
pereito an

tradienio rinkimuose liberalios 
ir progresyvios šalies jėgos su- 

bent dalinai, 
dėl Amerikos Darbo Federaci- 
jos-CIO skylimo.

Lietuvos Kinai stengiasi atsi
KLAIPĖDOS VOKIETININKAI 

DEMONSTRUOJA SAVO 
GALIĄ.

imti Cantoną

šingas naciams^
filmų tarpe yra pora išleistų dalyse, žydams busią leista tik 
sovietų Rusijoj, Amerikoj paJ mažą skaičių krautuvėlių laiky*- 
gaminta filmą “The House of ti ir tik tam tikrose apylinkė- 
Rothschild”, Palestinos filmą'se. Be to, veikiausia bus išva- 
“Voice of Israel ir Kari Capeko'ryti iš Vokietijos svetimų ša- 
“White Malady”.

Lenkų;kariuomene 
eukončentruota so-: 

vietų pasieny

Greitu f ląiku paskirs Prancūzai sulaikė 
natijuš^aldinitikus siuntimą ginklų

' e

kinams

lių žydai.

Slovakai ieško pa- Minėjo mūšių pa
galbos Vokietijoj liaubų dieną
PRAHA, Čekoslovakija, lap

kričio 11. — Slovakijos vice
premjeras, Dr. Ferdinand Du- 
roansky, ir Vokietijos atstovas 
Slovakijoj Karmasin išvyko į 
Berlyną.. Jų kelionės tikslas 
yra gauti Hitlerio vyriausybės 
užtikrinimą, kad rytų Slovaki
jos ir Karpatų Rusų provinci
jos rubežiai pasiliks toki, koki 
jie yra dabar. Slovakai ir ru- 
tenai nužiūri, kad Lenkija pla
nuoja pulti Čeko-Slovakiją.

Britai užsistoja savo 
šalies žydus

LONDONAS, Anglija, lapkr. 
11. — Paskutines kelias die
nas Vokietijoj siaučia teroras 
prieš žydus. Britanijos valdžia, 
kai tik gavo pirmuosius pra
nešimus apie terorą, ėmėsi ak
cijos. Britanijos atstovas Ber
lyne, Sir George Ogilvie-Forbes, 
svarstė teroristų žygius su Vo
kietijos užsienio reikalų minis
terijos atstovais. Jis 
kad Britanijos žydų 
tų apsaugotos.

Bendrai Anglijoj 
yra pasipiktinusi nacių žvėriš
kumu. Nacių žygiai stato į 
keblią padėtį Chamberlainą, 
kurs nuolankauja Hitleriui.

reikalavo, 
teisės bu-

WASHINGTON, D. C. 
kričio 11. — Penktadienį

lap- 
prez. 

Rooseveltas padėjo vainiką ant 
Nežinomo Kareivio kapo. Minė
jimas Musių Paliaubų Dienos 
įvyko daugely kitų šalies mie
stų.

Dvidešimčiai metų sukakus 
po Pasaulio karo, Jungt. Val
stijos, kaip ir kitos šalys, šian
die dalyvauja ginklavimosi 
lenktynėse.

BIGA, Latvija, lapkr. 11. -— 
Lenkijos kariuomenės paradas 
penktadienį nustebino svetimų 
ląlių kariuomenės ekspertus. 
Vėliau paaiškėjo, kad geriau
sios lėhkų karo jėgos sukom 
centruotos Lenkijos Ukrainoje, 
arti Sovietų Rusijos 1 rubežiaus. 
Lenkams? tenka slopinti ukrąi- 
nus, lefpkų vyriausybė vis dar 
neišsidejuši savo, užmačių dėl 
Karpatų Rusijos ir pagaliau 
lenkai gauną pranešimų apie 
sukilimus * sovietų Ukrainoj. 
Taigi ir Lenkijos karo pajėgos 
sukoncentruotos opiose šaliai 
srityse.

WASHINGTON, D, C., lap-!
kričio 11. — Prez. ■ Roosevel-! SHANGHAIj Kinija, 
tas penktadienį pranešė, kad n _ Amerikiečių firmos Shan.. 
artimoj ateity jis paskelbs var- ghajuje penktadienj gavo pra- 
dus asmenų.,p?rinktų aukštoms negi kad Francuzijos val. 
Vietoms valdžioje. '

lapkr.

dininkai Indo-Kinijoj į uždėjo
Gundai eina, kad ketinai re- embargo1 ginklahis ir ^ 'kitokiai 

zignuoti prezidento ' kabineto, karo medžiagai ^importuoti į 
du nariai arba jie gali būti per-!Kiniją.
kelti į kitas kabineto vietas.

V r • ‘ K I
941,651 mylios kelio-.. r

_ • W A —

Drausmė siųsti ginklus ki
nams per Indo-Kiniją gali žy- 

apsunkinti kinų karą

KLAIPĖDA, lapkričio 8 d. 
— Direktorija atleido keturis 
lietuvius mokytojus. Seimelio 
rinkimų komisija pripažino Ka
riuomenės Teismo Apeliacinių 
Rūmų baustiesiems rinkimų 
teises. Neatsižvelgdama pasek
mių Direktorija rengiasi išlei
sti patvarkymą vietoje Guber
natoriaus vetuoto įstatymo ko
vai su bedarbe. Iš lietuvių ir 
toliau atiminėja pasus, o bu
vusius Neumano bylos kalinius 
skiria pareigūnais. Klaipėdos 
žydai ruošiasi apleisti kraštą 
ieško Kaune butų bei patalpų 
krautuvėms ir įmonėms. Lap
kričio 4 d. rusnėje demonstra
vo vokietininkai, kurie traukė 
abu vokiečių himnus.

CHUNGKING, Kinija, lapkr. 
11. — Trys kinų armijos penk
tadienį pradėjo atakas, kurių 
tikslas yra atsiimti iš japonų 
pietų Kinijos sostinę Cantoną.

20 arabų užmušta
JERUZALĖ, Palestina, lapkr.

— Penktadienį įvairiose11
šalyse minėtos Pasaulinio ka
ro mūšių paliaubos. Tuo tar
pu britų kariuomenės susirė
mimuose su arabais Palestino
je buvo užmušta 21 arabas.

500,000 gavo darbo

nej žuvo vienas pa 
sažierius

miai 
prieš japonus

IŠRINKO TAUTOS ATSTO
VUS PREZIDENTUI 

RINKTI.

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 11. — Amerikos Darbįj 
Federacija apskaičiuoja, kalci 
spalių mėnesį tarp 300,000 ir 
500,000 darbininkų gavo dar
bą privačioj pramonėje visoj 
šaly.

Vatikanas ruošiasi 
protestuoti fašis

tų patvarkymą

Gen. Ismet Inonu ~ 
naujas Turkijos pre 

zidentas
ANKARA, Turkiją

ROMA, Italija, lapkr. 11. — 
Vyriausybė ketvirtadienį pa
skelbė patvarkymus, kurie 
draudžia italams “arijonų ra
sės” susituokti su asmenimis 
priklausančiais kitokiai rasei. 
Pagal šį patvarkymą, nusižen
gusios jam vedybos yra skai
tomos nelegaliomis, šiuos pa
tvarkymus ruošias protestuoti 
popiežius.

lapkr.
11. — Turkijos seimas (assem- 
bly) penktadienį išrinko šalies 
prezidentu gen. Ismet Inonu, 
mirus prezidentui ir diktato
riui Ataturkui.

Žemės drebėjimas 
pagimdė 450 valan
doj greitumo vilnis

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 11. — The Civil Aero- 
nautics Authority praneša, kad 
per pirmuosius 1938 metų še
šis mėnesius privačioj (ne ka
riuomenes) aviacijoj žuvo vie
nas pasažierius 941,652 mylių 
lėktuvų kelionėje. Jei skaity
ti ir lėktuvų vairuotojus ir ki-j 
tokią lėktuvų įgulą, tai vienas; 
asmuo žuvo 706,238 mylių lėk-j 
tuvų kelionėje.

Gubernatorius Mur
phy sugrįš i privačią 

praktiką
LANSING, Mich., lapkr. 11. 

— Michigan valstijos guberna
torius Murphy penktadienį pa
reiškė, kad nuo sausio 1 die
nos, užbaigęs gubernatoriaus 

i tarnybą, jis sugrįš į privačią 
•advokato praktiką. Gurb. Mur
phy planuoja atidaryti advo
kato ofisą Detroite.

KAUNAS, lapkričio 4 d. — 
Lietuvos savivaldybės išrinko 
Tautos 
rinkti, 
siškai 
muose 
šimčių 
kurios
stovus'*, 
tik iš tautininkų; todėl aišku, 
kokius “tautos atstovus” jos 
išrinko. — Red.)

Atstovus Prezidentui 
Klaipėdiečiai atstovų vi- 
nerinko, o kitur rinki- 
dalyvavo apie 100 nuo- 
rinkikų. (Savivaldybės, 
rinko tuos “tautos at- 

susideda beveik visur

Nubaustas 10 centŲ 
redaktorius

visuomenėj Nervai nukentėjo, 
^reikalauja $30,000 iš

radijo stoties

HONOLtJLUį lapkr. 11. 
žemės drebėjimas, kaip mano
ma, jvykęs Pącifiko vandeny
ne, sukėlė nedideles vilnis, ku
rių kelionės greitumas pasiekė 
450 mylių per valandą.

2,100,000 kinų už
mušta ir sužei

sta kare
į '-k 

SHANGHĄI, Kinija,. lapkr.
11. Apskaičiuojama, kad 
nuo : liepos 7 dienos iki šiam

PROFESORIUS TAMOŠAITIS 
ATSISTATYDINO.

KAUNAS, lapkričio 8 d. — 
šiomis dienomis iš Visuomeni
nio Darbo Vadybos atsistaty
dino generalinis sekretorius 
prof. Izidorius Tamošaitis.

KAUNAS — 10 Centų re
daktorius leidėjas A. Narkevi
čius nubaustas 300 litų bauda 
už nerimą keliančių žinių skel
bimą savo laikraštyje ir nesi
laikymą spaudos priežiūros 
nuostatų.

PASIŲSKIT
GIMINĖMS

letuvoj
DOVANŲ 

KALĖDOMS

H0LLYW00D, Cal., lapkr. 
11. — Neseniai per radiją bu
vo transliuojama drama “Men 
from Marš”. P-lė Sara E. Col- 

___ lins, Hollywoodo aktorė, iškė- 
9——9 - l"’D ‘ig Columbia Broadcasting kom- 

Chicagai ir apielinkei fede- 'ponijai bylą. Ji sako, kad, klau- 
ralio oro biuras šiai dienai pra santis transliavimo, jos nervai 
našauja:_____________________nukentėjo, ji perdaug susi jau-

Oras darosi nepastovus; šal- dinusi. Todėl ji reikalauja, kad 
čiau; saulė teka 6:86, leidžiasi Columbia kompanija užmokėtų 
4:88. jai $80,000.

Įspėja Amerikos 
žydus 

.i

Oregono darbinin
kai kovos priešingą 
streikams statutą
PORTLAND, Ore.,' lapkr. 11.

— Oregon valstijos piliečiai pe
reito antradienio balsavimuose 
priėmė statutą streikams, pi-
kietavimui ir unijų duoklių rin-'aikui kinų-japonų kare buvo 
kimui apriboti. Darbininkų va- užmušta ir sunkiai sužęista 2,- 
dai planuoja iškelti statutui IOOjOOO. Japonų nuostoliai sie- 
bylą teismuose — argumentųo- kia 300,000 užmuštų ir Sunkiai 
jant, kad statutas esąs prie- sužeistų, 
šingas šalies konstitucijai.

BALTIJOS VALSTYBIŲ NEU
TRALUMO ĮSTATYMAS.

Pavogė Jungt. Vai

O R H S. BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 11. — Vokietijos propa
gandos ministeris Goebbels 
penktadienį įspėjo svetimų ša--; 
lių žydus, ypač šiaurės Ame
rikos žydus, nutilti. Kitaip, sa
ko Goebbels, Vokietijos žydai 
gali dar labiau nukentėti.

Palaikys liberalią stijų laivyno filmas
politikų

BOSTON, Mass., lapkr. 11. 
— Daugiau kaip 1,600 pėdųWASHINGTON, D. C., lap- — Daugiau kaip 1,600 pėdų 

kričio 11. — Prez. Rooseveltas filmų pavogta iš Jungt. Valsti- 
penfctadienį pareiškė, kad jis jų laivyno kiemų mašinisto au- 
mano, jogei pereito antradienio tomobilio. Filmos rodo įvairių 
rinkimai pepakeitė liberalios karo laivų konstrukciją ir brai- 
šalies nuotaikos. žinius.žinius.

KAUNAS, lapkričio 8 d.— 
Bendrojo Baltijos valstybių 
neutralumo įstatymo projektas 
apima kariaujančių šalių karo 
laivų, ir lėktuvų teises ir pa
reigas neutralumą paskelbusios 
valstybes vandeenyse ir terito
rijoje. šios piliečių pareigos 
valstybei sakytuoju atžvilgiu 
draudžia kariaujančioms Šalims 
panaudoti neutralios valstybės 
teritoriją karinių veiksmų ba
zei, rinkimui ir perdavimui ka
rinių žinių ir karo sandėlių 
įrengimams.

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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FURNITURE COMPANY

7 dalių Dining Room Setas vėliausios mados 
iš gražiausio riešuto medžio SAU.50 
tik................................................. T1 V

Asbestas table pad, vertas $12.00, 
Dykai su šiuo Setu

ROOSEVELT
Furniture Co.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
IR

2301 WEST ROOSEVELT ROAD
EARGENJJ KRAUTUVE SKERSAI GATV.
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Verte MIKAS SIuįlKtS

Kruvinos Studijoš
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A. CONAN bOYLE
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“O kodėl tu pats nesihfieldi ?” 
iriergaitc nustebusiom akutėm 
paklausė. .■ >

gra- “Aš įieboątšiirienu poterių,” 
žesnius daiktus,” vyriškis įti-'jis sakė. “Aš riesimeldžiau nuo 
klnančiai pasakė.'“Tu tik tiru- to laiko, kąj riš buvau pusės 
pūtį palauk. Aš norėjau tau šilo šautuvo aukščio^ Aš hia- 
pašakyti—ar atsimeni, kaimcs ntiu, kad hiokilomet nėra vėlu 

pradėti. Sakyk žodžius, o aš tau 
pritarsiu ir mudu pasimelsime 
kaip choro dainininkai.”

