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Anglija Nepripažįstą Vilniaus Pervedimo
STALINO KONTROLE LIETUVOJE PILNES 

NE, NEGU LATVIJOJ AR ESTIJOJ
Vilniuje pasiliks rusų suorganizuoti 

sovietai

Vil-

spa-

realybė gali pasikeisti į nema
lonų sapną. Nes rusų-lietuvių 
sutartis reikalauja, kad Lietu
va paliktų Vilniuje sovietus, 
kuriuos bolševikai jau spėjo 
ten suorganizuoti. Gal būt, 
bolševikai mėgins skiepytį 
tuviams sovietų sistemą 
Vilnių.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, spalio 
. — Kalbėdamas ketvirtadie- 

parlamentui,

kad
He-
per

KAUNAS, spalio 12. — Lie
tuviai dideliu džiaugsmu pasi
tiko žinią, kad Lietuvai grą
žinamas Vilnius. Kad prie Vil
niaus dar duodamas Gardinas 
ir Lida, kartu su žymia 
niaus koridoriaus dalimi. 

---X—X-- X--  
BERLYNAS,’ Vokietija,

lio 12. — Oficiali vokiečių ži
nių agentūra D.N.B. ketvirta
dienį praneša, jogei Lietuvos 
seimas susirinks ateinantį šeš
tadienį rusų-lietuvių abipuses 
pagalbos sutarties svarstyti. 
Seimas, manoma, ir užgirs su
tartį.

Lietuvos armija neužilgo pra
dėsianti okupuoti Vilnių ir ki
tus grąžinamus Lietuvai punk
tus. 

. -- X---X---X--
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 12. — Lietuvos užsienių 
reikalų ministėris Juozas Urb
šys ir kiti Lietuvos delegaci
jos nariai trečiadienio vakare 
apleido Maskvą. Pirm išvyk- 
siant, sovietų vyriausybė suren
gė jiems pagerbti vakąrienę, 
kurioje dalyvavo patš Juozas 
Stalinas, užsienių reikalų ko
misaras Molotov, Kalininas ir 
kiti bolševikų viršilos. 

—X—X—X—
Dalykai, paviršium žiūrint, 

lietuviams atrodo neblogai. Grą
žinamas Vilnius, Gardinas, Vil
niaus koridoriaus dalis. Bet...

LONDONAS, Anglija, spalio 
12. — Britanijos valdžia įspėjo 
Lietuvos vyriausybę, kad ji ne
gali pripažinti Vilniaus ir jo 
krašto pervedimo Lietuvai. Bri
tanijos valdžia negalinti užgirti 
atidavimo Lenkijos teritorijos 
kitai valstybei.

Pranešimai iš Berlyno ket
virtadienį sako, kad Lietuvoje 
sovietų Rusija pastatys 20,000 
savo kariuomenės. Rusų ka
riuomenės punktai busią Kel
mėje, Vilkavišky ir Kaičiadory- 
se ir gal kituose miestuose 
Tačiau tai ne viskas... 

—x—x—k—-
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 12. — Bolševikų žygių Pa
baltijo valstybėse stebėtojai 
mano, kad kontrolė, kurią Sta
linas įgijo Lietuvoje, yra stip
resnė ir pilnesnė, negu rusų 
kontrolė Estijos arba Latvi
jos.

Tatai * rodo paskelbta ketvir
tadienį rusų-lietuvių sutartis. 
Bolševikai ne tik paima Lie
tuvą savo kontrolėn, pastaty
dami Šaly raudonosios armijos 
garnizonus. Lietuvai tenka pri
imti ir sovietus savo teritori
joje.

Teisybė, Vilnius grąžinamas
Lietuvai. Lietuvių svajonės, at-^orką ir atgabeno 577 ameri 
rodo, pavirsta realybe. Bet ta

Britai pagavo didelį 
vokiečių prekybinį 

laivą
LONDONAS, Anglija, spalio 

12. — Britanijos laivynas ket
virtadienį paskelbė užgriebęs 
vokiečių prekybinį laivą Cap 
Norte. Užgriebtas laivas yra 
15,615 tonų talpos. Laivas plau
kiojo tarp Vokietijos ir pietų 
Amerikos.

Daromi spėjimai bene bus 
Cap Norte tas užpuolikas, ku
ris neseniai paskandino britų 
prekybinį laivą Clement.

Britai ir rusai pasi
rašė prekybos 

sutartį
LONDONAS, Anglija, spalio 

12. — Britanija ir Rusija pa
sirašė prekybos sutartį. Pagal 
ją britai gaus rusų miškq, o 
rusai gaus britų gumos ir ci- 
nos.

Rusai gabens britams mišką 
iš savo šiaurės uostų. Kai ši
tie uostai užšals, tai miškas 
britams bus gabenamas iš Juo
dosios juros uostų per Darda
nelus į Viduržemio jurą ir to
liau.

Ryšium su gabenimu gumos 
ir cinos rusams keliamas klau
simas, ar rusai nesiųs tų1 reik
menų Vokietijai. Atsakoma 
taip: Britanija duosianti ru
sams tiek šitų produktų, kiek 
pačiai Rusijai yra reikalinga. 
Taigi rusai nestengs pasiųsti 
jų j Vokietiją.

Kai kurie7 komentuoto j ai po
litikos klausimais sako, kad 
rusai priėjo išvadą, jogei Hit
leris karą, pralaimėsiąs, todėl ir 
pradėjo overtiuras santykiams 
su Britanija ir Francuzija pa
gerinti.

Laivas Iroųuois pa 
siekė New Yorką

BRITANIJA ATMETĖ HITLERIO 
TAIKOS SĄLYGAS

Viršuj žemėlapis rodo Lietuvą 1919 metais. Vilnius ir 
Vilniaus kraštas priklausė lietuviams. 1920 metais lenkai at
ėmė Lietuvai Vilnių ir visą teritoriją, pažymėtą bruoželiais 
apatiniame žemėlapy, šiomis dienomis pasirašyta su rusais 
sutartimi Vilnius, Gardinas ir dalis atimto8 teritorijos grą
žinami Lietuvai. i '

Turkų-rusų paktas 
paruoštas

LONDONAS, Anglija, spalio
12 Pranešama, kad turkų- 
rusų paktas jau paruoštas. Ti- 
kiihasi, jis bus pasirašytas i 
24 valandas. Pd to britai ir 
francuzai pasirašys sutartis su 
Turkija. Britų-turkų sutartis 
numato abipusę pagalbą kovai 
prieš agresorius Viduržemio ju
roje. Taipgi pagalbą kovai 
prieš vokiečių agresiją Balka
nuose. Tačiau turkai nekariau
sią prieš rusų užsimojimus Bal
kanuose.

Vėl vėliavos saliuta-

SĘCAUCU&, N. J., spalio 12. 
— Prieš ketverius metus Alma 
Hering, -duktė" tėvų/' kurie, pri
klauso Jehova VVitnessės sek
tai, atsisakė saliutuoti Jungt. 
Valstijų 'vėliavą. Ji tapo paša
linta iš viešųjų, valstijos 
laikomų mokyklų;

Mergaitės byla, anuomet 
šaukė nemažai visuomenės 
męntarų ir ginčų. •

L, I '• ’

šįmet Almos sesuo, 10 Die
tų Vivian Hering, mėgino įsto
ti į viešąją, valstijos užlaiko
mą mokyklą. Paklausta ar ji 
saliutuos vėliavą, mergaitė at
sakė, kad nesaliutuos. Mokyk
los vadovybe nepriėmė jos. Jai 
teks mokintis privačiai užlai
komose mokyklose.

už-

• *
1S

ko

NEW YORK, N. Y.; spąlio 
12. — Laivas Iroųuois trečia
dienio vakare atplaukė j New

Rusija pasiuntė 
$23,000,000 aukso 

į Vokietiją
LONDONAS, Anglija, spalio 

12. — Pranešimai iš Rigos, 
Latvijoje, sako, kad sovietų 
Rusija pasiuntė j Vokietiją 17Va 
tonų aukso, vertės $23,000,000. 
Londone pasiuntimas šito auk
so sukėlė spėjimų.

Britams atrodo, kad Vokie
čiai turėtų siųsti auksą rusams, 
o ne rusai vokiečiams.

Vienas aiškinimas ; yra toks, 
kad rusai nori parodyti savo 
draugingumą vokiečiams. Ki
tas, kad rusai nupirkę iš vo
kiečių užgriebtus Lenkijoje ka
ro pabūklus ir amuniciją ir mo
ka auksu vokiečiams.

C.I.O. konvencija at 
sakys į prez. Roose 

velto atsišaukimą

Kanuolės kalbės at
eity -r sako naciai

kiečius iš Europos.
Kelionėje jura buvo audrin

ga. Pasažieriams kelionė jau 
vien dėl to buvo nesmagi. Be 
to, laivas tapo įspėtas apie grū
mojimą jį paskandinti. Daryta 
kratos tikslu patirti, ar nėra 
jame bombų. Tatai padarę dar 
daugiau nesmagumo pasažie- 
riams. Bendrai pasažieriai ne- 

Debesuota; vėsu; saulė teka patenkinti kelione ir lengvai 
5:59 v. r., leidžiasi 5:14 v. v. (atsiduso, kai išlipo krantam

ORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 12?. — Po Britanijos prem
jero Chamberlaino kalbos par
lamentui ketvirtadienį, Vokie
tijoje Adolfas Hitleris, užsie
nių reikalų ministėris Von Rib- 
bentrop ir kiti artimieji Hit
lerio patarėjai turėjo trijų va
landų konferencijų. r ? 
x Konferencijos dalyviai, sako 
painformuoti naciai, priėję iš
vadą, kad taikos su talkinin
kais negalima -tikėtis. Toliau 
derybas vesti esą bergždžia, at
eity vietoj žodžių kalbėsiančios 
patrankos. Vokietija pradėšian-jcių sp; 
ti rimtą katą.

SAN FRANCISCO, Cal., spa
lio 12. — Industrinių Unijų 
Kongreso pirmininkas, John 
Lewis, gavo prez. Roosevelto 
paraginimą atsteigti taiką Ame
rikos organizuotų darbininkų 
tarpe. Kitaip sakant, gavo pa
raginimą, kad C.I.O. ir A.D.F. 
laikytųsi./ Lewis davė supras
ti, kad jis paves klausimą iŠ? 
spręsti konvencijai. 

K

C.I.O. konvenciją priėmė re
zoliuciją, kuri reikalauja dides
nių senatvės pensijų. Rezoliu
ciją užgiria planą, pagal kurį 
senatvės pensijų (asmenims su-

Po Britanijos prem-

12 
nį parlamentui, premjeras 
Chamberlain atmetė Hitlerio 
taikos sąlygas. Jis pareiškė, 
kad Vokietija turi duoti aiškių 
garantijų, neš talkininkai 
pasiliki nacių prižadais.

-- X-- X---X—
WASHINGTON, D. C., 

lio 12. — Jungt. Valstijų 
džia ketvirtadienį atsišaukė į 
sovietų Rusiją prašymu neda
ryti žygių, kurie gali sudrum
sti gerus rusų ir suomių san
tykius.

ne-

spa- 
val-

—X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 12. — Kautynės vakarų fron
te darosi rimtesnės. Jau ne pa
skiri kareivių būriai šen ir ten 
susiremia. įKautynes fgija ma
sinių jėgų kovą. Didesnis skai
čius kariuomenės dalvauja mū
šiuose.

—X—X—X--
NEW YORK, N. Y., spalio 

12. — Jungt. Valstijų laivas 
Iroųuois pasiekė New Yorko 
uostą, trečiadienio vakare.. At
gabeno 577 amerikiečius iš Eu
ropos.

• LONDONAS, Anglija, spalio 
12. — Ketvirtadienį premjeras 
Chamberlain kalbėjo parlamen
te. Atsakė į Hitlerio siūlomas 
taikos sąlygas. Esmėje Cham
berlain pareiškė: Jeigu Hitle
ris nori taikos, tai jis turi įro
dyti norą veiksmais, o ne žod
žiais. Hitlerio žodžiais Britani-

ja nepasitiki ir dėl jo žodžių 
karo sulaikyti negalės. Hitlerio 
taikos sąlygos Britanijai nepri
imtinos.

šitokį atsakymą Britanija 
duoda Hitleriui, pareiškė Cham
berlain, pasitarusi su Francu. 
zija ir su savo dominijomis.

FRANCUZAI ATMUŠĖ ATAKAS MO 
SELLE UPĖS SEKTORE

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 12. — Kariuomenės prane
šimai sako, kad francuzai at
mušė stiprią vokiečių ataką Mo- 
selle upės sektore. Vokiečiai 
atakoje .vartojo automatinius 
ginklus ir rankines granatas. 
Bet francuzų ugnis buvo taip 
veikli, kad vokiečiams teko pa
sitraukti, pasiėmus savo sužeis-

tuosius ir palikus užmuštuo
sius.

Vokiečiai atakavo ir kitose 
fronto dalyse, kaip manoma, 
tikslu paimti francuzų belais
vių. Pasinaudodami migla vo
kiečiai įvairiose fronto dalyse 
prisiartina francuzų spiglotas 
vielas ir mėto rankines grana
tas į tranšėjas.

JUNGT. VALSTIJOS UŽTARIA SUOMIUS

LONDONAS; Anglija, spalio 
42. ’ Britanijos laivynas pa-
skelbė Suėmęs didelį, 13,61^ 
nų Vokietijos prekybinį laivą 
Cap Norte, kuris plaukiojo tarp 
Vokietijos ir pietų Amerikos.

-- X—X—X—
HELSINKIS, Suomija, spalio 

12. — Suomija ir Švedija da
ro paskutinius prisiruošimus 
gintis prieš rusų agresiją.

-- X—X—X--
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 12. — Sovietų Rusijos 
ir Turkijos sutartis esanti pa
ruošta. Manoma, ją pasirašys 
ketvirtadienį ar penktadienį.

-- X—X—X—
AMSTERDAM, Holandija, 

spalio 12. —čia gaunama pra
nešimų, kad tarp Hitlerio ir 
jo generolų kilo rimtų ginčų. 
Generolai žiuri į Hitlerio pla
ną pulti Migont tvirtovių lini
ją visomis Vokietijos jėgomis 
kaipo i vokiečių saužudybę.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 12. — Jungt. Valstijų am
basadorius Maskvai, Laurence 
A. Steinhardt, ketvirtadienį tu
rėjo pasikalbėjimą su sovietų 
premjeru Molotovu. Amerikos 
ambasadorius „ išrėkė Washin$- 
'(dno<; valdžios ' vi’tf,1 4kad Rusi
ja nedarys tokių žygių, kurie 
gali sudrumsti draugingus so
vietų ir suomių santykius.

Paprasta, kasdienine kalba 
tai^ reiškia, kad prez. Roosevel- 
tas prašo rusus nepulti Suo
mijos ir nestatyti jai tokių rei
kalavimų, kurių ji 
pildyti.

• Molotov pasimatė 
kos ambasadorium
prasidėjo rusų derybos su Suo
mijos delegacija.

negali iš-

su Amern 
pirm negu

Darbininkai atmetė Lietuvos
Nash kompanijos 

pasiūlymus
KENOSHA, Wis., spalio 12. 

— Nash-Kelvinator įmonės vir
šininkai trečiadienį pakvietė 
darbininkus grįžti į darbą. Au
tomobilių darbininkų unijos 
Kenosha lokalas betgi atsakė, 
kad pirma kompanija turi pri
imti darbininkų reikalavimus, 
o jau po to darbininkai sugrįš 
dirbti.

Valdininkai, supirkinė
tą nenormaliai dideliais 
kiekiais prekes, bus 
baudžiami bendra tvar

ka ir atleidžiami iš 
tarnybos

OTTAWA, Kanada, spalio 12. 
— Kanados valdžia daro pri
sirengimus paruošti Britanijai 
po 20,000 lakūnų kas metai. 
Kanadoje busią ruošiami Bri
tanijos, -pačios Kanados, Aus
tralijos ir Naujosios Zelandijos 
lakūnai.

Skandinavijos šalys 
užtaria Suomiją

COPENHAGEN, Danija, spa
lio 12.
lys, Švedija, Norvegija ir Da-

• Trys skandinavų ša-

laukusiems 60 metų), butų mo- ite1^ sovietų Rusijai no- 
tas, kurios feiŠkia viltį, jogei 
sovietų-suomių derybos nesta
tys Suomijos nepriklausomybes 
pavojun.
'■ .. ............ .

Britanijos komunis
tai pašalino savo 

viršininką 
’ -K. KdC ■••• L*

LONDONAS, Anglija, spalio 
12?. — Britąnijės komunistai 

sek-

karna po $60 per mėnesį pa
vieniams ir po $90 per mėnesį
vedusioms poroms. 7

Darbininkų neramu- 
mai Vokietijoje 

--------------------- .------M .. I.A

LONDONAS, Anglija, spalio 
12. — Dienraštis “The London 
.Daily Herald” praneša, kad 
rimti Vokietijos darbininkų ne
ramumai pasireiškia, ir net na- 

auda nebepajėgia to fak- 
’ to paslėpti.

•*• ■. J . ’ ' * ■ v . it. ‘ A -

pašalino iš vietos partijos 
retorių Harry Pollittą.'

