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Lietuva Pasirašys Paktą Su Rusais
Autoritetingas naudotis Lietuvos geležinkeliais

LIETUVA TIKISI GAUTI VILNIŲ

kad juo člaji

tai vadina absurdu

unija
Premjeras Daladier

ORH
Kalbėdamas rejchsta

tymą

Naciai priims mūšių 
paliaubų pasiūlymą

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

temperatūra švelni 
stiprumo pietų vaka 
saulė teka 5:52 v. r.

Romos-Berlyno 
ašis sulužusi

Japonų ofensyvaš 
sulaikytas Kinijoj

MASKVA, Sov. Rusija spalio 
6.—-Būriai žmonių nuteisti ka
lėti Rusijoj nuo 1 iki 8 metų 
dėl to, kad jie krovėsi bereika
lingai daug maisto kai Rusijos 
kariuomenė ,buvo mobilizuoja-* 
ma Lenkijai okupuoti.

spalio 
sako, 
prieš 

sostinę

Rusų kariuomenė 
stebisi prekėmis 

Lenkijoje

nebesta to
— išėmus

Būriai žmonių pasių 
sti i kalėjimus 

Rusijoj

Sovietai sulaiko 12 
britų prekybinių 
. laivų

PARYŽIUS, Francuzija, spa 
lio 6 
pehktadienj pareiškė, kad pa
tvarią taiką Europai užtikrins 
tik, britų-francuzų laimėjimas 
kari) prieš vokiečius.

Tas pareiškimas atrodo, kad 
ffancuzai atmeta Hitlerio pa
siūlymus. Tačiau britai yra pri
žadėję apsvarstyti pasiūlymus

Talkininkų karo pastangos esančios 
bergždžios

Francuzija atmeta 
Hitlerio siūlomą 

taiką

Rusai užgiriu Hitle 
rio kalbą

10,572 naciai užmuš 
ti Lenkijoje

Rusai parūpins gin-IVokiečių įspė jimą 
klus latviams; kon-| Amerikos laivui bri- 

troliuos Latviją
HELSINKIS, Suomija, spalio 

6. — Sovietų Rusija ir Latvi
ja pasirašė abipusės pagalbos 
sutartį. Sutartis pasirašyta ket
virtadienį. Rusijos vardu ją pa
sirašė Molotov, o Latvijos var
du latvių užsienių reikalų mi
nisteris Munters.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 6. — Vokietijos žinių agen
tūra DNB iš Maskvos praneša, 
kad sovietų Rusijos vyriausy
bė sulaikė 12 britų ir 2 švedų 
prekybinius laivus uoste Mur- 
mansk. Tie laivai yra prikrau
ti medžiagų adresuotų Angli-

BERLYNAS, Vokietija, spa 
lio 6 
gui Adolfas Hitleris penktadie 
nį' pareiškė, kad Lenkijoj 10, 
572 naciai buvo užmušt^ JO, 
822 sužeisti ir 8,409 pasigen 
dama.

Sutartis žada duoti latviams 
pigia kaina Rusijoj padirbtų 
karo pabūklų. Latviai gi duo
da rusams teisę naudotis uos
tais Vindava, Liepoja ir Dvin- 
sku. Leis rusams pasistatyti 
tvirtovę Dvinske, įsteigti oro 
laivyno bazes Latvijoje ir lai
kyti įvairiuose Latvijos punk
tuose rusų kariuomenės garni
zonus. Be to, rusai pastatys 
savo artilerijai bazę Rigos ma
rės pakraščiu.

spa- 
Stalinas

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 6. — Rusų kareiviai, su
grįžtą iš Lenkijos, dideliu nu
sistebėjimu pasakoja, kaip pi
gias ir kaip geros lųšies pre
kes jie radę okupuotoj Lenki
joje.

nis 
mė

MASKVA, jSoy. Rusija, spalio 
6.—Rusai: pakvietė Lietuvą/' kai
po .(sekančią Meilėj e, pasirašy ti 
abipusės pagalbos sutartį? Pirm 
jos jau pasirašė < sutartis Estija 
ir Latvija.

‘Po Lietuvoj ministerių kabi
neto .posėdžio, kuriam pirmi
ninkavo prez.\ ■ Smetona, užsie-

5? Zmų reikalų^ ministeris Juozas 
Urbšys ruošėsi penktadienį vėl 
į Maskvą vykti.

Pranešimai iš Estijos sako, 
kad Lietuvai teksią duoti dvi 
Sritis tusų oro laivyno bazėms 
ir suteikti specialių privilegijų 
Lietuvos geleęžinkeliais naudo-

LONDONAS, Anglija, spalio 
6. — Turkai ir britai susitarė 
dėl abipusės pagalbos pakto. 
Paktas apims taip karinius, 
kaip ekonominius reikalus. Bri
tanijos ir Turkijos Vyriausy
bės pasirašys jį, kai Turkijos 
užsienių reikalų ministeris Sa- 
racoglu sugrįš iš Maskvos.

Britų-turkų susitarime svar
bus punktas esąs tas, kad tur
kai pasiliksią neutralus, jeigu 
kiltų Britanijos ir Rusijos ka
ras.

Turkijos užsienių reikalų mi-

Vokiečiai gavę J 
Valstijų heliumą 
skirtą lenkams

spalio 
admi- 
įspėjo

NEW YORK, N. Y., spalio 
6. — Amerikos Darbo Partijos 
New Yorko organizacija prieš 
porą dienų priėmė rezoliuciją, 
kuri griežtai pasmerkia komu
nistus ir komunistų-nacių ko- 
operavimą, t.y. Stalino su Hit
leriu kooperavimą.

Darbo Partijos veikiantysis 
sekretorius, Alex Rose, pareiš
kė, kad iš partijos bus paša
linti visi žinomi komunistai.

Berlynas, vok etija,1 Rusai gaus bazes lėktuvams ir privilegiją 
spalio 6. — Autoritetingas 
nacių vyriausybėje asmuo 
penktadienį pareiškė, kad 
Adolfas Hitleris priims mu
sių paliaubų pasiūlymą, jei
gu jį duotų prez. Roosevel- 
as. PasiuIyjnĄ Hitleris, pyi- 

imsiąš, jeigu jį duotų ii* ku
rios kitos valstybės galva.

LONDONAS, Anglija, spalio 
6. — Iš visų Europos valsty
bių atstovų vien rusai penkta
dienį išreiškė aiškų pritariau. 
Hitlerio kalbai. Rusijos vyriau
sybė buvo sustabdžiusi savo 
programų transliavimą kai Hit
leris kalbėjo 
giau rusų išgirstų rudmarškių 
vado kalbą* “ r
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Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo 8 vaL 
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Suspendavo spaustu 
vių darbininkų
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kalbama, kąd. rųajnais į konce
sijas rųgąms^liejtųvipi tikjfei ^au
ti Vilnių. Ir jeigu jie gautų. ViL 
nių, tai sutartis bus pasirašyta 
spalio 9 dieną — ateinantį pi r- , 
madienį.

Pirmadienis minimas kaipo 
Vilniaus praradimo diena.

Paryžiuje gautas toks prane
šimas: Vokietijos kariuomenė 
perėjo Rytų Prūsijos rubežių ir 
užėmė mažą buvusios Lenkijos 
kampelį prie Lietuvos, kuris, pa
dalinus Lenkiją, teko rusams. 
Tas kampelis, tenka manyti, y- 
ra Augustavo ir Suvalkų apy-
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Paskutinėmis dienomis jau 
ilgoki pranešimai įrodinėjo, kad 
Berlyno-Romos ašis sulužo. 
Penktadienį Hitleris kalbėjo 
reichstagui. Jis atvejų atvejais 
minėjo Rusiją, bet praktiškai 
neprisiminė Italijos. Taigi da
romas išvadas, kad Romos- 
Berlyno ašis sulužusi tikrai, 
kad Mussolinio įsivėlimas į ka
rą šiandien stovi toliau, ne kad 
stovėjo praeity.

HONGKONG, Kinija, 
6. — Kinų pranešimai 
kad japonų ofensyvas 
provincijos Hunan 
Changsha tapo sulaikytas. Ja
ponai ofensyve pražudė 10,300 
kareivių ir traukiasi atgal. per 
upę Mi. J

Ofensyvą prieš Changsha ja
ponai pradėjo tuoj po to, kai 
jie pasirašė mūšių su rusais 
Mongolijoj paliaubų sutartį.

PARYŽIUS, Francuzija 
lio 6. — Hitleris ir 
susidraugavo. Hitleris 
linas okupavo Lenkiją. Musso- 
linis, Berlyno-Romos ašies 
partneris, pasiliko neutralus.

Kart kartėmis nuo karo pra
džios spaudoje tilpo pranešimų, 
kad Hitlerio ir Mussolinio ko- 
operavimas pakrikęs, sugriu-

Penktadienį Hitleris pa-(ti tas kolonijas, kurios priklau 
Esmėje sė jai pirm Pasaulinio karo.

Vokietija respektuosianti Da

nisteris Saracoglu baigia dery
bas Maskvoje. Jisai derasi ne 
tik Turkijos, bet ir Balkanų 
sąjungos interesuose. Šitame 
paskutiniame klausime /rusai, 
sakoma, sutikę pripažinti ir pa
likti Balkanų susigrupavimą to
kį, koks jis yra šiandie. Ki
taip sakant, Rumunijai paliks 
Besarabija ir Dobrudža.

Bendrai nuomonė apie tur- 
kų-rusų derybas vyrauja, kad 
rusams nepavyko atitraukti 
turkus nuo talkininkų, britų ir 
francuzų.

CINCINNATI, O., spalio 6. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos konvenciją ketvirtadienį ne
priėmė spaustuvių darbininkų 
unijos delegatu. Tai interpre
tuojama kaipo ženklas, kad 
Federacija suspendavo Šitą uni-

Spąustuvių darbininkų uniją, 
turinti , 79,000 ^narių, atsisakė ir, kopientuotojai sako, ims ke 
mokėti specialius asesmentus, lėtą dienų iki talkininkai ofi- 
po 1 centą ūičpęsiui nuo kfek- cialiai pasireikš savo nusista 
vieno nario, kovai su C.I.O.

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

Giedra 
vidutinio 
rų vėjai;
leidžiasi 5:24 v. v.

BERLYNAS, Vokietija, spa- grąžinti jai kolonijas. Sugrąžin 
lio 6 
sakė kalbą reichstage 
jis pareiškė, kad sudraskymą
Lenkijos padaręs gero pasauliui nijos, Belgijos, Jugoslavijos ir 
ir patarnavęs taikai. Sudrasky- visų kitų kaimynių valstybių 
mas Lenkijos sudaręs galimu- neutralitetą. Ji tik norinti turėti 
mų atsteigti Europoje ir visame glaudžius ekonommius santy- 
pasauly pastovią tvarką.

Kad tokią tvarką galima bu 
tų įvykdyti, 
pritarimo ii 
draugingumo

Taikos interesuose 
mato reikalą sušaukti tarptau
tinę konferenciją.

Geistina įvykdyti nusiginkla
vimą, o jeigu to negalima pa
daryti, tai bent susitarti ir ne
vartoti nuodingų gasų kare. Jei
gu negalima sulaikyti ginklavi
mosi, tai reikia apriboti jį.

Toliau Hitleris nurodė; kad 
reikia išrišti žydų problemą.

Davė suprasti, kad gali būti 
atgaivinta lenkų valstybė — bet 
tokia, kuri pilnai priklausytų 
nuo Vokietijos ir Rusijos.

Vokietija šiandien 
reikalavimų pasauliui 
d^r vieną: ji ditr reikalauja

LONDONAS, Anglija, 
6. — Vokietijos laivyno 
rolas, Erich Raeder, 
Jungt. Valstijas, kad talkinin
kai nutarę paskandinti Ameri
kos laivą Iroųuois, kuris ga
bena į Jungt. Valstijas iš Eu
ropos 548 pasažierius, ir kaltę 
dėl paskandinimo suversti ant 
vokiečių.

Britanijos admiraliteto atsto
vas ryšium su šituo kaltini
mu pareiškė, kad vokiečių iš- 
mislas yra perdaug absurdiškas 
ir todėl nereikalauja ginčų ir 
įrodinėjimų.

Keletas Jungt. Valstijų karo 
laivų pasiųsta į Atlantą Iro- 
quois laivo pasitikti.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 6. — Kalboje, pasakytoje 
reichstagui penktadienį, Hitle
ris pareiškė norą sušaukti tarp
tautinę konferenciją; norą bri
tų ir francuzų draugingumo; 
bendrais žodžiais pasiūlė nusi
ginklavimą; pažadėjo lenkų val
stybėlę įsteigti, išrišti žydų pro
blemą; reikalavo sugrąžinti vo
kiečiams kolonijas.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 6

Dabar—
Sekmadieniais
NAUJIENŲ RAŠTINE 
bus 
ATIDARYTA 
nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. popiet

kius su kaimynais.
Jeigu Britanija ir Francuzija 

reikia Britanijos kariauja prieš vokiečius tikslu 
vokiečių britų Vokietiją įveikti, tai jų pastan

gos esančios bergždžios, pareiš- 
Hitleris kė Hitleris. Net jeigu jos ir į- 

veiktų Vokietiją — dabartinė, 
einamojo momento padėtis į de
šimtį metų vėl pasikartotų, vo
kiečiai vėl sustiprėtų. .

O kai dėl Lenkijos, tai rusai 
ir vokiečiai padalino ją aiškiai. 
Tai yra Rusijos Ir Vokietijos 
biznis, ir kitos valstybės prašo
mos į rusų-vokiečių reikalus 
nesikišti.

Tokie buvo Hitlerio kalbos 
pagrindiniai punktai. Oficialiai 
Britanija ir Francuzija atsaky
mo į Hitlerio kalbą nedavė. Bet 
neoficialus britų ir francuzų at
stovų pareiškimai sako, kad na
cių vado pasiūlymai talkinin
kams nepriimtini.

Premjeras Daladier 
ryšium su Hitlerio kalba pasa
kė, ' kad Francuzija kariaus 
prieš Vokietijos pastangas pa
saulį dominuoti.

LONDONAS, Anglija, spalio 
6. — Britanijos ir Anglijos vy
riausybių nuomonė yra, kad 
Hitlerio pasiūlymas taikos joms 
nepriimtinas. Tačiau Britanija, 
kaip buvo žadėta anksčiau, ap- 
svarstysianti rimtai Hitlerio pa
siūlymus,

LONDONAS, Anglija, spalio 
5. — Turkija ir Britanija su
sitarė dėl pakto, kuris apima 
politinius, karinius ir ekonomi
nius reik&lus Viduržemio*juros 
srity. /

TOKIO, Japonija, spalio 6. 
— Japonija atšaukė savo am
basadorių^ Berlynui. Ambasado
riuj Jbnvp glaudaus vokieČių-ja- 
ponų kooperavimo šalininkas. 
Jis norėjo, kad japonai ir vo
kiečiai pasirašytų karinę sutar-

WASĘINGTON, D. C., spa
lio 6. — Vokiečiai daug pastan
gų dėjo gauti Jungt. Valstijų 
heliumo Zeppelinams pripusti. 
Dėl vidaus reikalų sekretoriaus 
Ickeso užsispirimo jie heliumb 
negavo.

Bet 220,000 kubiŠkų pėdų he
liumo buvo pasiųsta į Lenkiją, 
lenkų balionui į stratosferą pa
kilti. šitas heliumas laikytas 
Zakopanėje, kurią vokiečiai pa
ėmė karo pradžioje. Nužiūrima, 
kad jie užgriebė ir lenkams pa
siųstu Jungt. Valstijų heliu- 
mą.-

Dideliam Zeppelinui pripildy
ti 220,000 heliumo neištenka. 
Bet jo ištektų keliems mažiems 
balionams, kuriuos kariuomenė 
vartoja priešų pozicijų apžiu- 

Įrėjimui.

KAUNAS, spalio 6. — Lie
tuvos užsienių reikalų ministe
ris Urbšys vėl ruošėsi penkta
dienį vykti į Maskvą. Numa
toma, ir lietuviai, estų ir lat
vių pavyzdžiu, išpild'ysią Stali
no reikalavimus ir pasirašysią 
su rusais sutartį. *

VARŠUVA, Lenkija, spalio 
6. — Hitleriui dalyvaujant iš
kilmėse, kurios įjungė vokiečių 
okupuotą Lenkijos dalį į rei
chą, jis Varšuvoje nematė nė 
vieno savo naujo pavaldinio — 
lenko. Lenkai laikyti toli nuo 
nacių vado.

VARŠUVA, Lenkija, spalio 
6. — Pranešama, kad nusižu
dė buvęs Varšuvos meras, Ste- 
fan Starzynski, tą dieną, kai 
miestas pasidavė vokiečiams.

Amerikos laivas “Iroąuois”, kuriuo iš Europos plaukia 584 amerikiečiai. Vokiečių admirolas Raeder 
įspėjo Ameriką, kad anglai ir prancūzai esą pasirengę tą laivą paskandinti, o paskui visą bėdą ant vokiečių

SUVersti, < Naujienų-Acme Teleohoto

Prancūzai la i m ė j o 
7 valandų kautynes

REMICH/ Luxembourg, spa- 
io 6. Luxembourgo/gyven
tojų pranešimais, naktį iš tre
čiadienio į ketvirtadienį įvyko 
smarkios ‘vokiečių-franeuzų kau- 
tnyės Moselle Upės* sektore.

Kautynės išsivystė, kai vo
kiečiai pastebėjo francuzų pa
trulius slenkančius tam tikrą 
kryžkelę užimti. Siegfriedo 
tvirtovių kanuolės pradėjo tren
kti. Atidaryta kulkosvydžių 
ugnis. Pėstininkai griebėsi ran
kinių granatų. Kitoj pusėje Ma- 
ginot linijos armotos sujudo. 
Francuzų armijos kitokį gin
klai pavartoti.

Po 7 valandų kautynių, apie 
2 vai. ketvirtadienio rytą ug- 

nurimo. FrRncuzai nustu- 
vokiečiūs atgal ir užėmė 
kurias naujas pozicijas.

BRITAI IR TURKAI PRIĖMĖ ABIPUSĖS 
PAGALBOS PAKTĄ
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i O 1936 ypatingai puikus 
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iki 1936 modeliai Visi 6 čilin- 
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MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

Ši įstaiga yra apylinkės sveika
tos centras, kur gali gauti pilną 

sveikatos patarnavimą

KLINIKŲ 
3254 SO. MICHIGAN AVĖ. 

Tel. CALUMET 4178.
i. - ■ . . ...
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300 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMtŲ 
AUTOMOBILIU PARDAVIMUI—PRAK

TIŠKAI JŪSŲ PAČIU KAINA
Išsirinkite savąjį karą iš didžiausio, puikiausio šiam krašte Auto
mobilių pasirinkimo ir sutaupykite sbntus dolerių.
čia rasite karą, kokio norite tokia kaina, kokią išgalėsite mdkėti. 
Nors ir 1,000 mylių nuo Chicagos gyventumėte, Jums apsimoka 
dalvadti šiam didžiuliam išpardavime. Niekur kitur pasaulyje jus 
negalite rasti šių kainų antrininko.___ ...... ... ........ .  ................... ...
Kiekvienas karas patikrintas ir garantuotas, kad duotų jums ilgų 
metų patarnavimą ir patenkinimą.
OC—BUICKS, 1939, 1938, 1937
Cv ir 1936 kiekvienas parstduo-' 
da pigiai 
kaip ............... ................... C I U

W-CHRYSLERS 1938, 1937
ir 1936 garantuotas, $OCE 

kaip nauji pigiai kaip ....

FORDS 19to, 1938, 1937 1 w ir 1936 visi naujų Katu fcą- 
lygiMfe, pigiad 1225
ib—ttttoSONS ntfO 1939 Iki T&35 O kiekvienas garantuo- $ 1 QE 
tas, pigiai kaip ........... * ww
« e—omevrolets mro 1939 I O iki 1936. Visi modeliai, kaip 
nauji, pigiai 
kaip ....