“Jus turėsite atsiklaupti; aš 
ta i į) pat atsiklaupsiu,” ji pasa
kė klodama skarą ant žemės. 
Jus sudėkite savo rankas, ot, ši
taip. Tuomet jus geriau jausi
tės.” '. ’

Buvo keistas vaizdas. Nieko 
apylinkėje nesimatė, kaip tik 
tupintys vahagai. .Greta vienas 
kito ant siauros skarbs klūpė
jo du klajoklidi—inrižytė švie
siaplauke mergaitė ir neatsar
gus, atkaklus ir pasiryžęs nuo
tykių ieškotojas. Malonus jos 
veidelis ir jo susikūprinusi ap-

DALIS II

Tu greit pamatysi dar

nusi-

Ir po
zų vo, 

paskui

“Oh, taip.”
“Taigi, mes manėme, jog 

greit pasieksime kitą upę, ar 
supranti. Bet čia buvo kas 
nors negera: ar kompasas 
klydo, ar žemėlapis, ar kas 
kitas, ir neišėjo taip, kaip mes 
norėjome. Išsibaigė vanduo. 
Išskyrus tik lašelį, kai tu bu
si ištroškusi ir—ir—”

“Nebus galima nei
prausti,” pertrauke mergaitė 
savo kompanioną. Ji nusiste
bėjusi žiurėjo į jo nuliūdusį 
veidą,

“Nei gerti nebus ko. 
nas Benderis pirmas 
paskui indėnas Petras, 
ponia McGregoricnė,
Jonelis Hones, o paskui ir ta
vo brangi motina.”

“Ir mano brangi motinėlė,” 
mergaitė pasakius šiuos žo
džius, staiga palenkusi savo 
veidelį pravirko gailiomis aša
romis.

“Taip, visi jie numirė, tik 
tu ir aš gyvi likome. Tuomet 
aš maniau, kad yra proga kur 
nors šitoje dykumos pusėje 
surasti vandens. Aš užsidėjau 
tave ant savo pečių ir mudu 
abudu keliavome- Neatrodo, 
kad dalykai eitų geryn. Visa
galis Dieve, nėra jau mums 
galimybės likti gyviems!”

“Jus sakote, kad ir mes tu
rėsime numirti?” sustojusi

&
šeštadienis, lapkr. 12, 1938

meldėsi prašydami Visagalį gel
bėti iš baisaus pavojaus, kuris 
stovėjo prieš judviejų akis, kai 
tuo tarpu du balsai — vienas 
plonas ir tyras, o antras storas 
ir šiurkštus — susiliejo vienon 
maldon prašant atleidimo ir pa
sigailėjimo. Kai užbaigė maldą, 
juodu atsisėdo atgal po akmens 
šešėliu kol mergaitė pradėjo 
snausti, atsirėmusi ant plačios 
savo globotojo krutinės. Jis žiu
rėjo kiek laiko, kaip ji miega. 
Tačiau gamta rodė, kad ir jis 
pats negali atsilaikyti prieš 
miegą, per tris dienas ir naktis 
nemiegojęs ir nepasilsėjęs. Pa
lengva blakstienos užsimerkė 
ant pavargusią akių, o galva 
nusviro žemyn ant krutinės, 
kol šiurkšti barzda susijungė 
su mergaites auksiniais plau
kais. Juodu abudu miegojo gi
liu, be sapno, miegu.

Po pusės valandos klajoklis 
atsibudo iš miego ir netikėtai 
pamatė keistą neaiškų vaizdą. 
Toli toli druskos laukuose ki
lo nežymus dulkią debesėlis. Iš 
karto vos tik buvo galima pa
stebėti ir atskirti iš tolumos 
miglos, bet laipsniškai didėjo 
it kilo aukštyn, kol susiforma
vo didelis ir aiškus debesis, šis

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

paaiškejo* kad buvo dulkės, 
kuriaš sukėlė didelis būrys gy
vūnų.* Stebėtojas manė, kad 
buvo didelė banda bizonų, ku
rie tyrlaukiais .keliavo ieško- VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—0 
darni prerijų. Suprantama, tas 
nebuvo galimas daiktas, kad Telefonas HEMLOCK 6111 
šitokioje dykumoje vaikščiotų i 
bizonai. Kai dulkių debesis di
dėjo ir plėtėsi slinkdamas ar
tyn prie vienatinio skardo, po 
kuriuo dvi figūros ilsėjosi, iš

Ofiso TeL Yards 5321

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. o f 35th and Halsted Sts.
dulkių pasirodė audeklu den- Ofiso valandos t uo 1-3 nuo 6:30-8:30 
gti vežimai ir ginkluotos veži- 49io s0. michIGAN BĮ 
kų figūros- Tai buvo didelis i 
keliautojų karavanas, kuris' 
keliavo į vakarus, liet ir koks 
karavanas! ] 
priešakys pasiekė kalną, ant
rojo galo dar nesimatė hori
zonte. Skersai begalinius tyr-' 
laukius išsitiesė ilga eilė veži-1 
irių, karietų ir raitų ir pėsčių 
vyrų.

(Bus daugiau).

U

„av ..LVD
Tet Kenwood 5107

Ofiso Tol. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

Kai karavano DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

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

Marųuette Medical Building 
6155 So. Kedzie Avė. 

HEMLOCK 8700
Rezidencija PROSPECT 6232 

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Treč. Susitarus
kiti telefonai neatsakys Šauk 

MIDWAY 0001

L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.
2-4
Jei

žiurėjo pakėlę galvas į žydrų
be debesų dangų. Juodu karštai debesis vis augo ir augo, kol

Pirkite savo apiellnKeF 
krautuvėse

*

^■inįiiiiihth A£5i£SS5!Ž
URANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue 
Tel. Portsmouth 9022 

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas  .............. ............* ■

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA Tilt TRUMPAM LAIKUI 
+~~*****Uė****iM*^^ .............linui RKh——MnfiiJ  ................

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. EudeikisJ:

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

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

st
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Katnb. 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.

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

ašarotą veidelį, mergaite pa- 
'kląusė. y

« a x ... Ii «. J i•: <v.«;

“Kodėl jus pirmiau to ne
sakėte?” ji šyptelėjus links
mai pasakė. “Jus mane taip 
išgąsdinote. Kodėl, jeigu da
bar mes numirsime, tuomet ir 
vėl busime su kartu motina.

“Taip pat ir jus. Aš jai pa
sakysiu, kad jus man buvote 
labai geras. Aš manau, kad ji 
pasitiks mudu dangaus var
tuose su dideliu vandens ąso
čiu ir su daug grikinių blynų, 
karštų ir abiem pusėm paru
dusių blynų. Bobas ir aš vi
suomet juos mėgdavome. Kaip 
ilgai reikės laukti?”

“Aš nežinau—neilgai.” Vyro 
akys buvo įsmeigtos žiemių 
horizontam Mėlyname dan
gaus vožtuve pasirodė trys 
maži taškeliai, kurie nuolat 
didėjo it* greit skrido artyn. 
Bematant tie taškeliai virto į 
tris didelius rudus paukščius, 
kurie skraidžiojo aplink jų-

leido ant viršgalvos pakibusių 
akmenų- Tai buvo' buzardai 
(vanagai), plėšrus vakarų vil
kai, kurių prisiartinimas reiš
kia kieno nors mirtį.

‘‘Gaidžiai ir vištos,” links
mai šaukė mergaite rodydama 
į jų liguistos išvaizdos formas. 
Ji plojo rankutėmis, kad pau
kščiai skristų. “Ar Dievas su
tvėrė šitą žemę?” .

“Tai jis padare,” kompanio
nas pasakė truputį nustebin
tas šituo klausimu.

“jis sutvėrė žeinę Illinojuje 
ir jis sutvėrė ją Missotiri,” 
mergaite tęsė toliau. “Aš ma
nau, kad šitą žemę kas kitas 
sutverė. Tai nėra gerai pada
ryta. Jie užmiršo vandenį ir 
medžius sutverti.”

“Ar nemanai, kad reikia 
pasimelsti ?” vyriškis paklau
sė.

. “Dar ne vakaras,” ji atsakė.
“Tai nesvarbu. Dar nėra 

laikas, bet Jam juk nesvarbu 
kada žmonės meldžiasi. Tu 
meskis' taip, kaip ir pirmiau 
kiekvieną vakarą . melsdavais 
vežime būdama, kuomet iries 
visi tyrlaukiais važiavome.”

JOSĖPH J. GRISH
J TETŲ VIS 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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCEt
Z PLIENĄ4R NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
, 4665*07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

^Telefonas I.AFAYETTE 07W

,-| > * koplyčios visoseJLri AA IriLcrlT Chicagos dalyse
M

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

" < Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Fark 3395

KAI. & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tėl. Prospect 1012
.u... f. . <• ,. • .1. , ' —

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

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

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

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

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

P. ŠALTIMIERAS.

n i

8

LIETUVIAI

,‘M}

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6831 So. CalifortiU Avenue 

Telefonas Republio 7868

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

Phone Grovphill 0142
Cicero Phone Cicero 2109 DR. G. SERNER 

Lietuvis Akių gydytojas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nUo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutarti.

GYDYTOJAI IR pENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nariai

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

Phone CANAL S122

DE. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1

Seredomis ir nedėl.

, J. MULEVIČIUS
4348 S. Caiifdrnia Avenue Phone Lafayette 3572
---------Į--~............ ' ---------- ~ ■ y ■■ — -- —--------------------- -------- -■ - . ........................................ ................................. ... ■

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone -Yards 4908
_ - -L - - ..... -t...................... .»A - ------ ■ ----------- -------- '......     ' - ■■■ ■

____ Km Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

NARIAI Į j 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių1 
Asociacijos

Ambulance 
Fatarnavi- 
mas Dieną 
ir naktį.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių ąptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialč atyda atkreipiama 
į mbkykloš Vaikus, kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 tyto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone Yards 1sm

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138
-- ■ ^.-^—.1- ... Į ■ ....    , —   - .................. -I'* n-

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1370
W ----------- r—— -------- ——

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
- 4704 So. AMes(ern Avė. • Phone Virginia 0883

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 dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
♦631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone PLAZA 1400GARSINKITĖS “NAUJIENOSE"
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Sveikatos Skyrius
§| Skyrių Tvarko ir Prižiūri ........... .

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA 

Embolus yra pavojingas
Rašo Dr. A. Yuška

Kraujagyslėse sukrekėjusio 
kraujo grumulėlis vadinasi 
“EMBOLUS”. Daug žmonių 
staiga miršta iš priežasties em- 
bolio arba kraujagyslėse sukre
kėjusio kraujo grumulėlio. Em
bolus atsiranda kraujagyslėse 
po sunkios ligos arba po ope
racijos. Dažnai ligoniai miršta 
ne nuo operacijos, bet nuo em- 
bolizmo.

Kaip žinome, žmogaus šir
dis visą jo amžių be perstoji- 
mo dirba, — tai susitraukia, 
tai išsitiesia ir tokiu būdu ar
terijomis varo kraują į visas 
kūno dalis. Tamsiai raudonas 
kraujas pasiekęs pirmiausiai 
plaučius jungiasi su ore esan-

šiai raudoną. Kada arterijomis 
pasiekia kūno paviršį arba ma
žąsias kraujagysles, kraujas vėl 
pakeičia savo spalvą iš šviesiai 
raudono į tamsiai raudoną. Ir 
kitos rųšies kraujagyslėmis ar
ba venomis sugrįžta atgal šir
din. Kraujui iš širdies nueiti ar
terijomis kūno paviršiu ir viso
mis venomis pargrįžti atgal už
ima pusę m imi tos arba reika
lauja maždaug nuo 30 iki 40 
širdies susitraukimų ir išsitie- 
simų. Bet venomis grįžtančiam 
tamsiam kraujui širdies pum- 
pavimas mažai gelbsti. Grįžtan
tis kraujas daugiau priklauso 
nuo raumenų spaudinio, jų su
sitraukimo ir išsitiesimo, ant 
venų arba grįžtančių krauja-

ką, kraujo cirkuliacijai suma
žėjus tankiai pasitaiko kraujo 
sukrekėjimas venose. Ligoniui 
veikliai susijudinus, mažas tru
pinėlis sukrekėjusio kraujo at- 
sprogsta ir įsigavęs kraujo sro- 
ven būna greitai atneštas šir
dies dešiniojon pusėn, širdis 
nuvaro plaučiuosna, kur ran
dasi labai laibutes kraujagys
lės sukrekėjusio kraujo gaba
lėlis vadinamas embolius sulai
ko kraujo cirkuliaciją. Jei ma
žesnės kraujagyslės užsikem
ša, ’ tai ligonis turi didelius 
skausmus ir su reikalinga gy
dytojo pagelba, norą vargingai, 
bet tankiai pagyja. Embolui 
pasitaikius didesnę kraujagyslę 
užkimšti bei užblokuoti, tada 
nei gabiausias gydytojas, nei 
geriausios gyduolės negali iš
gelbėti, nes ligonis staigiai

ta, ligonis pajaučia staigų die
gulį, nepaprastą skaudėjimą.1 
Jei mažesnės kraujagyslės už
sikemša ir kitos kaimyninės 
kraujagyslės atsidaro, Jai ligo 
nis pamažu pagyja. Bet jei di 
desnes kraujagyslės užsikem 
ša, tai gangriųa greitai pripuo
la. Tuomet ūmi Operacija rei
kalinga dėl išgelbėjimo gyvy
bės. Jei embolių galima suras
ti ir apčiuopti, tai operacijos 
pagelba galima išimti jį.. Tokių 
pasekmingų operacijų pasitaiko 
padaryti, bet kur eihbolus bū
na giliau pasislėpęs, ten pasek
mės būna nepageidaujamos.

t • .

Ilgesnį laiką sergantiems li
goniams, ypač senesniems, kur 
ramiai reikalinga - gulėti, yra

• •' -• m v. '• • ' •>' • r .

pavojinga. Kadaiigį iš pąviršio 
širdies grįžtantis kraujas. dau
giau priklauso nuo raumenų 
judėjimo, o raumenims ilgesnį 
laiką nesijudinant sukrekėją 
kraujas padaro “trombus” ir 
atsiskyręs embolius atima gy
vybę. Dėlto ligoniams yra rei
kalinga ir naudinga palengva 
braukymas, masažas, kasdieną. 
Trinti reikia iš žemai aukštyn 
arba širdies link. Tik atsitiki-

stantį pasiimsiąs. Laiške buvo 
grąsinama, kad jeigu buhalte) 
ris tūkstančio litų nenusiųs paš 
kun. Želvį, tai laiško autorius 
grasino pagrobti amerikonišku 
budu buhalterio vaikus ir juos 
nužudyti.