Suomija duosianti 
vietos keliems ru
sų garnizonams

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 12. — Gaunamomis Pary
žiuje žiniomis Suomija sutin
kanti leisti rusams laikyti ka
riuomenės garnizonus keliose 
mažose salose prie įėjimo į Bo- 
teno marę. Ji betgi neduosian
ti bazės Aaland salose ir ne- 
prisiimsianti tokio protektora
to, kokį užkergė rusai kitoms 
Pabaltijo valstybėms.

KAUNAS. — Tai tie, kurie 
puolė ir tebepuola į krautuves 
supirkinėti didžiausiais kiekiais 
būtino ir nebūtino vartojimo ir 
net prabangos prekes. Jie ga
li sau leisti pirkti maišais cuk
rų ir druską, statinėmis žiba
lą, tuzinais marškinių bei ko
jinių, šimtais litų kosmetikos 
ir t.t. Kad jiems prekes išpir
kus kiti vartotojai negaus, nė 
būtinam reikalui, — jiems ne
rupi. Valdininkai, pastebėti su- 
pirkinėją patys ar per savo šei
mas nenormaliai dideliais kie
kiais įvairias prekes, bus bau
džiami 
,100,000 
Įėjimo, 
kacija)
nybos. Visi 
letenu gaunami pranešimai re
gistruojami ir bus panaudoti 
išvadoms padaryti.

tvarka (ligi 
ir ligi 6 mėn. ka- 
to, atsargų konfis- 
atleidžiami iš tar- 
raštu, žodžiu ir te-

bendra 
Lt 
be 
ir

Pasikeitė Estijos 
. vyriausybe

12.
Es-

TALINAS, Estija, spalio 
— Vietoj Kaarel Eenpalu 
tijos premjeru ketvirtadienį ta
po Juri Uluots. Užsienių rei
kalų ministeriu vietoj Selterrio 
paskirtas Antonius Piip, buvęs 
estų pasiuntinys Jungt. Valsti
jose.

ŠIAULIAI —- Laukštučių km. 
Kuršėnų vi. prie\fležinomų ap
linkybių įkrito j tvenkinį ir 
nuskendo mažametė Bartkaus 
Adolfo duktė Irena, 2.5 metų 
amžiaus.

STINfi

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

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo 8 vaL 
ryto iki 8 vai. vakaro.

—NAUJIENŲ ADMTN.
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NoUiinale Kaina
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RYTINĖ RADIO 
VALANDA

padare derinusiai 
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Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
Iki 9:15 vakaro.

sumokėsi mažiau

Krinti t vėliausias ii 
muziką Ir kitus |do 

pranešimus.

W&?:?=W

Rankomis, 
Hiis plalri 
trinjai. s 

-kikl gauti' 
mos., .Sutvirtinti 
ir ,tf žkiittiai 

•‘•žirai ’ 
We,- 

y ir /PiaidH.
Dydžiai 3 -iki <12

Šis Dvigubas Atidary
mo Įvykis Neša Dvigu
bą Vertę jums Visuose 
7 didžiose Marks krau
tuvės.

$1 ĮMOKĖTAS 
pirkinį pristatys 
$1 Į SAVAITĘ 

Jį apmokės

6059 S. HalSted St.
Pirma 5305 So. Kedzie ;Ave

KESSLER’

Vaikų su
TWEEDUROY

SIUTAI

KELIONE J AŠARŲ KLONĮ IR KITI 
PRISIMINIMAI

Tik Patelefonuok
Englewood m®? 
ATDARA VAKARAIS: ANTR. 

KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį iki pietų 

(Greito Pristatymo Patarna
vimas) ,

1 cretHt 
rinktas stv- 
arba rneg-sti 

'pamušalu, 
extra Snu

keliai.
om žiobriu 

luotu padolkom. 
♦A), Brown, Na- 
‘laide.

10 A lOTHIO IV 
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Visų Metų Išteklius
COOPER BLADES

Absoliučiai

dykai
vyrams t i k - 
tai- Nicko 

KĮ Nepirkti

kį krėslą, kad jis beveik 
lošti Chaley Siikarty rolę, 
visgi negaliu atleisti tiems 
no broliams tautinirikariis 
tokį pOilb Vitaičib pažeminimą 

i

Nemalonu, ‘kada žmoglis 
patenka. į nelaimę

Važiudhtm 
nį aš riesltiloėj 
ašarų, kiek teko n aiyti pas po
ną Vitaitį netekus. SLA pasto
gėje vietos. Man i.ibai gaila to 
žmogaus, ir jis pau mane turi 
didžiausių simpatiją. Aš ir aša
rą nubraukiau dėl to inciden
to, bet kds liko 'daruti, kad/jio- 
iio Vitaičio visi ’pribleliai nulė
mė jo likimą.' Nesmagu maty
ti, 'kuomet iš žmogaus atima

tb vietoti įbrtų
piliią. Aš noib 
ponui Vitdičiui. į dušį, pa tardą 
mas grįžti ĮįjpitmUtines redak

“Namie <ir svetur” skyrius:
“Iš Tiietirvių ‘•Rašytojų brau 

gijbs veiktos.”
“T^UolaiHbš rašytojams va

.Gauruo
ti bamu- 

Ineriu užtrau- 
įkys Ir 
kolnčs. Gorus 
ir rudi. 1J',-

A marshall , “TIFFANY 
8X10 JŪSŲ 1’A VEIKSLAS 

, Absoliučiai UAb
. dykai

Vertas $2.50 
bus jūsų 

i papras aus 
' artini musėj 
1 i Marks 
\ [krautuvėje. EJ i 
J Nieko ne- L *
* reikia pirkt j

Pilpas Apvedąs Plūs 
Extra ^Grąžos 

'• Furred Coat $9.90
• Vinto jupikas 2 9J
** Syetėris į-95
• Suknele 1.95
• Satino pavi’!'-
inis ..................v
• Satino Kelriai-<
• Lietaus kaut. 3.88

OPapraštai '$22.8fl
JUS SUTAUPOT B 

$8.81

dyriėš ir Miklinęs
Full eut■ žaktetas. 
♦ •>«... Ur fillti
fialų plĮiAk '**— 
klaipau ■ ffrl 
t<V4 Tv£rV>i 
<į?veti; '.Pilk
/•Dydžiai B iki

saroti Birštone.”
“Nuolaidos rašytojams 

saroti Birštone.”
‘‘Nuolaidos rašytojams 

Jungoj e.”
“Ruošiamasi Jono Biliūno 

palaikų laidotuvėms”.
“Kada įvyks J. Biliūno pa

laikų laidotuvės Anykščiuo
se”. (Turėjo įvykti rugsėjo 10, 
bet kažin Ur Zakopanėj ne- 
raušė/ kapų svastikuotos bom
bos...).

“Aukos Jono Biliūno palai
kams . pargabenti”. (Žinoma, 
kas Zakopanę bevaldytų, apsi-, 
raminus, Biliūno palaikus į 
Lietuvą parvežti reikia, ir A- 
merikos nuoširdieji lietuviai 
gali ir tam reikalui skatikėlį 
nusiųsti).

(Tęsinys) 
firoliai tautininkai

Aš važiavau į šį ašarų 
išrinkti Stasį E. Vitaitį 
eiti “Tėvynės” redaktoriaus pa
reigas. Kaipo ’tiititininko, ma- 
pb fBUVb didžiausius1 tikslas gin
ti jpoilo ViUičio džį'bą. Ir kuo
met mflųb trbškirtiai nuėjo ru
džiui ant Uodegos, aš tiek su
pykau ant mano brolių tauti
ninkų, kad ir šiandien dar jų 
neapkenčiu, nes jie ipasitodė la
bai neištikimi. Jie visi agitavo 
sėinie bdlshdti už poną Vitaitį, 
bet kai atėjo balsavimo laikas, 
tdi tūli iš jų balsavo kž Jurge- 
lionį, ir čia ponas Vitiiitis turė
jo netekti toki^L 
Na, ir kod^l tai A 
vėliau riian vienas^ 
“ištlimioSitib” visą 
kode! podas VitHitiš 
sdkarit, “dotible či*6sšėd” — iš 
mestas iš lengvo darbo. Reika
lus va kokis: kai kurie Brook- 
.yiip taUtiiilrlkai, 'priklausą 
laikraščio bendrovėj, jau buvo 
.utibllę, kdd jų redaktoriai 
rengiasi į streiką dėl pakėlimo 
dlgps. Taigi, ^edfiktdrianis išė
jus į šireiką ''bendrovei reika
lingas BUvo tautiško plauko re 
(iakiotius, ktiris galėtų užimti 
Streikuojančių Redaktorių Alėti. 
Taigi, jie matė tbkį žmogų 

90 Proof. Juliuj KessJerT DistilHng ‘ Tėvynės” reddkloriujė, ir qiU 
jie susitarė kėli tarpb savęs, vai
de šbcialištų; 'išmesti Vitaitį iš 
“Tėvynės” redaktoriaus vietos 
ir duoti jam kitą vietą, tik jali 
su žymiai numažinta alga.

Negarbinga rolė
'įie, laUtininkaį, nuo pat Cle- 

velaniio seimo ' kušino” ponį 
Vitaitį pulti per “Tėvybį”, pa- 
žangęsilį elementą, kad tUO.pri- 
vėr$t|:.’jį prie tokios negarbin
gos rolės, kaip’kaii šiaĘdfen jis 
turi lošti. Taūtinlhktii' Tino^'d, 
kad tas jų pdriiiktįrs kąildidčt- 
ta^ į to lūikraščio redaktoriaus: 
Vietą bUs jų ištikimas tiirnas ir 
darys taip, kaip Jam btts išaky
ta. Rezultatas jau yrą aiškus. 
Ponas Vitaijjš keršydama^ soj. 
cialistams per sžĮvo gazietukę 
plusta sociališhis/ “Nattji nąs ’ 
ir jų redaktorių T)r. Grigaitį. G’ 
komunistus 
jiatrfjotais, 
pasislikę’ “iii Tiglit1 
šiai harmdn žuoja 
1110 sllktihyj 
tykiš praeitame SLA seime, ta
šai Hloifflie crosšipg” poiib Vi
taičib be galo iiikhe apvy’ė. Ąš 
višada gerbiau į>brGį Vitditį ir 
laikiau už gabų yžmbįU; Bet d‘a- 
>ar, kuomet gal visai jatfi ne
žinant, jis tapo pasodintas į to

Šiandien Naujienose* telpa 
nėr du puslapiu didelis Marks 
drabužių krautuvės skelbimas. 
Skaitytojas pastebėsi, koks 
įvairumas to skelbimo turinio, 
dar didesnis įvairumas skait
menų—skelbiamų drabužių kai
nų. Tai yra tos i didžiulės Marks 
drabužių krautuvės pastangos 
savo pirkėjams pasitarnauti.

Perskaitę skelbimą jus paste
bėsite ir kaip neaukštos genį 
kailini!}, paltų kdihos ir kokias 
dideles nuolaidas duoda. Dar 
krs įdomu? O’.gi tai, kad tdj 
'krautuvėje perkant visiis rei
kalingus apslrėdimui daiktus 
galima, 'pirmiadsia, 'gsiuti viską 
— nuo skrybėlės iki batų; ati- 
tra, kad čia yra ir Vyrams -ir 
motėrims visko ir, s guliau; čia 
apsirengęs, 
negu kįtur,

Tad, pirm . negu 
kur kitur, pažiūrėk kas po kiek 
pas Marks. Rrąuįuyė didelė, 
turi "keletas skylių ČHici^djė.1 
Antrašai visi skalbime. ;v .

v /(Škelb.)

Gana Ko Dėvėti 
Krūva Sutaiipyt!

, $7<95 
eteris 1.95 

295 
2.95

#.50 

3.00

r KREDITAS Jg
Greit kaip žaibas Z’J
Nėra trugdymų

TAUPA tai
ik PINIGAI fs*

...z Ji

(Tęsinys)
Brtfždžibnis—“Akimir 

lėraštyj< 
atkalbėti; pasiryžusį 

jam 
ano 

nors juk

Mes ne skelbiame specialus, 
tačiau atsilankymas į krautu
vę Įtikins jus, kad musų kai
nos yra Idbai žemos Male- 
voms, VarniŠiams, Sienų Po
pieriams. Stiklams ir t. t. už 
tokią aukštą prekių rusi kokį 
mes turime.
Čia Tai Sena 
Patikima 
BŪSTINĖ 
Malevoms ir Sienų 

Popieriams
RENDUOJAM ...

Jienų popieriams nuimt 
mašinas, floor sanding 
mašinas ir Edgers.

Instrukcijos dykai.

Lietuvoje”' (Parašyta: “Po to, 
geležinkelio stoties recepci.-? 
niuose kambariuose...” Gerai, 
kad žurnalas skiriamas rašy
tojams, ne skaitytojams, —ne 
vienas paklaustų: ar tai ten 
receptus rašo?...).

“LRD Lenkijos rašytojų šie
met nerevizituos.”

. (‘‘Komentarų nebereikia”).
“Dantės ^‘Pragaras” rusų 

kalba. (Girdi, neseniai išėjęs 
lietuviškasis Narjauško verti
mas yra stačiai nepakenčia
mai) .

“D’Annunzio meilės dieno
raštis”. Išleidusi tebegyva, no
rėta mylėti dama, buvusi tam 
save moterų “Širdžių ėdiku” 
belaikančiam džentelmenui su
sigraužimo priežastimi . . .

“Naujosios lenkų poezijos 
antologija”. Esanti šališka: 
“Avangardo” grupė tesusime- 

ašytojų ekskursija tusi. (Bus daugiau)

( tįuayąnfeeo P 
jjįerything You Buy 
at Maris muftSatisfy 
You to SatisfyAfe

Dhr 
ka prieš Bėdugrię 
nori 
dytis kažin kokiais 
minimais iš ‘‘giėdr 
vasario 
Honiąši tada, kada “pavasario 
cliehų” višhi nėbesui'ahda- 
nia..;j’. Bbt, tai, žindiiia, ne 
'poezijos per -^e niaslas).

“Skruzdėlyne 
kaitė paduoda nėščios ponios 
ir vaiką kąttik tpasįįmdžiusiois, 
'ir iį skrufcdelįjHlą įkišusios kal
vio tarnaitės Šitūacijos kolizi-

Vien vilnii 3 šm 
sn6w Siutai

. <7.
i .. . •• •

*... ..

B
Nf lrO • lOdjąs . žakętas

• Užįvėlk. sv<_ '
• TViHos kėlnėš 

Corduroy pelnės 
Juodi ar rudi 
b«Ui 
3-TrU ųuality

marškiniai 
NešusmUrikąs 

kaklaraištis __
Paprastai $2&80

ŲŠ ŠUTaŲPOT $8.81

tdrfavimo vėžes. Norėčiau pa
tarti, kad pakeistų savo takti
ką. Redaktoriai ’jošia mokyto
jaus rdlę, o iie šmeižiko. Patar
čiau pašiieškbti’ geresnių priė- 
telių savo išsivaizduotuose prie- 
šubšie, U jų ten yra daugiau, 
negu tarpe tų, kurie kužda į 

įas į Wyoniing klo- ausį kdrštb pasakaites. Važiuo- 
iatyli tiek-damas ;į tą ašarų klėrtį vis bu

vau atsargus, kad kas neatsi
tiktų, nes ta numerio 13 auto
buse -sėdynė - mane •kankino.’ 
Taigi, ?f>hšit^dė lt tas ’hėldbad 
atšitikiriiaš, idkiš 'škatidtts UĮ>- 
sivyiinias iŠ rtįdho ii^dltų tdUti4 
niiikų ptlŠėS. AŠ to yiško nėhž- 
niirŠiu Vi^ą ttlkštaHti žibė
tų. -^Višb ' į

(GALA§) .. }

NAUJIENOS, Chicago, UI.
J,*..........    , ..ii

plą sviestu, ir 
pliką duonos 
iu x pakuždėti

25% Straight Whiskey—75% Neu 
tral Spiritas, distiliuotas iš grudų

Company, Incorporated. Lawrence 
burg, Indiana.



Penktadienis, spalių 13,1939 ~ NAUJIENOS. Chicago, fil.

IŠ DETROITO PADANGĖS. P-as Kvederas stengiasi kaip

2431 E Gd.

taidainuoti, 
kuris yra

nuspręsti, kas 
dųryti su likusiais Kon- 

ižde pinigais. Vienų nun
yra, kad tie pinigai turi 
pasiųsti Lietuvos kali-

Dėl Amerikos Lietuvių 
Kongreso likvidavimo

L. A. P. Klubas rugsėjo 17 d. 
laikė savo susirinkimą, kuriame 
buvo pakeltas ir Amerikos Lie
tuvių Kongreso likvidavimo 
klausimas. Laikinai buvo pa
likti Keistučio Draugijos atsto
vai. Kaip žinia, kalbamoji; 
draugija prisidėjo prie klubo. 
Tiems atstovams liko duotos 
instrukcijos, kad jie reikalau
tų sušaukimo visų delegatų, ku
rie sudarė Detroito skyrių. Va
dinasi, ir tų delegatų, kurte 
jau yra atšaukti iš Kongreso,

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS ' A
<, , . .! .-A ■ t. ..