5—-PACKAfcDS Trao !t930 iki 
ĮB 1936. Visi garantuoti, kaip 

nauji, pigiai 
kaip ........................
- LA SALLES nuo 1938 iki

Taipgi, turime virš 150 senesnių karų iš Visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi gąrantuėti už pigiai kaip $45.
ATMINKITE. KAD KIEKVIENAS KARAS *RA GA

RANTUOTAS IR DUOS JUMS METU PATARNAVIMĄ IR 
^PATENKINIMĄ

viskas, ko mes prašome, tai pirm negu pirkaite, aplankykite musų 
parodos kambarį ir palyginkite musų kainas. Mes pažadame Jums 
stuprizų. . r L - . r*---
Jums nereikia ir pinigų, 'mes inisime jūsų kartis kaipo trrtokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.
įspėjame ir automobilių dyleriiis, kad neprateištų progos aiflankj - 
ti musų parodos kambario, jei nori geriausio Chicagoj pirkinio.
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Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)
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CRANE COAL COMPANY I 
5332 So. Long AveftUe 

Tetofonas PORTSMOUTH 3022 
POCAHONTAS Mine Rtrn iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant
5 tonus ar 'daugiau ..............   ■
PETROLEUM CARBON ‘Č0KE $?.40i 
Perkant 5 tohus Ar daugiau Tonas ■

Sales Tax 'ekstra.
'mani Itoieeflemaii 

..... .

Saukit calumet 696^
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

ŠUPPLY COMPANY m ’nc.

10 West 18th Street
D vakarus nuo State Street

mitrų patyręs inžinierius ■atvažiUO's 1 jūsų
•^i;s ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na-

r? 
nr-
aršOdymo reikmenų (plant) 'ga
ni arba karštu vandeniu šildcrfną.
Nereikia pinigų Įmokėti— 86 mė- 
nesHi i?W(/kėHmui—žer»f>. n«rfu- 
kayų kaina. UlėtuVis salėsmanas

i i ■

.i

MAISTAS ffl VITAMINAI
“ - ........................ ------------------- _■ — - ■  ...................... Į- '

Rašo Dr. A. J. GUSSEN, Cicero, III.

......  j
Darbininkų ck’sku r si jaLietūkio Kitų fabriko darbininkai Lietūkio lėšomis, skaičiuje 300, buvo pavėžinti ^alangon ir šventojon. Visi ekskursija labai patenkinti. Darbininkai giriasi, kad Lietūkio linų fabrike visai kitoks su jais apsiėjimas, higieniškiau įruoštas fabrikas, kaip kitų panašus fabrikai, kurie turi samdytis brangius direktorius. Darbininkai turi savo šaulių būrį, kuris visas uniformuotas.

Dr. Karolis Nurkaitis
AKIŲ GYDYTOJAS Prirenka akinius atsakančiai ir sąžiningai.

VALANDOS: Utarninke, Ketver
ge ir Subatoj nuo 9 iki 9 vak. 
Panedėlį, Sęredoj ir Pėtnyčioj 

nuo 9 iki 6 vai. vak.
3421 So. Halsted St.| Telefonas YARDS 3609

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 1934

esariių vaisingoj žemej ir gyvu-Šį sykį biskį plačiau kalbėsi- nijuj. *rrie apie pa’čins 'svaigiuosius' U)abar įgyvename Vadinamą maisto elementus, kurie yrA pa- paskubos gadynę. Mes ne tik matiniai faktoriai užlaikymui greitai vaikščiojame, dirbame, žmogaus temo ir sveikatos. ,j valgome, bet dr maištui augme-MOksTui einant pirmyn, pavy- his bėi gyvulius gatniname pako pravesti dvi svarbias UeYftiai- ^kuboš priemonėmis. Šių die-j nas žmogaus maisto srity : vie- Uiį iikihinkas suirurnpino Daną maisto švaroj, o Hntrą van- minių gyvulių amžių: avių, dens švaroj. į veršių, karvių ir IdausTos atmainos pravesta 'dekaiią. tfis ^en'giaši savo gyvulius bakteriologų ir biologu tyrinę-' užaugint i ir nupenėti kuo grei-. jimams. Jie surado būdą ap- čiausiai. Paskuba, mat, reiškia: sangojimui žmogaus nūo vieną dolerį daugiau. Net' -tigos; tai tam tikras serumas karve padaryta ‘ vien pieno ga- ^kra^avandrio*. šis išradimas mintino Diašina' per Apskritus ‘sumažino vaileų mirtingumą, <6 metus. To visko reikalauja mu-7 mėtns. To visko Reikalauja mu-: ^ykiu davė apsaugą ir nuė kilą’^ą dienų plėšrusis dievaitis ligą, kurios yra ^an limpamos — boileris; pagelbsti šutrum- h- greitai užkrečiamos. nmžią ne vien Žmogaus,_ , . , , .> s „ ... jbėt ir naminių gyvulių; jis ver- Bo kiek laiko mokslinių tyri-' nėjimų daviniai tapo ir įstaty-. mų pripažinti. Įtaigi Šiandienį žmogils bent teoretiniai yra jėfy daugiau apsaugotas nuo užrtuo-Į dinto maisto ir įvairiausią fal-į sifikuotų vaistų, vadinamų “vis-, ką gydančiais’’.* Produktą rinka dabar taip jau saugesnė, negu jinai buvo senovėje, šiandien jau drąsiau galima pirkti sviestą, medų, obuolius, uksusą, kvepiančiuosius lapelius bei pij)i-" rus, įvairias sunkas iiuprozer* vuotus vaisius bei daržoves. Žmogus, nusipirkęs tuziną kiau-| šinių, jau neranda sugedusių,! užperėtų; klostuoto sviesto taipgi mažai pasitaiko; net prezėr- vavime pieno bėVeik nevartoja-1

čia juos būti produktyviais.
------ u

J/

II'

Atdara vakarais iki vai. 
Nedaliomis iki 1 v. dieną

i ai wn

NELAUKITE —
Rytoj dali Būti Pervčlu!

Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
*bėt ką užsitikrinti, tai prašome ateiti 1 musų ofisą. Nedrįsti čia, 
nėra ko —susitarsime ir reikalus sutvarkysime.

“PRIKLAUSOME PfclE PIRMAKLASINES 
CHICAGO BOARD OF UNDERNVRITERS”

0’MALIH & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA

Bankers Ihdėmnity Ins. Co. ^22 W. ADAMS ST.
W?ne Ins. Co. SnaJ cUr|l f.8

SeHtinel FUe Iris. Co. Telefonas CENTRAL 5209
CHICAGO.

MEžElKIAI — šiemet Mažeikių apškr. linais buvo užsėta daugiai! negu 200 ha plotas, negu pereitais metais buvo. Diliai beveik visur geri. I

. . J’is:—KodGl į visus mano klamrinius th atsakinėji nauju klausimu?: Ji:—Ar iš tikrųjų aš taipdarau ? j

■ „1'1 II '  ..................... ■ I " ■ ■'' ■

ma formaldehydo nuodų. Mėsos industrija ij’gi švarinama., daromą,sailgesne žmęnių sveikatai. s Ligom is užsikrėtę, > gyvuliu i vis mažiau vd^tojama maistui, o’;:jei ir pdsitaiko, tai mėsa sterili-' •zuojama. Be to Visko, mėsos gamyba ir jos užlaikymas sveikatos atžvilgiu geriau prižiūrima, ypač tam pagelbsti moderniškasis šaldytuvas. Šaldytuvas De vien ‘turi didėlę reikšmę mėsės krautuvėms, bet taip jau virtuvės gaspadinei; ji be šal-: dytuvo dabar jau būti nedali.Šios atmainos buvo reikaliu-Į gos da'ug mokslinių jėgų, beb triūsas pilnai apsimokėjo; žmonija jo vaisiais ilgai naudosis. •Apsaugojimas maisto nuo su-i gedimo arba' išskyrimas iš jo. ligas gaminančių substanciją, teikia žmonėms geresnę sveika-, tą, laimingesnį ir ilgesnį gyVe-: nimą. ' ‘Bet mokslas, padaręs ipažan-. gą maisto švaros Srity, ten ne-, sustojo.; jis ėjo toliau. Jis surado, >kad maiste yra vitaminų,- kurie daug ką lemia visą —i senų, suaugusių ir jaunų —- žmonių Sveikatai. Vrėnok reikia iš anksto pasakyti, kad vi taminai patys vieni negali palaikyti geram stovy žmotgausi kūną. Maisto sudėtyje turi būti' lygsvara; jame turi būti Krakmolo, riebalų, mėsos, mfrierali-* nių druskų, bakterinių augine-, nų ir jų Veiklos skatintoją.Apie maištą, ypač apie jo švarą, turėtų daUg ką žinoti kiekvienas žmogus. Nepaisant mokslo pasiekimų, vis tik dar didelis maisto kiekis užlaikomas labai nešvariai, apkrėstas nuodingų bakterijų perais. O švartis, sudėtingas maistas reikalingas / Visiėms, juo labiau valkams ir nėščioms moterims.’ Ką vaikai ir busimosios moti- Do^ valgė turėtą nustatyti šeimos 'daktaras, nes jis iam darbui yra kompėtentingiausias.Mantas šiandidn yra viena iš 
svarbiausių nfusą gyveninio problemą. Juo daugiau maistas' tiriamas, tuo daugiau suranda ma

I
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DR. VAITUSH, OPT.
DIETŲ VIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių;aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 

į i mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso* 
mofi be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

.... Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO I.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd -St 

VALANDOS: 2—4 popiet tr 7—6 
vakaro, trečiadieniais ir 'sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonai HEMLOCK 6111

KitiIJetuviai Daktarai_____

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 3 po pietų 
ir nuo -6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik ‘susitarus.
Phone YARDS 72M

Tet Office Wentw«rtih 6W0 
Rez. Hyde Park 33M 

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

Valandos—<1—4 po pietų, 7—8 vak. 
ifokyrup «?er#»dnmfs br Ruhatnrni*

LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AM6ULANCE 1
= “ ‘DIENĄ IK NAKTf ''

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
" 4605-07 So. Hermitage Avė.' " 

44'47 South Fairfield Avenue .
... - Telefonas UAl’AYETTE <)727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAl 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

DR. G. SERNER
Į LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniui 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
-wipas Halsted St.

indo?: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki I 
Nedėliomis pagal sutartį.

8

Klausykite musų radio programų. Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. -stoties (1480 K.), 

Bu POVILU 6ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

YARDS 1419

v -I

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
W14 West 23rd rtacė ' Phone Canai 2515
SKYRIUS: T2-44 East 108th Street Tel. Putinam W«
■iwM-fiiiii ii ■ nhiUkAai M U >’    ,    ėa,. xt.i * >• r, r,, i, ■■■.«■ ,.i C ! ,‘hi

( S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue

' .A .
Iii » ji i iM'įi »■!> ■»■■■ I ■■■.■m I Hfa t I* ,'■■■■■............................

Nariai 
Chicagos, 
Cicero 
Uetuvių 
Direktorių 
Asocįacijos

II■ ■M I I fj iii

Ambulance 
Patarnavi- j 
Inas Dieną : 
ir naktį.

l P. J. RIDIKAS
3354 So. HalKted Street

F i. j.žolp
i&to West Wb Street

Phohe Yards 0781
Vard* 0782

Yatdh 1139
Yard* 1158

f

ALBERT ’V. PETKUS
47M 9b.. Wes'tefn Avė. Phone tttayeft* 8024

• ANTANAS M. PHILLIPS
330J7 Lftūatifcto AVtenfcč Phohe YaTdh 4908

■. F > ■ .t ..... i - . ..... . ___

ANtHONY B.PETKUS
te34 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court ' Cicero Phone jČicero 3109

■ i ;—— •—

J.'LIULEVIČIUS :
4348 S. Califprriia Avenue < Phone -Lafayctte 3573 .

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandom: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro 'ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGTNlA 2421

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis pagal Sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenvvood 5197.

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

PRANEŠAME APIE ATIDARYMĄ 
OFISO SOUTH SIDEJ 

Dr. Frieiiman 
CHIROPODIST — KOJŲ 

SPECIALISTAS
4729 S. Ashland Avė,

Atdara 9—12 A. M. 1 iki 5 v. p. p. 
6 iki 8:30 v. p. p.

Telefonas YARDS 4888

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Rėšidence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A M. 
Nedėlioj pagal nutartį.

nuo 
8939

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6'9 vak.
1.957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock *6691

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
'Namų telefonas Krunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 747J 
Office Hours: 2-4 p. m 7-8:36 p. m

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street
Yri. Yards 8146
VALANDOS: Nuo .11 iki 12. 3 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 Ud I 

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
O9d<» S TOAT;RTTCD

- KITATAUČIAI
DR. HERZMAN
- TŠ RUSIJOS

. GeraL-Įieiųviams žinomas- per; -4ft=. 
metus kaipo patyręs gydytojus dsK> 
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant -šeštadienio vakare 
ir 'nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

NUo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 Vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4651 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. NecLnuo 10 iki 18 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. SUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SI
Kamb. C121LL1 L„___ 2±2 2 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki HtSO 

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.
~...i^■■—... . ...... ........ *—

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 

1664 W. Madison St 
Telefonai MONBOK

Valandos: 0 ryto Ud Y vakaro

1431-1434-TeL Central 4411-1 
ofisas—3323 So. Halsted SL

ADVOKATAS
7 So. Dearbom St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

Dr. V. E. SIEDUNSKI 
denTistas 

n»rm.. Trečiadieni, šeštadieni 
4631 So. Ashland Avė.

Tol. Yards dODA 
Antrad.. Ketvirtad. Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3651su juo susijusių faktorių Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE"



šeštadienis, spalių 7, 1939 ■ t NAUJIENOS, Chicago, III

KORESPONDENCIJOS

IŠ NEW YORKO PADANGĖS
Lietuvių Diena Pasaulinėje 

Parodoje
Lietuviu diena -sutraukė la

bai daug žmonių. Lietuviai su
važiavo iš įvairiausių koloni
jų. Aiškus daiktas, kad Lietu
vos pavilionas visų laikų buvo 
sausakimšai prisigrūdęs. Lan
kančių buvo tiek daug, jog įsi
grūsti buvo sunku.

Kaip kam, bet man tas pavi
lionas nepadarė labai gilaus 
įspūdžio. Eksponatai jau vien
pusiški : kryžiai, kryžiai ir dar

Į LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKIN

GŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimai 
Iš New Yorko Iš Gothenburg
----- DROTTNI>tGHOLM Spal. 12 
---------------GRIPSHOLM Spelių 21 
Sp. 26 DROTTNINGHOLM Lap. 14 
Spalių 31 KUNGSHOLM -----------
Lapkr. 4 GRIPSHOLM Lapkr. 23 
Gruodžio 7 GRIPSHOLM ------------
Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

SWEDISH-AMERICAN LINE
ĮSI N. Michiran Avė. Chicago, III.

įkartų kryžiai. Rodosi, kad tai 
svarbiausias Lietuvos produk
tas. Matėsi taip pat medinės 

(klumpės, kurias zanavykai va
dina vokiškais žųsiukais.

Iš mažmožių buvo daug vi
sokių iš medžio padarytų 
paukštelių, rankdarbių, margu
čių, rožančių, kryželių ir kon
servuoto maisto bei daržovių 
ir šaknų. Visi tie dirbiniai ir 
produktai rodo, kad Lietuva 
vis dėlto pusėtinai pažengė pir
myn.

Nors ir nemalonu, bet vis 
dėlto tenka pastebėti, kad mu
sų broliai lietuviai gana nekul
tūringai elgiasi. Jie eksponatus 
ima į rankas, varto, sukinėja 
ir juos gadina. Pastebėjau me
dinius paukštukus, kurių ko- 
:os buvo nulaužtos. Tai vis nie
ko nepaisymas. Toks ekspona
tų gadinimas tikrai negali bū
ti pagirtas.

Sovietų Rusijos pavilionas 
tikrai atkreipia visų dėmesį. 
Ypač patraukia akį didelė Le
nino stovyla. Viduje irgi viso
kiausių relikvijų: Stalinas, 
Molotovas ir kitos šių dienų 
bolševikiškos garsenybės. Mas
kvos davatkos perka abrozde- 
lius, o kiti šiaip tik pasižiūri 
ir eina toliau.

Pavilione per kai kurį lai
kų girdėjosi vien tik lietuvių 
kalba. Iš rusų paviliono lietu
viai traukia į Jugoslavijos. Ten 
man teko matyti savotiškai 
įdomių scenų.. Vienoje vietoje 
buvo rodomas linų apdirbimas. 
Žiopso vyras. Staiga jis pusėti
nai garsiai pradėjo vadinti: 
“Boba, boba, eikš čia! Va, žiū
rėk, kas čia daroma”.

Kaip žąsis bekrypuodama, 
prieina ir boba. Žiuri į linų ap-

dirbimo procesų. Tik staiga ji 
čiupt ir pasitvėrė visų saujų 
linų. Prižiūrėtojas pažiurėjo 
skersomis, bet skandalo nekėlė. 
Rodosi, visur yra parašai, ku
rie įspėja publikų, kad daiktų 
nėliestų. Bet ką lietuviškai 
‘‘bobai” tie parašai reiškia,— 
ji visur jaučiasi kaip namie.

Ir taip elgėsi ne tik ta vie
na “boba”, bet jų atsirado ir 
daugiau. Pagaliau vienas iš 
publikos.neiškentė ir toms kū
mutėms padarė pastabų, kad 
nevalia eksponatai čiupinėti.

Programos dalyviai padarė 
visai neblogų įspūdį. Chorai 
buvo suvažiavę iš įvairiausių 
Amerikos dalių. Iš Chica-į’S 
atvyko “Birutė” ir kįtų chorų 
įaskiri dainininkai.

Programos metu žmonių bu
vo susirinkę labai daug. Ir vis 
dėlto tenka pasakyti, jog dau
gelis klaidžiojo po parodą ir 
tuo metu, kai programa vyko.

Besidairydamas pastebėjau 
daug pažįstamų. Štai prieina 
prie manęs p-ia Januškiene 
ir sako: “Susipažinkite su po
nais Lapėmis iš Babylon”. La
bai malonu su jais bu%p susi
pažinti. P-ia Lapienė yra-“Nau
jienų” bendradarbė. Ji ypač 
nemažai rašo Moterų skyrių’.

- ■ ..........-*

Budriko Radio -
Programas \ ’

Septintadienio Vakare, 10 v. 
Chicagos laiku, bus puikus 
Budriko* radio programas iš 
stoties WCFL, 970 k. Progra
ma dalyvaus radio simfoninė 
orkestrą iš penkiolikos instru
mentų ir geri dainininkai, p-lč 
Jadvyga Gricaitė ir kiti žymus 
artistai. Bus duota gražios lie 
tuvių liaudies melodijos ir ge
ri parinktiniai muzikos kuri
niai, Programas ketina būti la
bai geras. Nepamirškite pasi
klausyti. ’

Pradedant 15 diena spalių 
Budriko programas bus nauju 
laiku: nuo 5:30 iki 6:30 vaka
re iš WCFL radio stoties. Spa
lių 15 d. dalyvaus didžiulis Chi
cagos Lietuvių Vyrų choras ir 
daug kilų naujų talcnlų.

Pranešėjas.

žavėjau Jos dainos, šauni 
muzika, visokios .domybes

Svarbu priminti radio klau
sytojams, kad rytoj, sekmad e- 
nį, 11 valandą prieš piet gir-

Turtas virš - - - $3,500,000.00
(sargus kapitalas $250,000.00

Dabar Mokame 3^/>% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

LOAN ASSOCIATION of Chicago
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres. 4192 ARCHER AVENUE

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

THE BRIDGEPORT
KN1TTING MILLS

F. SELEMONAVICH
SVETERIŲ KRAUTUVĖ ATDARA KAS
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS
Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET

CHICAGO, ILL. .

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

: Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk- 
' ti. ’ Nejaukite. Musų įstaiga 
> yra didžiausia finansinė ben

drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai.

TIESIOGIAI

ALIEJINIAI
PEČIAI

Didelis Pasirinkimas Visokių Išdirbysčių 
Aliejinių Pečių

Del Apšildymo 3 Kambarių $29.50
Del Apšildymo 5 Kambarių $49.50
Tik 10% įmokėti, o likusius, ant lengvų 

, išmokėjimų

Daug čia ir kitų pažįstamų 
sutikau iš artimesnių ir toli
mesnių kolonijų. Aplamai im
ant, Lietuvių diena visi buvo 
patenkinti.