Buhalteris kreipėsi į krimi
nalinę policiją.

Kun. Želviui buvo nuneštas 
be adreso laiškas ir laukta, kas 
ateis to laiško atsiimti. Antrą 
dieną laiškd atsiimti 
Paškevičius, kuris ir

Cotkevičius grasino Drumstieji 
^išbraukti iš gyvųjų tarpo”.

Ir išbraukė”: sutikęs moterį
Automobilių mode-

Z\"kiXiusj'glTv,’"r|lių keitimo reikšmė

Apygardos teismas

ji vos atvežta į ligoninę mirė. 1 . .... . . . •• •
Teisiamas Cotkevičius sakėj. Au,o",ob,,“F 1,;(,us r!’°JC -vra 

kad Drumstienė jam negrąži- f fy VenęS į7rotys. a,kas nuo 
nil • an u , • •• J - h 1 laiko modelius keisti naujais. dusi ou it., tai ūš ant los supy- . . ...i/oe e-.. i- J . J . 1 loks gamybos būdas vaidinakęs, susijaudinęs ir nė nepaju-i .. J . .. i ypatingai svarbų vaidmenį eko- tęs, kaip kirvio pentimi lakšte-r1 * {
Įėjęs jai į galvą. .

Apygardos teismas Cotkevi- 
čių pripažino kaltu ir nubaudė 
dešimčia metų sunk, darbų ka
lėjimo.

Paškevi------------------

atėjo A(į.
buvo su-

w f HoiiFR ' č!ų .?r^a?jno ,galn_ bel ?a" Akmenų skaldymo kur-
■ : .sigailėjO'-įr nubaudė tik 9 mėn. cjį! IVTazeikiii fiii^ikritvieGeneral Sales Manager, Chev- Cais::__  ®<*1 iviazeinių apsKriiyje

rolet Motor Division, General 
Motors Sales Corporation.

Iš Lietuvos
Grąsinimais norėdamas gan- 
ti tūkstantį litų, tarpininku 
pasirinko šv. Antano baž

nyčios klebonų

paprasto kglejinio, be to, kaip -----——1 J
nepilnarriėČiūi bausmės nu- MAŽEIKIAI. — žemės Ūkio

, Rūmai, norėdami supažindinti 
su nepavojingu akmenų skaldy-

• mo budu organizuoja Mažei- 
įkių apskrityje, žemiau nurody- 
i tose vietose, vienos dienos ak- 

skaldymo kursus, būtent: 
Židikuose, 
š.m. spalių

nepilnamečiui % bausmės 
mušė.

BE SAIKO ŽIAURUS 
ŪKININKAS 

• •

Spalių 11 d. Kauno apyg. menU 
teismas sprendė Pamierių km. i 1) 
Bmpšiškės vai. gyventojo Zig- boję, 
frlo Cdtkevičiaus baudž. bylą.

Colkęvičius nesugyvendavo
su kaimynais ir bylinėdavos. prad. 
Kai jam reikėdavo liudytojų, dieną,

Valse. Valdy- 
mėn. 18 die-

miršta, kas reiškia nėra laiko Įmuose venų uždegimo jų brau !• . •_ • 1 •! i • <■« _ ’ I 1 ’ •» A Vligoniui suteikti pagelbos. Ta 
liga vadinasi embolism’as.

Pasitaiko, kad svarbesnėse 
venose rankų arba kojų ma
žas grumulėlis sukrekėjusio 
kraujo (embolus) apsistoja ir 
užtvenkia kraujo srovę. Ta da
lis kūno tuoj pabala ir atšals-

kimas . butų nenaudingas, bet : 
pavojingas.. Ligoniams reikia 
gerti daug skystimų, visokių 
vaisių sunkas ir t. t. O kur li
gonis negali . gerti, tai reikia 
leisti tiesiog į kraujagysles., Jei; 
ligonis pakankamai tvirtas ir į 
gali judinti rankas, tas yra dėl. 
jo sveikatos labai naudinga.’

Apie 17 metų amžiaus suga
dintas kaunietis jaunuolis A- 
dolfas Paškevičius sumanė pik
tu budu iš Komercinio banko 
buhalterio ištraukti tuksiantį

Šiemet liepos 6 d. Paškevi
čius parašė tam buhalteriui 
grąsinantį laišką, ’ reikalauda
mas tūkstantį litų nunešti Šv. 
Antano bažnyčios klebonui 

__ kuli. Želviui, iš kurio jis, laiš- 
jko autorius, nueisiąs ir tą tuk-

ną,
2) Užlieknėje

tai jiš jėga ir grasinimais vers
davęs savo kaimynus būti jo 
liudytojais ir naudingai jam 
liudyti. Apskritai.’ Cotkevičius

(Viekšnių v.)
mokykloj, spalių mėn. 22

3) Sedoje, Rajono Agronomo 
Įstaigoje, spalių mėn. 25 die 
na, ir

4) Mažeikiuose, Apskrities
kur tik neidavo visur kaimy- Agronomo Įst., spalių z.9 die 
nai jam iš kelio iraukdavos kurgu, lank ti tu.
Nesugyveno Cotkevičius' ir su ^on j
savo kaimyne Druinstiene, ku- n pas , vrt/iWfnOa A/io
rios vyras buvo išvykęs Pietų ryto susirinkti nurodytose vie- 
1105 DUVO ♦ itnsp ir atsinešti akmenų skal-Amerikon. Su Drumskiene Cot-| tose +^QTn1ią irankins
i .v. • t ’j-i oTrtoivin dvmui vartojamus įrankius-kevicius bylinėjos dėl šmeižtų, uy

Norintieji kursus lankyti tu-

širdies varomas kraujas ir 
sriauniai bėgdamas kraujagys
lėse nesukrekėja. Bet dėl ku
rios nors priežasties greitam 
srovės bėgimui sumažėjus arba 
visai sustojus venose kraujas 
sukrekėją. Mes žinome, kad 
įsipjovus pirštan ir išsiliejus 
kraujui, kur nustoja būti judi
namas, jis greitai sukrekėją į 
kietą grumulėlį. Kraujagyslėje 
sukrekėjęs kraujas užsikimšus 
dūdelei sulaiko kraujo srovę ir 
vadinas “trombosis”.

Priežastys, nuo kurių gali su
krekėti kraujas, pasitaiko che
miškos permainos pačiam 
kraujo sąstate. Gausus kraujo 
nubėgimas sumažina jo spau
dimo kraujagyslėse ir paleng
va kraujui srovenant venose 
susidaro nenormalumas. Nepri- 
pildytos kraujo dūdelės susi
spaudžia, padaro kraujo bėgi
mui pasipriešinimą, kur prasi
deda sūkurio sukimas. Dėl už
nuodyto kraujo bakterijos ten 
esančios gali sudaryti branduo
lį (nuoleus), pavyzdžiui, už
nuodytos aklosios žarnos pra- 
trukimas tankiai sudaro pavo
jų gyvybei. Dėl sulaužytų kau
lų arba po sunkesnių operaci
jų, kur ligoniams būna reika
linga ramiai gulėti ilgesnį lai-
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Patobulinti Hydrauli- W 
L niai Brekiai
1 Chevrolet’s patobulinti Hydrauliniai- ■ 
B brekiai, plūs naujas Trigger-Control b
■ F.tnergency brekiai patogiai kairioj ■
■ gaubtuvo pusėj įtaisyti tęikia dvi- 1
■ gubą apsaugą— t •
B DVIGUBA APSAUGA JŪSŲ ŠEIMAI

7 VISOS KAINOS >
numažintos w

Kai kuriu modeliu "etikl

nominiam gyvenime, būtent, 
naujais modeliais skatinama pa
siturinčius pirkti, senus keisti. 
Iš to susidaro galimybės darbą 
padidinti, vienkart, ir darbinin
kų samdos skaičių.

Tokios nuomonės yra Gene
ral Motors bendrovė, ką ji 
įsakmiai savo buletinyj ir pa
brėžia. Pagal jos turimas ži
nias apie vienas trečdalis kas
met parduodamų automobilių 
yra nauji, du trečdaliai, t. y. 
dukart tiek senų. Jos nuomo
ne, naujų automobilių pirki
mas paakstina ir senų apyvar
tą, nes pasiturintieji išmaino 
dar mažai vartotus ir tuo pa
čiu sudaro galimybes pavarto
tus pigiau parduoti, o neturtin
gesnės Šeimos ■— įsigyti dar 
gerą automobilį už prieinamą 
kainą.

Kas galima pasakyti apie na
mų rinkas, tas pats yra ir pa
saulinėje. Jei šiandien jau pri- 
skaitoma, kad Jungt. Vaisi, kas 
penkiems gyventojams išpuola 
automobilis, anaiptol, to nega
lima pasakyti apie kitus kraš
tus. Šiam krašte tiek vartoja
ma automobilių, kad viso pa
saulio gamybos palieka čia apie 
septyniasdešimts nuošimčių. 
Pagal statistines žinias 1904 
metais iš 1000 šeimų turėjo po 
automobilį tik trys, o 1937 me
lais — 850. Tiek padidėjo var
totojų skaičius. Tas pats yra 
ir su darbininkų skaičium dir
bančių prie jų gamybos. 1901 
metais prie automobilių dirbo 
tik 12,000, kai 1937 metais 
skaičius pašoko net iki 517,000.

(Skelb.).

ALAUS BARE PADARĖ 
ABORTĄ

Hf Geri&u Matyti r ‘ ’ ''

f Naujas -oi,. Aplink 1F • ‘šimtina 'chevrou'rfC. reSėjimas ' i 
h?nt iš ptatesnTSAa-Uia- P^i- Į
'd^mų iang Tai1 ^!^Shleld ir di- 1
eiskų visų A“/Pa«nga? 1

Šančiuose viename alaus ba
re tarnavo 19 metų amžiaus 
mergaitė, kuriai atsitiko “bė
da”. Ten pat atsirado “gydyto
ja”, kuri merginą “iš bėdos iš
gelbėjo”, alinėje padarydama 
jai abortą. Ta aborto darytoja 
— EI. Mocevičienė — patrauk
ta tiesom Tieson patraukta ir 
toji mergina, kuri leido abortą 
daryti, bet ji, nesulaukus bylos 
nagrinėjimo, mirė.

Mocevičienė nubausta pus
antrų metų sunk, darbų kalėji-

PAGERINTAS VACUUM GYRU ŠIFTAS
. Didžiausia bet kada išrasta važiuotės pagelba, tei- 

kianti greitesnį, saugesnį, pieštų galų gyrų šiftavimą 

Dabar galite gyrus šiftuoti pirštų palytėjimu-~tik penk
tų dalį pirmą reikalaujariios pastangų dalį pridėjus— 
ranka visuomet saugiai prie vaifrp/iato. Menkas palytė
jimas Chevrolet’s pagerintų VacuUm Gyrų Šiftb ir “va-

| čuūin booster” pateikia nuošimčių šįf-
.tavimo pastangų Pritaikomi prie Visų modelių kiek ek
stra primokant.

. <4-. ;■ ■ . • ’ ' ,
1- : «. ■ J. .

Važiuotė Tik Smagumas!

H Pagerinta Knee-Action 
g aziuatęs Sistema 
w (Pagerintu Shock-Proof Vairavimu)

SKą Chevrolet su pa. I?tLi^ee^ctlon važiuotos sis- l vi^natn^la dzl^uStis saugiausiu, už 
triniu vS? -11 bet £ada butu mot°- 
S ? važiavimu. Pritaikomi prie Master De Luxe tiktai.

Pirkdami dabar radiją, ar 
pečių, ar skalbiamą mašiną 
ar Parlor Setą, ar Bedroom 

Setą, ar Refrigeratorių, 
gausite ’

"CHEVROLET’S THE CHOICE”
Nauj as > •; StyIltim,' Kuris Stabdo 

AerOrStre^ kiekvieną Aki 
Styling

Kiekvieną Akį
Nauju motoriniu karu 
fasonu yra—Chevrolet!

’ Tai Naujas Aero-Srovi- 
niš Stilius-Nauji Fisher 
darbo Bodies-turtihgaš 
vidaus siuvimo darb&s- 

į viskas nepaprastai puiku 
su dar nebūty grožiu/ 
tiksliai paskiausios ma-

' dos! ’ .

'__i______
S£E YOUR LOCAL /( HFVROI F I CHEVROLET DEALER

i

TAIP ATSAKĄS

■ TIPTOE-
■ M A Tie 
V AKLIKAS

■ Lengviausias iš Visų Kliūčių
F ' Operuoti į
' Jis atsako į minimali pedalo pa- J 
spaudimą, o pedalo spaudomas tik- 1 
rumoje pasidaro mažesnis, kada pe- U 
dalas yra prispaustas. A

DYKAI 
KALAKUTĄ

JOS. F. SUDRIK 
FURNITURE CO. 

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

WCFL- 970 k nedelioj kaip 5:30 
vai. vakare Chicagos laiku lei
džiama gražus lietuviškas pro
gramas.

*<*.
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gėsi sugriauti taip pat ir bažnyčios galią, kas jam žy
miam laipsnyje pavyko. 1

Jam rūpėjo Turkiją sumoderninti, šituo tikslu jisai 
panaikįno daugpatystę (poligamiją), suteikė moterims 
teises lankytį mokyklas, eiti į profesijas ir užsiimti biz
niu. Jisai įsakė vyrams nešioti europines skrybėles, o mo
terims nusiimti žydo uždangalus nuo veidų. Kai mullos1 
(mohamedonų kunigai) ėmė žmones kurstyti prieš šitas 
“bedieviškas” reformas, tai Mustafa Kėniai numalšino 
juos priprastu jam budu: liepė kelioliką muilų pakarti.

Ar Turkijos liaudis buvo laiminga po Kemalip dik
tatūra, sunku pasakyti. Jam mirus, jo generolai ir mi- 
nisteriai yra susirūpinę, ar jie suras kitą asmenį, kuris 
tiktų jo vietai. Jeigu kito tokio diktatoriaus jų tarpe ne
atsirastų, tai Turkijoje gali kilti netvarka.