A. Kvederas jau Detroite
Prieš kiek laiko iš Chicagos «a!ima ?rei*iau tinkamai chorą 

i priruošti. Per savaite jis net 
p. milinius IV V tAlCl ttS | . " .

Dailės chorą. Kai likl^ls.karlus su choru ^peluoja.kaip antai: L. A. P. Klubo, 
SLA 352 kuopos, SLA 21 kuo
pos, D. L. Klubo ir LSS 116 
kuopos. Sušaukti delegatai tu
rėtų galutinai 
reikia 
greso 
monė 
būti

• niains, o kiti stoja už tai, kad 
juos reikia Clevelando lietuvių 
kultūriniam darželiui paskirti.

Keistučio delegatų buvo pa
klausta, kodėl laikraščiuose ne
buvo paskelbta apie Detroito 
skyriaus auką Klaipėdos pabė-

geliams. Kilo karštos diskus!-į Rugsėjo 28 d. “Vilnyje” pa
jos. Kreiptasi į iždininką J. Ba- stebėjau korespondenciją apie 
roną, kad paaiškintų, kas pa- Kongreso skyriaus susirinkimą, 
daryta su tais 30 dolerių,, ku- Korespondentas smarkiai puola 
rie buvo skiriami klaipėdiš- centro valdybos pirmininką R. 
kiams. Pastarasis paaiškino,* Šniuką 
kad pinigus pasiuntęs A. Bim- reikalauja 
bai, “Laisvės” redaktoriui.

Dabar paaiškėjo, jog keistu- 
tiniai delegatai skyriaus susi
rinkime visiškai nekėlė klausi
mo, kad butų sušaukti visi to 
skyriaus delegatai. Ir taip jie 
pasielgė, nežiūrint to, kad turė
jo specialias instrukcijas. Tai 
reiškia, jog jie pasielgė saviva
liškai, nesiskaitydami su norais 
tos organizacijos, kuriai jie at
stovauja. ' nigus paskirti.

už tai, kad iš skyrių 
pinigų. Girdi, iš 

Detroito skyriaus tų pinigų ne
gausiąs, kadangi jų nepadėjęs.

. . t

Norėčiau paklausti tą poną 
korespondentą, ar jis tuos pini
gus padėjo?

Pinigus juk sudėjo visuome
nė. Tiems pinigams sukelti dir
bo visi delegatai, tad jie ir tu? 
ri teisę pasisakyti, kokiems

atvyko p. Antanas KvederasiPriruošli- Per savaitę jis net 
mokyti 1 
atvyko, tai tuoj ir stojo į dar
bą: pradėjo chorą mokyti.

Kai dainų mėgėjai patyrė, 
jog p. Kvederas chorą mokins, 
tai tuoj padidėjo choristų skai
čius. Mat, p. Kvederas jau se
niau Detroite i yra gyvenęs ir 
chorą mokinęs! Jis yra žinomas 
kaipo geras mokytojas. Nieko 
tad nuostabaus, kad jis liko la
bai džiaugsmingai sutiktas. Iš 
biznierių ir profesionalų jis su- 

jsilaukė pasveikinimų, o patį1 ACA Al IkV JĮ7C4 O V 1IX 111 JL111 y yj j J c į Į 1 

chorą jau kelios organizacijos 
pakvietė programoms pildyti.

Trečiadieniais jis mokina mer
ginas, penktadieniais — vien 
tik vyrus, o sekmadieniais po 
pietų (2 vai.) — visą chorą. 
Pamokos vyksta 
Blvd.

Kas mėgstate 
stokite į chorą, 
partyvis ir kuriam priklauso 
visokių pažiūrų žmonės.

Paskyrė $10 M. Jurgelionie- 
nės paminklo fondui

LSS 116 kuopa spalio 7 d. 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą ir nutarė iš iždo paskirti

Be “Naujienų” negali 
nurimti

Pereitą sekmadienį Piliečių 
klube staiga lyg ir pažįstamas 
balsas pašaukė mane. Nagi, žiū
riu, kad tai p. Antanas Kvede
ras, naujasis pai.es choro mo
kytojas.

Pradėjome kalbėtis. Klausiu 
jį, kaip viskas gerai sekasi. At
sako. jog viskas gerai: choras 
žymiai padidėjęs, o su laiku 
busiąs dar didesnis. Tuo atžvil
giu jis negalįs nūs skųsti.

dėlto nerimstąs.
Juokais pastebėjau, jog 

trukus žmona atvažiuos,
ne
ini

Detroito kalendorius

Pasirinkimas Iš

&Š3

Kautų

Reporteris

oredlf

3 me

JOSEPH LUCKYNacionalini Pagarsėję
LIETUVIS KRIAUČIUS

credlt

7.95
3.95
1.00

Cardoni, 
rinkimas

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

IR VAKA 
SEKMA-

reikia, 
gražiai*

JUS TIKRU
MOJE SU- 

TAUPOT $26

Tikros 
Capeskin 
Rankovės
Gerai ; 
žakietai 
eut full
• Teal
• Žali

.. 3 ŠMOTŲ 
APRĖDAS

kred.
Jums nereik ir pinigų 
APIMA...

Viskas kas 
kad atrodyti

Batai, kurie 
išgarsino gerą 
vaikščiojimą..:.

MMOi

ĮTIKĖTINA
Opening Vertybės v 

iš’ Suknelėms

kur gyvenate, ne
šios progos. Mus 
pirma ir sutau-

Bankieto nuotaika buvo la
bai gera. Dalyvavo apie 600 na
rių ir svečių. Visiems naujiems 
nariams prezidentas Bagočius 
paspaudė ranką, o generalė or
ganizatorė išdalino dovanas. 
Tas dovanas atvežė preziden-

$10 M. Jurgelionienės pamini 
A) fondui.

Kaip 
praėjusį 
žinodama 
cagos į Detro tą, kur LSS 
kuopa ,rengė bankietą.

HCI1OH odos 
imtalsymains. 

ku, taip 
mes mo
ti * lu
pau mus 

senas 
butu.

worth 
$10.00

airodo, gauruoti vyriški
’ nM^rtiškai pasiūti ir 

^tikrinta, kad neperlys
• Royal
• Maroon

COOK COUNTY 
Pasiūlo

A TI MPT U AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKf CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.

Musų 
yra atdaras 
vai. vakaro 
madienį.

Nesvarbu 
praleiskite 
aplankykite 
pykite pinigu!

COOK COUNTY
AUTO EINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

167 Hollytvcod Įkvėpimo

KAILINIAI

Parengimai
choro parengimai

vasario

Besikalbant ir juste nepaju 
tome, kaip prabėgo pora valan 
dų. Tikrai buvo smagu tą lai 
ką su drauge Dirmaitiene pra 
leisti, kadangi ji labai nuosek 
iai j dalykus žiuri.

Lakštutė.

Siuvu ant užsakymo vyrų ir moterų drabužius. Perdirbu Fur 
Coats pagal naujausias madas. Išvalom, sutaisom, suprosinam 

už prieinamas kaimus.
Ant pašaukimo atvažiuojam į namus

3012 E. McNichols R., arti Mitchell St.
DETROIT. MICH. Telefonas Townsend 5-1578

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. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai.

TIESIOGIAI

Moire karaku- M flfb

Muskrat, Per- ■ ■ 0N 
sian Paw CREr,T
žavStinaH^. panirlnklmuH naujų madų, | 
kurių jei na kai kan iŠ pačių puikiaiiHių 
furkaučlų, kų ¥60.90 guli nuprktl. Visi 
dydžiai—bet ne vluuose kallinhioHU.

kokią išgalite 
duosime gerą 
senąjį, o liku-

Tai buvo Keneacind vertybfi musų va
karykščioj kainoje iš $5i). Toj grupčj 
daug parduota net iki po $95. Dabar tik 
$33 kol jų bus.
• Mink Dyed Marmot • Seal Dyed Coneys
• Rudas karakulas • Sable Dyed Coney« 

Sumušk kylan. kainą! Pirk dabar
Puošnus! Gražus! Žavus!

FURKAUČIAI

čiau.
Pasidalinome įspūdžiais, ku

riuos įgijomę SLA vietos kuo
pų bankiete. Kaip žinia, tame 
bankiete dalyvavo ir Susivieni
jimo prezidentas, adv. F. J. Ba
gočius, pasakydamas labai gra
žią kalbą.

Spalio 15 d., 1 vai. popiet, 
įvyks L. A. P. Klubo susirin
kimas paprastoje svetainėje.

Spalio 22 d. D. L. Klubas lai
kys susirinkimą adresu 9236 

klubo patalpose. Susi- 
prasidės 10 vai. ryto.

Fur Chubby 
ir Pap. Kautų

PLŪS

Atsinaujino ‘Naujienas”
Kai aną vakarą parėjau iš 

darbo, tai radau pranešimą, 
kad mane norinti matyti drau
gė Dennaitienė.

Žinoma, nuskubėjau pas ją ir 
sakau: na, žiūrėk, štai ir aš.

Draugė Dennaitienė atsakė, 
jog ji pasikvietusi ne tam, kad 
pasižiūrėti į mane. Esą, jos 
prenumerata už 
jau išsibaigusi, tai ji 
kad aš ir vėl laikraštį 
metams atnaujinčiau, 
kydama, ji įbruko man į ranką 
penkinę.

Paskui pradėjome kalbėtis 
apie velionę Jurgelionienę ir 
jos nuveiktus darbus. Abi suti
kome, kad būtinai reikalinga 
jai pastatyti paminklas. O ka
dangi jąu tam tikslui yra su
darytas ir fondas, kuriam va
dovauja ponia Nora Gugienė, 
tai drg. Dirmaitiene padavė do
lerį, kad tam fondui priduo-

į Tap. ir overkaut. $29.95 
’ Košt, kokyb. siutas 29.95 

Siėgfried” felt skryb. 4.00 
i “Smart-tred” batai 5.00 

marškiniai .... 1.95 
Fi-Fold” kakl. 1.00 

1.00

Naujienas” 
norinti, 
visiems 
Tai sa-

F. SELEMONAVICH
SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS
DIENĄ
RAIS

DIENIAIS
Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET

CHICAGO, ILL.

Lapkričio 19 d. turės savo 
parengimą SLA 352 kuopa, o 
sausio 21 d. — L. P. P. Klu
bas

Hilton Siutas $29.95 
“Siegfried” skryb. 5.00 
“Smart-tred” bat. 5.00

Reg. kaina $39.95
Visi 3 tik $24.75 

į kreditą -
JUS SUTAUP. $15.20

credtt 1
■ gausit visa ’

Medžiaginis kautas ... g
Rudenine Suknele 2 95
Skrvbelė ...... .............. 1.00
Sheer pančiakos 1.45
Paketbukas .....  1.00
Pirštinaitės ... Tai^^O

dabar tik S«-95

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, 
mokėti. Mes 
kainą už jūsų 
šią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
parodos kambarys 

kasdien iki 10 
ir visą dieną sek-

UŽ SENĄJĮ FURKAU
TĄ mes MOKĖSIME 

IKI $50.00
Miiinu reikalinga 
senų kantų 
NaujoK (kIoh nv„„ 
Kad būtinam reikale 
MSUUC »».» <,00.00
Ji fnrkiiutų, perkant 
••auH, nežiūrint kaip 
ir kokios mados jis 
oeku, pasiskubinkite!

NAUJASIS 2-IN-l
FUR JĄCKET 
KAUTAI.......

Dydžiai nuo IR| 
Iki • 20. Pasirink, 
kibias 16 dali* 
brangiųjų .-kailių. 
oiikuapyK $16.00.Į.

-'.'y. .. •

THE pHlJHRY. tyišas su pamušalu ir 
gana ilgio, kad dčvčti ant dieninių 

drabužių.- ‘
KAUTAI. Su šiltu pamušalu ir 'pul- 
k.ai pasiuli., . ...

utaupysft6
Aprėdą

Dailės 
įvyks lapkričio 26 d 
4 d.

Girdi, čia visai kitoks rc’ka 
s: nerimstąs jis todėl, kad ne 

žinia, M. Jurgelionienė žinąs, 
pavasarį žuvo beva- Labai

automobiliu iš Chi-lTad, sako, štai pinigai ir kaip 
galima greičiau man laikraš.į 
užprenumeruok. Būtinai nor u, 
kad mane “Naujienos” kas d.e- 
ną aplankytų.

• Jo prašymą, žinoma, Juo j iš- 
pildžiau.

Linkiu p. Kvedarui k ui ge
riausio pasisekimo su Dadc; 
choru. —M. J. Kemešienė.

Jostph H.
Hilon & Sons

Nauja rud. ‘T 
Juodi ar 'rudi 
Tikri “Shirt eraft1 
Rank. darb. šilk. 
“Paris’ ^diržas ar petnešos .........
“Lastlngivear” pančiakos ............
“Mark of Merit” athletic maršk 
“Mark of Merit” apatiniai ........

Paprastai parduodama už $74.35
DABAR TIKTAI $39.75

Nesusilaikykito nuo pirkimo šio sensacinio pirki
nio dėl pinigu stokos. Atminkite, kad jūsų kre
ditas pas tyarkš <Ta gerno!

JUS SUTAUPYSITE $34.60

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSĖS
Plytinis Roll Siding $f> "7 
labai spec. 100 kt. pė<.M* ■ ** 
Liuoso Rock Woll 

didelis maišas
%” Plaster Board

ketv» pėda
Pirkite kreditan—imkit 

tam išmokėti

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

_____

■

$ $ Graną - <
Rųdenįųęi^št 

Kol 496 užteks 
žavi.ių j‘u- 

deninčs sukneles... 
Bįtį'gi pirktos, kad pur- 

duoti po $6.95. -

L ■• • f B ■. ,

MARK 6409 S.•; Halsted St.'
4736 Š, Ąshlartd?

1654
3119
3356

17 N. Wabash! 4th Fl. 6306 W. Cėrmak RčL
OPEN TUES., THURS., SAT EVENINGS UNTIL 10

W. Ghicago Ąye, 
Lincoln Avė.
W..26+h Si. ,

1 J '• ■ ''' • _'___________
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HAUJIIEIHOS,
Litbpanian Daily New«

Published Daily Except Ęunday bX 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone ČANal. 85p0<

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

3c per copy. ‘

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

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.80 

.75

Užsakyme kaina]
Chicagoje—paštu:

MetAms ____ _____
Pusei metų ..—2 J  
Trims mėnesiams .... ..........
Dviem mčhesiahis _____
Vienam mėnesiui_______

Chicągoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija________ L__ - 3c
Sakaitei------------------------- 18c
Menesiui  ____________ 75c

Jungtinėse Valstijęse, ne Chicągoj/ 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ..............   $5.00
Pusei rųetų _______________  2.75
Trims mėnesiams _______ _ 1.50

> Dviem mėnesiams ___ —- 1.00
Vienaip mėnesiui ______—. .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ..... $8.00
Pusei metų 4.0p
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

susitarusi są Vokietijos naciai^ ji pasidarė drąsesnė, ir 
štai jau ji okupavo ginkluotomis jėgomis dideli Lenkijos 
plotą* o dabar- ji ima^ savo^“globon” vieną .po kito Pabal-- 
tijo kraštus.

Vienas iš' tų kraštų yra Lietuva. Už' savo “protekcL 
ją” Lietuvai, sovietų valdžia pasiėmė pusę Vilniaus kraš
to, atimto nuo lenkų. Bet kądaųgi ji sųgrąžipo Lietuvai 
kitą pusę to krašto kartu sUrVŲniųm, tai ji sakosi pasi
elgusi su Lietuva labai kilniąį ir draugiškai. Be to, ji gi
riasi apginsianti Lietuvą nuo visų presų, pastatydama

Lietuvos teritorijoje,

Lietuva tokiu bildu dabar yra panašioje padėtyje, 
kaip 1917-18- metais. Tuomet ji buvo okupuota vokiečių, 
dabar ją. okupuoja, rusai. Taigi jai ir vėl tenka žiūrėti, 
kaip nusikratyti'okupantų* jungo ir įgyti nepriklausomy-

savo kariuomenę ir įsteigdama savo karo lėktuyų stotis 
Lietuvos teritorijoje, — tuo tarpu kai visiems aišku, kad 
tai reiškią f ąktiną Lietuvoj okupaciją.

Lietuvą tokiu budu dabar yra panašioje- padėtyje,

Vilniaus atgavimo proga
Spalio 11 d. pasirašytoji tarp Lietuvos ir sovietu Ru

sijos sutartis turi gerą.i^ blogą, pusę, ir šioje valančioje 
dar yra sunku pasakyti, kuri jų stambesnė. Sentimento 
atžvilgiu ta sutartis, žinoma, yra labai didelis Lietuvos 
laimėjimas, nes Vilniaus praradimas 1920 metais buvo 
visu lietuvių pajustas, kaip be galo skaudus smūgis, ir 
per 19 metų ta žaizda nebuvo užgijusi; o dabar Lietuva 
Vilnių atgauna be šūvio, taikiu derybų keliu!

Amerikos lietuviai gali gerai suprasti, kokį džiaugs
mą turi tatai suteikti visai Lietuvai, nes jie jautriai da
lyvavo jos nubudime ir karčiuose nusivylimuose, kai pa
kartotinos pastangos atkovoti Vilnių nuo lenkų pasibaig
davo nepasisekimu. Visi -atsimena tas milžiniškas pro
testo demonstracijas, kurias surengė Amerikos lietuviai 
visose kolonijose 1920 metais, ir tuos įspūdingus Spalių 
Devintosios gedulo minėjimus. Vilniaus vadavimo reika
lui Amerikos lietuviai yra sudėję dąugiaus. aukų, negu 
kuriam kitam tikslui.