Jei ką galima prikiš/i, tai 
rengimo tūzams, kurie tikrai 
negražiai pasielgė su Dr. Jonu 
Šliupu. Klerikalų klika tam se
nam aušrininkui ne tik nedavė 
kalbėti, bet vėliau net išnešė 
protestą už tai, kad jo var
das buvo paminėtas.

dėsis oro bangomis gražus ir 
įdomus reguliaris sekmadienio 
radio programas, kurio leidi
mu rūpinasi Progresą Bendro
vės Krautuvė. Ryt dienos pro
gramas bus išpildytas daini
ninkų ir muzikų, kurie patieks 
gražių meliodijų, įdomių pata
rimų, svarbių pranešimų ir ki
tų įvairenybių, kas bus kiek
vienam naudinga girdėti ir ži
noti. "Prie to, pilkėjai visokių 
namams reikmenų girdės getų

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

2435 So. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9585

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALIME IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki L0 
vai. vakaro ir visą dieną sek
madienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY ♦
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

Scottville, Mich
Iš ūkininkų gyvenimo

žeme

Lai būna
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

raudonas 
būti lygus

vienodas 
visi turi

su ne- 
visokiu 

mažiau-

NARYS FEDERAL RESERVE SISTEMOS IR 
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
4150 SOUTH HALSTED STREET

gyvuoja 
narių mažai įsi- 
iš lėto kraustai

sukanka metai

Didesnio .netolerantiškumo 
sunku sau ir įsivaizduoti.

—Frank Lapinskas

PAKEL
Phone Grovehill 0306

žinių iš Progrešs Krautuvės,1 
nes šią savaitę čia eina didis 
rudeninis išparčl&vjįmas 
paprastu pasiūlymu 
naujausių prekių, už 
sias kainas. Pasiklausykite.

Rep« J

Juozai! 
šios šalies žemelė. 

> V. M.

The Live Stock National
Bank Chicago

NEUŽMIRŠKIME
ką laikas pamokė 

Pasiruošimas Buvo Jų Obalsiu!
pALIKTI ant savo išteklių dykumos

je, pilgrimai kentė neapsakytą vargą. Jie, 
mat, nedaug buvo pasirengę šiurkščiai Naujo
sios Anglijos žiemai pasitikti. Ką pirmaisiais 
metais jie išmoko, to niekad nebeužmiršo. O 

sekančiais metais jie jau buvo gerai 
P" pasirengę. Tai yra dar reikšmingiau 

mums, musų gyvenimo žiemai besi- 
ffik artinant. PASIRUOŠIMAS . . . 

ateinantiems metams ... taupo-
'■ nioji sąskaita.

Pas ūkininkus vasaros dar
bai baigėsi. Javai seniai iškul
ti. Kviečiai pasėti, kaip kas pra
deda sėti ir rugius. Kurie turi 
pasistatę sailičius, tai tie ūki
ninkai labai bizi. Dienos saulė
tos, tai smagu pripildyti milži
niškas statines su kornų akse
liu, kuris užrugęs padaro labai 
gerą pašarą ant 'žiemos dėl gy
vulių.

Vasara buvo nebloga, viskas 
gerai užaugo. Ūkininkai džiau
giasi geru derlium. Vasara pra
ėjo gana smagiai. Kelios vieti
nės draugijos surengė apie dvi
dešimts piknikų, į kuriuos atsi
lankė nemažai ir svečių iš Chi
cagos. Ūkininkai bepiknikauda- 
ini praleido apie porą tūkstan
čių dolerių. Draugijoms liko 
apie šeši šimtai dolerių pelno, 
žinoma, pasilinksminimas kai
nuoja pinigų. 7

Atvėsus orui, atsiras baliai 
svetainėse ir vėl ūkininkams 
nemiga.

L. U. Z. Draugija 
gerai. Naujų 
rašo. Senieji, 
pas Abraomą.

Spalio 7 d.
laiko, kaip viršminėta draugija 
neteko įžymaus darbuotojo 
Juozo Juodaičio. Velionis buvo 
laisvų pažiūrų Žmogus, mylė
jo apšvietą ir kitus ragindavo 
skaityti pažangius laikraščius ir 
knygas. Mirė sulaukęs pusės 
amžiaus. Paliko nubudime mo
terį Ievą ir dukrelę Bertą. Juo- 
dvi dažnai atlanko jo kapą. Ka
pas papuoštas gražiausiomis 
gėlėmis ir paminklu iš raudono 
granito su velionio paveikslu. 
Velionis Juozas buvo laisva
manis, mylėjo socializmą. Rau
dono akmens paminklas vaiz
duoja, kad visų žmonių kūnuo
se teka 
kraujas ir 
gyvenime.

Brangus 
tau lengva

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios njš’es naujus namus ant 
lengvų rtiėpesrinių/ ■ išmokėsimų.’ ’ Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash: jmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namą ant lengvą mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų., Reikale kreip
kitės prie . ' '

KODĖL TIK ŠIANDIEN? 
; : • . - nJ- T J ,/ -

•„—Jus nenorite mdno keps
nių ?—stebėjosi ^eįmininkė.— 
Aš jau kepiau, kai jus dar bu
vote negimęs. '■> , /

.—Tai gali būti,—atsakė nau
jas nuomininkas,—bet kodėl 
jus kepsnius atnešėte tik šian
dien?

|||;

i-

Sopinę 
Barčus
RYTINE RADIO 
' VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 ▼. ryto 

iki 9:15 vakaro.

G.E.S

Ugirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti 1 tas Krautuves, 
kurtos Skelbiasi Nauji r no—.

MADŲ 
KNYGA
__________ ____————

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, m.

Vardas---------------------------------------

Miestas.

Valstija



šeštadienis, spalių 7, 1939

NAUJIENOS 
The Lithuanlan Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

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

Utaakyme kainas
Chicagoje—paštą:

Metams ______________ __
Pusei metų ______ ______
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui________

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ___________

„ Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse Vai 

(Atpiginta)

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, Ilk Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

3c 
18c 
75c

ose, ne Chicagoj,

, Metams ________________  $5.00
Pusei metų ——--------2.75

< Trims mėnesiams L—.---------- 1.50
Dviem mėnesiams ............... 1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _________________ $8.00
Pusei metų ____ ____ ~_____ 4.00
Trims mėnesiams ~. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money I-

Orderiu kartu su užsakymu.

laivyno stotims, ir specialių privilegijų naudotis Lietuvos 
geležinkeliais, šitų karčių pilę jisai noti pasaldinti “atij 
duodamas Lietuvai Vilnių”. Bet jeigu Stalinas nori kon
troliuoti geležinkelius dabartinėje Lietuvos teritorijoje, 
tai aišku, kad tikru Vilniaus šeimininku bus jisai, o ne 
Lietuva. Po Vilniaus “grąžinimo” priedanga bus pajung
ta Visa 'Lietuva. “Vilnius Lietuvai, o Lietuva Maskvai!”

Tad ir Lietuvą! gręsia pavojus, kaip Estijai ir Lat
vijai, palikti nepriklausoma tiktai iš vardo. Šitoms tau
toms palieka tiktai viena viltis — tai, kad dabartiniai 
diktatorių patvarkymai nebus amžini. Busimoji ( taika 
Europoje turės grųžinti mažomsioms tautoms laisvę.

Lietuvos gyvenimo nuotaikos
, ' ____ < t

žmogus prie visokių aplinkybių pripranta. — Smalsuo
liai. Europos didžiųjų miestų vaizdas. — Speku
liacija pradeda visur įsigalėti. — Nubausti liko dvie
jų miestų burmistrai.—- “ 
sitarimas, bet ne bendradarbiavimas, 
politika. — Nelaisviai

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Gražuolių rūpesčiai. — Su- 
švelnesnė 

Amerikiečiai.

Hitlerio “taikos” kalba
APŽVALGA

N. Y. DARBO PARTIJA 
PASMERKĖ SOVIETŲ 

SUSITARIMĄ SU 
HITLERIU

HITLERIO ŽODŽIAI APIE 
LENKIJĄ

Vakar Hitleris vėl buvo sušaukęs savo “reichstagą” 
ir pasakė kalbą, už kurią “reichstago” pirmininkas, mar
šalas Goeringas, Hitleriui padėkojo, o; “atstovai” sugie-l Amerikos Darbo Partijos sky
do jo nacių hymną — ir išsiskirstė. Nacių parlamentas, rjus New Yorko mieste priėmė 
vietoje diskusijų, gieda. milžiniška dauguma balsų rezo-

Buvo tikėtasi, kad toje savo kalboje nacių “fiureris” huciją, kurioje pasmerkiama so- 
padarys konkretų taikos pasiūlymą ir išdėstys savo są-rietl? ^usli°s susidomėjimas su 
lygas. Bet net ir optimistiškiausias klausytojas turėjo I komuįistai> kar.
įsitikinti, kad ši Vokietijos diktatoriaus kalba nebuvo pa- “darbininkų judėjimo išda- 
sakyta su tikslu atsteigti Europoje taiką. Likai ir diktatūros apaštalai”.

Savo pareiškimais Kroli Operos name Hitleris ne Apie Stalino politiką A. D. 
tiktai nepriartino taikos, bet ją nustūmė toliaus, nes ji- Partijos rezoliucija sako: 
sai iškėlę naują reikalavimą sąjungininkams, būtent, kad “Sovietų Sąjungos valdžia, 
butų grąžintos Vokietijai kolonijos. Nors tai, pasak jo, kuri stojo už bendrą demo-
nesąs ultimatumas, bet Anglija ir Francuzija dabar žino, kratijų frontą prieš nacių
kad nacių apetitams nėra galo. agresiją, staiga ir apgavingu

Apie užkariautąją Lenkiją Hitleris pasakė, kad jos ^du _ priėmė, politiką ankšto 
atgteigimas busiąs Vokietijos ir Rusijos reikalas, į kurį naciais. šitas žingsnis buvo 
kitos valstybės neprivalančios kištis. išdavikiškas smūgis pasaulio

Šiaip savo kalboje nacių “fiureris” gyrėsi savo per- civilizacijai.” 
galėmis ir gąsdino Angliją ir Francuziją, kad jisai paro- Pasmerkusi. staHno ,susibičiu. 
dysiąs joms vokiečių ginklo galybę, jeigu jos nesusipra- liavimą su Hitleriu, A. Darbo 
siančios SU juo taikytis. . Partija savo rezoliucijoje toliau

Anglai ir franeuzai negaišins laiko šitokiam Hitle- nurodo, kad Amerikoje tos ap- 
rio “taikos pasiūlymui” svarstyti. Ginčas, kurį buvo pra- gavingos ir žiaurios politikos 
dėjęs Anglijos parlamente Lloyd George’as apie tai, arWneJai yra komunistai, kūne 
reikia svarstyti taikos sumanymus, ar nereikia, neteko bfo7šalimnkirLT dab^ri^o 
jokio pagrindo. Karas ėis. Jo tikslaikMepasikeite. , baigia-

Berlyno-Maskvos ašis “jų (komunistų) pateisini-
----------- - — . J t, maUsovietų valdžios ir jų ata- 

Vakarykščia Hitlerio kalba aiškiai parodi vieną da- kos prieš , likusias Europos 
lyką: Mussolini jau nebėra nacių partneris. Rudasis vo- demokratijas, Didžiąją Britą- 
kiečių “fiureris” nė vienu žodžiu neužsiminė apie tai, ar 
Italija padės Vokietijai kokiu nors budu šiame kare — 
ginklais, amunicija, maistu ar kuo nors kitu. Jisai nega- _ rezoliuciją Am. Darbo 
Įėjo pasigirti net, kad Italijos fašizmas remia jo “taikos” >susinn<1^asJ r J J 605 balsais prieš 94. .Partijos
pastangas. valstijos sekretorius, AIex Rose,

Aišku, kad Romos-Berlyno ašis nulužo. Jos vietą da- pareiškė, kad tie, kurie balsavo 
bar užima Hitlerio kooperavimas su Maskva. Šitą koope- prieš rezoliuciją, toliaus nebe
ravimą nacių “fiureris” pabrėžė savo kalboje keliais at-Į bus laikomi partijos nariais, 
vėjais.

Jisai pasakė, kad Vokietija ir Rusija išspręs Lenki
jos atstatymo klausimą; kad jiedvi sutartinai veikia Pa
baltijo kraštuose — rusams tenai esąs pavestas “politiš-| ch. Pušynas rašo “Keleivyje”, 
kas” vadovavimas, o vokiečiai tenkinsis tiktai prekyba su | kad Am. Liet. Kongresas galėtų 
tais kraštais. Su rusais Vokietija esanti susitarus sutvar
kyti mažumų reikalus pietinėje ir piet-rytinėje Europoje 
ir išspręsti žydų klausimą. Visame plote nuo Baltijos ju
ros iki Juodosios naciai kartu su bolševikais pasiimą sau 
teisę šeimininkauti, o kitos šalys čia neturėsiančios jokio 
balso.

Tai didelis programas, kuris suriša nacišką Vokieti
ją su bolševikiška Rusija ilgam laikui, — anot Hitlerio, 
50 arba 100 metų!

Žodžiu, tapo sudaryta Berlyno-Maskvos ašis. Ar ji 
bus stipresnė už Romos-Berlyno ašį, kuri sulūžo, paro
dys ateitis.

“VILNIAUS VADA
VIMAS”

Užkariavęs Lenkiją, Hitleris 
vakar savo “reichstagui” pareiš
kė, kad Lenkija buvo netikęs 
Versalio taikos padaras, kuris 
negalėjęs gyvuoti; bet dabar 
Hitleris kartu sų Maskva sukur
siu “naują” lenkų valstybę, ku
riai ateitis busianti užtikrinta.

Bet per penkis metus nacių 
fiureris turėjo su Lenkija drau
giškumo sutartį, ir per tą ląiką 
jisai nesigailėjo jai komplimen
tų. Jisai vadino ją “didžios tau
tos tėviške”, didžiavosi gerais 
santykiais tarpe “dviejų kaimy
niškų tautų” (Vokietijos ir Len
kijos) ir laikė dideliu savo nuo
pelnu, kad ginčas 
čių ir lenkų esąs 
išspręstas.

Tik apie metai 
būtent, rugsėjo 28 
kai Hitleris sakė didelę politiš
ką kalbą Berlyno Sporto Bu
muose, tai jisai tarp 
pareiškė:

“Mes visi esame 
kad susitarimas su 
atneš taiką ilgam laikui. Mes 
nunianome, kad čia yra dvi 
tautos, kurios turi gyventi 
greta viena kitos ir iš kuriy 
nė viena negali kitos pašalin
ti. Valstybė su 33 milionais 
žmonių visuomet stengsis tu
rėti priėjimą prie juros. Vo- 
kiečių-lenkų susitarimas bu
vo tikras' taikos darbas, ku
ris yra Vertas daugiaus, negu 
visi plepalai Genevos Tautų 
Sąjungos rūmuose.”

i

Kaip matome, nacių fiureris 
pripažino teisę lenkams ir. tu
rėti priėjimą prie juros, t. y. 
“koridorių”.

O dabar visa tai jau yra už
miršta. Diktatoriaus žodžiai, pa
sirodo, neturi jokios vertės.

tarpe vokie-
taikiu keliu

laiko atgal
d. 1938 m.

ko kito,

įsitikinę, 
Lenkija

Iš Lietuvos

Nepriklausomos tik iš vardo

centro

naivu, 
“gaus”

Klaipėdos Krašte dar 
esama likviduotinų Lie
tuvos piliečių turtų už 

100 mil. lt.

Gyvename nuostabius laikus, jka pasakyti, kad jos mažiausiai 
Žmogus prie visokių aplinkybių šitais reikalais susirūpinę. Nuo 
pripranta, štai šiandien, tai yra sviesto, pieno, nuo skanaus kai- 
rugsėjo mėn. 15 dieną, gavau iš mo valgio jų veidai nėra reika- 
Paryžiaus laišką. Jisai dar bu- lingi visokių dažų, jų veidai ir 
vo išsiųstas karui neprasidėjus, taip skaistus! Jei kas skuba kos- 
bet jau karą paskelbus tasai metikos reikmenimis apsirupin- 
laiškas ėjo visa keturiolika die- ti, tai daugiausiai kitatautės! 
nų per Vokietiją, žinoma, Jais- Bet spekuliacija giliai šaknis 
kas atplėštas ir ant voko užde- leidžia. Kainų tvarkytojui tikra 
tas toksai užrašas: Von der rugiapiutė. Kietai ima speku- 
Wehrmascht zugelassen. Su- liantus į nagą! Spauda kaip į- 
prask, vokiečių karo cenzūros Į manydama spekuliantus pašie- 
žiurėtas ir leistas toliau 
Kiek pašalinių akių tą 
stebėjo; skaitė!

O dabar, tur būt, visi 
laiškus iš kultūringosios 
jos gaunate L Atsirado daugiau 
negu reikia smalsuolių, kurie 
daug nori sužinoti, patirti ir sa
vas išvadas padaryti. Supranta
ma, didžiausios imperialistines Į nes sūnus, geri patriotai, bet jų 
Europos pajėgos sukibo, karo darbai visai ką kitų sako! 
veiksmus pradėjo, tai saugumo Už spekuliaciją nubaustų tar- 
sumetimais dirsteli ir į sveti- pe net yra dviejų miestų bur- 
nius laiškus. Iš Prancūzijos, An- mistrai. Žvirbliai visame Kaune 
glijos jau dabar mes paštą gan- čiurška, kad nukentėjusių tarpe 
name aplinkiniaJS*keliais. Kul- esama net Kauno 'miesto bur- 
turingoji Europa pakriko, visos mistro šeimos narių! 
kultūringos susisiekimo priemo
nės suiro. Artėjame į viduram
žius. Visoje Europoje vienas išJ 
patogiausių susisiękimas auto
mobiliais yra pusėtinai suvaržy
tas; mat, visi taupo skystąjį ku
rą, benziną, kuris vieniems rei-1 
kalingas karo reikalams, o ki- 
tiems kaipo gera prekė, pusėti
ną pelną duodanti. Rodos, men
kas dalykas, atimk iš kariau
jančių benziną > ir karas savai
me vėl turėtų, pakrikti/ Nebūtų 
kas varo tankus, : aeroplanus, 
laivus ir kariai turėtų vyras 
prieš vyrą stoti.

Europos didžių jų^miestų vaiz-1 vieną tautą.
das dabar visai pakito. Dingo tik kariaujančias, bet ir neka- 
autotaksi, jų vietoje žmonės Liaujančias šalis. Kad nebutu- 
pėsčiomis vaikščioja, arba ark- me netyčia nelaimės užklupti, 
liais važiuoja. Arklys vėl savo turime budėti ir tinkamai pa
vertę atgauna, štai ir Kauno siruošti.” Atsišaukime prime- 
gatvėse jau taip neduzgia auto- narna, kad nepriklausomybes 
mobiliai, kaip seniau buvo. Gal- kovose ir Lietuvos moterys yra 
vėse pilna žmonių pėsčiomis be- suvaidinusios didelį vaidmenį, 
vaikščiojančių, arba vežikais todėl kviečiamos ir dabar susi- 
bevažiuojančių, žodžiu, gyveni- burti, kad galėtų kaip galima 
mo tempas žymiai sulėtėjo, štai tvirčiau ir ilgiau paremti musų 
ir jūsų dienraštis visa trisde- kariuomenės užnugarį. Sekcija 
šimts dienų įvairiais keliais pas | kreipiasi į visuomenę, prašyda
mas keliauja!

Tur būt, ir mano laiškai nei baltas medžiagas, 
anksčiau ateina, tai nemalonu !| baltinius ir pinigus.

savo auka jus šelpsite 
brolius ir vyrus.4

siųsti. | pia, smerkia, bet 
laiškų

jų akys už- 
užsnudusi —

tokius
Euro-

grūdintos, sųžinė 
tų durnų nebijo.

Jau visai kitas 
jų kišenes geromis pabaudomis 
pakrato! Jau yra dėl tų pabau
dų nukentėję ir patentuoti pa
triotai, kurie visais pakeliais 
kryžiavojasi esu tikri savo tėvy-

reikalas, kai

Karo meto spekuliacija, tai 
yra vienas iš šlykščiausių vi
suomenės vėžių! Šitas vėžys bet 
kokį atsparumų rausia. Butų

Du Pabaltijo kraštai jau pateko po rusiško lokio le
tena. Iš vardo Estija ir Latvija dar tebėra neva “nepri- 
klausomos”, bet jų likimas jau pateko į svetimas rankas.

Estijos ir Latvijos uostus ir vandenis kontroliuos so
vietų Rusija. Jų stambiausius geležinkelius taip pat. Bė 
to, tų dviejų respublikų teritorijoje Maskva įsteigs dar 
ir stotis savo orlaiviams. Jų užsienių prekyba bus nu
kreipta į sovietų žemę.