Turkijos gyventojai daugumoje yra valstiečiai. Sa
ko, kad turkas ūkininkas yra labai darbštus ir kantrus. 
Bet iki šiol jie jokių teisių' respublikoje neturėjo. •

Lenkų dvarininkų smaguriavimai 
ir Lietuvos likimas

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

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Rudasis banditizmas

Iš Lietuvos
LIETUVOS MIŠKŲ

IŠTEKLIAI

Kitąsyk visas civilizuotas pasaulis biaurėdavosi. žy
dų popgromais Rusijoje. Amerikos valdžia prie prezi
dento Tafto buvo dėl to cariškos Rusijos barbarizmo net 
nutraukusi prekybos santykius su Rusija.

Bet Vokietijos pačiai šiandien kelioms eilioms pra
lenkia caro juodašimčius. Berlyne, Miunchene ir šimtuo
se kitų Vokietijos miestų Hitlerio smogikų gaujos plė
šia žydų krautuves, laužiasi į jų gyvenamus namus, pa
dega arba bombomis griauja žydų sinagogas ir žudo 
žmones.

O policija ne tiktai neapgina žydų ir jų turto, bet 
pati juos gaudo ir gabena į kalėjimus bei koncentraci
jos stovyklas. Telegramos praneša, kad iki vakar dienos 
jau buvo suimta 20,000.

Šitokiais žvėriškais žygiais Vokietijos rudmarški- 
niai “keršija” už vieno nacių valdininko mirtį, kurį 17 
metų žydas Heršelis Grynšpanas aną dieną nušovė Pa
ryžiuje. Tai nėra pateisinimas, o tik priekabė.

Valdžia, kuri leidžia savo partijos žmonėms ir poli
cijai vartoti šitokį baisų smurtą prieš ramius gyventojus, 
yra banditų gaujos valdžia.

BOSTONO SANDARIEČIAI IR 
S. MOCKUS

Lietuvių komunistų parengi
me, kuris įvyko Hartforde

Liberalų pasitarimas
New Yorko meras La Guardia pakvietė Wisconsino 

La Follette’us, NebraSkos senatorių Norrisą4, Minnesoįos 
gubernatorių Bensoną ir kitus liberalų veikėjus susirink
ti Wa^iingtone ir pasitarti apie tolimesnio veikimo pla
nus. Km kas spėja, kad iš to pasitarimo gims nauja libe
ralųplptij a.

Gubernatorius Philip La Follette, kuris šią savaitę 
pralaimėjo rinkimus, jau turi savo progresyvią partiją. 
Bensonas yra Farmerių-Darbininkų partijos lyderis. La 
Guardia įstojo į Amerikos Darbo Partiją, o senatorius 
Norris dar tuo tarpu jaučiasi neblogai pas republikonus. 
Sunku įsivaizduoti, kokią naują partiją jie galėtų suda
ryti, kuri juos visus patenkintų.

Mums atrodo,, kad stiprią “trečią” partiją galės į- 
steigti tiktai darbininkų unijos, kai paliaus pešęsi Ame
rikos Darbo Federacija ir CIO. Bet kas juos sutaikys?

Mirė turkų diktatorius
Sulaukęs 58 metų, mirė Turkijos prezidentas,, kuris 

pirmiau buvo vadinamas Mustafa Kernai Paša, o paskui 
buvo pramintas Kernai Ataturk (turkų tėvas). Jisai 
prieš laiką pabaigė savo amžių dėl to, kad buvo didelis 
girtuoklis ir paleistuvis. įJet karščiausieji jo garbintojai 
pripažįsta, kad jisai turėjo daug “meilių” ir galėdavo iš
gerti degtinės ir šampano daugiau, negu kuris nors iš 
jo ministmų arba generolų.

Aišku, kad jisai buvo didvyris.
Turkijos žmonės jį mėgo, nežinia, kadangi tokių 

dalykų, kaip žodžio arba spaudos laisvė, Turkijoje nėra. 
Nuo 1923 metų jisai buvo visuomet išrenkamas preziden
tu, bet iš to sunku spręsti apie jo populiarumą. Balsavi* 
mo teisę Turkijoje turi tiktai mažas nuošimtis žmonių. 
Jokių opozicinių partijų arba organizacijų tenai nėra. 
Tuos, kurie drįsdavo Kemaliui pasipriešinti, jisai pakar
davo ir^palikdavo jų lavonus kaboti ant kartuvių per ke
letą dienų viešoje aikštėje, kad kiekvienas pilietis maty
tų, kas jo laukia, jeigu jisai ims abejoti apie tautos va
do neklaidingumą.

Kernai Ataturk buvo toks pat žiaurus saumylys, be 
sąžinės ir dorovės principų, 'kaip ir visi kiti šių dienų 
Europos ir Azijos diktatoriai.

Jisai iškilo, pasidėkojant savo dideliems gabumams, 
kaipo armijos vadas. Pasaulio karo metu jisai pasižy
mėjo tuo, kad apgynė Dardanellus nuo britų laivyno. Po 
karo jisai suorganizavo naują turkų armiją ir ginklu iš
plėtė savo krašto teritoriją. Saugumo dėlei krašto sosti
nė buvo perkelta iš Istanbulo (Konstantinopolio) į An
karą, Mažojon Azijon. !

Sostinės perkėlimas turėjo dar ir kitą tikslą. Kema- 
lis nenorėjo, kad valstybėje turėtų įtaką musulmonų 
(mohamedonų) bažnyčia, kurios centras buvo Konstan
tinopolyje. Seniaus turkų sultonas (karalius) buvo kartu 
ir “chalifas” (mohamedonų popiežius)* Po karo monar
chija Turkijoje buvo panaikinta, ir Mustafa Kernai sten-

Įteikiant Smetonos medalį p. i 
St. Mockui Mass. valstijos san- 
dariečių bankiete, kilo triukš
mas, nes daugeliui sandariečių 
ta ceremonija atrodė, kaip įžei
dimas jų demokratinių įsitiki
nimų. Bet p. Mockus “Kelei
vio” redaktoriui aiškino, kad 
“baubimas” bankiete kilo ne 
dėl to, kad sandariečiai princi- 
pialiai priešingi priėmimui de
koracijų iš tautininkų valdžios, 
o tik dėl to, kad medalis teko 
jam, p. Mockui, o ne kitam 
sandariečįui, p. J. Lėkiui.

Prieš šitą p. Mockaus aiški
nimą p. Lekys protestuoja. Ji
sai sako, kad “man medalio ne
reikia”.

“Mano nusistatymas lin
kui tų medalių”, tęsia p. Le
kys šios Savaitės “Keleivio” 
laidoje, “p. Mockui ir ki
tiems, kurie mane seniai pa
žįsta, yra žinomas. Aš daug 
kartų esų,rpareiškęs ir dabar 
atkartoju','' kad tie medaliai 
yra dalinami ne tiems veikė
jams, kurie yra pasidarbavę 
Lietuvai arba abelnai lietu
vių naudai, bet tiems, kurie 
yra pasidarbavę arba žada 
pasidarbuoti tai grupei, kuri 
dabar valdo Lietuvą.

“Aš gi visuomet buvau ir 
esu priešingas tokiai tvarkai, 
kokia dabar Lietuva yra val
doma. Aš esu parašęs ir įtei
kęs rezoliucijas įvairiose or
ganizacijose prieš Lietuvos 
dabartinę valdžią, reikalau
damas Lietuvai demokrati
nes valdžios. Aišku, kad aš 
jokio medalio tikėtis negaliu 
ir nenoriu.” < * ■
Toliaus p. J. Lekys nurodo, 

kad p. S. Mockus jau seniai no
rėjo ir prašė, kad So. Bostono 
sandariečių kuopa surengtų 
jam bankietą ir viešai pjika- 
bintų medalį; bet kuopos na
riai atsisakė, nes jie laikėsi tos 
nuomonės, kad tai butų “demo
kratiškumo- idėjos pažemini
mas”. Tačiau dabar, girdi, kai 
sandariečiai surengė Bostone 
savo apskričio delegatų pager
bimo vakarienę, tai ♦— “pribu
vo rengėjų visai nekviestas ir 
konsulas p. Budrys,., ir prade
da medalio 'prisėgimo ceremo
nijas”. Esą, tuo sandariečiai 
pasipiktino ir salėje pasigirdo 
“buuu”.

Iš šitų p. Lėkio pareiškimų 
matome, kad anaiptol ne visi 
sandariečiai yra “tautos vado” 
garbintojai, nors Vitaitis, Vini- 
kas, Mockus, Vaidyla ir kiti jų 
vadai jau seniai stengiasi juos 
“apšviesti”.

šo korespondentas, —
“Pardavinėjant komunisti

nę literatūrą, vietos komu
nistai sykiu dalino demokra
tų partijos lapelius, karštai 
agituojančius balsuoti vien 
tiktai už demokratų partijos 
išstatytus kandidatus Con- 
neetieut valst. Net svetimtau
tis komunistas pasakė per
traukoje prakalbą, agituoda
mas už demokratus, laikytis 
Roosevelto New Deal ir dar
gi pakartojo kapitalistinių 
žmonių ir jų spaudos išsi
reiškimus: jei kas atiduos 
savo balsą už Socialistų Par
tijos kandidatus (už Jasper 
McLevy), tai laimės republi- 
konai...”
Tai ve kur atsidūrė tie neva 

“revoliucionieriai”, kurie per 
metų metus šaukė apie “pasau
lio revoliuciją” ir draskė dar
bininkų organizacijas, kovoda
mi prieš, j “reformą”, “oportu
nizmą” ir “parsidavimą kapi
talizmui” ! f

Sakytum, kad Connecticut’o 
komunistai, kurie dabar pasi
darė labai “praktiški”, nenorė
jo duoti laukėti atžagareiviams 
ir todėl rėmė liberališką kandi
datą demokratą, neturėdami ki
tokio pasirinkimo. Bet los val
stijos demokratų partijoje libe- 
rališkumo yra, tur būt, ne dau
giau, kaip republikonų partijo
je; be to, tas abidvi kapitalis
tiškas partijas Connectieut val
stijoje kontroliuoja nešvarios 
“politiškos mašinos”, kurios 
pasilaiko graftu ir korupcija.

O McLevy yra ne tik pažan
gus žmogus, bet savo darbais, 
kaipo Bridgeporto meras, įro
dė savo nepaprastą gabumą ir 
sąžiningumą. Ir jo kandidatū
ra į gubernatorius anaiptol ne
buvo be vilties. Antradienio 
rinkimuose jisai gavo 163,953 
balsus, t. y. lik 63,000 balsų 
mažiau už Baldwiną, kuris bu
vo išrinktas.

Aišku, kad McLėvy kandida
tūrą rėmė skąitlingos darbinin
kų masės. Bet komunistai ko
vojo prieš jį.

(Tęsinys) ;
Juk Čekoslovakija penkioli

kos milijonų gyventojų valsty
bė atiduota reakcijos malonei!

Dešimties milijonų čekų tau
ta atsidūrė kitų vergiamų pa
dėtyje!

Ar tai taika?
Tokia taika visuomet gali

ma.
Atiduokite Vokietijos fašiz

mo globai visas Baltijos vals
tybes, paveskite jai Balkanus 
tvarkyti, leiskite jai porceliuoti 
SSSR, grąžinkite jai visas jos 
buvusias kolonijas ir tuomet 
dar taika nebus išgelbėta, nes 
Vokietijos ir Britų imperijos 
reikalai susidurs kryžmiai ir 
tie jokios sąžinės netekę kapi
talistai tarp savęs labiau kaip 
padūkę šunes susiries. Ir tuo
met karas bus neišvengiamas!

I I
Tai ar negeriau daryti dar 

tuomet radikalią operaciją, 
kuomet galima apsieiti be di
desnių aukų, be didesnio žmo
nių ir tautų skaičiaus pavergi
mo! Juk okupavusi tuos visus 
kraštus Vokietija pasistengs 
juos galimai greičiau savais 
biurgeriais ir kapitalistais kolo
nizuoti. Tautine prasme painia
vos dar bus daugiau įnešta!

Juk visa Sudetija, Klaipėdos 
kraštas, kuris tiek daug neri
mo sukelia,-ar tai vis ne koloj 
nizacijos padarai?

Ar šitie kraštai ne amžiais 
buvo čekų ir lietuvių gyvena
mi? Vokiečių visokie riterių or
dinai, kurie anuomet 
bažnyčios vedami ar 
zavo tuos kraštus ir 
sėjo ilgiems amžiams 
sėklą? Ar tai kaltos iš seno čia 
gyvenę tautos, kad jų žemę 
svetimi užteršė? Ar lietuvių, 
čekų tautos neturi teisės gy
venti, kaip ir kitos tautos? Ar 
jie yra menkesni už kitų tautų

STALINO “čITSKOS” PADRĄ
SINO AGRESORIUS

KOMUNISTAI RfiMĖ KAPITA
LISTINĘ PARTIJĄ PRIEŠ 

SOCIALISTUS

Mūsų korespondentas P. Ga
lindas pranešė įdomių dalykų 
apie Connectieut valstijos ko
munistų taktikų tik-ką praėju
siuose rinkimuose. Jie kovojo 
prieš socialistų kandidatų į gu
bernatoriui Jasper MoLėvy fr 
agitavo už demokratus.

katalikų 
nckoloni-
ar nepu
čia piktų

Rimto ir liberališko laikraš
čio “The Christian Science Mo- 
nitor” korespondentas Genevo- 
je, Demaree Bess, rašo apie sa
vo pasikalbėjimus su įvairių ša
lių diplomatais Miuncheno kri
zės metu. Iš japonų jisai paty
rė, kad, jūigu Europoje butų 
kilęs karas dėl Čekoslovakijos, 
tai Japonija nebūtų ėjusi į tal
ką Vokietijai. Vokiečiai pasakė 
taip pat, kad jie nelaukia japo
nų pagalbos. Daugiausia, ko jie 
tikėjosi, tai
vers rusus turėti pilnas rankas 
darbo Tolimuose Rytuose.

“Bet vokiečiai”, salto De
maree Bess, “jau nUo'pava- 

v sarto 1937 m. nežiūri, kaip į 
rimtą jėgą, į rusų armiją Eu
ropoje — po to, kai tiek 
daug join generalinio štabo

kad Japonija

narių tapo sušaudyta. Tačiau 
jie dar vis manė, kad bolše
vikų Tolimųjų Rytų armija 
yra pajėgi. Bet dabar, kai 
dingo maršalas Bliucheris, 
tai jie mano, kad ir Tolimų
jų Rytų armija nebėra tikus 
ofensyviems veiksmams.