Tik musų komunistai tame judėjime daugiaus kaip 
per 15 metų ne tiktai nedalyvavo, bet net piktai tyčio- 
davogi iš visuomenės, kuri rėmė Lietuvos pastangas Vil
nių atgauti. Jeigu Lietuvos žiponės ir jos išeivija Ameri
koje butų nusiteikę šiame klausime “komunistiškai”, tai 
Vilnius butų buvęs seniai užmirštas, ir suprantamas da
lykas, kad tokiame atsitikime nė sovietų valdžia nebūtų 
mačiusi reikalo tartis su Lietuva apie Vilniaus grąžini
mą. Tačiau šiandien komunistai bando paspekuliuoti žmo
nių jausmais, dėdamiesi karštais “Vilniaus atvadavimo” 
šalininkais! , \ „J ‘ k

Lietuviu visuomenė gali tiems spekuliantams ramiai 
pasakyti, kad Lietuva atgavo tiktai tą, kas jai teisėtai 
priklausė — ir, deja, atgavo dar ne viską, o bilvo privers
ta užmokėti aukštą kainą.'

Vilnius teko Lietuvai ne kaipo Stalino “prezentas”, 
bet kaipo ilgos kovos vaisius. Aplinkybės, kuriose jisai ta
po Lietuvai grąžintas, rodo, kad. šita kova dar anaiptol 
nepasibaigė. Galimas daiktas, kad dabar ji pasidarys dar 
sunkesnė, negu kad buvo iki šiol.

Lietuva tarpe didelių imperijų

AlsaJcfflgųiioliHkiįktiltjasišIdausius
\ —----- jįfc—-tk 'jy-.'.ft

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Ir vėl jos likimas bus neaiškus, iki, nepasibaigs ką
rąs. Jeigu Rųsijoą imperializmas iš šio karo išeis sustip
rėjęs, tai Lietuva (kartu.ąu Latvija ir. Estija) iš “globom 
jamu”, pusiau-nepriklausomų valstybių pavirs rusų im
perijos dalim. Apie tai negali būti jokios abejonės.

Lietuvą todėl yra suinteresuota, tuo, kad: šiame kar 
re prakištų visii iipuptiajįstąj — ne tiktai Lenkijos ir Vo
kietijos, bet taip, pat ir Ruąijos. Tai įvyks, jeigu bųsijnos 
taikos sąlygas padiktuos denjokratijos, ir ięigu; tose de
mokratijose sprendžiamą balsą turės dąrtyo žmonės.

Anglija nepripažįsta Vilniaus pervedimo
Kai Lietuvos valdžios atstovai pradėjo važinėti į 

Maskvą, ir tartis su Stalinu, tai buvo galima manyti, kad- 
ji pirmą pasitarė sii angląis ir; franeuzais ir pasistengė 
patirti jų nuomonę apie tai, kokias Maskvos sąlygas jį 
gali priimti, nepažeisdama sąyo neutrąlitetoi Juk buvo 
aišku, kad* Maskvoje teks, kalbėtis apie Vilniaus kraštą, o 
tas kraštas Anglijos ir Prancūzijos akyse dar. tebėgą len
kų teritorijos dalis.

Bet atrodo, kad^ministejus Urbšys, gen.^ Raštikis, vL 
ce-premjeras Bizauskas ir visa Lietuvos vyriausybė pra? 
dėjo derybas su sovietais, nesusižinoję su sąjungininkų 
valdžiomis. Telegrama iš Londono praneša, kąd, Anglijos 
valdžiaj įspėjo Lietuvos valdžią, jogęi ji negali pripažintu 
Vilniaus knašto pęrvedimo Lietuvai, s

Vadinasi, ta “Stalino dovana” Lietuvai nėra teisėtą* 
Todėl “Vilpiąus klausimas” dar, deja, nėra išspręstas, 
kaip daugeliui atrodė, išgirdus apie sutarties pasirašy
mą tarpe Rusijos ir Lietuvos. > *- :

Galima, žinoma,‘darytį priekaištus Anglijai, kad! ji 
nėra bešališka, nes pernai metais ji neprotestavo, kup? 
met lenkai; ginįdtiotą jėga, pasigrobė Čekoslovakijos dis? 
triktą Tiešeųą. Lietuva smurto prieš Lenkiją nevartoja.

Bet reikia atsiminti, kad dabar ė'iha karas, o karo, 
metu neutralių, valstybių elgesiai yra daug aštriau sve
riami. Lietuvos valdžia turės pavartoti daug takto, jeigu, 
ji nenorės pastatytifsąve ^vienos arba antros kariaujam 
čiųjų pusių priešų eiles.

Lietuvą gavo progą atsteigti savo nepriklausomybę 
dėlto, kad pereitame pasaulio kare buvo sugriuvusios dvi 
imperijos: rusų ir vokiečių.

Didžioji Lietuva buvo pąyergta Rusijos; todėl kai 
Rusija tapo parblokštą, susidąrė galimumas lietuvių tau
tai pradėti organizuotis politiškai. Pradžia šitai organi
zacijai buvo padaryta, dar esant Lietuvai po vokiečių 
okupacija* Rugsėjo mėnesį 1917 m, vokiečių okupacinę 
vyriausybė leido susirinkti; Vilniuje lietuvių konferenci
jai^ kuri išrinko Lietuvos Tarybą, ir padarė planą Lietu
vos valstybės steigimui.

Dar būnant Lietuvai po vokiečių okupacija, buvo pa
skelbta Lietuvos nepriklausomybė (vasario 16 d* 1918 m.). 
Vokietija tikėjosi paversti Lietuvą, savo provincija, todėl 
dar ir po to Lietuvos Tarybos akto ji stengėsi įpiršti Lie
tuvai vokiečių, kilmės karalių, ir Lietuva butų, be abejo
nės, gavusi Urachą, jeigu, ji butų laimėjusi karą.

Bet kai Vokietija buvo sumušta, tai. Lietuvai pasise
kė ištrukti iš vokiečių imperializmo glėbio. 1923< m. jį 
pasiėmė dar ir dąlį Mažosios Lietuvos, kurią valdė Vo
kietija, — Klaipėdos kraštą.

Tačiau, vos spėjo Lietuva nusikratyti-rusų imperijoj 
paskui vokiečių imperijos globos, kaip išdygo jos pašor 
nėję nąųjąs imperializmas — lenkų, jįsąi pagrobė Liet 
tuyai’ Vilniaus, kraštų!

Vėliaus, atgijęs Vokietijos ipipęrįąlizmas atėmė Liep
tu vai Klaipėdą.

Dabar prasidėjo naujas karas, ir vei kai kurios tų 
imperijų turės žlugti. Ijs tiesų, Lenkija jau tapo sutremp
ta, o Vokietijos akiplėšiškas Trečiasis Reichas atsiduso 
keblioje padėtyje, susirėmęs su Anglija ir Prancūzija, 
Dabar Lietuvai atsirado naują proga atgauti tąi, ką jį 
buvo pražudžiusi. Bet čia t pasirodo scenoje Rusija.

Rusijos imperializmas iki paskutinio laiko stengėsi 
nerodyti savo ilčių Europoje. Jeigu Maskva ir bandydavo 
pulti kurį nors savo kaimyną vakaruose, tai ji stengda
vo savo tikslus paslėpti, po revoliuciniais ūbaisiais. Bet, 

I ~ ■ ►.' • • **■-''* ’
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Rašydamas apie Vilniaus grą^ 
žinimą Lietuvai, “Draugas” sa? 
ko, kad* Rusijos sovietų valdžia 
savo žodžio pilnai neišlaikė, 
nes —

“sulyg pranešimų, bolševikai 
tik apię pusę Vilniaus krašto 
Lietuyąi: tegrąžiną* Jų Pa&U 
užgirtosA sienose Vilniaus 
krašte yrą virš milijono, gy
ventojų, o grąžinamoji Liętur 
vai teritorijoj (inimant ir 
Vilnių) lesama tik tarp 500,- 
000 ir, 000,000‘gyventojų/’

Be to, s.oyietų valdžią priver.- 
tė Lietuyą.ip ųž tą* dąlkViJųięns; 
krašto ‘Skaudžiai; užmokėti”.

“Už, sugrąžintą sąyo locnos. 
žemėą da|i”/ rašo ‘‘DFaųgąs”, 
“ji (Hietųyą)) turi, leisti Maty
ti savp teritorijpj soviętų kąr 
ro lėktuvų stovyklas, statyti 
tvirtoyąs Vokietijos.pasienyje 
ir įsileisti Diętųyon keliąs de
šimtis, tpkstančių; Sovietų Ru
sijos kareivių* Kąr.O' ątvėju 
visa Lietuva virstų mušiu 
lauku.”

Vėlesneižinios rodo, kąd Lie
tuva gapųa sovietų perleidžia? 
moję teritorijoje ųe tiįktąi Vjlt 
nių, bet ir Lydą* ir Gardlh|l Ta
čiau tuozpačiu laiku pranešama, 
kad tas. visas kraštas pasiliks 
po “viedne autonojniia”, o ta 
autonomiją. toJfehfcUi vAli

Kadangi šis karas prasidėjo 
agitacija* proklamacijomis, be
veik neabejotinai tenka laukti, 
<ad*ir jisgi bus baigtas prokla
macijomis, bet ne ginklų pa
būklais. Visai galimas daiktas, 
kad jam besibaigiant agitacija 
bus- vienas iš svarbiausių ir tai
kingiausių ginklų!

O kol; kas. gaudžia armptos, 
cypauja bombos iš padanges 
mirtį sėdamos. O, tuo pačiu, me- 
^u visų kariaujančių radijo stp- 
typ visomis kalbomis duoda 
pranęšimus. Tenka spėlioti, kad 
tie pranešimai kariaujančius 
pemažiau veikia, kaip ir. fronte 
ginklų ugnis.

Tai jau numanu, kad šiame 
kare agitacija lygiagrečiai eina 
su šaunamais ginklais ir abieji 
jie vienodai veikia.

Agitacija vieųas iš ipoderniš- 
i kiaušių šių dienų karo ginklas.

> Kartais numesta bomba, gal 
tokio efekto neatsięks, kaip 
priešui- pakišta proklamacija, 
kurių taip pat aeroplanui, kaip 
ir boinbas mėto.

Europos atsakingų politikoje 
vyrų, pasakytos kalbos taip. pat 
buvo lygios karo ugnies gink
lams. —Jūsų Keistas.

Turėjau retą progą per radi
ją karui prasidėjus visų Euro
pos atsakingų vyrų pasakytas 
kalbąs iškląusyti.

Kalbėjo Lenkijos užsienių rei
kalų ministras Beckas. Jisai kal
bėjo storu, nuvargusiu balsu. 
Kalbėjo lėtai, gerai, apgalvotai. 
Jo visos mintys sukosi* apie mo
ralę. Jis tarė, kieno moralės 
sąitąį tvirtais siūlais sįųti, kas 
eip^. lipsiu, kelių, tas laimėsiąs, 
išlįksiąs gyvas. To vyro kaįba 
buvo nukeiptą prieš tą. asme
nį, sų, kuriuo dar taip neseniai 
varė bendrą, politiką. Ji? j° PUT 
vardės nesuminėjo, bet buyo 
ąišku, kad tai kalbamą apie Hit
lerį. Jis tą vyrą gerai pažinojo, 
nes jam padėjo Čekijos valsty
bę palcrikdyii. įkalbėjo, neilgai, 
nuosakiai ir tvirtai*.

Kalboj p; Hi tiesią. J p, kalbą bu
vo nervingą, net/ isteriška, Lęnr 
kiją grasinapli per dyi sayaitęs 
nuo žemės payiršįąųs nubrauk
ti. Visą, alsąloomybę už, Įtarų ik
sai suvertą Lenkijai ir Ąngljjąi* 
Tai ųebuyo’, logingąį nuosaki 
kalbą, ji dąųgiau pąnąšėjo į mi
tinge saĮtųmas prakalbus Daugi 
demagpgijps, maža gilesnių 
minčių, stipresnių) posakių^

Prancųrijps atsakingo, politi
ko kalba Dąladier bųyo, dau
giau panaši į mokytojo aiški
namųjų kalbą, Jisai, kalbėjo 
rimtąjį nesijaudindamas, kal
bėjo apie teisę, žmoniškumą ir 
visą aįsąkomybę suvertė Hitle
riui. Jisai* kalbėjo šaltai) gerai 
apgalyodapias ką sako/ jo; kal
boje nesijautė jokio keršto ir 
grūmojimų. Tąi buvo teisinin
ko, geraį išprusinto juristo kal- 
13a, logiųga ir nuosaki.

( Anglijos valstybės politikos 
vadas Čhemberliaųas tarytum 
sakė savo eilinę politikus pra
kalbą; tiek ji buvo šaltą, rim
ta, ; bę • j|)hiųi išsišokimų? ir; pąąi? 
kayAčiąvamo‘ Karo kaltininku 
aiškiai įvardino Hitlerį, bet ne 
vokiečių tautą. Kalbėjo visai 
raųiiai). tyliai*

Išklausiau ir SSSR Molotovo 
kalbą. Tai buvo eilinė mitingi
ne kalba. Turinys — tai aiški
nimasis dėl ko sudaryta sutar
tis su Vokietija. Toji kalbą bu
vo daugiau panaši į apsigyni
mo kalbą, tai ųe politikos gąįT 
rių nustatymas, o tik mąnevra- 
yimąs. Kalbos tone jautėsi ne
ramumas ir ųeųąstovumas. Ab 
rodė, kad* sako tąij kas jam bu? 
vo iš anksto įsakyta pasakyti* 
Tai kalbėjo nę atsakingas pplir 
tikos vądąs, bet kalbėjo tiktai 
valdininkas-

įdomios lojjipesnės agitacijos 
priemoųęs. Ęrapcuzų rądijp 
stotys prąpešdąmos apje karo 
pradžią tt’gnsliavp. pasakytą 
Hitlerio Kalbą^ jąų kar.ui, 
ridėjus, o taip, patf išpatefopų 
plokštelių* transjiąyo Hitlerio 
kajiįą, pasakytą Sgdetiją; užė
mus) kurioje jisaįi aiškiai pa
sakė, kad neturįs jokių gjąčų 
Europoje dėl? sienų, ir, visai: su
prantą, kadį Lenkijai būtinai 
reikalingas išėjimas į; jurajs, ip 
tai jisai viasi. suprantąs ir, su 
Lenkija, netupįs jpkių> ginčų* 
Po šios transljącijos dar? buvo

■J

4žią, kuri buvo sudaryta Vilniu
je, kuomet jį užėmė Raudonoji 
armiją.

Tai kokią, nauja bus iš to vi
sų Lietuvai ir ViĮniąųs. gyventų^ 
jąms? Lietuva dar, gąji įsivelti 
į bėdąr “priiiųdąniąr D; Stąli?. 
no rankų Vilniaus krašto dalį. 
Anglijos valdžia, kaįp girdėtu 
jau įspėjo Lietuvą, kad tas bu
vusios lenkų teritorijos prijum 
gįąiąs prie Lietuvos esąs nęteį- 
selas.

K0MU-NACIAI STRAKSI
i* * ■' ' ’ : ■ . ' ' 'i ------------

Prūsei ka ir jo kamarotai šo- 
įrinčją^ iš džiaugsmo, kad “dfr 
'dė Stąjinąs”; padovanojo Vilnių 
Lietuvai. Mat, girdi, koks tas 
Sovietų “voždius” yra didelis 
Lietuvos geradąrysj'

IŠ džiaugsmo jisai ir plūstasi, 
p gį$ąsi, ir visokius humjmgus 
pąsąkoja. Esą,—
, - ' s 4

“.... ‘Vilnis’ ir ‘Laisvė*
J eip^ t^ringiausią, poritiĮ^ 
j A|ęs permatei)! kuo, baigsis 

tos derybos dėl; Vilnįąus ir 
kitų reikalų...’”

jį • • : . '
i O, tuo tarpų ikį kol nęąjęjo 
žinįų, apie Lietuvos: dfctegaęijo? 
atusitarimą, S,u; soyiętą Valdžią, 

vįenas tų riikrąjįčių, nesie
jo pasakyti, ar Ę 
Vilnių Lietuvai, ar 
svė” dar spalio 11 d. rašė:

duota kitą jo kaįbą Austriją 
užėmus, ir čia Hitleris aiškiai 
ir nedviprasmiai pasisako, kad 
Europoje dabar visi ginčai 
baigti ir dėkoja čekoslovakfjos 
vyriausybei, kuri užimant Aus
triją pasiliko visai neutrali. Esą 
šito jisai neužmiršiąs.
: šios visos jo pasakytos kal
bos ir kartu per radiją iš pate
fonų plokštelių transliuotos da
rė didžiulį įspūdį, nes dabar, 
kas žodis, tai atrodo gyvas me
las, 'nieko bendro su šių dienų 
jo darbais ir gyvenimo tikrove 
neturįs. Tai tiarai puįkiai su
galvota agitacijos priemonė.