Maskva sako, kad ji į tas šalis briaujasLsu tikslu 
“apsaugoti nuo galimį atakų ateityje iš Vokietijos ir 
Anglijos pusės”. Bet tai nėra pateisinimas jos agresijai, 
Visi'imperialistiniai grobuoniai skverbiasi į svetimas že
mes su tikslu sustiprinti jose savo strategines pozicijas! 
ir paskui tas žemes ekonominiai išnaudoti. /

Panašus likimas, kaip estų ir latvių, matyt, laukia ir 
Lietuvos. Telegrama iš Maskvos vakar pranešė, kad Sta
linas reikalauja dviejų žemes plotų Lietuvoje sovietų oro

sulošti svarbią rolę “Vilniaus at
vadavimo klausimu”. Todėl, gir
di, gaila, kad A. L. K. 
komitetas jį likvidavo.

Tai jau daugiau, negu 
Jeigu Lietuva šiandien
Vilnių, tai ji bus priversta bent 
dalinai išsižadėti savo nepri
klausomybės. Sprendžiant iš to, 
kokias sąlygas Maskva padikta
vo Estijai ir Latvijai, galima 
laukti, kad Stalinas yra pasiry
žęs ir Lietuvą militariniu įr 
ekonominiu atžvilgiais pavergti.

Komunistai šitokiam “Vil
niaus atvadavimui” pritars, 
kaip jie pritaria visiems sovie
tų valdžios žygiams; bet socia
listų akimis žiūrint, tai butų ne
laimė Lietuvai. Tai ką čia butų 
galėjęs pagelbėti kongresas?

Socialistų pareiga yra prię& 
sovietų imperializmą kovoti, o 
ne bendradarbiauti su tais, ku
rie jį remia. O ypač dabar, ka
da komunis|ai pritaria nęt Mas- 
kvos susijungimui su naciais, 
tai jau tiesiog keista,s kad gali 
pas ką nors kilti mintis apie 
bendrą socialistų veikimą su 
tais Berlyno-Maskvos ašies 
klapčiukais.

Vilnius bus išvaduotas ne Sta-. 
lino ir Hitlerio malone, bet tuo
met, kai Europa bus nusikra
čiusi diktatorių. \

informa 
reik. nu 

rei

KAUNAS — Kauno žydų 
spaudoje paskelbtos 
ei jos, gautds iš Užs. 
nisterijos, Klaipėdos 
kalams komisijoje.

Pagal, tas informacijas mi
nėtoji komisija iš viso ligšio 
yra gavusi 5 tukst. prašymų iš 
buv. Klaipėdos kr. gyventojų, 
kurie prašo globoti jų paliktą 
Klaipėdos kn įvairų turtą. Iš 
visų tų asmenų privatiškas 
paliktasis turtas Klaipėdos 
krašte, tiek judomasis, tiek įr 
nejudomasiš, apskaičiuojamas 
iOO mil. Lt. Skaičiuojama, 
Icad 80% to Klaipėdos krašte 
palikto turto žydų tautybės as
menų* turtas.

Padaugėjo ligonių
Kiele per vasarų vietos lįgo- 

ninėje buvo sumažėję ligonių, 
tiek dabar vėl jų padaugėjo. 
Platesniu mąstą vykstant ūkio 
darbams, dažniau įvyksta su- 
sižeidimų. Kita dalis ligonių 
yra, tai gegužinių peštukai, K 
kur dažnai pristatoma ligoni
nėn ir gana sunkiai sužalotų.

galima veik tvirtinti, kad per
eitojo kaip metu tasai spekulia
cijos vėžys sužlugdė rusų impe
rijų, parausė jos pagrindus, iš
vedė iŠ karo lauko ir nugramz
dino į didžiausias nelaimes.

Šiuo požiūriu pažvelgus Lie
tuvoje kova su spekuliacija tu
rėtų visais frontais kietai eiti, 
daug dar griežčiau, negu dabar 
eina.

Spekuliacijos vėžys,—tai vie
nas iš bjauriausių parazitų, ku
ris. visų organizmų pūdo, čia — 
reikalinga visai radikali chirur
ginė operacija!

Atrodo, kad Lietuvoie suka
ma tuo keliu. Atrodo, kad Lie
tuvos visuomenė tam parazitui 
pasiryžusi pakirsti kelių! Butų 
tikrai gera, Jcad vadelės nebūtų 
atleistos!

Džiugu patirti, kad Lietuvos 
kaimas mažiausiai Čia speku
liacijos liga apkrėstas, štai ru
denio metu pačioje darbymetėje 
įsigalėjo talkos, tai yra vieni ki
tų padedami bendromis pajėgo
mis stengėsi laukus nuvalytk^ir 
sėjų atlikti. Kaimas žino, kų da
ro. Kaimas turi gerų patyrimų 
iš pereito karo, — juk taip ne
seniai jisai buvo ir jo vaizdai 
dar visų prisiminimuose gyvi.

Kitam nepadėsi ir pats nieko 
neturėsi. Kaimas stipriai šio gy
venimo patyrimo laikosi, o tuo 
pačiu metu padykusios miesto 
gražuolės rūpinasi veidui dažų 
įsigyti. Butų gera tokių gražuo
lių būrį išvaryti į kaimų bulvių 
kasti, gal tuomet jų toji karšt
ligė dingtų!

O spekuliantus reiktų išvaryk 
ti kaime kelių taisyti, tuomet 
gal taip pat atšaltų! Tai butų 
labai radikalus vaisiai!

(Bus daugiau)

KAUNAS. — Kunigaikštienės i 
Birutės Draugijos Kariams Li
goniams'Globoti Sekcijos atsi- 
itįaukimeį visuomenę sakoma; 
“Europoje juodi debesys ap
niaukė dangų ir karo slibinas 

Įsavo sunkia letena palytėjo ne 
Karas "veikia ne

KAUNAS. — Kainų tvarkyto
jas šiomis dienomis įsakė vi
soms firmoms ir visiems vers- 
lininkaius nuo šioLsusiųišinėji- 
mą ir sąskaitas vesti tik lietu
vių kalba. Tuo budu ne vien 
palengvinama kontroles parei
gūnams, nebereikalaujant ver
timų į lietuvių kalbą, kaip ta
tai ligi šiol vis dar būdavo, bet 
ir praskinamas kelias lietuvių 
kalbai į prekybą, pramonę ir 
amatą, kuriuose ligi šiol ne
lietuviškosios firmos vartodavo 
bet kurią, tik ne valstybinę 
kalbą, o valstybinę lietuvišką
ją, ir tai dažniausiai sudarky
tą, tevartodavo susirašinėjimui 
su valdžios įstaigomis ir lietu
vių įmonėmis.

ma ateiti į pagalbą, aukojant 
paklodes, 
“Prisidė-

tz i darniKaras karu, o spekuliacija... .. ’ . . , r savo tėvus,spekuliacija. Vieni karo fron-L. , . ./ . , • , i i Sekcija savo lėšomis jau nupir-tuose lieja kraują, o kiti skuba . . ... . •. . . . . ..t x. . ; .v t • • kusi didesni kieki baltos me- pinigus žerti į kišenę. Įvairių ,v. . . ... . ..
jynj n- visokao plauko spėka- L tvardomosios
Įrantai skuba pralobb. Visoje ^ aĮ fačiau 
Europoje dabar eina su jais . .
.«•« *< y • • i i i • i VodLl 11 VldJL Lllv ĮjIstipri kova. Vieni, skuba kaip* 

galima daugiau visokiais niek
niekiais apsipirkti, pradedant 
maistu ir... veidams ir lupoms 
dažais... O tie, kurie parduoda, 
skuba viską paslėpti, kad pas
kui žymiai didesnėmis kaino
mis tai pardavus. Susisiekimui 
krinkant prekių paskirstymas 
sunkiai įmanomas. Daug kas 
baimės jausmo pagauti, kad pa
skui prekių negausią. Kas rūpi
nasi maistu, o kas veidui da
žais... Tokia gyvenimo ironija!

Visais frontais gaudžia anuo
tos, gaisrų pašvaistė padangę 
laižo, upeliais liejasi žmonių 
kraujas, o tuo pačiu metu gra
žuolės nerimsta, jei liksią be 
pudros, be dažjj. Su spekulian
tais eina stipri kova ir Lietuvo
je, juk ir čia žmonės gyvena? O 
žmonės visur veik be išimčių1 
elgiasi, kaip žmonės. Ir Lietu
voje gražuolės apgulė krautu
ves baimės jausmo vedamos, 
kad liksią be kosmetikos reik
menų! „

Tiki’ų lietuvaičių garbei

me
ta tai

žemes rūšims

KAUNAS. — Jau parengtas 
įstatymo ūkių skaldymui tvar
kyti projektas, kuriuo nustato
ma įvairioms 
minimalės normos, žemiau ku
rių žemė nebegalės būti skal
doma. Būtent, bus . nustatyta 
minimalinė norma I rųšies že
mei — 6 hektarai, II rųšies — 
8 ha, III rųšies — 10 ha ir 4 
rųšie^ — 12 ha. Tos normos 
miestų I zonoje sumažinamos 
dar iki 50 nuoš. ir II zonoje — 
30 nuoš. Atsižvelgiant į gyveni
mo reikalavimus įstatymo pro
jektas numato išimčių, kuomet 
bus leidžiama įsigyti ir mažes
nius kaip minimaliam ūki ui 
nustatyta žemės plotus iš stam
besnių ūkių.

KAUNAS. — Ligi šiol musų 
jūrinė prekyba su užsieniais 
buvo palaikoma musų pačių ir 
svetimų bendrovių laivais per. 
Baltijos uostus — Klaipėdą ar
ba Rygą, Liepoją, per Baltijos 
jurų, ~
šiaurį 
jurų, 
keliai 
lo anglų laivų bendrovės musų 
prekių pasiimti tesutinka at
siųsti savo prekybinius laivus 
tik iki Bergeno uosto, Norvegi-I 
joje, Atlanto vandenyne, arba 
dar toliau į šiaurę. Taigi susi
rūpinta naujais saugesniais ke
liais. Tuo reikalu Lietuvos ko
operatyvų centrai pasiuntė de
legacijų į Skandinavijos valsty
bes.

Į Vokietijų produktai iš Lie
tuvos siunčiami per Klaipėdą, 
iš kur vokiečiai jas pasiima 
vo laivais.

pro Mammo, Zundo są- 
ir Skageraku į šiaurės 
Kilus karui šie vandens 
pasidarė nebesąugųs, be

sa-

jęs 
yr- 
tas

ten-

KAUNAS. — Trys inžinie
riai' susitarė steigti antrų ce
mento fabrikų Lietuvoje. Fab
rikui vieta parinkta ' prie Ak
menės. Pirmasis fabrikas stei
giamas Skirsnemunėje, netoli 
Jurbarko. *<

KAUNAS. — Laikinai č 
Eltos direktoriaus pareigas \ 
redaktorius V. Kamantaus 
paskirtas Lietuvos konsulu Lie-
pojuje. Buvęs charge de affairs 
prie šv. Sosto dr. Graužinis pa
skirtas Lietuvos pasiuntiniu į 
Buenos Aires, kur šiomis dieno
mis išplauks, o ligšiolinis pa- 
siuntinis Buenos Aires p. Aukš
tuolis grįžta į Kaunu, kur už
ims protokolų direktoriaus pa
reigas užsienių reik, ministeri
joje.

j
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Vienintelis Lietuvių MEDŽIO SANDELIS
įvairių rūšių medžiaga statymui ir taisymui na- ’ 
mų. Porčių ir garažų. Durių langų ir kitokių mę- | 
džių, popiera stogams ir porčiams. Apskaičiavi
mas dykai.

Gera medžiaga dėl apkalimo porčių už' labai 
prieinamą kainą.

MANO PASIKALBĖJIMAS SU LENKAIS 
APIE VILNIŲ

Zolp Milwork & Lumber Co.
3554 SO. HALSTED ST. Tel. YARDS 2576 1

Atdara vakarais ir nedeliomis.
DUODAME IŠMOKĖJIMAIS.

NOR7 HIVESTERN
STOVE REPAIR CO.

Visų typų furnasų ir pečių taisymai!
■ a

Dirbėjai ir taisytojai /Visiems pečiams, furnasams ir boi- 
leriams-ualių distributoriai.

Keturios Didelės Krautuvės Chicagoje
Dabar yra laikas patikrinti pečius ir furnasus reikalingiems patik
rinimams ir pataisymams atlikti. Padarykite tai, kol oras tebėra 
švelnus. Išvenkite furnasų taisymo nemalonumų šalčių laiku,

662 W. ROOSEVELT ROAD 312 WEST 63rd STREET 
8816 COMMERCIAL AVENUE 2323 MILWAUKEE AVENUE

Telefonas MONROU 6600

Čia šiuo straipsneliu noriu ta apie Vilnių. Bet aš esu tik 
pasidalinti įspūdžiais, kaip len
kai buvo nusistatę Vilniaus 
klausiniu, kaip jie buvo pa
siryžę lietuvius pirma jėga 
prisiversti būti jų “draugais”, 
o paskui Rengėsi įkalbėti už
miršti seną praeitį ir pradėti 
‘‘draugingai” gyventi. Tuo su
gyvenimu jie vėliau kada nors 
ir vėl butų smogę purviną 
lenkišką kumštį bei surūdijusį

PANTIMS 
PLEITOS 
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PT .EITOS grąžinami 

jei nepatenkinti p„$12.5O
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ

Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

ANGLYS
POCAHONTAS PEA................... $8.00
POCAHONTAS MINE RUN - - - - $7.35 
OUR SPECIAL STOKER NUT - - $5.45 
E. K. STOKER NUT............... - $7.10
E. K. STOKER SCREENINGS - - - $6.70 
FRANKLIN COUNTY NUT
(Šios kaines taikomos 10 tonų kiekiams, taksai (skaityti, C» O. D.) 

KAINOS GALI PASIKEISTI BE ĮSPĖJIMO.

MES ĮGALIOTI firetender stokers 
DISTRIBUTORIAI.

4
Special'zuojamės Sausų Stokerhiių' Anglių Prekyboje.

ENRIGHT BROS. COAL
COMPANY, INC. 

5832-46 S. Damen Avenue 
Tel. Hemlock 0260

G ARSINKITĖS “NAUJIENOSE

mano pasikalbėjimas su len- ! 
kais gal ir yra mažos vertes, 
bet ne tame čia reikalas bei 
svaYba, svarba yra ta, kad 
jiems visada tinkamai atsakyti 
ir paaiškinti, kaip' mes jaučia
mės apie jų draugingumų, ' 
Įvyko sekamai: 1

Kada aš iv kiti devyni lietu
viai grįžome iš Lietuvos per 
Klaipėdą į Ameriką, mes iš* 
plaukėm į Stookholmą laivu 
S. S. Marieholm. Po vakarie
nės apie 7 vai. vakaro vaikš- 
tinejome po laivo denį ir dai- ( 
remcs į Baltijos putojančias 
bangas. Pačiame laivo gale sė
di būrys—8 vyrai ir viena, pa
nelė prie stalo ir geria kavą. 
Vienas iš jų mumis užkalbina, 
norėdamas patirti, kas mes 
esame ir kur važiuojame. Jie 
spėjo gal busime lietuviai, nes 
laive girdisi tik vokiečių ir 
švedų kalbos, ir mes tarp savęs 
kalbame lietuviškai. Labas, 
labas ir prasideda kalba, ar ne 
lietuviai, kur važiuojat ir t. t. 
Aš jiems atsakau, kas esame, 
kur važiuojame ir kartu pasi
klausiu jų, kur važiuoja. At
sako, kad vyksta į Švediją 
atostogauti ir kad esą studen
tai. Vienas iš lenkų man pri
mena, kad lietuviai su len
kais dabar draugingai gyvena.

Taip,< atsakau lenkui, bet ne- 
taip, kaip < lietuvi ai mylėtų ma
tyti, draugingą kaimynių sugy
venimą; / i

Lenkas krūptelėjo. Kaip tai, 
girdi, nesuprantu, juk mes da
bar draugai.

Po to jo posakio jam paaiš
kinau bendrai, kaip lietuviai 
jaučiasi apie tą jų “draugin
gumą”, kada lenkai pavergę 
musų sostinę Vilnių laiko. Mes 
tik tada busime draugai pilna 
to žodžio prasme, kada lenkai 
atiduos Lietuvai priklausan
čias žemes. Po to aš jų pa
klausiau: kada lenkai atiduos 
mums priklausantį Vilnių? 
Lenkai ir vėl aiškina, kaip 
Vilnių galima Lietuvai atiduo
ti, kad jis nėra Lietuvos; ViL 
nius visada buvo Lenkijos ir 
Lietuva buvo laiminga tada, 
kai su lenkai gyveno unijoj. 
Jei jus nuvyksite į Vilnių, sako 
lenkas studentas, tai niekur 
neužgirsite lietuviškai kalban
čių, ir kaip jis gali priklausyti 
Lietuvai. Kodėl lietuviai nesi
stengia su lenkais bendrai gy
venti (kitaip tariant susijung
ti) ir eiti į kovą su jais bend
rai prieš vokiečius, mes jums 
padėsime atgauti Klaipėdą ir 
t. t. Lietuvių ir lenkų yra vie
nas ir tas pats priešas iš vaka
rų.

Pasiklausęs tokios lenkų tira
dos, jiems pareiškiau, kas mes 
lietuviai iš jUsų stebimės, jei 
jūsų istorijoj yra taip pasaky-

VYNINIŲ VYNUOGIŲ MARKETAS
YRA PRIE

CHICAGO PRODUCE TERMINAI
2700 SOUTH ASHLAND AVENUE

SUTAUPYKITE, PINIGŲ *
Pirkite vynuoges tiesiai iš traukinio žemiausia kaina. Pasirinkimas iš Alicants, Muscats, Zinfo 
dėl, Carrigan, Bouchots, Malaga, Thompson Besėkliai, New York, ir tt. 

' ATDARA KASDIEN IR SEKMADIENI;

ras, kad ir Lenkijos Istorijoj 
yra pasakyta, kad Vilnius yra . 
Lietuvos sostinė. Lenkai dabar 
visokiomis priemonėmis sten
giasi persekioti musų žmones 
Vilnijoj,—-uždaromos mokyk
los, laikraščiai, knygynai ir t. 
t., bet yra tuščios lenkų pa
stangos, anksčiau ar vėliau 
mes Vilnių gausime atgal, nes 
jis yra musų.

Po tokio mano pareiškimo 
lenkai manęs paklausė—o kas Į 
jums padės Vilnių atsiimti.

Tuo jų posakiu jau jie su
tinka, kad Vilnius yra musų, 
bet jie jausdamiesi stipresni I 
jį pasiryžę neatiduoti. O kas 
gal Hitleris jums padės,— 
klausia lenkas.

Karštos diskusijos, Kiti su 
manim vykstą lietuviai klau
sosi. Aš lenkams ir vėl pa- ' 
kartoju, nesvarbu ar mes vie
ni, ar su pagalba kitų, bet Vil
niaus jus neturėsite ir dar pri
dūriau, kad lenkai yra tokie ; 
akiplėšos, kad vieną dieną pa- ! 
sirašo sutartį, o kitą dieną 
ją laužo. Lietuviui mylinčiam 
teisybę ir džentelmoniškumą ' 
yra peržema su lenku kalbėti 
ir dar vieną kitą stipresnį žodį 
paleidęs lenkų adresu, prasiša
linau.

Mano bendrakeleiviams lie
tuviams tas labai patiko, o len
kai į mane pradėjo žvairuoti, 
bet tas jų žvairavimas neilgai 
tęsėsi. Po valandos laiko ir vėl I 
mane pradėjo’ kalbinti, bet aš 
griežtai nusistaeiu su jis dau
giau nekalbėti.

Ryto metą, kaip paprastai 
po pusryčių, jųes vėl vaikštome 
denio viršuj,, 'dairomės į Šve
dijos pakraščius. Lenkai dar 
tartą bando mane kalbinti su 
labas rytas , “mondry litvin”. 
Aš jam atsakau: you bet your 
life,. kad epu .'“mondry litvin”, 
jus lenkai tą žinote. Kol lietu
viai jus valdė, tol ir Lenkija 
buvo laiminga, bet mes nesi
džiaugiant tokiais lietuviais, nė 
tąja jūsų Lenkija, aplipyta iš 
įvairių kraštų atplėštų žemių. 
Jus lenkai neilgai tokia Len
kija džiaugsitės.

Lenkas man ir vėl prime
na, kad Lenkija dabar yra ga
linga ir nelabai ji paiso kas 
ją puls,—ji atsilaikys.