“Nepriklausomi stebėtojai 
praneša, kad po to, kai pasi
tvirtino žinios apie maršalo 
Bliucherio suareštavimų, Ja
ponija atšaukė šešias savo ar
mijos divizijas nuo Mandžu- 
rijos-Sibiro sienų ir pasiun
tė jas į Pietų Kiniją.”
Ne taip, žinoma, yra svarbu, 

kad sovietų armija neteko ke
liolikos savo generolų. Jų vie
tas galėtų iš bėdos užimti kiti. 
Bet kada pati valdžia areštuo
ja ir šaudo savo generolus, kū
rinos ji buvo paskyrusi į a Įsa
komi ngiausias vietas ir apdova
nojusi aukščiausiais titulais ir 
ordinais, tai kiekvienam turi 
būt aišku, kad toje armijoje y- 
ra plačiai pasklidusi maišto 
dvasia. Juk kiekvienas tų ge
nerolų turėjo tūkstančius drau
gų ir šalininkų armijoje. Jų 
nugalabijimas reiškia, kad Rau
donoje armijoje pasiliko tūks
tančiai nepermaldaujamų Stali
no priešų. Kilus karui, jie gali 
atkreipti savo ginklus prieš val
džią.

'štai dėlko nei Hitleris, nei Ja
ponijos militaristai rusų šiuo 
laiku nebijo. Stalino kruvinoji 
“čistka” sunaikino sovietų įta
ką Europoje ir Azijoje.

žmonės? Ar jie į žmonijos kul
tūros lobynų nieko nėra įnešę?

Ar tos tautos neturi ir netu
rėjo savo genijų, mokslo vyrų, 
muzikų, poetų, garsių admi
nistratorių, filosofų, kuriais vi
sas pasaulis gėrisi ir juos bran
gina? Ar tik vokiečių tauta yra 
pranašesnė už kitas, ar tik jai 
vienai pasaulyje lemta ir skir
ta gyventi?

Ar lietuvių tauta turi išnyk
ti jau vien tik todėl, kad vo
kiečiams butų geriau gyventi?

Ar čekai tik todėl turi ver
gauti, kad kili karo išvengtų? 
Ar tik lietuviai ir čekai turi 
aukotis taikos labui? Ar kitos 
tautos neprivalo ir 
žmonijos taikos 
koti? <

Gyvenimas — 
Ir šios tautos 

kių pat teisę, kaip ir kitos tau
tos dėl savo išsilaikymo, dėl 
savo tautos savitumų, dėl sa
vos kalbos kovoti! Jos lygiai 
turi būti traktuojamos kaip ir 
kitos tautos, nes nėra tautos 
vienos už kitų pranašesnes, — 
jos visos yra lygios!

Skaičiai čia lygiai nieko ne
sako. Štai anglai iš kelių mili
jonų per šimtų metų pasiekė 
kelių dešimtų milijonų. Kas 

i gali užtikrinti ir įrodyti, kad 
po šimto metų lietuvių ar čekų 
tauta nepasieks žymiai aukš
tesnio skaičiaus?

Ar tai dėl šito lietuvių ar 
anglų tauta tampa pranašesnė? 
Dėlko čekai ar lietuviai gali 
būti valdomi vokiečių, o dėlko 
vokiečiai negali būti valdomi 
čekų ar lietuvių?

Dėlko anglai gali turėti sa
vas kolonijas ir kitas tautas 
vergti? Jokiais teisės įrody
mais, jokiais filosofiniais sam
protavimais tai neįrodoma. Tai 
tik jėgos, fizinės jėgos padaras!

Tad dėlko fiziniai negali gin
tis lietuviai ir čekai? Tik fizi
niai! Gintis tik dėl savo tau
tos egzistencijos, bet ne dėl ki
tų tautų pavergimo! Tos tau
tos dabar tik ir ginasi dėl sa
vos gyvybės, sakysiu, fizinio 
išsilaikymo! Tai yra aukščiau
sia teisė, kurios niekas negali 
paneigti ir pripažinti! Puola
mas turi teisę gintis ir gintis 
visomis priemonėmis, kuomet 
jam gręsia gyvybės atėmimu!

Per ilgus šimtmečius lietu
vių tauta įrodė, kad ji yra at
spari, įad ji gali ir moka save 
išlaikyti.

Tiesa, toje kovoje musų tau
ta pusėtinai sutirpo. Bet tai 
joks įrodymas, kad taip turi 
būti ir ateityje! Lietuvis lygiai 
toksai patsai žmogus, kaip ir 
kitos tautos žmogus! Jis turi 
teisę gyventi ir save reikšti!

Niekas vergu , nėra gimęs ir 
neprivalo kitiems vergauti!

Para Bellum.
(GALAS)

Lietuvos ekonominių studijų 
draugija po atostogų vėl pradė
jo ruošti ekonomistų pasikalbė
jimus svarbiais ūkio klausi
mais. Pirmajam pasikalbėjime 
buvo aptarta tema “Musų miš
kų ištekliai ir jų sunaudoji
mas”. Pranešimuose buvo nu
rodyta, kad dabar nepriklauso
moji Lietuva valstybinių ir pri
vatinių miškų turi 1,071.000 
hektarų. Į tų plotų įeina ir apie 
150,000 hektarų durpynų, van-

miškai sudaro 80% ir privati
niai 20%. Pagal medžių rųšis, 
Lietuvos miškai turi 70% spyg
liuočių ir 30% lapuočių me-

jaunas miškas, ketvirtadalis vi
dutinio amžiaus ir ketvirtadalis 
seno, brandaus miško.

Valstybiniuose miškuose me
dienos ištekliai siekia 90 mili-

bendros
labui pasiau-

kova!
turi lygiai to-

sc miškuose 20 milijonų kiel- 
meterių. Kasmet priauga apie 
3,7 milijonai kietmeterių me
dienos.

Vienam Lietuvos gyventojui 
dar tenka truputis daugiau, 
kaip trešdalis hektaro miško. 
Lietuva dar laikoma miškų iš- 
vežančiu kraštu. Tačiau ji jau 
nėra miškais turtingas kraštas. 
Jos miškus prieš karų smarkiai 
naikino nusigyvenę dvarininkai. 
Vokiečiai okupacijos metu taip 
pat labai praretino girias. Ne
priklausomoji Lietuva, iš karo 
griuvėsių keldama, buvo pri
versta kirsti daugiau miško, ne
gu leidžia normalus miškų li
kis. Per eilę metų buvo iškirs
ta miško žymiai daugiau, ne
gu jo priaugdavo. Be to, nebu
vo tinkamai atželdomi kirtimai.

Pastaraisiais keleliais metais 
imtasi eilės priemonių miškų 
ūkini racionaliau tvarkyli. Kir
timai* tuojau užželdomi nauju 
mišku. Taip pat užželdomos 
miškuose buvusios aikštės ir ki
tos nenaudojamos žemes. Vy
riausybė net ruošiasi nupirkti 
ūkininkų nenaudojamus žemės 
plotus ir juos užžcldyti mede
liais. Šiaip miškai geriau dabar, 
prižiūrimi, valomi. Greta to, 
mažinamas ir miško kasmetinis 
kirtimas. Tačiau iš karto priei
ti prie didesnio miškų taupymo 
neįmanoma, nes miško medžia
gos pareikalavimas vidaus rin
koje yra didelis, o reikia palai
kyti ir eksportų.

Miško kirtimų bus galima žy
miau sumažinti, kai bus išplės
ta mūrinių trobesių statyba ir 
kai kurui bus daugiau naudoja
mos kilos medžiagos (durpės, 
akmens anglis). Dabar apie 
60% viso kertamo miško eina 
kurui ir tiktai 40% statybai ir 
eksportui.

Anksčiau eilei dvarininkų bu
vo duodamas mišku atlygini
mas už nusavintas žemes. Bet 
dvarininkai gautųjį miškų tuo
jau stengdavosi parduoti, iškir
sti. Dabar atsiteisimų mišku su 
dvarininkais jau nedaroma.

VDV

Nelaimė kuliant
Pušaloto

Paruošė viešųjų darbų 
planą

Mari- 
Savivaldybė

MARIJAMPOLĖ 
jampolės Miesto 
jau paruošė viešųjų darbų pla
ną 1939 metams. Pagal jį nu
matyta išleisti apie 200 tūk
stančių litų galvių tvarkymui, 
kanalizacijos pravedimui, ak 
menų tašymui ir kt. darbams, 

darbamsŠiemet viešiesiems 
yra išleista apie 170 tukst- li
tų, iš kurių 135 tukst. yra gau
ta iš viešųjų darbų fondo.

PUŠALOTAS.
valsč., Dikonių km., spalių mėn. 
5 d., garine mašina, ūkininkas 
Pr. Žilys kūle javus. Į talkų 
atėjo iš Skaisgirio km. Venc- 
kunas Ant., 30 metų amžiaus, 
ir pasisiūlė leisti į mašiną ja
vus. Tik pradėjęs leisti, Venc- 
kunas per neatsargumų įkišo 
j mašiną kairiąją ranką iki al
kūnės, o vėliau pateko ir gal
va. Venckunas buvo vietoje už
muštas.

Dažnai kūlimo metu talkinin
kai esti įsigėrę, bet šiuo kartu 
buvo tikrai nelaimingas atsiti
kimas, nes užmuštasis buvo vi
siškai blaivus.
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BET KADA YRA MAČIUSI AUTO
MOBILIU IŠPARDAVIMĄ

Pasirink iš virš 600 šioj šalyj puikiausių automobilių.
Visų išdlrbysčių ir modelių tokiomis kainomis, kokių negalima 

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

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

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

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

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

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

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

prie Loomis prie California

Gražus 5-kių keleivių Chevrolet, tinkamas ir mies
tui ir kaimui. Užpakalyje yra “trunkas” bagažui, kur 
yra ir penktoji atsargos padanga. Automobilis Ruimin
gas ir turi gražų “grili” priekyje.

DARBO ŽINIOS

SfENCiU SIUNTINIAIę

Draugams ir Giminėms į Tėvynę

f

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

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

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik Švedų vizos keleiviams į Lietuvą per Švediją. (

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

KALĖDINĖS EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO 

DROTTNINGHOLM .......... Lapkričio 30
GRIPSHOLM .......................... Gruodžio 7

SWEDISH AM ERICAN LINE
181 NO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILL.

orxxxxxxixxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
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Darbo sąlygų reguliavimo 
įstaiga

Chicagoje federalė valdžia 
nutarė atidaryti specialų biurą, 
kuris spręs tam tikrus klausi
mus susijusius su atlyginimu 
ir darbo valandomis. Tas biu
ras aptarnaus trylika valstijų.

Tokiu budu trylikos valstijų 
darbdaviai ir darbininkai galės 
minėtus klausimus išspręsti 
Chicagos biure ir jiems nerei
kės kreiptis į Washingtoną.

Kaip žinia, prieš kiek laiko 
buvo kongreso priimtas įstaty
mas, kuris nustato darbo va
landas ir minimum atlyginimą. 
Tas įstatymas reikalauja, kad 
visos dirbtuves ir biznio įstai
gos, kurios veda tarpvalstijinę 
prekybą, savo darbininkams 

i mažiausiai turi mokėti 25 cen- 
I lūs per valandą. Darbo savaitė 
' ten apribojama 44 valandomis.

Po metų laiko atlyginimas 
turi būti pakeltas iki 30 centų

keliais

63-čios GATVĖS KRAUTUVĖJ
Turi Būti Išparduota 130 Visokių Pečių 

UŽ MAŽIAU KAIP

AUPYKITE pinigus siunčiant savo švenčių siunti
nius anksti. Jus galite tai padaryti dabar už že

miausi mokesčių dydį. Drovers Bankų užsienių skyrius 
užtikrina skubų, patikimą, patarnavimų ir pristatys 
jums pasirašytų kvitų įrodymui, kad pinigai gauti.

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

f

BANKAS ATIDARAS 
Kasdien 9 vai. ryto iki 3 vaL 

po pietų, 
šeštadieniais 9 v. r. iki 2 v. p. p.

KABLEGRAMOS 
RADIOGRAMOS 
BANKO PERLAIDOS 
UŽSIENIŲ SIUNTINIAI.

per valandą, o darbo savaitė 
sutrumpinta iki 40 valandų. Po 
septynių metų atlyginimas tu
rės būti pakeltas iki 40 centų 
per valandą, o darbo savaitę 
sutrumpinta iki 40 valandų. Ta
čiau išimtinais atsitikimais tas 
patvarkymas nebus taikomas.

Nelaimingi atsitikimai
Amerikoje kiekvienais me

tais dėl nelaimingų atsitikimų 
apie 100,000 asmenų praranda 
gyvastį. Paskutiniais
metais automobilių nelaimės 
stovi pirmoje vietoje. Tačiau 
pramonė irgi daug prisideda: 
paprastai per metus dirbtuvėse 
ir kasyklose praranda gyvastį 
apie 19 000 žmonių. O susižei- 
dimų skaičius, žinoma, bent ke
liolika kartų yra didesnis.

Kas čia kaltas?
Saugumo atžvilgiu dirbtuves 

ir kasyklos dar nėra visai tin
kamai įrengtos. Tačiau ten 
daug kas jau padaryta. Juo la-' 
biau, jog ir įstatymai verčia 
darbo vietas' sutvarkyti taip, 
kad kiek galima mažiau galėtų 
nelaimių įvykti.

Nelaimių -išvengimas daug 
priklauso ir nuo pačių darbi
ninkų. Mes visi gerai žinome, 
jog yra labai neatsargių ir ne
apdairių žmonių, su kuriais ir 
saugiausioje vietoje įvyksta ne
laimes. Jei tie žmonės butų la
biau budrus ir atsargus, tai ne
laimių skaičius labai sumažėtų.

Plaučių liga (sllicosis)
Darbininkai nukenčia ne vien 

dėl nelaimingų atsitikimų, bet

DROVERS NATIONAL BANK 
DROVERS TRUST & SAVINGS BANK

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AV E N U E • CHICAGO

siog negalima išvengti kai ku
riose įmonėse. Viena tokių ligų 
yra “silicosis”. Tai plaučių liga, 
kuri vyriausiai kamuoja darbi
ninkus/ įdirbančius. dulkėtose 
vietose. O ypač jei tose dulkė
se yra silikozio. lai ligai dau
giausia pasiduoda žmonės, ku
rie dirba prie stiklo, plytų, kal
vėse, tuneliuose ir t.t.