Juk anglai šį karą pradėjo ne 
bombomis, bet praklamacijo
mis. Anglų aeroplanai pirma 
Vokietijoje išmėtė proklamaci
jas !

Visai nenuostabų, kad* dabar 
Vokietijoje yra griežtai uždrau
sta kilų valstybių radijo stotis 
klausytis, — kas jas klausys ir 
jų žinias kitiems skleis, bus 
mirtimi baudžiamas.

Pasauliniai gerybių ištekliai
v (Tęsinys), 

Atogrąžų Brazilija su jos ste
buklingu didžiausios šilimos ir 
milžiniškos drėgmės kiekio su
jungimu tikrumoje tebėra dar 
beveik nepaliestą, ir šios sritys 
iki šiol apaugusios neprieina
momis ir net neištirtomis girio
mis, taigi paverstos plantacijo
mis, jos pajėgtų išmaitinti išti
sus žemynus. Be to, žymiuose 
dabartinių dykumų rajonuose 
gali būti pravesta irigacija 
(dirbtiųis žemės drėkinimas), 
daugelis pelkių gali būti nusau
sinta* Tokiu budu pasaulįnjs 
dirbamos žemes ploto padidėji
mas trigubai yra pilnai pasie- 
kiamąs. Kadangi šitas prideda
mas plotas apima Zundų salų, ir 
Brazilijos atogrąžų sritis, gamy
bos prieauglis čia hutų žymiai 
didesnis, negu trigubas.. Be to, 
visur— tiek naujoje, tiek ir se
noje žemėjo — gamyba gali bū
ti žymiai padidinta žemes ūkio 
intensyvinimu, kuris pats sayai- 
me daugely atvejų galėtų kele
riopai padidinti produkciją 
(pav. pereinant nuo žemės ūkio 
prie daržinįnhystės), Masinį s 
šiltadaržių įrengimas suteiktų 
galimybę net vidutiniame klir 
maje rinkti derlių po kelis kar
tus per metus.

Žymų vaidmenį šioje srity ga
li suvaidinti dar ta aplinkybė, 
kad, naujoviškų susisiekimo 
priemonių greitumo, dėka praT 
deda nykti riba tarp miesto irt 
kailnp. Miesto gyventojai, vi
suomet pasižymėję energija, pa
siryžimu ir sumanumu,k turi. daT
l)ar< galimybę gyventi “gaiųtp^ ’ 
prieglobstyje”. Milijonai miesto Wilkes Bgrre, Pa. 
gyventojų gali leisti sau didžįąur 
sį malonumą — sodinti ir am 
giuli. Tušti priemiesčių plotai 
šiandien daug kur paverčia iru 
Žydinčiais sodais ir . daržais, že
mes kultūros klausimai pradeda 
kreipti į save visų dėmesį, čia 
dabartinė žiųonjją ranja džiau- 
griP°, svei|<alps ir moralinio pa- 
kilųno šaJdhi} rezjahafe ųiais- 
to. produktu kiekis paMęhimai 
auga. Jųic žinoma, kąd< esanti 
dąržų kĮiHPFąb 250 lįy. mątrų 
hriją 1/40 hękriri> dąlipss užtem 
įcą aprūpinti^ viąųą, ąaipeųį dar
žovėmis visiems ląętams*.

Suglaudę visą tai; esame pri
versti padaryti išvadą, kad dc- 
ląiflleriopas maisto produktų 
kįelęio padidėjimas,— paliekant 
^ypšaliai klausimą apie tęjcio 
bąįjdėjimo hPlidMiną, — y^a 
pįlpai pasiekiamas dalykas, 
j Ęąrtu su įkaisto klausimu iš- 
feprendžiamas ir rubų« klausi
mas, kadangi padaugėjimas ža-

džete rūbai užima daug kukles
nę vielą, negu maistas; tuo tar
pu, kai išlaidos maistui sudaro 
apie pusę visų išlaidų, išlaidos 
rūbams sudaro lik apie 15— 
20%. Reikia dar atsiminti, kad 
pastaruoju laiku chemiją* duo
da galimybę gaminti audeklus 
iš medžio, ir visiems prieinamas 
dirbtinis šilkas jau konkuruoja 
su natūraliniu šilku. Todėl nėra «•
pagrindo, bijoti trukumo žalia
vos rūbų. gamybos išplėtimui.

Dar mažiau abejonių sukelia 
klausimas apie būtinus išteklius 
statybai. Šioje srityje žmogus 
visuomet turėjo ir turi įkješ sa
ve beribius galimumus, '(kadan
gi Žemėje yra neribotas kiekis 
statybos medžiagos , — akmen ų, 
plytų ir * medžių. (Prisidėjimas 
prie šitų iš senovės žinomų me
džiagų, tvirto ir patikimo plie
no, lengvo,, gražaus, permato
mo stiklo ir lanksčių, paklusnių 
gelžbetonio kontrukcijų, žino
ma, ne mažina, o didina busi
mosioms statyboms galimumus.

Tokiu buduj klausimas dėl 
maisto, rūbų ir statybos, gamy
bos prieauglio , ir ateityje nesu
tiks išteklių trukumo. Tačiau 
nereikia užmiršti, kad tokia pa
žanga tebus, galima tik tuo at
veju, jei nesustos technikos iš
sivystymas, kuri yra visos busi
mos pažangos varomoji jfga.

(Bus daugiau)

KOfiESPONDtNCIJA

, , ..... .. .< . Įi.,i.iii«iįr. WJ|I. '-y/.* >
bęnt pasienjąęs sritis.VjĮniaųb 
krašto, gąJh bųt ir ąafįį Vib 
nių.” 

Nieko manjĮl’ęsnio nehųvpziš- 
pranašąuta in čiąaginįąmp 
mu-nacių or^ąpe. Tfcpkų čią.jją 
gįriąri?r ;
t- SMiųcųi skiriari* nn° 
kito?, mųsų- spąųdps 
kad. jie 

f'vo^jąu^’ nunirti.

Jie gari)“1“, jj- ųž, 
tai, Ha4i Ęy/veRtS ĘalįąI)įT 
j«f rtįspubŲkas, išleist* soyiętiį 
arwjo» ii savo tėrif

!
L Tęlfe sovietų, gtUį|^r*l*laus

į “SpyjeM. w<vesiai Iiietuyai|iižiaugtis. tiktai; vergai. r—*- ”

,,'

aidėjimo

Birutes vaikučiai grista 
mpkyklririv

Jau. vakacijos pasibaigė ir 
vaikučiai, kurie yra prisirašę 
prie mokyklėlės, pasiėmę savo 
paišelius ir popierių ateikite į 
pamokas, pėlnyčios vakare 7 
valandą Lietuvių Progresyvio 
Klubo svetainėj, 325 East Mar- 
kęt. SU
1 Mes prašome tėvus, kurie tu
ri vaikučių ir norėtų juos pa
mokyti lietuviškai rašyti ir 
skaityti, o taipgi dailės, kad jie 
atsiųstų juos į Birutės Vaikų 
Draugijėlės lietuvių mokyklė- 
k.

Pamokos įvyksta kiekvieną 
pėtnyčios vakarą 7 valapją.

Birutes Vaikų Draugijėlės 
Komiteto raštiųmke

Mary Stąpteląyąjfienė.

Skelbimai N&ujenose
Ijąvps rūbų gaminimui taipogi duoda liaudy d^lto, 
priklauso nuo. žemes ūkio, plętį- ,kąd 
mpsj;. Ęg to, vidutiniame bim lyįjg* naudlhgOS?
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h SUSITAUPYKI! PINIGU
PIRKIT MIDWEST STORES! 

-PUIKIAUSIOS KOKYBĖS VALGIAI 
ŽEMIAUSIA GALIMA KAINA!

i IŠPARDAVIMAS PENKE IR SĖST, SPALIŲ 13 ir 14
:■ ■ ■' . - J. g”'-.-, t '

“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Smetono

SVIESTAS—sv. 30c
U. S. Governmento Kokybės Paliudymas Užtikrina Jums, Kad 
Šis Sviestas Yrą 92 $core ar aukšt.

NAŪJiaNOS, Chfcago, m

CHICAGIETES PO EUROPA UŽ 200, LITŲ 
Kaip Dvi Studentes Keliavo Į Šiaurę

• PIRK NUO

IDAHO RŪSŠET Puikios U. S. 1 Rūšies

BULVĖS
----- -k— _.. .... _ , .

lOfsv. 190
“MIDWEST
Pilėnas garuodintas aukš.. ken. 3 už I.90
“TASTEWELL”
Piaiistyti Burokėliai No. 2 ken 2 už 15^
Dideli, Minkšti
“Green Giant” Žirniąi 17 unc. ken. 15.^
DYKAI! Smetonui Uzfconas Su 2 Pakeliais
“KIX” pusryčiams valgis 2 Pa^- 23^
“RED CROSS” Spaghetti Kietus pak. 130
“Vermont Maid” Syrup 12 unc. būt. į gc
“Libby’s” Kūdikiams Valgis 3 ken. 25^
“LIBBY’S” Tamales No. 1 ken. j
“MIDWEST”*
DEL MAIZ Niblets Corn 12 unc. ken. 2 už 230
WHOLE FREESTONE 
“MALIBU” PYČIAI Did. 2l/2 ken. 15c
“DINTY MOORE” Beef Stew 24 unc. ken. 150
“Dinty Moore” Corned Beef and Cabbage 24 unc. ken. 23c
“HORMEL’S” Spam 12 unc. ken. 250
“Lincolnshire” Rūkyta kepenų dešra • sv. 250
“BUYING BRAND” Mince Ham sv. 240
VIRIMUI OBUOLIAI Puikus 5 sv. 120
“Ivory” Muilo Trupiniai did. pak. 22^
“Fieecy-White” Laundry Bleach kvt būt. 14c
“BRILLOP Del Aluminum Did. pak. 1.7c maž. 2 už 17c
“ARGO” Gloss Starch sv. pak. 2 už 15c
“PALMOLIVE” Muilas 4 už 230
“OCTAGON” Skalbimui Muilas 3 .UŽ, 130
“OCTAdON” Muilo Milteliai 2 pak. 90
“SOFWASH” Vandens Minkštytojas did. pak. į90
“Super Suds” did. mėlynas pak^ 2 žu 39c

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

(Tęsinys) 
v , 
Kitą dieną laivu išplaukėme į 

baltąjį šiaurės miestą — 
Helsinkį.

i • • i

Tai miestas, kuriame šian
dien eina didžiausia statybą, 
mat, nepaprastu tempu rengia
masi 194.0 m. pasaulinei olim- 
pijadai. Jau pastatyta moder
niška ir didelė auto stotis, pa
grindinai tvarkomos gatvės, de
damas naujas grindinys, šim
tai padėta pamatų naujiems pa
statams. Atrodė, kad šiame 
mieste nedirbančio žmogaus ir 
su žiburiu nerasi. Mus sužavė
jo šio seno miesto architek
tūra ir skulptūrų gausumas. 
Ypatingos čia ir kavinės. Jo
se groja dideli simfoniniai or
kestrai. Didžiuliu laivu iš Hel-^ 
sinkio išvykome į Stokholmą
— Švedijos širdį, pramones ir 
prekybos miestą. Mums—Ame
rikoje augusioms lietuvaitėms
— šis mįestas priminė judrią
ją Čikagą. Buvome pavargusios, 
todėl nepaprastas triukšmas, 
durnai, fabrikų sirenos, uosto 
gyvenimo bildesys mus skati
no iš čia kiek galima greičiau 
išsikraustyti. Nuėjome pažiūrė
ti teatro rūmų, kur, priešais, 
buvo judriausias turgus, o jo 
bruzdesys dar daugiau blogino 
musų suvargusią nuotaiką. 
Turgus greit baigęsi, aikšte bu
vo nuvalyta, o vakarop joje su
stojo eilės teatro lankytojų, au
tomobilių. Čia, turtingam mie
ste, viešbučiuose apsistoti 
mums, studentėms — turis
tėms, brangu, todęl iląk'vynę ra- 
įdome traukinyje. Rytojaus die
ną išvykome laivų į senąjį da
nų uostą — Kopenhagą.

Pakeliui vaizdai neypatingi, 
tuo tarpu, kelįopė iši Helsinkio 
į Stokholmą buvo daug įdomes- 
f < '

MIDWEST(
450

NES PIGlXu

STORES
I

ŠIRDINGAI KVIEČIAME JUS IR JU£Ų DRAUGUS Į

IŠKILMINGĄ ATIDARYMU r

3159 SdUTII HALSTED STREET

Šešt. ir Sept., Spalių-Oct. 14 ir 15,1939
BUS MUZIKA IR GERI VALGIAI 

Kviečiame Clemence, Usauskas ir George Janulis

GRANO OPENING
BIU/S- TAVERN

4756 SO. WESTERN AVĖ.
įyyks

šeštad. ir Sekmai Spalių-Oct. 14 ir 15
. NAUJOS MADOS ĮRENGIMAI. STREAMLINE BARAI 

2 Benai Šokiams. Valgiai ir Gėrimai
Užkviečia Visus Draūgus ir Pažįstamus

VINCAS irj ONA POPELL, Savininkai

i

■HM

Po$12.50
t

DANTIMS $<
PLĖSTOS I
Pataisoma "

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS 

jei nepatenkinti 
7į.i. >■■■■■■ i i'n i

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

UEJNA BROS.

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

TeL Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

p—r (
Kaip susiplanuoti? 
pirkinius 

/ 
-

Kiekvienai šeimyninkei, ku- 
riaj tenka rūpintis budžeto lyg
svara, atsargiai susilpnuodama 
pirkinius, gali išsiversti pajamų 
ribose. Tai reiškia, kad ji vi
suomet privalo budėti ir vi
suomet pamatyti jai pasiūlo
mai vertybių progas.

Viena 3Š tokių progų tai val
gomų daiktų nupiginimų skel
bimai, kurias pateikia Midwest 
Stores, šiuose skelbimuose ap
rašoma tie valgomieji daiktai, 
kurie tuo laiku yra pigiausia 
parduodami ir geriausiam sto
vy. Daug kas iš šeimyninkių 
naudojasi Midwest Stores skel
bimų patarnavimu, nes jie pa
togu nusinešti į krautuvę ir 
tenai juo naudotis kaip reika
lingų daiktų sąrašu. O, tatai 
yra ir patogu ir ekonomiška.

Midwest Stores valgiai ir ki
tos prekės yra geriausi ir eko
nomiškiausi. Štai, pavyzdžiui, 
sviestas, jis yra geriausia j val
džios prižiūrimas ir prie kiek
vieno svaro valdžia išduoda pa
liudymą, kad jis tikrai toks, 
koks paliudyme pažymėtas — 
kuris paprastai pažymima 92 
skaičiumi ir, beto, kad darbas 
atliktas pagal švaros taisyk
les.

Bet ir kainos Midwest Stores 
yra žemesnės, dėlto, kad Mid- 
west Stores perka dideliais kie
kiais tiesiai iš gamintojų ir 
dirbtuvių, nes ši organizacija 
turi nuosavus sandelius ir vi
sas modernas galimybes krau
tuvėms greitai prekes prista
tyti, kad pirkėjai gautų pre
kes šviežias.

Tad, šeimyninkė norėdama 
geriau susipirkti prekes šios 
savaitės gale, gerai padarys su
sirašydama pirkinius pagal ta 
plana kokį pateikia Midwest 
Stores skelbimas šiandien Nau
jienose. Ji bus tuo užsitikrinu
si, kad ji gauna tas gerąsias 

'prekes, žemiausiomis

lųė: šiiptąi Sajų — salelių^ vi
sos apaugusias arpžįpąi žąl|uų- 
jpnčiais spygliuočiais.' Drąugč 
Onutė man; pastebėjo:

— Čia Baltijos juta, pasi
skolino vaįzdus iš Zarąšų kra
što...