Tas buvo kalbama tik apie 
rugpiučio mėnesio pradžią, 
šiandien iš musų pasikalbėji
mo jau daug kas išsipildė— 
Lenkijos jau hera. Kad jie ir 
niekad mums gero nelinkėjo, 
bet šioje Lenkijos nelaimėj 
mes visgi perdaug esam džen* 
telmonai, kad iš jų nelaimės 
pasidžiaugtume; mes apgailės* 
taujain Lenkijos vargšų gyven
tojų likimą,—jie šiandien varg
sta tik todėl, kad jų vadai tu 
rėjo nežmoniškas ambicijas, 
norėjo kitus pavergti, o šiam 
dien jie patys yra vergai. Ne
seniai taip, kaip ir lietuviai at
gavo jie laisvę. .Jie jau galė
jo turėti užtektinai pamokų, 
ką reiškia būti vergu, nes tą 
ant savo kailio išbandė tiek 
lenkai, tiek ir lietuviai. Bet 
Lenkija atgavus nepriklauso
mybę nepasitenkino būti lais
va, ji žinodama vergijos kan
čias stengėsi pavergti kitus. 
Kas žino, ar lenkai pasimokins 
iš šios dideles ketvirtos pada
lytos klaidos, kurią jų vadai 
padarė, ir ar mokės, jei kada 
laisvę atgaus, ją atatinkamai 
vertinti? ,

z — VI. Milčinskas

MASTER WIND0W SHADE C0 
S. J. Vondrak Te!. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS,.MES NUMIERUOJAM IR UŽKABOTAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

CHICAGO CITY BANK 
and TRUST COMPANY 

HALSTED AT 63rd STREET
StaUment ?of Financial Čondition^

OCTOBER 2, 1939
RESOURCES

Cash on Hand in Other Banks ........... $14,539,957.79
U, S. Government Bonds ........................... 3,002,976.55
Municipal Bonds ................  536,921.30 .
Other Listed and Marketable Bonds ........ 1,015,631.57
Commercial Paper .................................   .... 890,000.00
Purchased Notės Secured by Stock

Exchange Collateral .................. ............
Loans and Discounts .......... ........................
Real Estate Loans—Residential ...............
Industrini and Commercial Real

Estate Loans ...................... ......................
Federal Housing Administration

Mortgage Loans .......................................
Bank Building........... ....................................
Bank Real Estate Lease .......................... .
Customers’ Liability on Letters of Credit 
Other Resources ................... .....................

1,870,500.00
2,380,232.91

195,828.13

619,062.19

1,079,842.77
700,030.00 

.......... 1.00 
....... 250.00

575,661.96
$28,106,866.17

LIABILITIES
Capital ......................
Surplus .....................
Undivided Profits ....
General Reserve ...
Contingent Reserves
Reserves Tor Taxes„ Interest and Insurance
Federal Housing Administration Tax, 

etc., Deposits ....... ............
Liability on Letters of Credit
Deposits .....................................

Robert Anderson 
Herman A, Becker 

Edwin Carson 
Hans D. Claussen 

Peter DeVries 
MEMBER FEDERAL

DIRECTORS 
Frank C. Rathje 

Charles W. Heidel 
Henry F. Jaeger 

Sam Ehrlich 
Chester W. Kulp 
W. H. McDonnell
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

$... 800,000.00
.. 800,000.00 
.... 259,873.47 

75,467.54 
6,357.00 

82,525.95

........... 82,155.37 
................ 250.00 

..... 26,000,236.81 
$28406^607

John Mueller 
Olof Olson

Adolph Quist 
Joseph Schaefer 
J. Parker Smith

10 VALANDĄ NEDĖLIOS VAKARE IŠGIRSKITE GRAŽŲ 
PROGRAMĄ Iš RADlO STOTIES WCFL—970 K.

SMASHING VALUES!

A great Celebration Sale 
to introdace Philco*® 
sensational 1940 Anni- 
versary Specials. After 
10 straight yeara of ra- 
dio leadership, Philco 
now offers the greatest 
values, the most spec- 
tacular achievemenis in • 
its history. Come 
8ee them!

ONLY PHILCO 
giros you ALI 3

1. “Plug In and Play” 
Convenience!

2. Neto Purityof Tone!
3. Super-Poner!
You get ALL 3 with the 
Philco Built-in Super 
Aerial System!

BUILT TO RECEIVE 
TELEVISION SOUND 
• • • the Wireless Way!

~ RADIO- A 
PHONOGRAPH

PHILCO 523

Spocial Trade* 
in Allowances

Aulom***® Keoprd Changer for 12 
records. Doubled sopnd output for 
slorlous roeord tone. Built-in Super 
Aerial Eleot»ic Fu»h-BuUon

w<th TelevUion Button.

PHILCO PORTĄBLE
1-19.95;

Bqtfri99 EASY TERMS

PAS GYDYTOJA
Gydytojos (jaunai 

tei)Taip, taip. Jus
Ar po to žymiai 
širdis?

Pacientė:—Tai priklau 
to, su kuo šokau.

pacien

nuo

Jos. F. Budrik, 
FURNITURE HOUSE 

3409-21 SO. HALSTED ST. 
Tel. Yards 3088.

“STOVO L”
Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam Šildytuvams, švarus—be 
kvapo—nedaro karbono, 

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7 už gal.

100 galonų—8c už gal.
50 galonų—9c už gal.

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. LoŠkite saugiai. 

Prisipildykito tankas dabar! 
Telefonas VTNCENNES 4300.

KO 
REIKALAUJA 
Jūsų Namas?

Naujo SILDYMOSI 
PEČIAUS

Naujos KAKsTU VANDENS 
ŠILDYMO SISTEMOS pigiai 
kaip už ................. $19950
Modernos
MAUDYKLĖS

Modernas 3 šm. MAUDYKLĖS 
ĮRENGIMAS—Viskas 
už tiktai ................. $67-50
Modernas
VIRTUVĖS

42” SINK ir '
KABINETAS .............  $19 50
Atsilankykite į musų parodos 
kambarį ir pamatykite tas 
specialias vertybes, kokias mes 
siūlome, pirm negu kainos pa
kils!
PIRK DABAR IR SUTAUPYK 

PINIGŲ — LENGVUS 
TERMINAI

S. DIPPER
Plumbing & Heating 

Supply Co.

1547-51 W. 51st St.
Į rytus nuo Ashland Avė...

Tel. YARds 2255-2256

, , , ------------- ,

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3466 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

• LIGONINEI 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINkHA fe

TONSIĮ.ĄI IŠIMAMI $| 1J.50 
GYDYMAS LIGONINftJ $f£Q.OO 
RAUDONGYSEtS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje ’15°°
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama — w 
VISAS LIGAS GYDOMA $ j .00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
nonCLĄS P ARK HOSPTTAL 
1900 So- Kedzie Avė.. Cbicag“ 

TeL Lawndale 5727.

* FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
uos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
iviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
ARR3-5844

DAKTARO FORMULA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

IŠGIRTA VISAM KRAŠTE
Nenusiminkit dėl neregėtai dė
mėto, spuoguoto ir suteršto veido, 
štai yra tikra PAGELBA pajėgiai 
švelninąs skystimas ŽEMO (Dak
taro formula) greit pašalina nie
žėjimą ir tuoj pradeda gamtai gel
bėt GREIT gydyt, štai, kodėl— 
Žemo tupi 10 iŠ labiausiai vei
kiančių vaistų, senai gerųjų odos 
specialistų pripažintus, Netepąs, 
neregimas.' Vienas bandyme įti
kins! 35e, 60c, $1. Tikrai rimtam
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2 FLATŲ SPECIAL

$175.00 
Nauji 5 Sekcijų Keturkampiai 

BOILERIAI 
$67.00 

MARQUETTE 
AUTOMATIC HEATING SALES 

6747 So. Westem Avenue 
Tel. HEMLOCK 1770

vyru
Dob-

Pranešimas
Josephine Birgiolaitė po 
Griksas ir Frank ir Julia 
rovalskiai perėmė vietą Willow
Springs, 8300 Kean avė. buvusi 
Grybo vieta. Labai graži ir pa
ranki vieta piknikams ir parėm 
nes yra daržas ir 3 svetainės. 
Piknikams daržą ir svetaines pa
rems duosime veltui. Vieta bus 
vadinama—

“PALANGOS KALNELIS”
Užprašome visus draugus ir pa
žįstamus atsilankyti, o busite už
ganėdinti.

NAUJIENOSr Chicago, III.

Rudenėli”

*15

*20

*25

*40

namus gana vėlai, 
mišką tamsumui ir 
pasimatysim kitų

. —Frank

i.
3.

4. 
n

s.

“Avinų Kepimams ir Išvažiavi
mams Praėjus

Neatsiimtos 0x0. 0x12 
*3 iki 

Neatsiimta 8x10. 0x12 
*5 iki 

Nauji 0x0. 0x12. 
*10 iki

Nauji 8x10. 9x12. 
< *15 iki 

Tikras O.-iental’s 2x4 
.. *5 iki *75

i1-" .................... .. ..............

Diena Iš Dienos
Czerwiec Lentų 
Sandėlis

o# r,.?v v4'(V *'.-A 1
f*-;

•

“Vėl Pasimatysime 
Jeffersone Kita

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St

švęs Sukaktuves
Antanas ir Louise Tupik, 

(Tupikaičiai), 7251 S. Ashland 
Avė., rengia pirmą savo biznio 
gyvavimo jubiliejų šeštadienį 
ir sekmadienį, spalių 7 ir 8 d., 
gražiame Tony’s Tavern virš- 
minėtu antrašu.

Draugai Tupikaičiai parengi
mus rengia labai retai, bet kai. 
surengia, tad surengia ne juo
kais. Taip bus ir dabar. Jie yra 
pasiruošę prie pilno ir absoliu- 
čio užganėdininio savo kostu- 
merių ir draugų.

Yra numatoma, kad šitas ju
biliejinis parengimas gerai nu
siseks ir visi atsilankiusieji sve
čiai ir draugai bus pilnai pa
tenkinti. Jų skelbimas tilpo 
“Naujienose” vakar.

Steponas.

JOSEPH H. GZERWIEC

Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

Vestuvių Varpai
T0WN OF LAKE. — Vestu

vių varpai skambės Bronisla- 
vai Stulginskas ir Steponui Ka- 
pec. Vestuvės įvyks 
spalių 1 d., 5 vai. 
Kryžiaus parapijos 
Po šliubo vestuvių
bus Dinibelio svetainėj, 4523 S. 
Wood St.

Czervviec Lumber Co., 3700 
So. Western Avenue yra vie
nas iš stambiausių Chicagoj 
lentų, balkių, karnizų ir vi
sokios kitos medžiagos sande
lis. Čia galima gauti taipgi į- 
vairiausios malevos, aliejaus, 
plasterboard ir kitų namų sta
tybos reikmenų. Kainos 
kančios — kiekvienam 
narnos.

Tos įstaigos generalis
jas Josepb H. Czerwiec pataria 
namų savininkams ir visiems 
kitiems tuojau atsilankyti ir 
apžiūrėti ką už kokią kainą

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

VISV ISDIRBYSČIŲ
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas

Mašinėles

515.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES 

AND SERVICE
3712 S, Westcrn A ve.

Prie Archer Avenue
A.L DARAS, lietuvis pardavėjas
Atdara antrad., ketvirtad. ir 
šeštad. vakarais iki 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 35° 1

MOTERŲ KAILI
NIUS KAUTUS

Pf!r*t*rb?m. išvalom, pagal 
reikalą. Kainos prieinamos.
DARBĄ GARANTUOJAME
Taipgi parduodam vyrų kel
nes. marškinius, kaklaraiš

čius, diržus, kalnierukus.
Siutus, tapkautus siuvam pa

gal orderį. Viskas pirmos 
rūšies

FRANK
MICKAS
Rūbų Siuvykla ir Krautuvė

4146 Archer Avenue

šeš tądien', 
vakare šv. 
bažnyčioj.
bankietas

B. Stulginskas ir tėveliai gy
vena adresu 4517 S. Wood S t.

Geral-

23,

25,

23,

su

su

su

Julia

kas šildosi ir džiaugiasi malo
nia ežero nuotaika.

Nebėra jau to triukšmo, ka
da tuksiančiai suvažiavę mau
dydavosi. Dabar kut-nekur tai 
sėdi, tai vaikštinėja atvykę 
žmonės. Jaunuoliai pozuoja sa
vo mergužėles, paneles atėju
sios pasėdi ant vandens bangų 
nuplautų akmenų. Pasvajoja ir 
.cuplų durną paleidžia iš papi- 
oso. Kiti dviračiais važinėja.

Pačiam parke dar daug žaidė
jų yra, nes Jackson Parkas tik
rai gražų įspūdį atsilankiusiam 
teikia. /

Tai taip atrodė Šie vaizdai 
Chicagoš “pajūryje” šią pirmą 
spalių dieną. Saulutė jįn lei- ruoštu kepsniu. 
xl ■ XX xx 1 \ xx I xx •*» -x« f XX. x« x*x X'X"». J X XX ‘

atsa- 
priei-

vedė-

uos labai greitai kįla. Reikale 
galima kreiptis teltefonu—

(Skelb.)Virginia 0456.

Mav Asmus nuo Kazimiero 
Asmus

Gavo
Perskiras

Bessie Stanek nuo George 
Stanek

Henry Simon nuo Rose Si- 
mon

Barbora Zelenka nuo
Želenka

Rita: '___________

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Henry Galan, 19, su
dine Wakcman, 17

Jchn Hooper,
Markus, 19

Bruno Shedis,
Puidokas, 20

Frank W i skęs,

Constantine Steponaitis, 26, Rudens Diena
»u Kathe i ne Sirius, 26

Paul Stumbris, 27, su Auna
Klebonas, 26

Peter Chiano, 23, su Lillian
S tani s, 21

Frank Žak, 27, su Blanche
tVilliams,. 21

Peter Aušra, 37, su Florencc
Swanson, 38 \

Maiion Kroli, 21, su Doro- 
ihy Skikiewicz, 20

Jacob

Vincent Petraski 
ileskouce, 25

24, su Rose

Reikalauja
Perskirų

Betty Turdeck
Turdeck

Lillian Patelski
Jatelski

nuo George

nuo Stephen

TONY LINGE’S DIVORCE PARTY
Spali v-October 7 ir 8 dienomis, 1939 

LIBERTY TAP ROOM 
1401 South 49th cJurt, Cicero, UI.

Užkandž:a'—jera muzika ir skanus gėrimai. Mano seni, bei 
draugai-pažįstami užprašau jumis visus atsilankyti.

ANTANAS LINGE

nauji

Širdingai Kviečiame Jus ir Jūsų Draugus į Taverna

IŠKILMINGĄ ATIDARYMU 
šeštadienio ir Sekm. vak., spalių 7 ir 8 
Bernice Linge & Helen Rudinskas Tavern

4837 West 14th Street
PIETUS DYKAI 

Gera ANDY NORBUT Muzika.

šeštadienis, spalių 7, 1339 
je nuotaikoje, išsigerdami po 
stiklą alučio ir sutartinai vie- 
ną-kitą dainelę sudanuodami, 
aplink ugnelę sustoję. Svečiai 
skirstėsi į 
palikdami 
sakydami, 
rudenėlį.

silankę, net iš tolimų koloni
jų: Mr. and Mrs. Miller iš Ev- 
anstono; teisėjas Zuris, Kums- 
kis ir Juozaitis; Mr. and Mrs. 
Ben Grakow, Mr. and Mrs. C. 
Redeckis iš Marųuette Park. 
Taipgi dalyvavo “Naujienų” 
špulkos, 1739 So. Halsted St., 
sekr. A. Rypkevičius. Buvo ir 
daug vietos žmonių, žymus 
biznierius, moteriškų kailių 
siuvėjas, John Svilow, 3351 Ir- 
ving Park Blvd., John Drauge
lis, Mike Popera, Mrs. E. M’t- 
chell ir John Benekaitis. Visi 
šie atikščiaus suminėti asmenys 
yra gabus biznieriai bei veikė
jai lietuvių visuomenėje Ir 
nuoširdus Humboldt Parko 
kiiubo rėmėjai.

Iš eilinių narių dalyvavo ga-
SveČių skaitlingai buvo at-,na daug ir linksminosi gražio-'

NORTH SIDE — Praeitą 
sekmadienį, spalių 1 d., Jef- 
ferson miškuose, Humboldt 
Park Politiškas kliubas turė
jo savo metinį tradicinį “avi
no kepimą”. Pilietis Joe Stul- 
gaitis turi patyrimą tame ama
te ir visi svečiai gėrėjosi jo pa-

džias, bet dar, rodos, norisi pa
būti ir oru ir rudens vaizdais 
pasigėrėti. —Gruzdietis.

Daug Svečių

hmiiiKiiib tolimi

Visa Medžiaga Garažui

nTTRVS

Dabar—pirmą kartą dviejų automobilų 
garažui tiktai už 

Planavome šios ne
paprastos vertybės pą- [ 
pasiūlą per keletą mė- ■ 
nėšių. Pirkt dabar ir 
pasinaudokit žemomis 
kainomis. G e r i a tį
sias garažas už mažiausią pinigų, kaip 
n‘el;ad pirma. Kaina $5.70 mėnesy F. 
H. A. tvarka dviem metams. Be įmokė- 
»imo.

KOMBINUOTOS
Fa (Ta. rytos iš grynoj 
Pana* rocM pušie du
rys—Czenvca durys at
rado gerinu, ilgiau lai
ko ir kainuoja , nu>- 
fcian. langai žleiir 
skryties vasarai. 
Mieros 2’8”x«’8”

Tiktai

$457
GEM

KOPĖČIOS
Labai tvirtos, 
ilgumo 4 iki 8

5 pėdų

$|.O5

BUDGET PLAN
C/ortvIec F. H. A. Budžetlnls Pianas.—Mo- 
kėkltės po truputi kas mėnesi. Pa-dnaudoki- 
to pigumu, kurj telkiu Czertvlec, perkant pul- 
i.-fo’Mdo., vuJloH (’-n-ivlee produktus, kas už
tikrina geresni darbi} ir, galų gale, labai 
.Upg sutaupo—perkant smulkmeniškai pagal 
Czerwea F II. A. Statybos Planų, Perkant 
Iki *50 ar daugiau, galima gauti išmokėji
mais patogiais mėnesiniais laikais.

FIXUP
yau/t įfome ^ur UIri&L

A Dsirn okė > t šita i svti

NAUJI-GERESNI
ŽIEMOS LANGAI

Susitaupykite 
30% nuo ku
ro ir apsisau
gokite kiaur- 
pučių susidėję 
naujus žiemi
nius. langus 
'.teisime pas 
jus ir apskai
čiuosime kiek 
rainuos už tai 
nieko neskai
tydami. Pilnas 
aptaisymas.

PILNAS

“Pajūryje
Gražu, bet jau nebara vasaros 

, triukšmo

tolyn nuo 
taškydami 
vandenio

N amų *' ihfeliliftcijiį

Susitaupykite iki 30% nuo ku
ro, ką užtikrina “Schundler 
Mica Pellets” insuliacija. Len
gva įstatyti. Nedega ir nesu
šoka dirbant. 24 sv. maišas 
“Schundler Mice Pellet” apie 
18 ketv.

UŽ

DYKAI
Musų ekspertai Ateis ir ap
skaičiuos medžiaga dykai, nie
ko iš jūsų nereikalaudami.

Kaurų Kainoj Numuštos 50% 
500 neatsiimta r®roa kokyL"s kaurų 
'50 naujų pavyzdinių kaurų—visų mienj 
85 Kaurų Išdavimų Krautuvės 
Irnnė 
bei 5 
'rpn' 
1x18 

Trupė 
'xl5 
’-’n* C 
-0'4x18 
'rrup*
ki 0x12 — - *5 iki *75
>00 jardų salėms ir laiptam karpetų— 
.•artoiU ir naujų. Už jardą 45c ir aukfi.

Checkcr Cleaners
Sandėly (Tiktai K

6208-16 South Racine Avė. 
Atdara kasdien, antr., ketv. fieAt. vak.

Sekmadienis, 1 diena spalių. 
Pirmi rudens vaizdai!

Gražus rudenėlio laikotarpis, 
nežiūrint kad gamta rengiasi 
įnirti. Jackson Parke, ypač at
sidūrus prie ežero kranto, jau
ti ramumą. Mažas bangos ta- 
laškuoja krantus. Pats ežeras 
pilnas, kaip baltų gulbių, buri
nių ir motorinių laivelių. Vie
ni jų, vos tik vėjelio pučiami, 
plaukioja. Didesni 
greitumu leidžiasi 
kranto. O greitieji, 
vandenį į šalis, ant
bėgioja nepaprastu greitumu ir 
jų keleiviai klykia, džiaugiasi 
nervus kutenančiu “raidų”. Ly
gus, mėlynas kaip stiklas vau 
duo tikrai gali būti smagus ir 
malonus.