Liga vystosi labai iš lėto. Pa
prastai praeina nuo 7 iki 30 
metų, kol žmogus praranda 
darbingumą. Apie 75 nuošim
čiai ta liga sergančių žmonių 
miršta nuo vadinamos silikozio 
tuberkuliozės. Toji liga jau ži-j 
nonia nuo 1871 metų, bet tik. 
per paskutinius 25 metus liko' 
patirta, jog ja gali susirgti žmo
nes, kurie dirba tam tikruose i 
fabrikuose.

n « B 9 S DIDŽIAUSIOS

čeveryku SF W B %«■■■ VERTYBĖS
< CHICAGOJE

BOSTON BETTER SHOES VERTI DAUGIAU

CHICAGO CITY 
OPERA CO.

___  MEISTEKSINGER—Šiandien 1:45— 
. Roinlng,' Sharnova, • Malson, Kergiami, 

Vogei, Ernsiet. Veda Wel>er.
CARMKN—Šįvakar 8:00—Caatagna, (lar- 

rntto, ’Hoe, Barova, Tokatyan, Czapllc- 
kl, TJttlefteld Baletas. Veda Hassel- 
mans.

TOSCA—Plnn., Lapkričio 14 — Dosia, 
Masini, Czapllckl. Veda Moranzonl.

LA TRAVIATA—TroČ., Lapkričio 1«— 
Jepson, Hoo, Brown, Burdino, Morelli. 
Veda Moranzonl.

HOFFMANtl PASAKOS—Ketv., Lapkričio 
17—Lane, Doida, Burdino, Brownlee, 
Cavadore. Veda Canarutto. Apfivietos 
Tarybos Serijos. Kainos $.83, $1.10, 
$1.65, $2.00.

MARTHA—Penktai!., Lapkričio 18. — 
jepson, Barova, Olglt (Deblut), Laz- 
zaH, Trevisan. Vedu MOranzonl.

Vakarinis rodymas 8 valanda.

REGULIARfiS KAINOS: 
$1,10, $1.05, $2.20, $3.30, $4.40 

SCdynfiH jau .parsiduoda: B0X OFFICE,

Civic Opera House
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PUSE KAINOS

$59.50

$29.50M

$27-50

$28-50

$14-50

$10-95

$79-50
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$109.50 Didžiausios mieros naujos mados aliva kūrinami 
šildomi pečiai po ................ .......

80.00 Naujos mados aliva kūrenami šildomi 
pečiai .....................................................

60.00 Aliva kūrenami pečiai dėl apšildymo
4 kambarių .............................................. *.....

50.00 Dideles mieros (18 colių) Parceluoti
Parlor Hcaters po .........................................

25.00 Anglių arba medžių kūrenami šildomi 
pečiai po ............................................

19.50 Augštos rūšies naujos mados Kitchen
Hcaters po .....................................................

150.00 Kombinacijos Anglių ir Geso
Pečiai po .........................................................

55.00 Naujausios mados pilnai parceluoti virtuvėm
’ ?i pečiai ............................................. $2

g

į 
' r

Kanadoje sumažėjo 
nedarbas

Normai! Rogers, federalis 
darbo ministras, savo praneši
me sako, jog Kanadoje, paly
ginti su 1936 m., nedarbas žy
miai sumažėjo. Tatai, sako jis, 
rodo didelis sumažėjimas pašal
pą gaunančių bedarbių skaičius. 
O tas skaičius sumažėjęs net 
keturiasdešimt keturiais nuo
šimčiais.

Anglijos darbininkai 
susirūpinę

Šiomis dienomis iš Anglijos 
grįžo Robert Hewitt, geležinke-

l'Ai

NAUJI 
SEZONO 
STILIAI

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-fcS

UŽLAIDAI DOVANOMIS --PAS
Ondruš

3934 W. 26th St.
Priešais Praga

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

iki 9 vai. vak.
JAUNAMARTĖMS 

DOVANOS
DARBAS—GERIAUSIS PIGUMAS

APRIBUOTAS SKAIČIUS
Paskubikite Atsilankyti i

2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5
M

H
X 
b

t*Krautuve atvira Nedėlioj nuo 10-tą valandą ryto iki 4-tos 
valandos po pietą dėl Tamistų patogumu

2536-38 40 W. 63rd Štį prie pat Maplewood Avė.

’-ž

Lc-Ą' 'z^ldt***^*

_ u.

ŠVARUS

Jis sako, jog dabartiniu laiku 
Anglijoje prasidėjęs savotiškas 
“bum”. Nedarbas pusėtinai at
slūgęs ir kai kurie darbininkai 
visai neblogai uždirbą.

Tačiau, sako Hewitt, Angli
jos darbininkų vadai dėlei to 
nesidžiaugia, nes jie žino, jog 
tai yra tik laikinis reiškinys. 
Dalykas tas/ kad pastaruoju 
laiku Anglija pradėjo smarkiai 
ginkluotis. Ginklų ir amunici
jos fabrikai užversti užsaky
mais. O kadangi tuose fabri
kuose atlyginimas neblogas, tai 
darbininkai smarkiai perkasi 
namelius, kas skatina statybą.

Bet anksčiau ar vėliau amu- 
tiicijos ir ginklų fabrikuose tu
rės 
tai 
vėl

įvykti atslūgimas. O kada 
atsitiks, tada nedarbas ir 
žymiąį padidės.

Lietuviški pasilinksminimai—Bartkų šeimyna—žinių skyrių®

VAK.
VAK.
VAK.

[DOMIŲ IR NUOLATINIŲ

KABIO PROGRAMŲ
< PENKTADIENĮ— __ „ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F* C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL.

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų Chicago j. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kuri Užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotu pirmos rųšles produktų.

Urmo (whoiesaje) kainomis pristato | alines ir kitas ištaigai. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingų patar
navimą.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

2415 W. 64th Street TeL Hemlock 6240
>4

■■
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MASAŽAS — CH1ROPODIST
Atdara dieną ir naktį.—Moterim trečiadien. (VVedirsdavs)

Phone CANal 9560 Vonias visada galima imti

RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYNĖ
ANT KETURIOLIKTOS GATVES 

908-910 West 14th Etreet, Chicago, IH nois
Pertaisyta modern škai. Visi parankumai įvesta

t

Skolinam Pinigus
Be komiso nuo $30 iki $300.00 ant 
"parašo, algos, furniture ar ant au
tomobilių.
Na-non Finance Corp. 

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.

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

* I ksite.
’ VVEST END MILL AND LUMBER 
r | COMPANY

Cermak Road-Canalport ir 
Morgan Streets.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m. e

Apie Europos ir Lietuvos dabartinę padėtį įvyks ketvirtadienį, 
lapkričio 17 dieną, Hollywood svetainėje, 2417 W. 43 St. ir 
antradienį, lapkričio 22 .dieną, Mildos svetainėje, 3149 S. 
Halsted St. pradžia abiejų 8 vai. vakare. Kalbės žynius eko
nomistas, politiškas pabėgėlis iš Vokietijos Max Brauer an
gliškai ir Dr. P. Grigaitis, Naujienų redaktorius lietuviškai. 
Rengia L.S.S. centralė kuopa ir L.D.D. 4 kuopa jungtinai. 
Įžanga 10 centų ypatai, bedarbiams veltui.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Klubo reguliaris mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 13 d., p. J. Juškos 
(Hollywood)) svetainėj, 2417 W. 43rd St., 1 vai po pietų. 
Viąi kliubo nariai privalo pribut susirinkiman ir atsivest, 
nors po vieną naują narį prisirašyti kliuban.

B. Vaitekūnas, rašt. 
* Garfield Park” Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinio Klubo mė

nesinis susirinkimas įvyks nėdėlioj, lapkričio 13, 1938 Law- 
ler Hali, 3929 W. Madison St., 1-mą valandą popiet. Pra
šom Visų narių būtinai atsilankyti ir užsimokėti visas at

silikusias skolas. Rašt.
Jaunųjų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo ekstra susirinki

mas įvyks sekmadienį, Lapkričio 13 d. 2 vai. p. p. Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas labai svar
bus reikale Auditorijos, visi privalote dalyvauti, nes kliu- 
bas turi sudėjęs daug pinigų ir yra du sumanymai: vienas 
perorganizuoti, antras forklozuoti, ką turėsim aptarti.

Valdyba 
Teisybes 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 
susirinkimas 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 lap- 
kričio-Nov. 20 d. Bus duodamos garbės nariams dovanos. 
Nauji galite įstoti be įstojimu mokesčio. A. Grisius 

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 šunim burum.

Sekretorius P. B.

“MERCURY”—Naujas vardas automobilių rinkoj. 
Vidutinės kainos automobilis, išdirbamas Fordo, kuris 
taipgi gamina “Fordus”, “Lincolnus” ir “Lincoln-Zep- 
hyrus”. Mercury yra 8 cilinderių, 116 colių ilgio ir turi 
95 arklių jėgos motorą.

vai.

Budriko Radio 
Programas

Septintadicnį, kaip 5:30 
po pietų, bus gražus Budriko
radio programas iš galingos jr 
toli girdimos ilgomis ir trum
pomis bangomis stoties WCFL, 
970 k. Programą išpildys di
džiulė simfonijos orkestrą ir 
garsusis Rožių Žemės Moterų 
Choras.

Programas, gal, tęsis visą va
landą ir susidės iš gražios mu
zikos ir gražių dainų dainuoja
mų gražiais, gerais išlavintais 
ir suderintais balsais. Nepra
leiskite progos pasiklausyti 
to gražaus programo. —J.

SI-

f

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

PARENGIMAI
Draugystės Lietuvos Kareivių metinis parengimas įvyks šian

dien Lietuvių Liuosybės svet., 14th St. ir 49 Ct. Programoj 
Pirmyn choras, šokiai prie geros muzikos. Komitetas

MASTEI! WIND0W SHADE CO.
S. J. Voądrak . T*i» Lafayette 1560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FlftANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BIJNDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI VVOOD ST.)■  ............ ....—.... ■     .......... ............................ .......

. EXTRA vakaruškos
SLA ^78 Kuopos Balius su Gardžiais Gėrimais Įvyks

šeštadienį, Lapkričio 12, 1938
M. SI.EFENDER 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

Ir Vėl Gražus ir 
Įdomus Progress 
Radio Programas

Ryt, nedėldienį, 11 vai. ryto, 
ir vėl radio klausytojams bus 
smagu ir įdomu praleisti va
landėlę besiklausant gražaus ir 
įdomaus radio programo iš 
WGES stoties, kurio išpildyme 
dalyvaus žymus dainininkai, 
muzikai ir kalbėtojai, kuiie pa
tieks gražių dainelių ir kitokių 
numerių, svarbių ir naudingų 
kiekvienam pasiklausyti.

Progress Krautuvės leidžia
mi programai visuomet pasižy
mi gražumu ir Įdomumu todėl, 
kad nėra vartojama senoviški 
ir visuomenei atsibodę rekor
dai. Rytoj dieną taipgi bus 
svarbu visuomenei girdėti įdo
mios žinios ir svarbus praneši
mai. Tarpe jų bus patiekta 
daug gerų žinių iš Progress 
Krautuvės didelio lapkričio mė
nesio išpardavimo, kame vi
suomenė turi progos susipirkti 
visokius namų reikmenis su ne
paprastai dideliu pinigų su tau
pymu. Nepamirškite pasiklau
syti. —Rep. J. J.

26-TAS METINIS PARENGIMAS
Draugystės Lietuvos Kareivių

Šeštadienį, Lapkričio (November) 12 d
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJE,

> 14th St. ir 49th Court.

Programą pildys PIRMYN CHORAS, K. Steponavičiaus 
vedamas. Po programo bus šokiai prie geros jaunuolių 
muzikos. —KOMITETAS.

Širdingai kviečiame jus ir draugus į

Gimtadienio Puotą
> ADftESU:

3538 South Tftlsted Street. Chicago, III.

Subatoj ir Nedėlioj, Lapkričio 12 ir 13 d. 
Gera muzika, šokiai, užkandžiai dykai. Lietuviškų deš
rų, kumpio ir zurkienoa. Geri gėrimai.

WILLIAM ZIECK, Savininkas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Gabus Siuvėjas 
Ciceroj

Joe Hennenas, 4903 W. 14th 
S t., užlaiko rūbų krautuvę. Tai
so senus, siuva naujus, darbu j 
apsivertęs. Su dviem pagelbi- Į 
įlinkais dirba sušilę. Naujieno
se skelbimas daug gelbėjo. Da
bar leidės “furkotus” neša, tik 
neša ir už kelių dienų atsiima 
kaip naujus. Taisyti apsimoka. 
Be to, p. Herminas turi gerą 
patyrimą vyrams siūti siutus.

Kareivių baliuj šįvakar bus 
gražiai pasipuošęs J. Mikulis ir 
A. Merkelis. Jie gavo po nau
ją siutą. Pataria ir kitiems at
silankyti pas Joe Herminą, o 
jisai sako “pigiau niekur ne- ( 
gausite”. —D.

Boston Shoe, Krautuvės 
Remontas Smarkiai 
Eina Pirmyn ■

BRIDGEPORT. — Garsi ba-' 
tų firmas Boston Shoe Store,! 
3435 S. Halsted St., smarkiai 
dirba naujai atremontuoti sa- 
vo krautuvę. Remontas eina 
labai smarkiai. Tlib tarpu eina 
ir papigintas ba'fų išpardavi
mas. Temykite 'jų skelbimus 
“Naujienose” šiandien. VBA.

Grybu Pare Pas 
pp, Rachimus

BRIDGEPORT. — šio šešta
dienio vakare pas pp. Rachu- 
nus įvyks didelė grybu parė. 
Pp. Rachunai yra savininkai 
Auditorium Tavernos, 3137 S. 
Halsted St. Parės proga jie ti
kisi pasimatyti su savo drau-!

kostumėriais ir pažįsta- 
Bus geri muzikantai.

VBA.

Svarbus Kareivių
Draugijos Vakaras
Ciceroj

Programą Pildys “Pirmyn” 
Choras

Šįvakar Liuosybės svetainėj, 
prie 14th St., ir 49th Court 
įvyks 26-tas metinis Lietuvos 
Kareivių Draugijos parengi
mas.

Kaip ir kiti Draugijos pa
rengimai, taip ir šitas bus la
bai linksmas ir gražus. Jo pro
gramą išpildys Chicagos Lietu
vių Choras “Pirmyn”, kuris 
atvažiuoja į Cicero su operete 
“Gražioji Galatėja”.