Kopenhagoje mus pasitiko 
nepaprastas lietus. Pirmąja 
prieglaudą, radome sename pap
ke, netoli senųjų valdovų pi
lies. Diena nepragiedrėjb, bet 
lietus po valandos liovėsi. Gat
vėse pasibėrė tūkstančiai dvi
ratininkų. Pasirodo, kad čia 
dviratis — nepakeičiama susi
siekimo priemone. Dviračiais 
važiavo žilagalves senutės, vy
rai — su> didžiausiais pirkiniais 
ir dar užpakalyje, ant “bagaž- 
nipko’’ pasisodinę po 'vaiką. 
Dviračiais -važiavo. isįmyjęju- 
sics porelės, kai tuo tarpu pas 
mus tokie “karštuoliai” neap
sieina be taksi. Kitas budingas 
Kopenhagos vaizdelis: moterys 
ruko cigarus, o, vyrai nešioja 
sufrizuotas garbanas. Atrodo, 
kad, kai moterys sėdi kavinėse: 
ir ruko cigarą po cigaro, vyrai 
Sėdi kirpyklose po mašina ir, 
kenčia tas pačias kančias, kaip 
ir kauniškės damos.z

— Dundėdamas traukinys 
mus išvežė į paskutinę susto
jimo vietą — Berlyną, Kūpėję 
valgėme storais konservuoto 
kumpio brizais dengtus užkan
dinius. Su pavydu į muš pasi
žiurėjo vokiečių pareigūnai ir 
paklausė, ar nesivežame kavos 
ir sviesto, o tokių produktu 
mes. ir iš Kauno neišsivežėme. 
Ar' Berlyne yra daug žydų, ar 
mes patekome į jų kvartalą: 
kur nepažvelgsi — suvargęs' iv 
užsimaskavęs žydas. Ir gaila 
vargšų: apskusti, apkirpti, kaip 
jauni ėriukai, veidai pridengti 
skrybėlėmis, dažnas nešiojo 
tamsius akinius, o mergaitės, 
kaip u ir visos vokietės, pe jo
kių dažų ir-; pudroj, Apie jų 
nuotaikas kalbėti netenka...
1 — Baigėsi) musų paskutinįai 
skalikai, o. Užkandžių buvo likę 
dar visai savaitei. Berlynas 
musų ne'vyliojo ilgiau pasilikti. 
Į stotį... Stotyje nepaprastas 
traukinių judėjimas.. Palydovu 
susiradome vieną karininką, 
kuris, anglų kąlfyoj nesupratęs, 
pęrdavė mus. vienam, ispanui, 
kuris temokėjo tik savo gim
tąją. kalbą, Tokiems “vado
vams” padedant, mes pateko
me į Maskvos traukinį. Gal tai 
atsitiko be blogos valios, 
vąjį traukinį atradome tik 
troje stotyje. Ilgai viena 
kietč aimanavo, kad lenkai r \ 
bevaldo vokišką Dancigą, 
tai ilgai tęstis negalėsią...

—» Kaip miela grįžus tėviš
kėn. O vis tik Lietuva, paly
ginus net su dideliais kraštais, 
turistui įdomi, graži, trūksta 
tik propagandos. Pervažiavę 
šešių kraštų sostines radome, 
kad ir kauniškės damos puošia
si gražiausiai.

Tokią išvadą padarė dvi stuj- 
dcntes* I
dviej ų

amerikietės grįžę 
savaičių kelionės.

Studentų Bunco 
Party

Sa- 
an- 
vo- 
te- 
bet

žl.

Sekmadienis ateina ir kartų 
su juo laikas, kurį mes, paprašy
tai, norime kiek įvairiau praleit 
sti.

šį sekmadienį nereiks galvą, 
sukti, kur nuvažiuoti, ką veikr 
ti. Lietuvių Studentų Klubas 
rengia ČARD ir BUNCO PARf 
T Y, Z^ig Zag Klubo patalppj} 
spalių (October) 15zdieną, 2:30 
po piet. Ten su draugais besit 
šnekučiuojant galėsite ne tik 
smagiai laiką praleisti, bet ir 
prizų laimėti.

Kviečiami visi: tėvdi su įpėdi
niais (dukrom bei sunais), jau- 

kaino- nieji su jaunosiomis
(Skelb.) 7 lsJimas 40 centU

_ 1 HEiniH6 ttjSB

Karšto Vandens 
Apšildymo 
įrengimai

l pasiūlą įeina medžiaga tik vidų-
A*_. > _ f* <_______A — V_X

radiatoriai, kranai, paipos, regulia- 
toris ir vandens tiekimo prietaisas.

Dykqi apskaičiuot  ė • Be prievolių
Ekspertų inžinierių patarnavimas

S195
NEREIKIA 
RANKPI

NIGIŲ
36; Mėn. Išsimokėti

tinio 5 kamb. namo instalacijai at- 
likti. Dalinis karšto vand. boiler, tlIuuBl]

Tik Pašauk 
CALUMET 5200

Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams. Ė varus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galdnų—7^c už gal.

100 galonų—8c už gaL
50 galonų—Oo už gaL 

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai. 

Prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

2 FLATŲ srifta

$175,00:
.Nauji 5 Sekcijų Keturkan>pjai 

BOILERIAI 
$67.00' 

MARQUETTE
AUT.OMAXI|C HEĄTING SALES 

6747 So. Westem- Avenue 
Tel. HEMŲOCK 1770

JŪSŲ TARNAS - 
Pilnai automat. stokeris užtikrina 
sveikatą, patogumą ir ekonomiją— 
dega pigesnės anglys, taupo darbą, 
mažiau reikia dėmesio. 
Tinka 5-8 kamb. Su pa
lūkanoms tiktai ..........

month

SPECIALIAI SUMAŽINTA
Modernistinis. Maudynės Įrengimas 

susideda iš 4% pd. Recess vanos, Wall 
Hung Lavatory, klozeto, 
įrengimo su balta sėdyne 
—PIRMOS KOKYBĖS.
Naujas tiktai .......    ,

Gražus! Modernas! Nuostabi Vertė!
Galima pirkti dalim.—NAUDOKIS PRO
GA “SQUARE DEAL” BUDŽETO PLA- 

| NO—$5 įųiokėt—$5 mėnesy—kiek paluk.

LOW PRICES—-PAYMENTS AS LOW AS S5 PER MONTH

Ltberal Allow* 
ance on your 
old nhimblng.

$46S

l)r. Karolis Nurkaįtis 
AKIŲ GYDYTOJAS

Prirenka, aki
nius atsakan
čiai ir sąži tin
gai.
VALANDOS: Utarninke. Ketver
ge ir Subatoj nuo 9 iki 9 vok. 
Panedėlį. Seredoj ir Pėtnyčioj 

nup 9 iki 6 vai. vak.
3421 So. Halsted St.
Telefoną* YARDS 3609

f\5qUARE DEAL
__________  PLUMBIN©

MAIH STORE AV^HBATING
1725

So. State St.
CAL. 5200 '

OPEN EYENINGS UNTIL 7:30

i

w

Remember: Take 
advantare of 
Sauare Deal’e 
Budget Plan.

BRAHCH

9302 
' Commercial Ava

SAG. 1924 
SUHPĄY UHTIL I P. M.

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00

FEDERKL,^/MNGS; H
• . ~and' .JZZ—

LOAN ASSpClATIONoEChicago
JŲSTIN MACĘIEWICH, Pres.

Dąbar Mokame 3^/2% Už Pa? 
dėtus Pipigus. Duodam Pasko
las Ant- Namų 1 iki 20 mt.

RAŠOMAS ; ' .
MAŠINĖLĖS 

VISŲ ISDIRBYSČIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas

Mašinėles.
$15.00*
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES

AND SERVICE 
3712 S. Western Avė. 

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

Tel. LAFAYETTE 3534

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

t
' NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
REAL ESTATE 

Insurance and Loans
Statau, visokios rųjjies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų, parau vi
sokį tąisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgaunu gėriausį atlyginimą iš Firc In- 
mranpa Companijų dėl taisymo, apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant, lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
16Į3J16 S. vVestern Avė. Phone Grovehill 0306
y—1i l.’it .. ... . ................... ■ . ■

■ ,į,idfc|Į,.^U U   I ■■■■*■» m* M ■ ■ ■ i Al I ■! i* III.        III ■■■

KLAUSYKIME* ' J*1 . 11 « „ ‘ 1
' ' . . A ’ v

I ” i RYTMETINIU

Victor Bagdonas 
' LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

< LIGONINEI 
HOSPITAES

SVEIKATOS ĘXTNuKAą
TONSILAI IŠIMAMI ųž S/j ^50 
1YDYMAS LIGONINĖJ; 
^AUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje $ l&oo 
REUMATIZMAS *0.00 ,
Greitai palengvinama .u 
VISAS LIGĄS GYDOMA S-j .00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS P ARK I^OSPITAL 
1909 So- Kedzle Avė.. Chicage

TeL Lawndale 5727.

. FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS- 

Studija įrengta pir
uos rųŠies su mo-. 
ierniškomis užlai- 
iomis ir Hollywood 
liesomis, ba r b a s* 

garantuotas.
420 W. 63rd St 

OI. ENG. 5883-584*

Remkite Tuns Biznieriuj ku
rie Garsinasi, “NAUJIENOSE”

GARSINKITE “NAUJIENOSE

LIETUVIŠKŲ KAD1O
PROGRAMŲ ‘“S™

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir genų> pa
mokinimų
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Dr. V. E. SIEDLINSKJ
, UENTISTA8

Pirm., Trečiadienį, Šeštadieni
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Vardu 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650

KONTESTO EIGA

PENKTAS LAIPSNIS

Eit) Lietuviai Daktarai
No. 2TREČIAS LAIPSNIS Margirį*

ANTRAS LAIPSNIS

Phone YARDS 1373

KITATAUČIAI

PIRMAS LAIPSNIS Kas Bus Laimėtojas? LIETUVIAI

Re®
NON GRADUS

ADVOKATAI

YARDS 141V

Phone Lafavette

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

Yards 1130
Varde 118?

34,800
32,177
32,075
25,997
25,626

gerai 
kiams 
dabar 
skas.

Miesto
Kamb.
Namų

Phoite Canal 2.M*
Tel. Putinui* 1W

NADIAI - 1 
Chicagos.. 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
X ŠncfačijOP

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir naktį

Rašo Kontestantė 
V. Faiziene

John A. Sinkaus 
Pasekmes

112,775 
*101,400

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

2400 ĮVEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSK

____

lą, bet nori pasilsėti ir tą ke
pyklą parduoda. Yra visi ge
riausi įtaisymai ir geroje vie
toje, po antrašu 918 Oliver avė 
Aurora, III.

Čia jį rasi, o jei ir ne- 
šiur sužinosi kur tavo 
gyvena.

Maskalunaš 
skai-

Nors kontesto vedėjas praei
tą savaitę priminė, kad St. Nar- 
kis jau mane prisivijo, bet ti
kiuosi, kad ir šią savaitę dar 
išlaikysiu pirmenybę, nes pasi
sekė surinkti apie penkis šim
tus balsų. Už tai esu dėkingas 
savo rėmėjams.

7.........  »

« HKS4 5'(. otri A ve 
f t itn šniitL iftiii Court

Tariu širdingai ačiū 
mano geros širdies

959 W. 71 
ir smagią

1) J. Sinkus .
2) St. Narkis

KETVIRTAS LAIPSNIS
O. Dovgin ............. 66,641

Kontesto Eigos “Kopė- 
bet vėliausi kontestantų 
skaičiai yra paduoti že- 
telpančiam kontestantų

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

Ąv^ntadieniais H k sunit’iru*- 
ohnn*

J. Mačiulis ....
P. Galskis .....
J. Žukas ........
E. Norgailienė 
A. Stanionis .. 
C. K. Braze ..

V. Faiza ........

Laijclofuvių Direktoriai

6 iki 8 vak
Telefonas SEELEY 7330 

Namų telefonas Brunswick 0597

W. 43rd St., gražiai gy- 
ir auklėja jauną dukrelę 
kuri yra talentuota gita- 
Nors Jonas yra laisvų 

bet buvo lai- 
suorganizavo

Pirki!e tose krautuvėse, ku 
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Ofiso TeL Virglnla 0030.
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
R939 SOUTH CLAREMONT AVY 

Valandos ...9..-10 A. M.
Nedėlioj pagal sutarti.

sveikuoju. Daktarai patari 
žiuoti į Hot Springs, 
įos kelionės ponams 
kams, kad parvažiuotų 
vėl prie savo biznio.

RED CROSS 
PLASTER

Pastehekit; Raudoną Kryžių 
ant klasterio kada pirksit 

VARDUODAMAS VAISTINĖSE

nieriai turėtų pas jį išduoti 
“rokundą sumnenės”.

STEPONAS NARKIS
4353 So. Talman Avė.
TeL Lafayette 3974

ir Ona Popeli, 4756 S. 
Avė., nusipirko savo 

įrengė modernišką 
taverną. Jie taip-

Gaila, kad Zarankai nelabai 
va- 

Laimin- 
Zaran- 
sveiki

mus, rakandus, garažų. Mes per 
jį apsidraudėm, o po metų po 
apdraudimo ir sudegė.

Birutietis, Adam Maskalunas 
3214 S. Halsted St., atnaujino 
prenumeratą 
yra pastovus “Naujienų 
tytojas ir mano rėmėjas,

Neseniai jis grįžo iš New 
Yorko, kur dalyvavo Pasauli* 
nės Parodos lietuvių programe 
su Birutės choru. Apie tai pa
rašė ir “Naujienose”.

TeL Yard* 182»
Pritaiko Akini iv 

Kreivas Akie
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
West 35th Street

Irnmpaft Halsted St 
Valandos nuo 10 iki 4. nuo 6 iki l 

Npdėlinm’*’ pagal sutarti

ir. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 -9 vak.
1957 W. Garfield Blvd 
Cor. Damen. Hemlock 0699

Tel. Yards 3140
VALANDOS Nuo 11 iki ’

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais* 2 iki 4 Ir 7 iki 

AventorlipniniU’ 11 iki 1?

Dr V A. Einikiu
QvnvTOIAS ir CTTTRirRGAP 

ir AHnhiR Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST

DR HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas cbU 
nirgas ir akušeris

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
iausius metodus X-Ray ir kitokius 
pipkt.ros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1934 W. 18tb St. netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai*

Superior 9454 ar Central 7464

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 1J 

Rez. Telephone PLAZA 3200

A. Narbutas .......
AL Savickas .......
Mrs. Mankus .......
V. Budvidis .......
J. Woski ..............
A. Ražaitis ......... .
A. Ambrazevičius 
Joe Ascila ......... *
A. L. Skirmont ... 
F. Dauiint .........
E. Jusas ............. .
P. Žukas ............. ..
J. Augaitis .........
F. Bulaw ...........

Stepono Narkio 
Rėmėjai Naujienų 
Konteste

1) . St. Mockus ...
2) A. Frenzelis ..
3) J. Maksvitis ..
4) B. Barniškis ..
5) M. Ku'eŠus ...
6) Al. Smalelis ...
7) M. Dundulienė
8) A. Uždravaitis
9) O. Vilienė .....
C) S. Naudžius ..
1) S. Trumpickas

9,509
9,272
8 800 JOS vyras mirSs>
7,875
7,825
7,350
7,000
6,870
6,208
6,025
5,000

Štai užrašiau “Naujienas” M. 
Vaitkienei, 3448 N. 8 St. Mil- 
vvaukee, Wis. Ponią Vaitkienė, 
tai motina musų tautos didvy
rio Felikso, kuris rugsėjo 21, 
1935 melais laimingai perskri
do per Atlantiką, nors oras bu
vo labai audringas. Dabar F. 
Vaitkus rengiasi užimti svarbią 
vietą U. S. karo aviacijoje. Lin
kiu laimingai atsiekti užsibrėž
tą tikslą.

i. Mr. Rainis, 3231 S. Emerald
• / . ..r' ; . '

Avė., užsimokėjo už “Nauj e- 
nąs” iki Naujų Metų, kad man 
duoti progos padauginti balsus 
kon teste. ,

; Mr. M. Gremal, 919 W. 35lh 
S L, irgi parėmė mane konteste 
užsiprenumeruodamas “Naujie- 
’nas” metams.

Ačiū mano rėmėjams.
' ' John A. Sinkus.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Štai mano gera prietelka p-ia 
Zaranskienė patelefonavo į Au
rorą mano kaimynams, kad aš 
atvažiuočiau į Genevą pas po
nus Vasiliauskus. Išgirdus to
kią gerą naujieną, tuojau sė
dau į automobilį ir atsidūriau 
Genevoj.

Zarankai maloniai mane pa
sitiko ir supažindino su ponais 
Vasiliauskais. Tai yra labai 
malonus žmonės. Užsrašė 
“Naujienas” metams. Ten pat 
ir p. Cherbauskas atsinauj no 
“Naujienas” ir žadėjo dar ki
tus pakalbinti užsirašyti. Cher-

Juozas ir Prudencija Rachu- 
nai, 3137 So. Halsted St., Audi 
torium Tavern savin ūkai, ma 
lonaus ir draug ško budo žino 
nės. Čia atrodo lyg Chicagos 
lietuvių centras. Jei nori savo 
draugą pasitikti, nueik pas Ra- 
chunus. 
rasi, tai 
draugas

Mrs. A. K. JARUS?
___ ___ , Physical Therapy 

' an(I Midwife
___ ~______ I °anedėly, Utarn. ir 

Seredoj
4«30 S. VVestern av. 
^1. Hemlock 9252 
Ketverge. Pėtny- 
ėioj. Subatoj ir

Nedėlioj:
Central Avenne,

H&OloOB Rpver1V Shores, 
IndianaI Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

kitp kurio

Office and flca. Phone Dalnmet 747' 
Office Honrs: 2-4 p. m 7-8:30 p. w

DR. ST. NAIKEUS
Physician and Surgeon

3261 So. Hnktod

SENI A L Sj A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
si DIENĄ IR NAKTĮ

Kadangi pažįstu beveik vi
sus kontestantus ypatiškai, tai 
esu tikras, kad visi draugai 
dirba daugiau iš pasišventimo 
ir dirba su geriausiais norais.

Štai Mrs. V. Faizienė, nors 
mažai laiko turėdama, bet taip 
su atsidavimu dirba, kad jau 
persikėlė į trečią laipsnį, pra

šė n 2s n i u s k o n t cs t j n • 
Rypkevičia, kontesto

vis.ems 
draugams 

ir rėmėjams ir prašau ir toiiau 
man pagelbėti lipti aukštyn. 
“Naujienų” kontesto kopėčio
mis. —F. Daugini, Aurora, 111.