Iš grįžusių laivelių lipa jau 
nos mergaitės ir vyrai. Mote
rys matrosų uniformose ir ki
tokiais įvairiaspalviais rūbais 
apsirengę. Vyrai sustoja prie- 
kyj laivo ir išdidžiai žiuri į to 
lį. Atletai jauni, gražus vyrai 
pasimaudę vieni šildosi prieš 
saulutę, kiti mėto sviedinį.

Ten ir musų tautietis
Prie pat kranto, pasišiiejęs 

batukus ir skrybėlę ant smėlio 
pasidėjęs, musų tautietis iš 
Chicagos Vyrų choro daiųinin-

SKUBĖKITE!
JAU PATS LAIKAS
PRIRENGTI SAVO
ŠAMĄ. GARAŽĄ 

IR GONKAS 
ŽIEMAI!

NAUJI
I

'PANEL
DURYS

IR AŲKŠČ.
DIDŽIAUSIA VER
TYBĖ CHICAGOJ

Geriausia Maleva
4 Markos

v ' Shervvin
•-1 ™ <WIULlAMSd^ 

Ją visuomet ap
simoka pirkti. 
Gaionas Tiktai

M

SPECIALIAI

COVER 
THE 

EAPTH

WHITE LEAD

ShehwihWiuia£ 
PMHTS

apie
pėdas 3 col. apdengia

93c
APSKAIČIAVIMMAS

Visuomet ir visur reikalinga
Pirkite 100 svarų 1 (V/į.0 
maišais ■ “ sv.

Atnaujink 
NAMĄ 
DABAR 

SU

3. MASTIC Weather 
Seaįed 
Insuliacija.

ap-

HU IN8ELBERIC 

už apskaičiavimų nle- 

neskaityslmc.

ATSTOJA PLY
TAS.

2. NEPERMERKIA
MAS MASTIC 
POPIERIUS

Noriai apkalbėsime namų 

atnaujinimo išlaidas, 

mušant 

ir

ko 

1.

Apmušimas su INSELBRIC yra 
puikus dalykas, praktiškas, ir 
neišlaidu;. Atstoja bereikalingas 
malevojimo išlaidas, insuliuoja 
namą, sumažina kuro išlaidas, o 
vasarą namuose palaiko vėsumą. 
INSELBRIC atrodo kaip ge
riausios plytos. Tikrumoje at- 

, naujiną namus žemiausia kaina.
Transformacija tikrai nuostabi.

Viską apmušus bus * • 
atsparu prieš orą ii- 

——'

giems metams

..............  $10.05

STOGAMS POPIERA
$1.40 

y KOLIS

Langas
Susidedątfiš rė
mų, stiklų; svo
rių užraktų ran
kenų,, Išvidinių 
n u b a i girnų ir 
[virvės. Teirau* 
kitės apie musų 
žemąsias kainas.

EXTENTTON 
LADDER

Kopėčios ,nepapras
tai tvtlrtos konst- 
rukcHos, V’olrvlena 

pėda. Tiktai 

32c

MAKE YOURS THE HOUSE 
TO BE PROUD 0F

NAUJOS LENTOS 
1x4 FLOORING GRINDIMS, BEISMEN- 
TAMS ARBA VIŠKŲ KAMBARIAMS si fBn p*- s tiktai ................ „,Tl«yV. - dų ilgio

1x6 Flooring Dabar Cfi už 100 pė- 
tiktai .................. I dų ilgio,
1x6 Porch Siding C*) 100 pė-
Dabar Tiktai   fa* v v dų ilgio 
2x4 
8, 9 pėdų, dabar ....... už pėdą
2x4—10, 12, 14 ir 16 pėdų 
ilgio _________ nėdn

Cicero, Illinois
| Apdengia 100 Ketvirtainių Pėdų

Šokiai

DYKAI APSKAIČIAVIMAI
rezignavo

0456I

Kiekvienam atsitikime musų ekspertas ateis i vietą 
ir apskaičiuos medžiagą namams pertaisyti, ar nau
jiems pastatyti tikrai už dyka.

Dykai pristaty
mas Chicagoj 

ir priemiesčiuos

F. H.* A .mene 
siniais 

Išmokėjimais •

Asbestas Shingles
Apdengimui 100 ketvirtainių pėdų

$2.50
PIRMA KAINA—YRA TIKROJI KAINA! 

.Sutaupysite nuo maliavos. Mainykite senus 
. namus į naujus.

FARMERIU RUDENINIS PIKNIKAS
Rengia ANDRIUS J. POŠKA 

Sekmadienį, Spalių (Oct.) 8,1939 
SUNSET PARK (Kubaičio darže) 

135th St. ir Archer Avenue, Lemont, III.
Bus laimėjimai. Visokių gyvulių, parėdyto savelės, veršiukai, par

šiukai ir tt. — atvažiuokite,—matysite tikrą gyvulių parrodą.

TOKIO, Japonija, spalio 5. 
— 100 augštų valdininkų, tar
navusių Japonijos užsienių rei
kalų < mini 
ketvirtadienį. Užsienių reikalų 
ministeris, admirolas Nomura, 
išleido patvarkymą., kuris pre
kybą .su užsieniais paveda nau
jai sudarytai prekybos minis
terijai. Kadangi iki šiol preky
ba su užsieniais buvo užsienių 
ministerijos, žinioje, tai sakyti j 
valdininkai rezignavo, protes-' 
tuodami naują patvarkymą.

Pusė bloko i pietvakarius nuo Tpl UIDiSImI 
Archer Avenue | ELa VIH U i 111

ATDARA KASDIEN NUO 8 IKI 8 V AL. VAKARO
3700 S. WESTERN AVĖ

W1HnKŽ~v> J



§estadiwris, spalių 7, 1939 ____________

VIS DAR ŠVENČIA ĮVAIRIUS JUBIUEJUS- 
SUKAKTIS CICERO J

Margos žinutes iš vietos lietuvių gyvenimo
Pastaruoju laiku čia turim pėrseniai parvažiavo iš Dėdes 

daūg sidabrinių jubiliejų. Štai Šamo tarnybos Filipinų salose, 
praeitą šeštadienį Demokratų Sako, atsibodo. “Pavienio gy- 
Svetainėj tiek susilaukta sve- venimas geras, bet tik tam tik-, 
čių, kad net lauke buvo pilna, rą laiką:” Taip, taip, 4ą visi ži- 
Pp. Stašaičiai atžymėjo savo 25 no. Good luck, Pete. 1
metų vedybinio gyvenimo su-{ 
kak tu ves 21 dieną šio mėnesio. 
K. ir U. Starikai ruošiasi prie 
savo sidabrinio jubiliejaus, gi 
29 dieną švęs pp. Olbikai. 

t •

OR. R. Sukaktuvės
Raudonos Rožės Kliubas 

taipgi nepasilieka ir savo su
kaktuvių atžymėjimui rengia 
net tris parengimus. Piknikas 
žiu praėjo su geromis pasek
mėmis. Dabar artinasi šokių 
vakaras 21 dieną šio mėnesio 
Liuosybės Svetainėj. Nėra abe
jonės, jog *ten susirinks tūks
tantinė minia jaunuomenės, 
nes kaip tik dėl jų ir yra sam
domas brangus ir geras orkest
ras. Na, o pradžioj gruodžio 
įvyks bankietas,^ rimtas* paren
gimas patiems nariams ir sve
čiams. ■

f‘‘Kefetas pasaulis”
Antanas ir Bronisė Lingiai 

vakar pas teisėją pasirašė per- 
skirų sutartį. Tu ne mano, aš 
ne tavo ir t. t. 15 metų atgal 
vestuvių puota buvo kukli, be 
muzikos, be triukšmo. Bet 
klausykite, kas bus perskirų 
dienoj. Pati p. Lingienė savo 
tavernoj ruošia grand opening, 
nes prisiima naują partnerį p. 
Rudinskienę. Gi Antanas Linge 
ruošia “divorso party”. Ar ne
keisti dalykai? šitas musų pa
saulis, tur būt, yra sutvertas iš 
keistenybių. Lingės “parė” įvyks 
Liberty Ta verne, 1401 S. 49 G L, 
Liuosybės Namo kampas.

SLA susirinkimas

Kazokų Choro 
Koncerto Tikietai 

' / • ' ' \ . • ■ h*

“Naujienose”

U •— M.Ii- lih MUMlhiii. I |"|

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
•I

ninili i U. LFtf.niĮĮ.iĮj..........

!p£E§ONfiL—
Asmenų Ieško

. “Maino stoną”
šį šeštadienį pereina “stonan 

■moterystes” jaunasis Frank Pe- 
čukaitis, senų vietos gyventojų 
sunūs, biznierius, kuris su di
deliu troku išvežioja alų. Ves
tuvių iškilmės įvyks p. Shame- 
to -svetainėje, 1500 S. 49th avė.

“Vienam nuobodu”
Peter Palulis Jr. irgi rengia

si prie “stono permainos”. Tai 
■įvyks apie pabaigą lapkričio 
mėnesio. Jaunasis Palulis ne-

11 D f! Gėlės MylintiemsK K fl Vestuvėms, Ban-jU 11 UrĄ kietams, La i d o-
. tuvėms, Papao9i*d

GĖLININKAS j
4180 Archer Avenue i

PhaaeA LAFAYETTE

I mirilfin Siunčiam GėlesLO VHKIS
kvietkin^as '

I 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams'

TeL YARDS 73M

Remkite tuos, kūne 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Choras Dainuos Ghicagoj 
Spaliu 15.

Ddrio Kazokų Chorūs, kuris 
Chicago aplanko beveik kasmeit, 
•nėtrttkrts VŠ1 mus aplankys.

Tie garsas Dono stepių dai- 
IffrrtnJkai išpildys ilgą ir Įdom’ųi 
koncertą spalių 15 d., (sekma
dienį), Chicagos Opera House 
rūmuose. Koncertas Įvyks po1 
pietų ir prasidės 3:30 vai.

Tikiėtus galima gauti “Nau
jienose”. Kas anksčiau juos įsi- 
gys, tas gaū's geresnes vietas. 
Kainos yra nuo 83 centų iki 
$2.75, įskaitant, ir taksus. —Rs.

norėčiau Susipažinti šu 
mloširdžia moteria mano ahižiaūš: 
vędybų tikslu. 'Esu 45 metų amž., 
Rašyti J. K. M.

10730 So. Michigan Avė. 
Chicago, 111.

FURNISHED ROOMS — TO REr4T

KAMBARYS — GRAŽŪS, apMl-1 
dortias. Prie ma^os šeimynos. 6504’ 
So. Rockwell St. Antros lubos.

KONTESTO EIGA
C. K. Patyrimai 
Kenoshoje

SLA 301 kuopa laikys 
mėnesinį susirinkimą pirmadie
nio vakare, 9 dieilą šio mene-, 
šio, p. Shameto svetainėj. Kuo
pos nariai dalyvaukite susirin
kime, užsimokėkite savo pa
prastas duokles, kad nelik tu
mei suspenduoti. Prie to išgir
site raportą apie rengimą va
karo, kuris įvyks 11 dieną lap
kričio. Parengimas bus musų 
pačių naudai, tad visi imkite 
dalyvumą pasitarimuose kaip 
padaryti jį pasekmingu. Pra
šau atydos tų SLA?narių, kurie 
gyvena Cicero j, o priklauso 
prie kitų kuopų. Jūsų pačių pa
rankamu! ir tvarkai persikelki- 
te vietinei! kuopon. Sąlygos tos 
pačios. i

Antro pažangos vajaus vedė
jo brolio Jurgelionio obalsis 
“Ar atlikai savo SLA’ pareigą?” 
Jeigu kiekvicįias narys atkreip
tų į tšii savo atydą, 16? f>e jo
kio vargo padvigubintume savo 
kuopų narių skaičių. Kaip ten 
nebūtų, patarkite savo draib 
gams stoti prie SLA. Dabar ne
paprastai geros sąlygos. Įstoji
mas panaikintas ir už daktaro 
egzaminą nereikia mokėti. Tik 
užsimoki mėnesines. Pomirti
nės nuo $100 iki $5,000. Ap- 
drauda kiekvienam svarbu tu
rėti. Dėl informacijų kreipki
tės pas K. P. Deveikj, 1518 S. 
48th Ct., Cicero, III.

savo

Metinės Mirties Sukaktuvės
SFucąaa BfuoDaitis

mylimą mo-

U 4

7 dieną, 
54 metų am- 
1883 metais,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio mėn. 1938 m., sulaukęs 
žiaus, gimęs Gruodžio 19 d., 
Lietuvoj, Vilkaviškio Apskr.

Paliko dideliame nuliudime
terį Ievą, dukterį Berthą, brolį Joną, bro
lienę ir anūkus.

Jau praslinko metai kaip nemielaširdinga mirtis ištraukė 
Tave iš musų Tarpo, ir paliko neužgydomas žaizdas, o na
muose neužpildomą tuštybę. Dienos ilgos, liūdnos, tamsios be 
Tavęs brahguS Vyre. ir Tėveli. Tik musų akyse rodos Tavo 
šypsantis veidas. Brangus Tėveli, mes tavęs laukiam sugrįžtant, 
bet musų laukimas veltui. Tave slegia šalta žemelė, musų šir
dis slegia didžiausias nuliūdimas ir gailėsis. Tavęs neužmirši
me kol gyvi 'budime.

Nuliudę liekame, 
MOTERIS, DUKTĖ, BROLIS, BROLIENĖ Ir ANŪKAI

V 
USĮ

'PAIEŠKO BROLIO Justino Brū- 
žos. Gyveno 2006 Canalport AVe. 
Duokite žinoti, jeigu kas žinote 
'kur jis randasi. John Bruzūs, ‘Ž002 
Canalport Avė. k •

hžlp wanted--femalė
Darbininkių Reikia

3 MOTERYS PATYRUSIOS —' 
aguYkų dėti. Tūri būti našios. *Nu- 
rodykite patyrimą laišku. Būk 1075 
1739 So. Halsted St.

PATYRUSI . MERGINA bendram 
ruošos 'darbui, būti, 2 vaikai, -len
gvas skalbimas, virti, mažas apart- 
mentas, gera ąlga. Cravvford 2759,

SKRYBĖLIŲ ^DIRBĖJŲ patyrusių 
—nuolatinė vieta, LANDOW, Inč., 
65 E. South Wąter St.

KENOSHA. — Pračj 
madienį su drg. H. Laban ap
lankėme šias vietas: Pirmiausia 
su SLA 212 kuopos reikalais 
užsukome pas finansų seki*, 
drg. Gco. Balčaitį. Sutvarkę 
kas reikėjo, nuėjome pas gera 
naujienietį p. Joe Bartašių, 
2427 —- 52nd St., bet jo nera
dome. Radome jo dukterį ,p-lę 
Aleksandrą, kurią visi vadina 
Olese, bedirbančią už baro. Ži
noma, mus su šypsena pasiti
ko. Paklausėme: o kur tėvelis? 
Atsako ilsisi. Mat, iš vakarykš
čio perdaug pavargo. Čia buvo 
apie pustuzinis ar daugiau lie
tuvių. Mes paprašėme p-lės Ole- 
ses mums patarnauti. Akimirk- 
snyj turėjome ką norėjome. 
Taip šnekučiuojantis, nepaju
tome, kaip greit laikas bėga. 
O žiūrime štai ir Juozas. Žino
ma, neatsisakėme, kai mums 
“užfiindijdv, bęjt.-a, neturėjome 
daug j laak4, ir paspaudę, dešines, 
važiav®i8 toliau. <
į- I: y • b
' Sustojomte pas Kaz. Varnį, 
irgi naujienietį. Čia mus Kazys 
irgi maloniai priėmė.

Važiuojame tuo pačiu keliu, 
žinoma, sustojame pas senus ir 
gerus naujieniečius pp. John 
Shimanauskus. Bet, gaila, jų 
nebūta namie. Well, ką pada
rysi. Pasijuokėme, gal melstis 
Išvažiavo, kad karas sustotų.

Drg. U. La vau sako, well, 
Kazy, visko ragavom, o šaltos 
košės — ne. Važiuojam pas 
naujieniečius pp. Untulius. 
Kaip nutarta, taip ir padaryta. 
Vieta graži ir gražiai 'įtaisytas 
štoras. Čia ir pagyvenimas. Pp. 
Untuliai su sūnumi sykiu biz
nį varo. Yra labai malonus 
žmonės. Pasistiprinę su šalta- 
koše ir palinkėję pp. Untuliams 
gerij pasekmių, 'važiuojam na
mo, nes reikėjo sutvarkyti sa
vo reikalus.

sek-

PATYRUSIŲ MERGINI 'bend
ram namų ruošos darbui, skalbti, 
virti, būti, $9—$10.

Lavmdale 2247.

RENDON KAMBARYS, karštu 
vandeniu šildomas, su ar be valgioj 
Mąža 'šeimynai CHESTA, 4864 Ar
cher Avė. Tel. Virginia^ 9834. 
_ _________ ■ - "

RENDON KAMBARYS, vaikinui 
prie dviejų senų žmonių. Pigiai.

’ -8438 So. Emerald.

RENDON KAMBARYS prie ma
žos šeimynos, vaikinui arba mer
ginai. Blokas nuo Archer. Antros 
lubos. 4014 Brighton Place.

2 KAMBARIAI, furnišiuoti, garu 
-apšildomi, žėndtai porai arba vy
rui, 827 West 34th Place. \pirmos 
lubos, užpakaly.

PARDAVIMUI F U R RIE R’S 
DRUM kailiams valyti. Gali vartoti 
siuvėjai kailių bizny. 1903 Blue 
Island Avė., John Kovalik.
,j S i ..»■■■ i. ■■■ ■■■■■■■■ į į M ,„■■ ■■ ■ .................. .....

’GRANT ligoninės pratuštinimo 
išpardavimas spalių 12, 9 v. r. iki 
5 v. p.p. bus nursių name 536 
Webster Avė,

&EAL ESTATE FOR SALE 1

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
Brighton Parke, 4008 So. Maple- 
wood Avė. 2 flatų 4 ir 5 kamba
riai, Visi įtaisymai platus lotas, 
karažas, kaina $3,700, arba teisin
gas pasiūlymas. Priimsiu į mainus 
ką turite, perkant mažas įmokė j i- 
mas. Telefonuokite Prospect 0176.

FOR RENT—IN GENERAL 
_____ Renddai—-Bendrai______ _

6 KAMBARIŲ FLATAS REN
DAI. antras lukštas. Pečiais šildo
mas. 3139 West 38th St.

NAUJA, TIK KĄ užbaigta mūrinė 
bungalow—gatava įeiti ir gyven
ti. Turiu parduoti greitai, nes tu
riu daugiau namų, kuriuos noriu 
parduoti. 6607 So. Kilpatrick. Šau
kite: BUTKUS, Hemlock 2310.

6 KAMBARIŲ FLATAS renddn
3133 So. Union Avė. Victory 3133

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

MERGINA BENDRAM RUOŠOS, 
darbui, 1 Vaikas, eiti ar būti. 
z • Hemlock 7134

RENDAI GERAI ŽINOMAS, bu
vusio Mėldažiaus tavernas, 2244 W. 
23rd Place.

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ prie 
vienos adatos mašinos, taipgi .pa-; 
tyrusių operatorių prie Union Spė
riai Merrow mašinos. Kreiptis sek-, 
madienį MARVEL KNITTING 
MILtS, 2457 So. Michigan Avė.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų ruošos darbui, savas kamba
rys, vana $8—$10. ZIMMER, 7716 
N. Ashland, tel, Briargate 5480.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs KRIAU- 
Č1US prie taisymo ir prosyifto se
nų drabužių.’^lera mokestis.
4905 W. 14th St. \ Cicero, III.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
gerai išdirbtas, einąs biznis. R.enda 
'nebrangi. 2115 So. Halsted, liey- 
market 9202.

REIKALINGAS ŠalestnSn, : 'kuris 
norėtų pfirdaVKlČtį 'kūlėdinęš atvi
rutes (Ch'ristiflfes cards). Galima 
dirbti Ir vakarais. Mokama geras 
komisas. Progress Embossing Co., 
3326 S.^ Halsted St.' Yards <0123.