Vėliausi ir Nauji Bateliai 
MOTERIMS DIDELE NAUJIENYBĖ 

NAUJAUSIS PARODYMAS.
CROPO STILIAI. GERIAUSIOS VERTYBĖS Už

98
ir 

auk.

Ateikite, o mes Pritaikysimę.
Dydis 2y2 iki 10. Plotis — AAAA iki EEE.

BOSTON BATELIAI TURI VISKĄ, KAS JUMS REIKALINGA.

gaiš 
mais.

SLA 178 Kp. Ruošia 
Vakarą

Šįvakar Slefender salėj, 3406 j 
West lllth Street įvyks SLA. 
178 Kuopos balius su daino-' 
mis, muzika, laimėjimais. Vi-! 
si geraširdžiai lietuviai prašo-; 
mi atsilankyti. Kviečia Miss M. 
Lathus ir Miss J. Artimas. 
Pradžia 5 vai. vak.

Švęs Didžiojo Karo 
Paliaubų Sukaktį

Minėjimą ruošia Dariaus- 
Girėno Postas

Iškilmingą Armistice Day 
apvaikščiojiiną paminėjimui

Norint Gerų Anglių
ŠVARAUS 

PRISTATYMO
SEEley 4464 

Geros Kokybės — Rųšies ir 
Mieros Anglys.

Tinka kiekvienam kūrenimo 
įrengimo tipui.

McCOY COAL CO.
934 W. 18th Street

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

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 fitorus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
gaukit TeL YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS. 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Skelbimai Naujienose 
luoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

LIGONINES— 
HOSPITALS

♦

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $j£-SO
GYDYMAS............. "........H.00
LIGONINĖJE ... ..............
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje --  «15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzle Ave^ Chicago. 

Tel. Lawnda!e 5727.

Tai labai gražus ir linksmas dvidešimts metų sukaktuvių 
Veikalas, kuris 
praj uokins, bet 
mins gražiomis 
dainomis.

Po programo
prie geros jaunuolių orkestros.

Pradžia 7 valandą vakare.
“Gražiosios Galatejos” i__

dainuos Lilija Stuparaitė, Sta- 
sė Rimkaitė, Jonas Rukštala, linksmos orkestros. Visuomenė 
ciceriečiams gerai : 
nininkas Al Brazis 
tų dainininkų.

publika nevien 
gerai palinks- 
ir komiškomis

įvyks šokiai

nuo didžiojo karo paliaubų 
rengia Darius-Gfrėnas Ameri
kos Legijono Postas sekmadie
nį, lapkričio 13 dieną, 7 vai. 
vakaro, Hollywood svetainėj, 
2417 West 43rd St.

Kalbės teisėjas John T. Zuris 
roles ir adv. Vasalle. Bus trumpas 

programas ir šokiai prie labai

J. Faiza.

žinomas dai- 
i ir daug ki-

kviečiama atsilankyti ir links
mai vakarą praleisti. Įžanga tik 
25 centai. —W. B- Sebastian,

Commander.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

• FOTOGRAFAS
C0NRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido

mis ir Hollywood 
šviesomis. Dar bas 
garantuotas.

420 W. 63rd St
Tel. ENG. MSS-5840
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AUTOS—TRŲCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokaf Pardavimui

Koncertą Rengia S.L.A 
262 Kuopa

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

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

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

1560 East 63rd St.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
,■1111 III III I****-—*——■■■■!■...............................   i................................................... .......

■ I"1' ? "ŽSŽ

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

==========
HELP VVANTED—MALĘ 

Darbininkų Reikia

Rytoj “Pirmyn” 
Choras Dainuos 
Waukegane

Rytoj garsusis Chicagos Lie
tuvių Choras “Pirmyn” važiuo 
ja į VVaukeganą išpildyti dai
nų koncertą. Parengimą ruošia 
Waukegano S.L.A. 262 kuopa, 
po vadovybe drg. J.

Koncertas įvyks 
Svetainėje, prie 8th 
gatvių, ir prasidės
vai. po pietų. Nuo septintos 
vakaro bus šokiai. Įžanga 35 
centai iš anksto, prie

Mačiulio.
Liberty 

ir Adams 
apie 3:30

“Pirmyn” choras, 
Kazio Steponavičiaus 
Waukeganan pilnam sąstate, ir 
su visais solistais, V. Bende
rių, 'Anele Steponavičiene, K. 
Pažarsku, Ona Skeveriute, Al. 
Braziu, Jonu Rukštala, A. Nar
butu, etc.

Tai bus gražu mums pasi
klausyti garsaus Chicagos cho
ro dainavimo. Kviečiam visus 
vvaukeganiečius ir aplinkinių 
vietų lietuvių atsilankyti.

vedamas 
važiuoja

Rytoj Garfieldpar- 
kiečių Susirinkimas

Rytoj, 1 valandą po pietų 
priprastoj svetainėj įvyks Gar- 
field Parko Vyrų ir Moterų 
Kliubo susirinkimas. Visi na
riai prašomi atsilankyti.

Susirinkimas bus svarbus.
Komisijos Narys.

Tikrai Lietuviškas 
Vakarėlis

Rytoj įvyks šv. Marijos pa 
■Hoijos svetainėje, prie 35th 
ar So. Ūniop Avė. Pradžia 7 
v; ', vak. Kviečia

— Parapijos Komitetas,

Dešimts Metų Paminėjimas

Motiejus Bučinskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 13 d., 1928 metais, 
gimęs Lietuvoj, Suvalkų rė- 
dyboj, Alvyto parapijoj, Kir
šų kaime. Paliko dideliame 
nuliudime dvi seseris Marijo
ną Dolan ir Magdaleną Bra
zaitis ir švogerius.

Dešimts metų praėjo, o ta
vo, mylimasis broleli, paveik
slas tebestovi musų akyse ir 
tavo balsas tebeskamba ausy
se, mes niekados negalim ta
vęs užmiršti ir ne užmiršim. 
Ilsėkis ramybėj šaltoj žeme- 

ir meslėj, neužilgo, gal, 
pas tave ateisime.

Nubudę liekame
Švogeriai ir kitos

Seserys, 
giminės.

■ Siunčiam Gėles

LOVEIKISs^
? < A a .

< ir Pagrabams. »
3316 sSo. Halsted Street 

Tel? TARD3 7308

11R R A Gėlės Mylintiems IlKKu Vestuvėms, Ban- UllUn Actams, Laido- 
w ' tavėms, Papuoši-

80 Archer Avenue

ŠIANDIEN DAINUOS CHICAGOJ

SITUATION VVANTED
____ Ieško Darbo_________

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas. . iš vi

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

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

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.

SMARKUS VYRAS, 
KALBANTIS LIETUVIŠKAI 
ANGLIŠKAI. PUIKI PROGA 
PARDAVĖJA.

BOHNETT TIRE CO., 
3843 So. Halsted Street.

Anna Kaskas-Katkauskaitė
šįvakar Orchestra Hali sa

lėj, prie Adams ir Michlgan, 
įvyks svarbus lietuviams kon
certas. Ten dainuos garsioji 
lietuvaitė, Metropolitan Operos 
dainininkė p. Anna Kaskas- 
Katkauskaitė.

Rytoj Joniškiečių 
Susirinkimas

Joniškiečių
Kultūros Kliubo reguliaris mė
nesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 13 d., p. J. 
Yuškos (Hollywood) svetainėj, 
2417 W. 43rd St., 1 vai. po pie
tų.

Visi kliubo nariai privalo 
pribūti susirinkiman ir atsivesti 
nors po vienų naujų narį pri
rašyti kljubui.
• B. Vaitektinas, rast.

Lietuvė Žuvo 
Gaso Sprogime

me'lF wanted—femalk
Darbininkių Reikia

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

1265 West North Avenue.

TAVERNS
._____________ Užeigos____________ _

BALIUS
DRAUGAI ir apylinkės lietuviai 

kviečiami atsilankyti
3001 S. HALSTED STREET 
TAVERN PASILINKSMINTI 

Kviečia B. SHIMKUS.
..Į ,1, .................. ■ I ...........................................  I I,

REAL ESTATE FOR SALE 
Na^i-Žemė Partoy^

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 parūpinant 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, nedėliom 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 virš sakytu antrašu.

Koncertas prasidės 8:15 
kare.

va

ikiBilietai yra 50c iki $1.50. 
11 ryto šiandien juos bus 
Įima gauti “Naujienose”, po to 
— salėj.

ga-

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

- —Į Į- L ■ĮWF^— Į

trAvel
Kelionės

MOTERIS PAIEŠKAU partner- 
kos važiuoti į Floridą, kuri sutiktų 
eiti į Kotelio, Restorano ar taip 
biznį. Rašykite laišką- 906, 1739 S. 
Halsted St.

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

RENDON KAMBARYS dėl vai
kinų arba vedusios poros. 3641 W. 
69th St. antros lubos.

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 $5,7.50.00, likusius mokėsite 
kaip rendą. Dylikite tiesiai su savi
ninku W. R. Lemke, 3638 N. Keel- 
ler Avenue. Telefonas Avenue 1924 
vakarais, Randolph 3750 dieną.

RENDON FRONTINIS kambarys 
dėl vaikino, su arba be valgio. Pe
čium šildomas mažoj šeimynoj.

3525 So. Lowe Avenue.

Dr. Walter J. Phillips

Naujas 
Profesionalas

vos Vyčių 24-toji kuopa senai 
skaito jį savo dąrbuotojų eilė
se.

Lankydamas Loyolą Univer
sitetą Dr. Phillips priklausė 
Pjii Beta Pi fraternalei organi
zacijai, klifios nariu ir dabar 
yra. Toje organizacijoje pri
klauso ir kiM’*lietuviai gydyto
jau kurie mokėsi tame univer
sitete.

1937 m. baigęs medicinos 
mokslą, Dr. Phillips įstojo S t. 
Mary’s Męrcy ligoninėn, Gary, 
Ind„ atlikti .savo intcrnaciją. 
Nuo šių metų liepos mėn. pra
džios, Dr.
pači j entus 
Sidėj c.

RENDON apšildytas kambarys, 
moderniškas vaikinui ar merginai. 
Gera transportacija. šaukite Hem- 
lock 0391.

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

S. Wood

buvo sun- 
sprogime,

Susipažinkite su nauju lietu
viu profesijonalu — gydytojų 
ir chirurgu Walter J. Phillips-

Phillips priiminėjo 
savo namuose West

RENDON KAMBARYS vaikinui, 
karštu vandeniu apšildomas. Su 
arba be valgio. 3312 So. Union Avė.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA
MAS 2 aukštų, 2 flatų ir štoras ant 
63 ir California Avė. už pirmą 
pasiulymą; Tel- Republic 3719 arba 
Republic 3714.

NEREIKIA ĮMOKESNIO—30 M ft NĖŠIŲ 18- 
MOKĖTI. Vislikas perti u rijimas, malė- 
vojimas body, fenderio darbų, ..baterCe. % 
radijo ir priedų. Frefmo. aftų apatiprini- 
maa. Viekas nuo vir6aua iki tairų. lb- 
metų patyrimas, musų garantija. Atdara 
vakarais, eekm. Apskaičiavimas. towing 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be (mokėjimo pinigų. 
2609 MLLWAUKEE A V. Belmont 4M4.

ATEIK į Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Autbmobilių Išpardavimą.
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokiu 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 — FordsV-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 dien# važiavi
mo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmok ėjimą—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 FJNANCE CO. 

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California,

«*
FOR RENT—IN GENERAL 

Rendai—Bendrai
GARAŽAS RENDON.

Arba parduosiu su narnu. 18 gat
vės apielinkėj. Atsišaukite.

LIQUIDAT1NG COMMITTEE 
Lithuanian Loan and Puilding 

Association.
708 W. 18th Street.

RENDĄĮ>, KRAUTUVĖ arba paru
davimui labai pigiai. Gera vieta. 

2450 West 47th St. 
Tel. Grovehill 1040

PARSIDUODA . naujas mūrinis 
namas, kampas apšildytas, 5 fletas 
po 5 kambarius ir štoras. Didžiau- 
sis bargenas ką man dar teko už
eiti—$14000. Kitas: Marąuette Par
ke mūrinis 4 flatis po 5 kamba
rius apildytas $13800. Iš prievartos 
'turi savininkas mainyti gražų ke- 
turflatį ant mažesnio medinio na
mo. Kas nors gaus gerą mainą-

6 flatų mūrinis kampas apšildo
mas—gražioj vietoj $11,000.

CHAS. URNICH (Urnikas)
■>. 4708 So. Western Avenue.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

Į VIENĄ DIENĄ SUPIRKSIU 
defaultuotus ar nedefaultuotus mor- 
gičius aukščiausia pinigine kaina. 
J. JEROME, 188 W. Randolph St., 
Kambarys 1513, telefonas State 
7416.

i

Vakar anksti rytą South- 
town ligoninėj pasimirė nuo 
žaizdų 60 metų lietuvė Anna 
Mikalauskienė, 4636 
street.

Užvakar vakare ji 
kiai sužeista gaso
kuris įvyko jos bute. P-a Mi
kalauskienė buvo ką tik sugrį
žus iš bažnyčios.

Jos kūnas yra J. F. Eudei- 
kio koplyčioj, 4605 S. Hermit- 
age, kur vakar įvyko inkvestas. 
Laidotuvės pirmadienį. R.

Vidurmiestyj, vakar po 
tų trokas užmušė 2 metų 
niuką Billie Demin, 8705 Hou- 
ston avenue. Jis nukrito nuo 
šaligatvio po troku. Nelaimė 
įvyko ieloj, tarp Randolph ir 
Washington gatvių.

pie- 
ber •

Phillips nuo jaunų 
pažįstamų mėgia

mas už savo nuoširdžiai malo
niu ir rimtu bildu. Lankydamas 
Pickard pradinę mokyklą, Har- 
rison High School (kur lošė 
futbolo, krepšinio ir ritimosi 
komandose), University of Illi
nois ir Loyola Universitetą, vi
sur atsižymėjo savo gabumais 
ir rimtumu.

Dr. Phillips nors ir pašventė 
visą laiką mokslui, tačiau rado 
ir liuoso laiko veikti lietuvių 
organizacijose. West Sidės Bal-

Dak taras

Praeitą savaitę jis atsidarė 
modernišką ofisą po num. 2155 
W. Cermalc Rd., West Sidėj. 
Telefonas, dieną ar naktį, yra 
CANal 5969.