Kas bus “Naujienų” kontesto 
laimėtojas? — klausė p. Jonas 
Jokubauskas. Tas, kas turės 
daugiau balsų, — sakau aš.

Jonas Jokubauskas, savinih- 
’kas maisto krautuvės (Gro- 
ceries & Meat Market), 3724 S. 
Halsted St. Jis yra Rridgepprto 
kolonijos senas gyventojus ir 
sąmoningas lietuvis. Jonas Jo
kūbaitis yra liksmo budo žmo
gus, su visais širdingai santy 
kiauja ir turi gerą biznio pasi
sekimą. Jis mėgiamai skaito 
“Naujienas”, bet, esant progai, 
jis ketino atsiminti ir mano tal
ką, kad tapčiau “Naujienų’' 
kontesto laimėtoja. Kurie gelbs
ti man, gelbsti “Naujienoms” 
ir patys sau, nes “Naujienos” 
visiems širdingai tarnauja. Tat 
tegul gyvuoja “Naujienos”, nes 
tuomet gyvuosime ir mes!

Linkiu p. Jokubauskui gau
sos, laimės ir sėkmingumo.

ONA DOVGIN

Vincas 
Western 
namą ir 
“streamline 
jau gamina skanius valgius. Šį 
šeštadienį , ir sekmadienį jie 
rengia šaunų “grand openingą”. 
Prie šio grand openingo jie yra 
gerai prisirengę ir mano savo 
draugus ir svečius tinkamai 
priimti ir pavaišinti.

pasireiškusius nuo

Ponai Čiapai yra mano kai
mynai, 3225 W. Crystal St. 
Progresyviai žmonės. Jie daug 
skaito visokius laikraščius ir 
knygas. Myli apšvietą.

Tel Offjrr WentwnrtM 
Rez Hyde Purk 3391 

Dr. Susanna Sbkii 
Moterų Ir valkų tieų rvdvtoi*

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

‘ Chicago, niinoif
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701
Valandoi' 9 ryto IE? t vakaro

A. A. SLAKIS 
advokatas

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel CENTRAL 1824 
Namu Tel—Hyde Park 3395

DR., VAITUSH, OPI
1 LIETUVIS

Mano 20 metą praV tikevlMna* 
jūsų garantaviman.

Optometrically Akių Specialisu
Palengvina aKių įtempimą, kur> 

.sti priežastimi galvos skaudėj inu 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisi 
trumparegystę ir toliregystę, Pr 
engia teisingai altiniu? Visuose a< 
'tikimuose egzaminavimas daroma 
u elektra, parodančia mažiausia 
■laidas Speciali ulvda atkreiniam 

mokyklos vaiku? K
a o taisėm n?
VALANDOS nuo 1\» ryu. iK'i o t 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą

Daugely į atsitikimu akys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigiau kai r 

pirma.

, Mrs. Širvidienė, 2806 South 
Union Avė., prailgino prenume
ratą ir jeigu pasiseksią su dar
bu, pažadėjo prieš Naujus Me-*

Dr. Charles
OFISAS 

1729 So Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHTCAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 Iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
'akaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
alendai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ponai Pūkiai yra malonus" 
žmonės. Jų sūnūs Frank nese
niai apsivedė su S. Šądjiute. 
Jų dukrelė Estelle priguli prie 
Pirmyn choro. Ji yra rengimų 
komitete. Gabi mergaitė. Gyve
na 7046 r S. Euclid Avė.

—V. Faiza

PAGELBAI NUO 
RA ENI| SKAUSMO 
Johnson’s Red Crpss Plaster 
šildo, ramina ir paremia. Pade
da nugaros ir strėnų skausmus 
pašalinti 
raumenų skausmų, raumenų su- 
stipimo, sukimio, niksterėjimo, 
pasitempimų ir paprastų kruti
nės slogų. Lengvas, vartoti. 
Ekonomiškas.

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- 2500 West 63rd Street
Ofiso valahdos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Naujienų Kontesto Eiga 
“NAUJIENŲ” JUBILIEJINIO KONTESTO 

REZULTATAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

)hn F. Eudeikis

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedel. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Aveniu

Telefonas Republio 7868

įS' . į ALBBR
4^04 So. Avė

f— ‘
| NTT A N A P; M Pifn 4 y

I jtiiehieh Phnp< v«rd

Malonu patėmyti, kad “Nau
jienų” kontestantai smarkiau 
pradėjo darbuotis ir vienas ki
tam nepasiduoda. ’ ;

Visgi tenka* pasakyti, kad J. 
Sinkus, St. Narkis ir Dauginie
nė darbuojasi už vis smarkiau
sia ir pralenkė visus kitus chi- 
cagiečius.

Iš už Chicagos ribų smar
kiausia dirba J. Mačiulis iš 
Waukegano, nes jau atsistojo 
pirmoje vietoje trečio laipsnio. 
Antras pasekmingai darbuojasi 
C. K. Braze iš Kenosha, Wis. 
Reikia pasakyti, kad pasiseki
mas kontesto darbe daug pri
klauso ir nuo daugelio kitų 
aplinkybių, kaip tai: skaitliails 
lietuvių ir jų ekonominių sąly
gų, nuo to, kada “Naujienos” 
ten pristatomos ir daug kitų 
visokių aplinkybių. Bet už vis 
svarbiausia, tai kontestanto

Juozas Bartkus, 
St., užlaiko gražią 
užeigą. Jis yra tipiškas žemai
tis. Paeina iš Alsėdžių, bet .yra 

pažįstamas navarieniš- 
ir viekšniškiams. Pas jį 
dirba už baro Paul Gur-

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

—- • koplyčios visose 
-Lšė cEl 1: Chicagos dalyse

balsų 
miau 
sąraše. Tikimės, kad kitą penk 
tadienį vėl galėsim “kopėčias’ 
patalpinti šiame Kontesto pus 
lapyj su visų kontestantų ad 
resais ir paveikslais. Tuo tar 
pu kontestantų balsai stovi se 
karnai:

I (i JI ulii'ĮiĮiiliiiiii ■m< 'utonfii——1
KUuBykltė mūsų radi© programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 

jnečiah,10:00 vai. ryto iš W. Ę. L P. stotie* (1480 K.)

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc.

10 West 18th Street
Į vakarus nuo State Street

Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKAI anskaičiavimn dėl na- 
apšildvmo reikmenų (nlant) ga-
ru arba karštu vandeniu šildomą. H U .2.
Nereikia pini tų |mokėt’—36 irč- OįM J jj 
nešimi Pinokw»in. ||
karių kaina. Lietuvis salesmanas ..

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4«45 SO. ASHLAND AVF 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 8

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: Y4RDS 4787 

Nan.ų Tel.: Prospect 193*

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, RRITNO J- 
ZTTRRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

VALANDOS- 2—4 popiet ir 
vekero, trečiadieniai* *r 

nitjic ,
TeJ^onar HFMLDCK Vii

19,213
18,825
18,536
17,890
16,825
15,438
13,763
13,740 lenkdama
13,600. tus, —T.
12,803 j vedėjas.
11,775 j

l Padėka Rėmėjams
10,58 Noriu pr.dėkoti p. Dellai Dau- 

skurdis už “Naujienų” prenu
meratą. Ji užlaiko taverną ad
resu 2543 W. 45th S t. Nors 

....— , bet ji tebe- 
užlaiko biznį su savo sūnų, Ed- 
wardo ir Klemento, pagalba. 
Klementas yra vedęs ir gyve
na savo motinos namuose.

Taipgi noriu padėkoti už at
sinaujinimą “Naujieną” pp. Ka
zimieras Kolaliams, kurie gy
vena adresu 2547 W. 47th St. 
Jie turi dukrelę ir mažą sūnų. 
P-s Kolalis pristatinėja mėsą į 

J. Novogrodskas .... 4,680 ^iau^uves • Mis. D. Žukas. 
M. šeštokas ..........  3,900
T. Matuliauskienė 

Z. Ganšys .........
J. Tiškevičius .. 
J. Alikonis .....
J. Buloth .........
J. Sholteman .. 
J. Lidžius .........
A. F. Sweetra .. 
J. ZiČkus ........
Sugdinis .........

J. Pakarklis .....
M. Rovackienė . 
J. Sekys ........
J. Glaveckas ....
J. Martinaitis .. 
St. Žukauskas .. 
J. Jurkšaitis ... 
F. Edkins .....
J. Krukonis .....
F. Rašinskas ... 
D. Rūke .........
Geo. šeškauskas 

T. RYPKEVIčIA! 
Kontesto Vedėjas.

K. P. GUGIS
ADVOKATU / 

ofisas—127 N. įTOarboni Si 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted Si 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80
Telefonas YARDS 0811.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
. pagal sutartį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai__
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
4910 SO. M1CHIGAN BLVD 

Tel. Kemvood 5107.

Kontestantų Laipsniai ir Balsų Skaičiai
(Dėl vietos stokos šiame nu 

meryje negalėjome įdėti regu
liarių

Jonas ir Monika Ragauskai 
2611 
vena 
Jane 
riste, 
pažiūrų žmogus, 
kai, kad Jonas
Cicero parapiją. Ir pagal Jono J 4712 South Ashland Av 
pareiškimą kai kurie atbulkai

^95 Ačiū už Fagelba g,500 
3,500 
3 200 
3,000 
3,000 
2,675 
2,275 
2,100 
2,000 
1,775 
1,775 
1,500 
1,000 
1,000 

,. 650 
. 550 
. 500 
. 500,bauskai turi gražią duonkepyk 
. 500 
. 500

Užėjau atlankyti sergančią 
savo kaimynę p-ia Lenkartierię, 
3§10 W. Evergreen Avė. Na, ir 
užrašiau “Naujienas”; Ponai 
Lenkartai malonus žmonės. Jie 
turi tris namus. Frank Lenkar- 
tas yra realestatininkas. Per jį 

darbštumas, ir kiek jis turi lai- galima drausti nuo ugnies na- 
21,422,ko (ani darbui pašvęsti 
21,300

J. UULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J RIDIKAS
S3M So, Halsted Street

X ZOLP Phone Yarda 0781
eetb Yard• O7MH

' S P. MAŽEIKA
Lituanica Aveittie

\ LACHAWTCZ TR SŪNŪS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: B4< Mt lMth Street
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Diena Iš Dienos
Padėka

Martinas Aušra, Braceville, 
UI., taria ačiū Mrs. Agotai Rau- 
bis už pasidarbavimų jo labui 
ir draugams ir giminėms už 
sūteikimą Jam “Naujienų” pre
numeratos.

Stella Mažeikiene, laukia Ralph 
sugrįžtant.

Ta proga buš šurehgtas pa
rengimas: Rdlph’s Taverno ati
darymas, nes nupirkus biznį 
R. Mažeika, nepoilgo apsirgo.

R. ir S. Mažeikiai tikisi daug 
svečių sekantį šeštadienį ir sčk- 
madienį... — J. A. S.

VIMAS

Ralph Mažeika
Grįš iš Ligoninės

Eks-kareivis Ralph Mažeika 
ir Mrs. Mažeikiene užlaiko biz
nį, 837 W. 34th PI.

Jau tūlas laikas kaip R. Ma
žeika randasi Edw. Hines Hos- 
pitai.

šios sąvaitės pabaigoje, p.

I
 ANDREJUS BARTUŠIS 

gyveno 3693 S. Morgan Si.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 11 d., 1939 m., sulau- i 
kęs 32 motų amžiaus, gimęs I 
Chicagoje,, Liepos 22, 1907. J

Paliko didėliame huliu’dime j 
motiną Marijoąą po tėvais Ya- 
kubduskaitę, seserį Zofiją ir ! 
švogerį Antaną Balchunus< 4 j 
brolius Juozapą, Pranciškų, 
Kazimierą ir Vlad’slovą. 2 te- 
tas . Marijoną Bartušienę, i 
jos sūnų Juozapą, ir Agotą 

. Luikienę, ir jds šeimyną, dėdę 
Joną Karbauską ir jo sūnų 

! Antaną, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

K jnas pašarvotas randasi 
Antano M. Phillips koplyčioje, 
3307 Lituanica Avė.

Laid. įvyks šešt , spalių 14 
d., 8:30 vai. ryto iš koplyčios 
į šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 

‘ maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Andrejaus Bartu- 
, šio giminės, draugai ir pažį- » 

stami esat nuoširdžiai kvie- 
» čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

suteikti jam paskutinį patar- . 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Motina, sesuo, švo*cris, 

broliai ir visos kites 
g miuea < , 

t Laid. dit. A. M. Phillips, 
tel. Yardą 4908

tššiėmė MiMiii! ’
Vedyboms
(Chicagoj)

/

George Žaštres^fc, 28, šit Šiiel-
la Yurevičh, 24

Eugene Cygnar, Žfc, šii Šo-
įJitie Gdbls, 22

John Shimkus, 24, su Sophie
Shimkus, 23

Julius Woods, 23, su Anelia
Sirkiutė, 21

James Brouder, 21, su Flo-
rėnce Leonas, 20

Reikalauja
Perskirti

Julia Dūda rtuo Frank Dūda
*

John Antanavic nuo Elsie
Antanavic

Jdlia Zabella nuo John Za- 
hella

Elizabeth Pranaitis nuo Jo-
□eph Pranaitis

Frank P. Speecher kviečia visus 
' savo draugus, pažįstamus it 

šiaip visus lietuvius spalio 15 
d. dteilarikyti į Liberty daržą 
ir smagiai laiką praleisti.
Pratik P. ŠpeeėHėr daugeiiiif 

Chicagos lietuvių yra gerai ži
nomas. Jis yra WKi(e Eagle 
Brevving kompanijos atstovas., 
Vadinasi, įvairioms įstaigoms ir 
įvairių draugijų bėi organizaci
jų parengimams parūpina labai 
geromis sąlygomis alų.

Labiausiai to Upavbro išgarsė
jęs dlūs yra žinomas kaipo “All- 
wei(len”. Juo tolyn, juo tas alus 
darosi pbpuliariškešnis. Jį gali
ma užtikti daugelyje lietuvių 
užeigų. Ir už tai kreditas ten
ka p. Frarik P. SpėečKer’iui.

Štai padaliau ir visiems gerai 
žinomas Liberty daržas, klirio 
iavihinkas yra p. Jonas Pilkis, 
ausitafe įsivesti pas save “Ąll- 
vveiden” alų.

Tąja,tad proga p. Špeėclier ir 
rengia šaunų šurum-burum Li
berty darže. Jis kviečia atsilan
kyti visus savo draugus, pažįs- 
lamus ir iš viso visus lietuvius 
Kas tik atsilankys, tas bus šau
niai pavaišintas. Bus keptų par
šiukų ir kitokių garouinynn.

Jei oras pasitaikytų 
kas, tai nepaisykite to:
šalti nereikės, kadangi viduje 
vielos yra pakankamai.

Kas tik šį sekmadienį atvyks 
į Liberty daržą, tai, sako^pr 
Špceclier, visi bus “welc6me*h

—Kaimynas.
■ 'Y ■ 1 L k

Sekmadienį Dono /f 1J<

STORAS su -taverno
Kambariai užpakaly.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

FOR RENT—INGE&EIcAL 
Renddai—Bendrai

FŪRrtlSHED ROOMS — TO RENt 
Gyvenimui-Kambariai

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

RENDON 
fiksčeriais.
Pigi, renda. 3119 So. Margan St.
Yards 0150.

RENDAI 2 kambariai peišmente 
—flatas ženotai porai arba vy
rams. 4058 So. Campbell Avė.

RENDON šviesus, švarus 2 kam
bariai. Antros lubos dėl vaikinų ar 
vedusiai porai be vaikų. 3222 So. 
Emerald Avė.

PARDAVIMUI brzriiava nuosavy
bė, 2 krautuvės ir flatas—nebran
giai. šaukti Prospect 10383.

HELPWANTED-FEMALK 
Darbininkių Reikia

RENDON kambarys, vaikinui ar 
merginai—Su ar be valgių. 836 W. 
Cullerton St. Pirmos Lubos.

REIKALINGA moteris priė nh- 
4nų darbo ir prižiūrėti 14 -mėnesių 
kūdikį. Būti ant viėtos. 4044 So. 
Richmond- Avė., antros lubos.

REIKALINGA -viduramžė mote
ris namų ruošai, pora dirba, 2 ma
ži vaikai, kalbaiiti kiek angliškai, 
paprasta? virimas, būti, šaukti Wil- 
low( Springs 130.

Didelis apšildytas kambarys su 
ar be valgio, šeima iš 3 suaugusių. 
Mrs. Gricius, '6614 So. Sacramento. 

--------.---- ; . .,...... ... ......
KAMBARIAI -rendon dėl vyrų, 

apšildomi. Lafayette 9438. 4408 So. 
Campbell Avė.

JVtĖRGlNA dirbtinoms gėlėms ša
keles dirbti. Turi turėti prię jake
lių airbihio mašinos patyrimą. 
Kreiptis Adler-Jonės Co., 521 So. 
Wabash Avė.