KS SALE 'AUTOSA'
Autnmobįlia

-KARAIS . _______ _
išparduoti; už ,.j?ąsiulyiiąa. Diamond. 
T. Troka^ P/2 tono Stak oddy Chev
rolet ton. Irakas, ir ’dūūg Dod-f 
ges ir . Chevrolet ■ Latę už^-jusų pa-< 
siūlymą. 4614 So. Wėštern Av,e

rROKAI Mturi būti 
,,, Diamond, 

no Stak b'ddy Chev-

PARSIDUODA Taverna, bučerne 
ir groseriiė, abu bizniai gražiai 
įrengti ir biznis eina gerai. Par
duosiu abudu sykiu arba atskirai. 
Atsišaukit 10804 So. Michgan Avė.

TAVERNAS SU NAMU, 5 gyve
nami, kambariai. BRUNO PETKUS, 

‘4346 So. California. Lafayette 3255.

FARMS FOR 8ĄLE
________U kiai Pardavimui_______

PARDAVIMUI 80 AKRŲ FAR
MA su gerais budinkais. Gera že
mė, mokykla ir bažnyčia. Pirk
dami dabar gausite pusę grudų.

P. J. DOWIATT Sr. 
Westville, III.

40 AKRŲ FARMA Indianoj, 90 
mylių nuo Chicagos. 4 karvės, 2 
arkliai, 8 kiaulės. Visi įrankiai. 
Gera žemė. Greitam pardavimui 
už $2,000. Turiu ir didesnių farmų.

2462 West 46th Place.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS mū
rinis namas, Bridgeporte, šiltu van
deniu šildomas, nebrangiai, tarpe 
antros ir trečios ant Halsted Street. 
Savininkas 3216 So. Halsted St. 
Antros lubos iš priešakio, vakare 
po 6:00 valandos.

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
riausia vietą Chięagoj. Parduosiu 
pigiai. 1506 W. Madison St., Tel. 
Seeley 4754, Chicago, III.

PARDAVIMUI
mas, krautuvė ir flatas viršuj. 7126 
South Rockvvell St.

PASIŪLOME SAVO mažą farmą 
arti 79th ir Cicero avenue,. tuoj už 
miesto ribų už $100, $20 pinigais 
reikia dabar, title geras. Rašyti 
laišku Box 1079, 1739 So. Halsted 
Street. .

PUIKUS 7 DIDELIŲ KAMBA
RIŲ namas, dideli maudyklė, pui
kiose sąlygose, puiki apylinkė, 
naujas stogas ir maleva. Kampi
nis lotas 75 pėdų, gražus pavėsio 
medžiai, krūmai ir krūmų tvora, 
puiki šildymo sistema, idealus na
mai dėl šeimos. Arti mokyklos ir 
bažnyčios, puikus bizniavas disf- 
triktas. $5,000. 3503 West 64th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj, geras biznis, priežastį 
patirsite vietoj. 3210 So. Halsted 
Street. ‘ > J .... L ,. O

O, a £4 ą •'

GROSERNĖ* IR., MĖSOSuparke
tas lietuvių—feljkų Įs
teigtas 2 metai, 4 kambariai užpa
kaly ir garažas, žemą renda,f tūri 
būti parduota. Šaukti Lafayėtte, 
2471 arba rašyti laišku Bbx 1076 
1739 So. Halšted St. . >

PARDAVIMUI TAVERNAS.
MRS. PUTZ, 1725 W. 63rd St.

■DRAUGIJOS ?ŠV. -ONOS suš'i- 
rinkimas įvyks' sekmadienį, spalių 
8—1.00 vai. popiet, Šv. Jurgio par. 
svetainėje. Narės malonėkite atsi
lankyti. , < A. V.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS ,mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį,’ spalių 8, 1939. 
Chicagos Lietuvių Audiorijoj, 8133 
So'. Halsted St.?Į2 vai. d., Viši kvie
čiami atsilankyti, bus darbininkų 
rinkimas vestuvių Makarienei, kuri 
bus lapkr. 5, Chicagos Liet. Audi
torijoj. —A. Kaulakis,sekr.

PARDAVIMUI TAVERNAS, kam
pinis—51 ir Throop, 4 kambariai. 
Užpakaly, rehda labai nebrangi, 
fšiluma duodama. Turi būti pama
tytas, kad įvertinti.

1301 Wėst,51st St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restauranas. Priežastį patirsite ant 
vietos, kaina pigi. 3856 So. Union.

PARDAVIMUI SOPHIE’S TA
VERNAS. Pigiai. Priežastis— liga 
Biznis išdirbtas. 919 W. 35th St.

ARTI ARCHER AVENUE, 
mont kelio 
su, katedž, 
su ribotais 
$1850, $275 
(Kai kas reikalinga taisyti prie na
mo). Rašyti laiškus Box 1082, 1739 
So. Halsted St.

patogiai į Chicago bu- 
puiki farma akmenims 
reikalavimais. Kaina 
pinigais, $20 mėnesy.

PARSIDUODA labai pigiai far- 
ma 60 akrų žemė visa dirbama, 
netoli nuo Chicagos. Rašykit laiš
ku 1739 So. Halsted St., Box 1084.

GERAI pasilaikąs mažas kated- 
žius visas naujos medžiagos, su ga
na žemės vištų ukiui, daržovių ir 
vaismedžių prie saugaus kelio, 

2 AUKŠTŲ na-1 (grįstas) nedidelis trofikas, mokes
čių apie $12.00 metams, randasi 
netoli Northwest nuo Oak Park. 
kur pragyvenimas pigesnis ir mo
kyklos geresnės. Kaina $975, $150 
pinigais, $12 mėnesy. Tuoj varto
ti. Rašyti laišku 1078, 1739 South 
Halsted St.

PARSIDUODA MEDINIS 8, kam
barių namas su groserne, konkry- 
to pamatas. Geram stovyje. Kaina 
$3500. Turiu apleisti miestą.

2462 West 46th Place.

2 FLATŲ PLYTINIS — 6 ir 6 
kambarių, karštu vandeniu šildo
mi, bungalow stogas, ąžuolo tri
niai, gera vieta, $8500.00.

6736 So. Campbell.

GRAND Avenue farma, turtas j 
rytus nuo Wolfe kelio, pasiūlymas 
$750, patogus terminai. Rašyti laiš
ku 1081, 1739 S. Halsted St.

19% AKRŲ farma, maži budin- 
kai, gera žemė, gera apylinkė, $350 
pinigais ir kontraktas ant $386.00. 
Puikus pirkinys. Mrs. Osborn, Real 
Estate, Hart, Michigan. Oceana 
County.

TARP H1NSDALE—ELMHURST 
prie gražaus York kelio, aukštai 
besiverčiąs turtas, gasas, elektriką, 
gera mokykla, rinktina apylinkė, 
mokesčiai žemi, be asesmentų. Kai
na $750, — $150 pinigais, $10 mė
nesy. Rašyti laišku Box 1080, 1739

, . So. Halsted St.
AR ESATE KADA MATĘ SUNSEtL... ____________________

PĄRKES? < ■ BESIVERČIĄS TURTAS apte 2¥z
1 '■ |akrų\4-p^ie ^kįsto kelio, ėlektrika, 

Tai yra piknikams daržas, miš-1 žemi mokesčiai, tuoj už Cook kaun- 
kas ir farma su visais miesto pa-|tės lihėfc,’ Du Page kauntėj, arti 
togumais užmiesty, prie Archer 
Avė. arti 135 gat. Daržas didelis, 
turi uždaras šokiams ir barui pa
talpas. Populiarus žiemoje lygiai 
kaip ir vasarą. Be to, yra modernas 
5 kambarių namas, barnės ir ga
ražą kombinacija, viskas tiktai 10 
metų senumo. Farma susideda iš 
30 akrų ir piknikams darže, med
žiai apima 20 akrų. Priešakys 1500 
pėdų prie Archer Avenue ir 1500 
prie 135 gat. Parduos ar mainys už 
pajamų nuosavybę Chicagoj. Krei
ptis į Ben Bohac, 2641 West 51' St.- 
Chicago. Grovehill 1900.

Harrlson. Kaina $875, $75 pinigais, 
$10 mėnesy. Rašyti laišku Box 10B3 
1739 So. Halsted St.

■ m ■ ■ ■■ 1 ■■■ 1 . .. ...................

FINANCIAL •
Finansai-Paskolos

PERKAME PIRMUS MORGIČIUS 
—mokamus ar defaultuotus aukš
čiausia kaina. Rašyti ar telefonuo- 
ti. BELL LOAN CO., Room 1724, 
134 N. La Šalie St. Tel. State 7415.

BIZNIAVAS namas su pagyve
nimu, parsidudda visai pigiai. 4554 
So. Rodkvvell St., dėl platesnių in
formacijų kreipkitės į CHARLES 
ZEKAS, 4425 So. Fairfield Avė.

GERAS INVESTMENTAS. Rei
kalingas $1500 morgičius ant štoro 
ir 3 flatų mūrinio namo. Tclefo- 
nuokite CANAL 2183.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

PARSIDUODA NAMAS, 3 flatai 
ir štoras. Parduosiu ar mainysiu 
ant 2 flačio ar farmos, netoli Chi
cagos. 4213 So. Campbell, antros 
lubos, priešakyje.

MUZIKOS INSTRUMENTUOSE 
$12.00 Smuiką už ...... .......... $4.00
25.00 Albert Klerneta ............  8.00
50.00 Boehm Klerneta ......... 35.00
75.00 Bass Drum setas ... . 50.00
8.00 Gitaras su keisu ........  4.0b
12.00 Porto Phonografas ...... 8.00

Imame taipgi ir senus instru
mentus į geresnius įmainyti. Drum 
heads ir pnonografų springsų dalis 
atnaujiname.

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 MaxWell Street, 3 blokai į va
karus nuo Halsted St. Tel. Canal 
6114.

PARSIDUODA T A VE R N A S, 
Campbell Tavern, 4200 So. Camp
bell Avė. Priežastis—liga. Kaina 
$300:00.

irktiKĄS TURI $200, gali t 
2 po 4 kambarius murini n ą 
Bridgeporte. Namas geram padėji
me; išsimokėti kaip renda. L. V. 
Sirus, 3553 So. Halsted St., Yards 
5118.

Specialus BARGENAI 
■39 PLYMOUTfl, 4 durų, trurikas, 

radio, šildytuvas .......... ... $595
*38 REO—Panel, tobulas mechanįz- 

'mas .....................   $275
’38 OLDSMOBILE, 5 keleivių, ra

dio ir šiįdytuvas .............  $595
’37 PLYMOUTH, 4 durų trunkas, 

radio, šildytuvas .  $395
’37 CHRYSLER, 6 ęilinde.rių, 4 du

rų trunk, radjo ir Šild. su over- 
drive '$395

’37 CHRYSLER, Imperini Sedan, 
Radio ir šildyt, over- drive $345 

’37 DODGE, 5 keleivių, radio ir 
šildytuvas $365

’36 POJSTTIAC, $ cal., coupe ....$265 
’36 PtYMOCTtl Coupe, orig.

juodas     $265
’36 OLDSMOBILE 6 cil. 4 dr. šib 

dytuvas, radio, trunkas .
’35 CHRYSLER—Air Flow,

> drive, radio ir šild........... i....
’35 PLYMOUTH, 4 dr. sedan $265 
’32 FORD, '5 kel. šedanas ..... $85
’30 FORD- Coupe Model A 

rumble seat .....  :....... $45
’30 \VlLtYS, Sedan ................. $35
Atdara vakarais dr sekmadienį.
BUNIN & SONS,

3651 fOGDEN AVT. RockwMl 0434

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
mėsos markętas. Geras biznis, ne
brangiai. 3300 So. Union Avė.

$2652 Į MĖNESĮ PILNAI apmo
ka už 6 kambarius kolonialio na
mo—į tik 7 'metus—sutaupysi $1,- 
500 pagal naują planą puikiausia 
konstrukcija, žemi mokesčiai, nėra 
asesmentų. Rašyti laišku 1077, 1739 
So. Hals'ted St.

Vieną gražią dieną po pietų 
į mano dirbtuvėlę atėjo geras 
ir senas Tiaujienietis p. F. Jan- 
kaiiskas. Sako, nors dar negreit 
mano prenumerata pasibaigs, 
bet atnaujink, kad gautum dau
giau balsų. Tačiau ačiū. Kad 
butų daug tokių gerų draugų, 
pasiekčiau pirmą laipsnį, kaip 
p. T. RypkeviČius mari velijo. 
Ačiū p. Rypkevičiui. Gal keno- 
shiėČiai subrus ir parems ma
ne.

Dirva plati ir, rodos, visi dir
ba '(vieni ne pilną laiką, o ki
ti pilną) ir yra tokių, kurie ne
turi jokio laikraščio. Nežinia 
•ką tie žmonės ųiario. Tur būt, 
mirdami mano su savim tuos 
skambučius, pasiimki. 'Gaila ir 
lūbai gaila, kad mes nenorime 
apie pasaulį niekei žinoti.

F. Jankauskas yra darbo 
žmogus, mylintis apšvietę ir 
yra labai draugingas vaikinas, 
mylintis “Naujienas”. Jas ilgus’ 
metus skaito. 'Geistina butų,’ 
kad dr kiti jaunikaičiai -paimtUI 
pavyzdį iš p. Jaukąuskio^ro to-

...$395
over
$265

t

$85

PARDUODU TAVERNĄ, pigiai 
arba priimsiu pusininką. Vienai 
moteriai per sunku. 715 West 120 
Street.

TAVERN — LUNCH parsiduoda 
.'pigiai, išdirbta per daug metų, ge
ra vieta. 4949 So. Halsted Street.

PARSIDUODA ROAD HOUSE 
pigiai "prie Kean Avė. ir 112 St. 
Savininkas serga. Turi parduot/ 
greitai. Klauskite CHARLES.

PRAK1LUSIO savininko vertybė, 
5 kambarių bungalovv, karštu van
deniu šildoma, puikus uždari por- 
čiai, 2 karų garažas, prie gero su
sisiekimo, arti mokyklos ir bažny
čios. 61’29 S. Karlov.

VVHOlLsALE FlTRNltuRE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cašh už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar Tašy
kite dėl daugiau informacijų. JViem- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
namu, 5 kambariai gyvenimui, 
"naujai ištaisytas, •pigi kaina.

4612 So7 Marshfield Avė.

PARDAVIMUI plytinis namas 
dviejų aukštų — 6 ant pirmo, pen
ki aūt antro, karšto vandens šil
dymas, naujai dekoruotas, 2 karų 
garažas. 3624 W. 63rd PI.

FURNITURE-FIXTUBE FOR-S ALE

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge-‘ 
r6j Vietoje. Biznis 'išdirbtas per 
daug metų Marąuette Parke.

6954 So. Western Avė.

VARTOTŲ 
RAKANDŲ 
BARGENAI6 KAMBARIŲ bungalovv $4,950, 

dideli kambariai, 2 karų garažas, 
33 pėdų lotas, $900 pinigais. Liku
sią po $38.27 mėn. su palūkanomis 
iš 'Woi 10822 S. Wnbftšh Avė. 
S. A. Van Dyk, 5443 S. Halsted St. 
Yards 3360.

Ref rigeratorius $39.50 
Pečius gasu ir anglimis 
kūrenamas .....   $19.00
Moore anglinis šildomas 
pečius dėl 4 kambarių,' 
garantuotas 10 
metų .................. $25.00
DANFEL FURNITURE

COMPANY 
2602 W. 69 St. 

DANIELIUS T.. KEZES, Sav.

!

namas nuo $4500 ir
i

RENDAI tavernas . ir sale prie* 
2603 S. Jefferson St., gera vietą 
rtakjttiniėrms jpąrėn'giminns. ] 
M. Cabek,_ R. 1, Bensenville, *n.,

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA-UASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSK1S FURNITURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

'kiį yra daug, o laikraščio jo- 
ki<y Tiėtųri; yieh tik a'i'ft Veja 
laiką J didžia. Paimkime miglūs. 
Iš ryto įjie^ūsiperka laikraš
čius ir į darbą juos pasiima, o 
mės ir Aiamie jų neturime.

C. K. Braze.
——■.. .t,.......:,,.,. i.,j_____ ■!

Pirkite tose krautuvėse, ku-

’ REftDON Tavernas su visais: 
Įtaisymais, fcizniš išdirbtas pey 
daug metų, arba .parduosiu biznį 
su namu. 332^2 So. Morgan St.
LiiL 4 I lif'A » i .i...-—-,,

.............. .......... .. ’

JAUNA našlė parduos taverną 
hr -pidi/ns -partrfėVį, persunku Vie
nai -moteriai. 1223 W. 31 St.

MARQUETTE PARKE BARGENAI: 
12 bungalows* nuo $3800 ir aukš. 
18—2 flatų nuo $5900 ir . aukšč. 
13—4 flatų nuo $8500 ir aukšč. 
I)—10 flatų nuo $18,500 ir aukšč. 

15 bizniavas 
HiikšČiftu

12 katedžčs nuo $1800 ir aukšč. 
Visi parsiduoda su mažu įmoke- 

Vieta jimu arba priims mainais ką kas 
Rašyti tuni. Kreipki^s C. P. Suromskis, 

, , , . A TT TTTT4TZAO T-4»» *’*• *». *, uęuOCU VlllC, ’ III., 1)816 , XVCStCl 11 AvC., (llOVCllillnos garsinasi ‘^NAUJIENOSE” .ar šfeukit Bensenville 66 M. 0306, Vakarais Prospect 0176.
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automobilistas

Helen Chesna

šeštadienis, spaliu 7, 1939

Iškilmingai 
Palaidojo 
Kar. Mundeleina

Tėmykite Pirmadie
nio “Naujienas”

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Su karališka pompa ir iškil
mėmis Chicagos katalikai va
kar palaidojo savo bažnyčios 
“karalaitį“, Jurgį Kardinolų 
Mundeleiną, kuris netikėtai pa
simirė spalių 2 d., rytą, sulau* 
kęs 67 m. amžiaus.

Po iškilmingų pamaldų Holy 
Name katedroj, kurios užsitęsė 
kelias valandas, ilga dignitarų 
ir tikinčiųjų procesija nulydėjo, 
velionio liekanas Mundeleinan, 
kur jos buvo palaidotos kryp- 
toje, po koplyčios altorium.

Pamaldas laikė popiečiaus at
stovas Amerikai, Amleto G. Cį- 
cognani, asistuojant vyskupams 
ir kitiems aukštiems bažnyčios 
valdininkams.

Savo oficialėj rolėj laidotu
vėse dalyvavo Lietuvos konsu
las p. P. Daužvardis.

Pirmadienį, spalių 9 d., visų 
iki šiolei užsiregistravusių kan
didačių į gražuoles paveikslai 
tilps “Naujienose“.

Gražuolių rinkimas įvyks 
spalių (October) 18 d., Lietu
vių Auditorijoj. Pradžia 7:30 
vai. vakare. ,

Anksčiaus atsilankiusieji pir
mutiniai 500 asmenų gaus la
bai gražias dovanas, kurias su
teiks New City Furniture Mart. 
Jų krautuvė randasi 1654-6 W.t 
47th St. Kas pavėluos — do
vanų negaus.

Kontesto Vedėjas.

T" .......... .

Apie Pasikėsinimus 
b Netikslius 
Užsimojimus

---------—■• .

DAR APIE GARFIELD 
PARKO KLIUBĄ.

Rs.

Stalinui
Lietuvių Prekybos Butas Illi

nois valstijoje užvakar pasiun
tė į Maskvą tokio turinio 
gramą:
Hon. Joseph Stalin .
Moscow, Russia

Lithuanian Chamber of Com- 
merce of Illinois will appreciate 
ūse of your good offices retum- 
ing Vilna to Lithuania pu rs u ant 
to treaty mada in 1920.

John Kaledinskas, presidęnt.

telę-

Rezignuos Armour 
Tarybos Pirminin- 
kas Prince

Iš New Yorko ateina žinia,
- > * ■ .' *kad iš pareigų netrukus^ rezig
nuos Armour and Company 
bendrovės direktorių tarybos ir 
finansų komisijos pirmininkas, 
Frederick H. Prince. Jis yra 
80. metų amžiaus ir 
Bostone.

gyvena

Mirė Suparaližuotoji 
Motina

Mount Sinai ligoninėje vakar 
pasimirė 22 metų Mrs. Gertrude 
Epštein, suparaližiuotoji moli
na, kuri užvakar pagimdė kūdi
kį “plieno plaučiuose“. Ji turė
jo gulėti tame instrumente, ka
dangi savo jėgomis negalėjo 
kvėpuoti. Daktarai po kūdikio 
gimimo džiaugėsi, kad motina 
išliks gyva, bet vakar paraližius 
suėmė ir jos širdį. Kūdikis, 6 
suvirs svarų mergaitė, laikosi 
gerai..