Nuo 1936 m. Dr. Phillips yra 
nariu Lietuvių Daktarų-Dentis- 
lų (Lamba Mu Delta) draugi
jos ir vienas stipriausių kon- 
kursantų metiniame tos drau
gijos golfo turnamente. šiems 
metams jaunasai daktaras iš
rinktas draugijos iždininku.

Drauge su jo broliais .profe- 
sijonalais, Dr. Phillips draugai 
ir pažįstami linki jaunam gy
dytojui geriausio pasisekimo 
jo pasirinktoje profesijoje.

RENDON 4 kambarių FLATAS, 
pirmos lubos. Tyras oras, sveika 
vieta seniems žmonėms. 5446 South 
Nottingham Avė. (5500 South — 
7100 West).

TIKRAS BARGENAS 4 ruimų 
naujas muro namelis parduosiu ne i 
brangiai ant lengvų išmokėjimų 
arba randuosiu (mažai šeimynai). 
Taipgi statom muro namelius po 
$3,400 su beismentu ir viškais.

7104 Archer Avė., Chapulis.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965.

J8TOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 
'♦r,< DARBAI

35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai 

{jei horite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

PAIEŠKOMI

RENDON 6 KAMBARIŲ flatas 
—$23.00 į mėnesį- 4062 S. Campbell 
Avenue. 

........................ ......... —

PARDUOSIU 2 LOTŲ bizniavus 
arba mainysiu ant namo. Kreip
kitės 6103 So. Racine Avė, prie 
kriaučiaus.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

Lietuviškas Žydukas.

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

ĮMOKĖK $100.00
Nupirksi 5 kambarių mūrinį bun- 

galow, visi įtaisymai, 15 metų se
numo, gražioj vietoj, prie mokyk
lų, ir parkų, kaina $2950. Savi
ninkas priims mainais ką jus turi- 

Turime visokių kitokių barge- 
ir mainų.

C. P. SUROMSKIS 
2502 West 69th Street, 

Tel. Grovehill 0306.

DĖL UŽTIKRINTO Refrigerato- 
rio pataisymo šauk Haymarket 0211

Mes sutaupysime jums pinigų 
perdirbant refrigeratorius jūsų na-* 
mams, restaurantams, delikatesų ' 
įstaigoms- Didelis pasirinkimas. 
Refrigerator Engineer & Service Co.

32 So. Jefferson St.

WATCHMAKEIL—JEVVELER 
Laikrodininkas ir Auksakalis.

te. 
nų

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai Žemė Mainais

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

MAINYS 6 FLATŲ PEČIUM 
šildomą plytinį namą į farmą.

Fleischhacker, 920 W. 19th St.

BUSINESS CHANCES—WANTED 
Ieško Biznių

H. BEGEMAN
BRIGHTON PARKO pirmaująs 

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

4184 Archer A ve.
COAL—WOOD—OIL

Kainos Numažintos—
ANGLYS '

Metinės Mirties Sukaktuvės

KAZIMIERA GRIGIENĖ, 
po tėvais Venskaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 11 d., 8:50 vai. ryto 
1938 m., sulaukus 43 metų 
amž., gimus Tauragės apskr-, 
Kvedernos parap., Paimedžio 
kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Ignacą, 2 dukteris: An
na ir Matildą, sūnų Albiną, 
pusbrolį Simoną Raudonį ir 
gimines. Taipgi gimines Lie
tuvoje.

Kūnas pašarvotas 1428 So. , 
49th Ct., Cicero. Laidotuvės 
įvyks Antradienį, Lapkričio 
15 d., 8:00 vai. ryto iš namų 
į Šv. Antano parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines-

Visi a. a. Kazimieros Gri
gienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnus ir ki

tos giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. CICERO 2109.

ZOFIJA MINIAUSKIEN1S, 
po tėvais Aleksandravičaitė.

persiskyrė su šiuo pasauliu 13 
d., Lapkričio mėn., 1937 m., 
sulaukus pusės arųž., gimus 
Telšių apskr., Alsėdžių parap., 
Grumblių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 dukteris, Marijoną Baka- 
nauskienę, žentą Joną, Zofiją 
Černauskienę, žentą Joną, sū
nų Kazimierą, marčią Geno
vaitę, 2 anukus ir jgim.

Liūdnai atminčiai musų 
brangiausios motinoš bus lai
komos šv. Mišios Dievo Ap- 
veizdos parap. bažnyčioje, 13 
d. Lapkričio, 1938 m. 10:00 v- 
ryto ir Lapkričio' 14, 7:30 vai. 
ryto. Kviečiame vųms gimi
nes, draugus ir pažįstamus at
silankyti į pamaldas.

Mes Tave* musų brangioji 
motinėlė niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebe4 
sugrįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant! Nuliūdę:
Dukterys, Sūnūs, žegtai, Mar

čios, Anūkai ir giminės.
šį paminėjimą padavė duk

tė Sofija;

Morta, Jieva ir Stanislovas 
JAKUBAUSKAI, Lauryno arba 
Raulo Jakubausko ir Mortos 
Senuląites vaikai. Jiems pri
klauso dalis jų mirusio dėdės 
Jono Jakubausko palikimų. 
Ieškomi asmenys arba apie 
juos žinanti, prašomi atsiliep
ti į Lietuvos Generalinį Kon
sulatą.

Vincas, stilius Adomo, JU
ZĖNAS, gimęs Gaižunų kaime, 
Linkuvos valsč., Šiaulių apskr. 
1884 m. lapkričio mėn. 17 die
ną; iki 1902 iii. gyvenęs Phi- 
ladelpliia, Pa. Jam priklauso 
dalis jo brolio JUOZO JUZĖ
NO palikimų. Jei Vincas mi
ręs, jo įpėdiniai prašomi atsi
liepti į Lietuvos Generalinį 
Konsulatą.

Vincas, sūnūs Jono, BANYS, 
taipgi žinamos kaipo William 
Banis, gimęs šudonilų kaime, 
Burimoiiių valsč. 1872 m. lap
kričio mėlt. 2 d. Jam priklau
so dalis jo brolio > Andriaus 
Banio palikimų. Vincas Ba
nys arba apie jį žinanti as
menys prašomi atsiliepti į Lie
tuvos Generalinį Konsulatų, 16 
West 75 Stręgt,?New York Ci
ty. - ‘ \ .

NORIU GREITAI PIRKTI bučer- 
nės fikčerius pavieniai ar visus ant 
sykio—kas turite atsišaukite, Box 
907, 1739 Šo- Halsted St.

REAL fcSTATE FOR SALE 
Narna

ŽIŪRĖK, KAMPINIS geltonų ply
tų 14 apartmentų ir krautuvė. Ga
ru šildymas. Tik iš forklauserio. 
Kaina dabąr tiktai $17,500. Libe
ralus terminai.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton. Capital 3020

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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.

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

MORRIS INVESTMENT CO.
100 W. Monroe St.

:6.00 
6.00 
6.00 
5.75 
5.00

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

PIRKIT DABAR1— ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ ‘ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

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.

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

1. BAKER Y 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—bizniavęs namas, štoras 
didelis ir ant viršaus 6 kamb., kar
što vandens šildymas—tinkamas 
bile kokiam bizniui.

Norintiems pirkti namą ar biz
nį, nepraleiskite šftų bargenų. At
sišaukite.

PAUL SMITH, 
4177 Archer Avė. Virginia 9665.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

ŽIEMAVOKIT ŠILTOJ SAULĖTOJ 
FLORIDOJ, puiki vieta arti juros, 
pigus pragyvenimas, mineralinis 
šaltinio vanduo. Sveikiausis klima
tas. Sustiprinsit sveikatą. S. Jo
naitis, Star Route, Bunnell, Fla.

P. S. 10 mylių į pietus nuo Bun
nell pasukti į rytus 600 pėdų iš U. 
S. No. 1 highway, baltas namas.

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

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

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

CALumet 5269.

NORIU PARDUOTI pigiai, bed- 
room setą, Washing Machine, šil
dytuvą ir Radio. Visi nauji. -......

7126 So. RockweU.

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

Ar Ieškot
• PIRKTI
• PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ
GARSINIMUS.

SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAUS 
CANAL 8500 

Musų apgarsinimų kainos prl- 
elrtathos. Už pakarto j i m u s 
duodame gerą puolaMą.
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Siandiei> Atsidaro 1939 
Automobilių Paroda
Paroda Tęsis Astuonias Dienas

P-lė Julija Jankevičiūtė
“MISS LITHUANIA 1939”, kuri

atstovaus lietuvius 1939 metų Automobilių Parodoj. Paroda at
sidaro šiandien ir tęsis iki kito šeštadienio.

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

Šiandien 11 valandų, ryto at
sidaro 39-ta metinė Automo
bilių Paroda Chicagos Tarptau
tiniam Amfiteatre, prie 43-čios 
ir Halsled gatvių.

Tai bus naujų, 1939 metų 
modelių paroda, kurioj daly
vauja visos keleivinių ir preki
nių automobilių firmos. Paroda 
tęsis aštuonias dienas, iki šeš
tadienio, lapkričio 19 d.

Chicagos lietuvius toj paro
doj atstovaus graži, 18 metų 
Bridgeporto lietuvaitė, p-lė Ju
lija Jankevičiūtė, kuri užperei-- 
tų trečiadieni buvo išrinkta 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je 1939 metų “Miss Lithuania”.

“An Age of Wheel Prints”
Ji dalyvaus, kartu su 10 ki

tų tautų gražuolėmis gyvąjam 
paveiksle, kuriame buvo atvaiz
duojamas važiavimo pabūklų 
progresas nuo Civilio karo iki 
vėliausių šių melų modelių.

P-lė Jankevičiūtė vilkės pui
kų lietuvišką tautišką kostiu
mą. Jai pasirodžius scenoj Pe- 
ter Cavallo simfonis orkestras 
sugros Lietuvos Himną ir liau
dies dainų “popuri”.

Gyvasis paveikslas bus pa
statytas labai puošniai. Estra

da bus įrengta vakariniam Am
fiteatro vidurinės salėj kampe. 
Fonui yra pastatyta senovinės 
Amerikos architektūros rezi
dencija, o aplink bus 'įrengtas 
puikus visokiausių gėlių dar
želis.

Pastatymui vadovauja John 
Ross Reed, impresarijus, ku
ris Pasaulinėj Parodoj įspūdin
gai pastatė gyvą paveikslą 
“Wings of the Century”.

P-lė Jankevičiūtė vaidins pa
rodoj aštuonis kartus, keturis 
kartus po pietų, keturis vakare. 
Popietiniai pastatymai prasi
dės 4 vai., o vakariniai 9-tą.

štai jos pasirodymų tvarka: 
šiandien—9 vai. vak.
Sekmadienį—po pietų;
Pirmadienį—vakare; 
Antradienį—po pietų;

Trečiadienį-—vakare;
Ketvirtadienį—po pietų 
Penktadienį—vakare; 
Šeštadienį—po .pietų.

I '

Paroda kasdien atsidarys li
tą valandą ryto, užsidarys 11-tą 
naktį. •

Eksponatų skaičius sieks apie 
300. Tai bus visų firmų kelei
viniai automobiliai, trokai ir 
treileriai. Parodoj taipgi bus >

kita įdomi “parodėlė”, kurios 
tikslas parodyti kaip automo
biliai yra gaminami. Tai bus 
“Hali of Science”.

Bendai, šįmet paroda bus la
bai įdomu pamatyti ir tūks
tančiai žmonių kasdien ją lan
kys.

Įžanga iki 4 po pietų—40 
centų, po 4-ių—55 centai. Vai
kams 12 metų ar mažiau—25 
centai.

Prie amfiteatro yra didelė 
aikštė automobiliams sustatyti. 
Mokėti už “parkinimą” nerei
kia. —R.

V. Stančikas 
įrašomas Atsišaukti 
į Naujienas

V. Stančikas, kuris kai kurį 
laiką agentavo Naujienoms, 
prašomas tuojaus atsišaukti į 
Naujienas. Yra labai svarbus 
reikalas. Kreipkitės pas p. Ma
ria Jurgelonis. —“N.” Adm.

(Parodoj taipgi bus išstaty
ti šių firmų trokai: Chevrolet, 
Diamond T, Dcdge, Federal, 
Ford, Mack, Pak-Age-Car, Ply- 
mouth, Studebaker ir Willys).

P-le Julija Kazlauskas
Miss Lithuania 1938”, kuri gražuolių rinkimo ceremonijose, už- 

pereitą trečiadienį, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, laimėtojai 
p-lei Jankevičiūtei perdavė savo titulą, įteikdama jai didžiulį 
raudonų rožių bukietą. Pirmtakunė gražiai pagerbė savo įpėdinę.

1939 metų Packard laida, šis automomobilis yra šešių cilinderių-j vienas pi
gesniųjų Packardjų, kurie paprastai priskaitbnu prije “brangiųjų” automobilių.

Nauji Fordai. Viršuj — keturių durų Ford De Luxe Fordor automobilis. Apa-

1939 METŲ
AUTOMOBILIAI

PARODOJE
America^' fantam 
Buick '
Cadillac |
ChevrolęL
Chrysler

'DeSoto ■ A J
Dodge ■
Ford
Graliam
Hudson;
Hupmobile
LaSalle
Lincoln
Lincoln-Zeohyr
Mercury (Naujas) 
Nash 
Nash-Lafayette
OIdsmobile
Overland (Naujas, 
Buvęs Willys)

Packard
Plymouth
Pontiac , 
Studebaker

Chevrolet Master De Luxe Sedan

• Geriausias Chevrolet gamybos auto mobilis, su įvairiais pagerinimais iį* 
puošniais įrengimais. z

NewChevrolet Four-Passenger Coupe 1
-____________________________________________________________________________ _____________________ ■____________ ‘

1939 dviejų durų, keturių keleivių “coupe”. Visi keleiviai gali sutilpti “po 
stogu.” Užpakalis bagažui. 

£
....... .......................................................... , . . . . ______ _________________________.___________..

Chevrolet Master 85 Tovvn Sedan
....... t • • . ’ • .

čioj-—Ford V8 Tudor. Visi Fordai dabar turi hidraulinius stabdžius (brekius).

Gražus 5 keleivių-dviejų durų Chevrolet automobilis.1939 metų moderniškas Graham automobilis. Aštuonių cilinderių, gražios išvaizdos ir geros konstrukcijos.