Milžiniška Chicagos 
Biznių Apyvarta

Sprogimas Sužeidė 
šešis Tunelio 
Darbininkus

Trys Miršta.
Naujos Chicagos filtracijos 

stoties tunelyj, prie Michigan ir 
75th St„ dinamito sprogimas 
sunkiai sužeidė šešis darbinin
kus. Trys yra arti mirties. Su
žeistieji yra: »

William Sommers, 4643 Mi
chigan; Joseph Cailotto, 2346 
Galumet avenue, Freeman Coo- 
ney, 4227 S. St. Lawrence; Al- 
bert Scott, 1923 Polk st.; John 
Chorak, 10101 Commercial, ir 
David Deąuila, 2027 Prairę avė.

Užsidaręs Bankas 
Išmokėjo 108%

Depozitoriams Smagi 
. Naujiena

Užsidariusio- Rockfordo, 
banko, Forest City National 
Bank, depozitoriai nepradirbo 
savo pinigų, kai tas bankas 
uždarė duris keletą metų at
gal. i ! ■ l'1' .

Šiandien visi rockfordiečiai, 
kurie turėjo banke pinigų, gaus 
$1.08 suviršum (8.02 centus) 
už kiekvieną ten buvusį dole
rį. Reiškia, atgavo visus savo 
pinigus ir dar gavo po 8 su
viršum centų su kiekvienu do
leriu uždarbio. •

Kad butų daugiau tokių ban
kų! r

111

(tokius Automobilius 
Zhcagiečiai Perka
Per Rugsėjį Firmos Pardavė

4,832

• Vakar ir užvakar vakare au
tomobiliai užmušė sekamus čhi- 
cagiečius ar apylinkės gyvento
jus: v

Timothy Sullivan, 61, nuo 
856 Rdscoe St.;

Mrs. Rose Medek, 21Q3 E m- 
wood st., Berwyn.
• Hit-and-rUn
sunkiai sųžeidę du kūdikius, 2 
metų Sheldon Morjoseph; nuo 
4415 Greenvięw avė., ir 3 metų 
VValdimier Mach, nuo 1808 Clą-; 
rence avė., Berwyn. Suvažinė
jimais policija apkaltino 22 
metų jaunuolį iš Cicero, Ray- 
mond, Bednar, nuo 2303 61st 
avenue.

Studentų 
Parengimėlis 
Spalių 15

kiek-'Kai sekmadienis ateina, 
vienas patenka į tokią nuotai
ką, kad, ot, biskį pasiplepėjus, 
pasisvečiavus, kur nors nuva
žiavus, o ne praleisti visą šven
tadienį namuose besėdinėjant.

štai, ateinantį sekmad enj, 
spalių 15 dieną, Lietuvių Stu
dentų Klubas rengia “čard & 
bunco party” gražiame Zig Zag 
Klube, 6819 S. Wėstern) Avė. Ir 
kodėl nenuvažiuoti į tą party? 
Susitiksite su savo draugais, 
pasišnekučiuosite ir, laimei nu
sišypsojus, laimėsite dar kokį 
prizą.

Pradžia 2:30 v. vakare,. Įžan
ga 40 centų. —B. P.

Susitaupykite 
Pinigų Nuo 
Vynuogių 
t ' - ■ ' t * ■' , .

(> ■■ 1 ’ h • ' ,

y** žem»u- 
šios .^ąįn<>| vynuflggms. Notint 
štis^lfluąyjtf .pinigo pirkite dąu 
bar; b pasirinkimas pats pui
kiausias,, .žinoma, jei pirksite 
tiesiai Iš traukinio prie 2700 
South i Ashland avenue. 6ia kas
dien pribūvą dideli siuntiniai 
tų ‘ vynuogių iš Kalifornijos ir 
kitų didžiųjų auginimo vietų..

: ’i7'- '

Kiekvienas gali pirkti,- šięniis 
taip žėmomią/kainomis, atėjęs 
: Chicago Produce Terminai, 
2700 S. Ashland avė; Čia kas
dien ,at,dara ir net sekmadi^- 

liais. (Skelb.)

c

— Skaitytojų Balsai —
Rugsėjo '28 zd. “Naujienose“ 

buvo rašytą apię. Gąrfięld Par
ko Vyrų ir Moterų Pašelpin; 
Kliubą. Rašė kliubo pirm., G. 
Medalinskas. Kiek pirmiau 
“Kliubietis“ parąšė korespon
denciją, iškeįdąmąs Garfield 
P. Kliubo “netikslius pasimoji- 
mus“.

Pusmetiniam susirinkime ne
buvau, nes, vieną, negavau ži- 
nios-pranešimo,, nors pirm, tei
sinosi, kad siuntė. Antra, tas 
susirinkimas lyg’ ?tiksliai buvo 
iškeltas iš vietos kolionijos, gal 
tais sumetimais, <kad nąriai ne
susirinktų ar mažiai susirink
tų. Buvo net Cicero j.

O betgi tas susirinkimas, 
kaipo pusmetinių, buvo svar
bus, ir tam reikėjo daugiau aty- 
dos, kadangi ėjo kalba apie 
Kliubo turtą, tai,yra visų narių 
turtą, o ne vienos ypatos.

Kaip ten nebūtų, bet kliu- 
bas, kaip ir . visos draugijos, tu
ri įstatus ir išsirenka valdy
bą, kad tuos įstatus prižiūrė
tų ir gyvenimąn vygdytų.

Nekalbėsime apie įstatų be
val
iuos

• šiandien, 2:30 v. p.p., Field 
Muziejuj prasideda nemokamos 
paskaitos apie gamtą. Jos bus 
iliustruotos įdomiais filmais. 
Paskaitos įvyks kas šeštadienį 
per spalių ir lapkričio mėne
sius. Field muziejus randasi 
prie 12-tos, netoli ežero.

0 » $
• Prie 2615 N. Avers Avė., 

grupė praeivių suėmė nebylį 
Peter Michuda, kuris bandė už
pulti dvi jaunas moteriškes. Jis 
yra 27 metų amžiaus. Užpulto
sios buvo Lillian Mazurck, 21 
metų amžiaus, nuo 2530 North 
Hamlin Avė., ir Miss Eugenia 
Bienia, 20, 'nuo 2437 N. Ham
lin Avė.

KANDIDATE Į “MISS LITHUANIA 1940”

No. 
kad

rūmą, bet priminsime ar 
dyba tinkama ir ar pildo 
įstatus? (

Pirmininko Pareigos
Pirmininko privalumuose 

4, , sako; Jis turi tėmyti,
Kliubo įstatai butų pildomi. Pa
žiūrėkime ar įstatai yra pildo
mi: Kiek pirmiąų priėmė narį 
daug senesnį, JĮjėįiį įstatai nu
rodo ir dar sąlygomis, kokių 
visai įstatuose nėra: be pašal
pos ligoje. Ką apgaudinėja, na
rius ar įstatus!?'^ . J.
‘ SKYRIUS IV: “Nauda Drau
gų“. Pasajrįojię yra, jei mirus 
nariui per dvyliu, mėnesių (12) 
niekas, iš giminių ar draugų 
nepareikalaųs, pomirtinė pasi
lieki kliųbo jždę',^ Viena pomir
tinė ' buvo išmokėta, rodos, po 
trijų metų po mirimo.
' Eikime toliau^ Tik praeitam 
•klihhP susirinkime, priėmė 
hyvą moterį, išbrauktą 
prieš ; 18 mėnesių 'už seną

» B O
• Vakar paaiškėjo, kad 15 

metų mergaitė, kuri buvo ras
ta gulinti be sąmonės ant šali
gatvio prie Wabash ir Van 
Buren, yra Betty Louise Au- 
stin, Mary Aid School mokinė, 
iš Mount Prospect. Ji bandė 
nusinuodyti. Mergina dabar gu
li St. Luke’s ligoninėj. Pasveiks.

• Anglų rašytojas, John W. 
Wheeler-Bennett, kuris nese
niai parašė įdomią knygą, “The 
Forgotten Peace of Brest Li- 
tovsk“ pareiškė, kad vokiečių 
rusų karo sutartis yra, “ben
dro nepasitikėjimo sutartis“. 
Jis kalbėjo Chicagos Užsienio 
Reikalų Taryboj. Hitleris Jr 
Stalinas nepasitiki, vienas kitu 
nei už žinksnio, sutartis atstu
me Italiją nuo Vokietijos ir su
vienijo visus Anglijos žmones 
ir paskatino jų pasiryžimą ko
voti su diktatūromis iki galo. 
Jis padarė pranašavimą, kad 
dabartiniai Hitlerio taikos ar 
paliaubų pasiūlymai nueis nie
kais. . ,lf

p
• Sunkiai susirgo

Viena iš Jų Atstovaus Lietuvius 1940 Automobi
lių Parodoj. Gaus Puikias Dovanas.

Gražuolės rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa
lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijos 3133 So. Ha’.sted 
Street

Išrinktoji gražuolė “MISS LITHUANIA 1940” ne 
vien laimės garbę dalyvauti Automobilių Parodoje, bet 
kartu gaus ir puikias dovanas.

Užsiregistruoti konkursui galima tuojau, tad lietu
vaitės, skubėkite, nes laiko liko nedaug. Išpildykite šios 
dienos “Naujienose” telpantį kuponą ir priduokite “Nau
jienoms” kartu su savo paveikslu. Gerai padarytas pa
veikslas geriau atrodys ir laikraštyje.

Jeigu kuri mergaičių neturite tinkamo paveikslo, tai 
nueikite i New City Furniture Mart, po antrašu 1654-56 
W. 47th St. Jie padarys jums tinkamą paveikslą.

ŠTAI KOKIAS DOVANAS SUTEIKS NEW CITY 
FURNITURE MART, 1654 W. 47 St., LAIMĖJUSIOMS 
GRAŽUOLĖMS.

PIRMA gražuolė gaus: Complete Bedroom setą, su
sidedantį iš Dresser, Chest, inner springs mattress ir 
springsų — vertės $175.00. Nuo Automobilių Show dar 
gaus Evening Gown ir $35.00 cash kaipo ipokestį už iš
liktą laiką.

ANTRA gražuolė gaus $89.00 vertės radio.
TREČIA — gaus $45.00 vertės Cedar Chest.
KETVIRTA — gaus 3 šmotų bedroom lempas ir lo-

&e- 
jau
na-

pa-

u .

vai užtiesalų, vertęs $25.00. < sų' /
PENKTA 100 šmotų linen sėt, vertės $15.00. Be 

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingų bankietų.

Lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus tuoj aus išpil- 
dykite “Nau i ienose” telpanti kuponų ir prisiųskite “Nau
jienoms”, 1739 So. Halstęd St.

gansus 
Michael Ręese ligoninės gydy
tojas, Dr. Bernard Portis. Jis 
turi “encephalitis“ — smegenų 
negalavimų, kuris vadinamas 
“miegojimo liga“. , Dr. Portis 
yra 42 metų amžiaus ir gy
vena adresų 1023 Hyde Park 
Bulvaras.

» » »
• 35 metų lakūnas Clarence 

Tovvner iš DeKalb buvo užmuš
tas kai ant jo užvirto trakto
rius ir traktoriaus tanke buvęs 
gasolinas užsidegė. Nelaimė 
įvyko ant vieškelio 30, prie 
Hinckley, III.

» B »
• 24 metų, mergina Miss 

Anna Sypula buvo nuteista ka
lėti 3 metus Dwight moterų 
kalėjime už tai, kad ji apleido 
savo jaunutį kūdikį. Kartu su 
ja buvo nuteista Mrs. Anna 
Cahill, nuo 2908 W. 38th PI., 
pirmosios mylimojo< sesuo.

» » »
• Apskričio kriminalis teis

mas paskelbė, kad spalių 16 d., 
pradės svarstyti kaltinimus ke
liamus miesto teisėjui Eugene 
L. McGarry. Jis yra kaltina
mas prasižengimu teismų įsta
tymams ir savo pareigoms.

» o o
• Vakar nudvėsė garsus Chi

cagos šuo, Nubia. Ji buvo pir
ma “Matančios Akies“ šuo Chi
cago j, ir priklausė aklam advo
katui Herbert F. Geisler, nuo 
160 N. LaSąlle street. (žiūrėk 
pereito, ketvirtadienio “Moterų 
Skyrių“.)

» » »
• Iš automobilio pastatyto 

prie 4753 N. Pulaski Road, ne
žinomas piktadaris pavogė $200 
vertės smuiką. Automobilis ir

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardėPrieš pirmininką reikėtų 
vartoti įstatų Skyrių V, No. 2, 
kuris nurodo “Bausmes virši
ninkui už įstatų nepildymą“.

Pirmininko priedermė prižiū
rėti, kad kasieriųs butų po kau
cija, o to nedaro.

Pirm, savo, pasiteisinime sa
ko:. “O jeigu Kliubietis nesu
prato apie kurią bendrovę nu
tarimas kalbėjo,, tai yra jo pa
lies kaltė,“ ' ?

Nebuvęs susirinkime negalit! 
lakyti, kurio yra tiesa: “Kliu- 
biečio“ pirmiau rašytoji koresp., 
ar pirm, pasiteisinime. Bet, 
^nian gera? yra ^žinomos pirmi
ninko kelios klaidos, papildytos 
netolimoj, praeityj.

Įstatų “Komedija“
Porą mętų atgal buvo nu

tarta taisyti klįubo įstatai. Iš
rinka komisiją, kuri darė kas 
išrodė tinkamiausia dienos rei- 
kaląvimams, Ką darė pirm, su 
sayo bičiuliu? Padavė pataisy
mą ir priėmė, Bet kai reikėjo 
spausdinti, tai dėl netinkamu
mo, kptpiąijps. nariai nepąsira- 
šė ir net pats pir^pininkas sar- 
įnatinęsĮ, Tęs . popierėlis buvo 
atspausdintas ir yra dedamas 
į knygutes.
’ Juokdarys gąh pasigaminti

-■ vj . 1_____ i. ■ 'd.L.:_____ ____

Antrašas

Maudykles Ir 
Virtuves Dalykai

Ųž yis geriausių sinkų 
geldų, vanų ir kitokių moder- 
nos virtuvės bei maudykles 
rengimų krautuvė, galima sa
kyti, yra pietinėje miesto da- 
yje, būtent S. Dįpper Plumbing 
and Heating Supply Co. Jos 
antrašas 1547-51 W. 51 st S t, 
Tel. Yards 2255-2256.

Jei reikalas ką nors iš kai* 
barnų daiktų pirkti, tai pirm 
negu aplankysi tos rųšies krau
tuvę kitur, ateik pasižiūrėti 

(Skelb.)

Telefonas

Aukštis: coliai. Svoris:

Amžius

sv.

UžsiėmimasCook apskričio automobilių 
agentūrų sąjunga, skelbia, kad 
per rugsėjo mėnesį jos išpar
davė 4,832 (dvigubai daugiau 
negu rūgs., 1938 m.) automo
bilius.

Štai kokius automobilius chi- 
cagiečiai pirko (tai daugiausia 
1939 metų modeliai, retas 1940 
metų modelis buvo paleistas 
apyvarton):

Plymouth ..........
Dodge ................
Chevrolet ..........
Ford ............  ...
Buick ................ .
Packard ............
Studebaker .......
Pontiac .............
Oldsmobile .........
De Soto .... ........
Nash .... j............... .........

Hudson ..............
Mercury ............
Chrysler ........
Lincoln-Zephyr 
Cadillac La Šalie 
Willys Overland 
Graham ............
Hupmobile ........
Miscellaneous ...:

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly-

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

Parašas

$44,000,000 Per Menesį
Cicero, III

va-

Ha

Smuiką priklausė chicagieČiui naudojamas arklių _  .   - . - v . - v NIohh unictni ic
J.

4,832

galima
“NAUJ

Henry Voit, kuris gyvena ties 
paduotu adresu.

• Iš St. Charles pataisos na
mų berniukams pabėgo 15 me
tų įnamis, William Green. Jis 
buk yra 63-čias įnamis ištru
kęs iš įstaigos šiais metais. Garsinkitės “N-nose”Remkite Tuos Biznierius, ,ku 

rie Garsinasi “NAUJIENOSE

Viso 
.......

Montgomery Ward firma 
kar paskelbė, kad rugsėjo mė
nesį turėjo $44,742,767 apyvar
tos, apie $6,200,000 daugiau ne
gu pernai, per rugsėjo mėne
sį.

Walgreen vaistinių grandinė 
praneša, kad jos krautuvės per 
rugsėjį pardavė prekių už $6,- 
107,747, apie $500,000 daugiau 
negu pernai.

Panašiais biznio padidėjimais 
džiaugiasi visos stambios Chi
cagos biznio/ firmos.

Rytoj vakare Chicagos Civic 
Operos rūmuose įvyks koncer
tas, rengiamas sušelpimui Len- 

‘ kijos karo aukų. Dalyvaus žy
mus lenkų solistai: dainininkas 
George Czaplicki, smuikininkas
Michael Wilkomirski ir pianis
tas Thaddeus. Kozuch. Koncerte, 
rengia Young Women’s Letion 
of Chicago. Tikietus 
gauti prie durų.

955
507
481
463
438
338
266
225
206
192
192
192
145
144 ’
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šįvakar Harvest 
Šokiai < t 

f y, ■ • ,■ ’ f
w j1; > "

Marąuette saįėje, artt Western 
avėnųe, prie 69th St., šįvalcąp 
įvyks Naujos Gadynės ęhortį 
rengiami “Harvest“ šokjąi. 
bus atidarymas 1939-1940 me* 
tų sezono choro darbuotei, nau
jų narių “įvesdinimas“ ir sma
gi stieiga “atpaujinimui pažin
ties“ tarp į choro narių ir jo 
draugų rėmėjų. .panašių lapelių įągąl savo no-

Kas norite linksmai vakarą rą ir dalinti nariams. O jie ne
žinotų, ar jią • tiltrgą, ar ne, nes 
yra be jokio pą^šo. /

. , y J J^^, Pranokus.
M.'ll JjliMU II. Į ll.y.m |i ,|M.. III ■■■■ĮIUI ...Hll'h. II.

•Remkite tuos, kurie 

 

garsinasi 
^08^

praleisti, atsilankykite, Gyps 
Jurgio Steponavičiaus muzika, 
ęhoristai žada išpildyti trumpą, 
linksmą programėlį, ir viįp-’ 
kią. įvairenybių? Įžanga tiktąi 
35c., pradžia 7:30 v.v. Bukite!

• Vakar policija sugrąžino lai
svę 12-kaį berniukų iš Parker 
High School mokyklos. Jie bu
vo areštuoti, 1 kai tos mokyklos 
mokiniai, norėdami pakelti sa
vo footballo komandos ūpą, su
rengė triukšmingą ir smarkoką) 
demonstraciją mokyklos atleti
kos lauke. Parker komanda tu
rėjo susikibti su Fenger High 
school footballininkais.

a o o
• Chicagos apskričio ligonine 
vakar pradėjo naudoti naujus 
vaistus plaučių uždegimo gydy
mui. Tai taip vadinamas “kra- 

! hkų serumas”. Pirmiau buvo
serumas.

Nauji vaistai buvo išbandyti ir 
sumažino mirtingumą 25%.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
’^d pačios Naujienos 
vra naudingus

Šurum-Burum.
Prieš kiek laiko p. Helen. Ru- 

dinskienė liko pusininke taver- 
no biznio ponios Bernice Lin- 
gienės, 4837 W. 14th St., Cice
ro, III. Kadangi partneriuos biz
nį pradėjo neseniai, todėl pri
prastu budu šeštadienį ir sek
madienį, tai yra October 7 ir 8 
dienomis, rengia didelį Šurum- 
Burum atidarymų; turės gera 
muzikų, įvairių gerų gėrimų ir 
skanių užkandžių, kuriuos prie 
gėrimų duos nemokamai.

Kadangi ponios Bernice Lingė 
ir Helen Rudinskienė turi daug 
draugų ir pažįstamų, tai tikiuo
si, kad atidarymo dienomis pa
sistengs kiekvienas atsilankyti 
ir su visais atsilankiusiais sve
čiais smagiai laiką praleisti.

Kaimynas