KazoklįClior as 
Dainuos Chicago]

A'.
Al > '

■■

■ 1

Tikietus Galimą Gatiti 
uSjaii9ienose,\ FURNISHED ROOMS—WANTED 

Reikia Gyvenimui Kambarių

r

ir Oscar, 
daug ki- 
ir pažįs-

randasi
3319 Li-

ir vėso- 
lauke

Labai Graži 
Komedija

Kas norite medžius suplauti į 
malkas, aš supiausiu su mdšina 
greitai. ir nebrangiai.

Taipgi parduodu “air flame” alie
jini pečių—kaip naujas. Pigiai. Šau-, 
kitę vakarais 3429 Lituanica Avė. 
antros lubos. Yards 3943.

$26.52 Į MENESĮ PILNAI apmo
ka už 6 kambarius kdlonialio na
mo—į tik 7 metus—sutaupysi $1,- 
500 pagal naują planą puikiausia 
konstrukcija, žemi mokesčiai, nėra 
asesmentų. Rašyti laišku 1077, 1739 
So. Halsted St.

BRIGHTON PARKE
Iš priežasties senatvės, parsiduo

da 2 flatų medinis namas po 4 kam
barių, cementuota apačia ir beis- 
mentas, šildomas iš beismento, ga
ražas. Randasi ant 39th ir Califor- 
nia, kaina $3700 mažas įmokėjimas, 
šaukite po 7:00 valandos vakare, 
Propect 0176.

PIRK PIRM NEGU NETEKSI 
PINIGŲ

5 kambarių plytinis bungalow, 
karštu vandeniu Šildomas, uždary
tais porčiais, tile maudyklė, 2 karų 
garažas, gera transportacija, arti 
mokyklų ir bažnyčių. 6129 So. Kar- 
lov Avė.

PALSHIS 
šiuo pasauliu

JUOZAPAS
Persiskyrė su 

spalių 11 d., 12:30 p. p., 1939 . 
m. sulaukęs 46 metų amž., 
gimęs Chicago, Ilį

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Charles, dukterį Wilhel- 
mina, brolį William, sesei f 
Hattie ir . kitus gimines bei 
pažįstamus ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
3310 So. Lowe Avė.

Laidotuves įvyks pirmadie
nį, spalių 16 d., 9:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Dovydo parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Palshio 
giminės, draugai ir oažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsišveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, duktė, brolis, sesuo 

ir giminės
Laid. dir. Blake-Lamb, tel. 

Victory 1158.

MARTINAS PELDŽUS
gyveno po adresu 812 West 
/ 33rd Place

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 10 d., 8:00 vai. vak. 
1939 m., sulaukęs 56 m. amž., 
gimęs Lietuvoj.

FabVo dideliame nubudime 
3 sūrūs Albert, Emil 
r?arč5ą Antoinette ir 
tų giminiu, draugų 
tarnų.

Ktmas pašarvotas 
Mažeikio koplyčioje, 
tuanica Avė.

Laidotuvės .įvyks špalių 14, 
šeštadienį, 1:30 vai.. po pjet iš 

'koplyčios į Concordia kapines.
/VisiA. A-x Martino- Peldžus 

giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse įr suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo,
Sūnūs ir marti ir kitos 

giminės
La:dotUvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138-39.

'Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras sti visu smarkumu ruošiasi 
prie perstatymo labai gražios 3 
'aktų komedijos “Aijierikoiliškas 
Rentas”, kurią pasiūlys Lietuvių 
Auūitorijdj špūlių 22 d.

Šis veikąlas Ūar pirmu kartų 
statomas Amerikoje.

Bilietai, perkant iš anksto, 
kainuos tiktai 40c. Galima giau- 
ii paš visus choro narius ir 
“Naujienų” raštinėj. T. R.

m.
yto, sulaukęs 49 m. 
imęs Lietuvoj, Tau- ■

i i n n u Gėlės Mylintiems 
i 3 W ffVfl Vestuvėms, Ban- U 11 U f*l kietams, La i d ę- 

tuvėms, Papuoši-
GĖLININKAS maihs. 1

- . • \ t . '1

KAZIMIERAS 
PALUBINSKAS

Mirė spalių 11 d., 1939 
3:02 vai. ryto, sulaukęs 49 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Tau
ragės apskr., Kaltinėnų parap. 
Bitaučių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Bronislavą, po tėvais 
Jakavičiutę, dukterį Karoliną, 
pušseserį Elžbietą Lankaus- 
kienę, jos sūnūs: Kastantą, 
Pranciškų ir Antaną, jų mo
teris: Oną ir Nancy, dvi švo- 
gerkas: Augustiną šatkienę, 
švogerį Petrą, ir Karoliną 
Linkauskienę, pusbrolį . Adol
fą Palubinską ir jo šeimyną 
ir gimines.

Priklausė prie Ciceros . Lie
tuvių, Kareivių ir Chicagos 
Lietuvių Dr-jų. , , < .

Kūnas pašarvotas 4901 W. 
Roosevelt Road.

Laid. įvyks šešt., spalių |4 
d., iš namų 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. AritaYio parap. 
bažnyčią, kur įvyks gedulingos . 
pamaldos ųž vėbohio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv.

• Automobilių nelaimėse yd- 
kar ir užvakar žuvo sekami 
žmonės:

__ V f f t V ’ ’ • * ’ ’ * *4

George Karan, 47 metų am
žiaus, 8929 Green Bay avėhūe;

Edvvard Pendleton, 71, nub 
3401 S. Western avenue.
'© Prie Kilbourn ir Addisoii 
kryžkelių, MilwaUkee gelžkelib 
prekinis traukinys užmušė 77 
metų chicagietį, WPA darbinin
ką, August Shartel, 3430 N. Kul
niai’ avenue. Jis buvo užlipęs 
ant bėgių anglių pasirinkti. ;

Serge Jarovas, Dono Kazokų
Gko’fo dirigentas ktttikdturtfje.

J k v . v { ; *

Sekmadienį po pietų clncagie- 
čiai vėl išgirs,'pd metų pertrau
kos, garsųjį Dono Kazokų cho- 
r%- •'Ši visam pasaulyj pagarsėjusi 
dainininkų grupė išpildys ilgų 
ir įdomų programą Chicagos Ci- 
vic Operos rūmuose. Prie Madi- 
son ir Wacker Di’ive ' gatvių, 
lioncertas prasidės 3:30 valan
dą. po; pietų.

šieniėt 'jie ’Amerikos <1k-tih 
heŲasiėke./Blįvo Vokietijoj, Kai 
kilo karas, ir nacių valdžia ne
norėjo leišjtL choro nariams iš- 
važiūoti. Be ^įvairiais slajitais ir 
aplinkiniai^ T<e i iais jie iššigąyo 
iš Vokietijos'teritorijos, sėdo į 
pirmą užtiktu laivą ir išplaukė 
Amerikon. ’

I. ; v ’

t Ti.kilus7Kazokų -Choro* kon
certui galima^ gauti “Naujieno
se”. Kainos Ha t?nuo 83 centų 
iki 5t>2.75 ašvieniui, įskaitant 
valdžios taksus. Kas anksčiau 1.' * ■ . ■ . ». 
bilietus įsjgy&t tas gaus geresries 
vietas. Jeigu Kazokų choro dar 
nei karto negirdėjote, tai būti- 
•f ’' k * ' Inai bukite koncerte. Jų dainavi: 
mas jus sužavės. (Sp.)

VAIKINAS PAJIEŠKAU švaraus 
ir šilto kambario 63rd ir Halsted 
ąpylįhkėj. Rašykite Box 1086, 1739 
So. Halsted St.

Kriaučių lokalo 269 A. C. W. 6f 
A. susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalių 13 d. Amalgamated Centro 
name, 333 S. Ashland Blvd., 7:30 
vai. vak. Nariai malonėkite daly
vauti. Valdyba

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

kur Tie/Nauji
Namai Dingo?

ANTANAS ŽILIUS

c

4180 Archer Avenue 
, Phone LAf AYETTE S8««,

iš
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame, visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se. Nuliūdę liekame,

Moteris, duktė, pusseserė, 
švogėrkos, švogeriai,; pus

brolis ir giminės t
Laid. d’r. C. Syrewičze, tel. f 

Cicero 294.

(

j

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, IRC
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE : J904

Šone

'Persiskyrė su šiuo pasauliu > 
spaįių 12 d., 6:30 v. r., 1939 m. ( 
sulaukęs pųsdriiž., gimęs Lie
tuvoj, Pakirkšnoje km., Plun-I 
gės parap. (į j

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliudinv 

moterį. Barborą, po, tėvais/ 
Tąmošauškate, sūnų Antaną, 2 

'duktėris Marijohą ir Eleną, 2 i 
podukras Bėrtha Fendon ir’jos | 
vyrą Louis, Oną Waskis, jos 
vyrą Povilą, posūnį Adomą Ur-,; 
boną, seserį Oną Banulienę, 
švogerį-Jopą ir jų šeimą, pus- i 
brolį Petrą Andrušką ir pugse- B 
Šerį Teklę -Mikėnas ir daug B 
Ritų giminių, draugų ir pa?į- B 
štamų, o Lietuvoje, 2 seseris a 
Kazimierą šlavinskienę ir Ko-■‘B 
triną Daugintienę.,

Kūnas pašarvotas 310 Kep- 
šington Avė., tel. Pull., 9344.

Laid< įvyks šešt, spalių .14 
d., 8:06 v. r. iš narinį į Visų, 
šventų parap. bažnyčią, RUrio- 
ję atsibus gędulingos* bernai-' 
dos už velionio sielą, o iš ten • 
kuo { ’JČKy

Visi’ A. A. Antano, Ziįiaus 
giminės, draugai ir bažįstanii 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jam pdskdtiriį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę, Jiekąm&1?u . (
Moteris, sūnūs ,dukterys, B 

sfe'stio ir kitos Riminės | 
Laid. dir. J. F. Eudeikis, B 

tęl. Yards 1741>

šįvakar Lith; Ndt. Deniocratič 
Club Posėdis

> V ■ ' v7'
■■ -„/.'Y,.,..—

Lithuaniaą^ž.National Demo- 
eratie Čitib mėnesinis posėdis 
įvykšta šį vakarą, lygiai 8 vai. 
vakare, '3938 W. 63rd PI. šis 
įjošėdi^ yija garia šydrbu's, kfe 
Hdngi J^liūbas rengią rudeninį 
balių, kuris. įvyksta lapkričio 
mėiiesį,1 18 dieną, Vėrigėliaii- 
sko svetainėje, 4500 S. Talman 
Avė. Šiame posėdyje turėsime 
paskirti darbininkus aptarnkyi- 
hiui to bdliąųs,,.Todėl visi na
riai bukiŲe laiku.

frar yra ųąijių, kurių mokes- 
tys užsilikę, taigi malonėki le 
šiam posėdyj Atsiteisti su kliu- 
bu.

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

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

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

EXTRA BARGENAS
Parduosiu kampinį bizniavę na

mą, 4 flatai ir storas už $3500.00. 
3465 S. Lituanica Avė.

GERA PROGA. Parsiduoda me
dinis namas su taverno bizniu. 7 
kambariai pragyvenimui, 2 karų 
garažas, prie 3 stockyardų vartų, 
4244 So. Ashland Avė. Yards 3647.

MAINYSIU 
2 flatų mu-

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Prišiferigė Rudeniui
Savininkai “Oak Leaves Ta- 

verno”: Mrs. A. Šidlauskas ir 
Steve Svilainis, pasitaisė savo 
,užeigą, ,^3428 S$. Hąlsted St., 
pritaikindanii rudenio' sezonui 
ir užeigos vardui. Vidus 
papuoštas ąžuolų šakomis, 
dėl jautiesi kaip miške.

Steve Sviiaiiiiš hiėgsta
vauti, todėl tankiai jie pavai
šiną žuvimis, ypatingai penk> 
tadieniais...

Oak Leaves taverno savinin
kai yra mandagus biznieriai, 
todėl daro gerą bizni...

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. Į MUSŲ kainas neįeina 
palūkanos, auKšta nuoma, bloga ri
zika. čia ir tik čia jus kaipo pi
niginis pirkėjas gausit viską kas 
gražiausia tremtiniam kambariui, 
valgomajam, Imiegkambariui—bal
dus tokia kaina, kokia yra tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kainos 
aišKiai parodytos. Pinigai grąžina
mi, jei nepatenkinti.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor 
535 W. 76th St.

3 blokai rytuos nuo Halsted St. 
Kasdien 9-6, ketv. ir-, šešt. iki 10.

Sekm. iki 5.

PARDUOSIU ARBA 
ant privatiško namo, 
rinį bizniavę namą su tavem ir re- 
storanto bizniu. Garu 
visi įtaisymai—2 karų garažas. Kai
na $7;800—Randasi netoli Western 
Avė. 2041 W. 63rd St. Agentams 
komišinas katrie parduos ar išmai
nys.

apšildomas—

FARMS FOR SALE 
Ūkiai 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.

BESIVERČIAS TURTAS apie 2% 
akrų prie grįsto kelio, elektriką, 
žemi mokesčiai, tuoj už Cook kaun- 
tės linės, Du Page kauntėj. arti 
Harrison. Kaina $875. $175 pinigais, 
$10 rriėnešy.' Rašyti laišku Box 1083 
1739 So. Halsted St.

yra 
to-

ŽU-

tai-
yra

Geras Šiatlčius
Mr. Degimas, čeverykų 

Rytojas, per daug metų 
žinomas apylinkėj, kaip geras
bos rųšies amatninkas. Jis tu
ri biznį savame name, 3127 So. 
Uhioii Avė.

■Kaimynai mėgsta jo patar
navimą... J. A. S.

Pi-išttfto Anglis ir 
Perltrauštb

Beveik visi Brictgeporte pa
žįsta Joe Leases, 3327 South 
Lituanica Avė.

Brfdgeportiečiai, J. Leasiaus, 
patarnavimą mėgsta, nes jis 
Visuomet yra geroj nuotaikoj 
ir patyręs savo biznyje, ku
riam darbuojasi per eilę me
tų.

Joe Leases esąš užimtaš, an
glių pristątymti, bet xhs išran
dąs laiko skaityti “Naujienas”. 
Ačiū jam už paramą...

who’lesAle FURNITuKE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionąliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su 
nūs, 6343 S. Westėrn Avė., Chicago 
III. Phone Repųblic 6051.

58 AKRŲ PRIE Oceana Co. kai
mo, upelis, budinkai geri, žemė prie 
molio ir prie smėlio. Išvaizda ne
patraukli, bet geras pirkinys už 
j$1475.00 pinigais ar terminais. Miss 
Lėnore Hanson, Mercy Hospital, 
Manistee.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS—La
bai pigiai—geras biznis. 4624 So. 
Mestern Avenue.

PRIVERSTAS PARDUOTI
80 akrų geros žemės ir budinkai, 

elektrikos šviesa, IVz mylia nuo 
mažo, gerbuvingo miestelio Fulton 
kauntėj, Indiana, 200 pėdų nuo 
štate kelio. Kaina $2750, pinigais 
$750, likusį kaip geriau. N. Taylor, 
10323 South Michigan Avenue.

PARSIDUODA Tavernas West 
Englewood, su 4 kambariais pragy
venimui. Karšto vandens apšildo
mas^ gera vieta, šaukite Grovehill 
3769.

PARSIDUODA Tavernas su room- 
ing house. Arba mainysiu ant va
sarnamio prie vandens—Taipgi par
siduoda kita tavern—kampinis—5 
kambariai gyvenimui. 3538 So< 
Halsted St.

PARSIDŲODA bargeno kaina 
marketas ir grosernė, įrengimas su 
slėktrikiniu šaldytuvu, didelis sta
bas. Rendos $35.00 į mėnesį, šaukti 
Canal 7835.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj, geras biznis, priežastį 
patirsite vietoj. 3210 So. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restautanas. Priežastį patirsite ant 
vietbs, kaina pigi. 3856 So. Union.

AUKŠINĖ PROGA
Parsiduoda tavernas tik už $350, 

prie didelių dirbtuvių. Atsišaukite 
greitai. 3649 So. Halsted St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimu)

SPECIALAS
Tobulam Stovy Puikus Pirkinys, 

90 Dienų Garantija
’39 Plymouth sedan, radio ir šildy
tuvas ..........;..............................  $595
’38 Oldsmobile sedan, radio ir Šil
dytuvas .................................. $575
’38 Rio panel trųck .................... ■ 275 
’37 Plymouth sedan radio įr šildy
tuvas .........................................  425
’37 Crysler sedan, radio ir šildytu
vas ...................   395
37 Studebaker sedan, 6 cilinderiai, 
Šildytuvas .......... ........................
’36 Plymouth coupe ...........
’36 Oldsmobile Sedan, radio ir 
dytuvas .................... .................
’35 Ford sedan, kaip naujas .... 

35 Chevrolet sendan ............
32 Ford sedan, ............ ........... .

BUNNIN & SONS, INC. 
Autorizuotas Chrysler ir Plymouth 

Dyleris
3651 Ogden Avė. Rockwell 0434

375 
265 
šil- 
395 
195 
195 
85

Tūkstantinės, pirkėjų armjjos I 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir 4. t

, . • < v
Todėl jeigu turite ką ParV 
dubti, mainyti, išnuomoti,, 
samdytis Ir t i, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostuinerį, bet garslrikl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną NatU 
j ienų 7-me puslapyje “Cląss-v 
IfiecT skyrių, kur šildoma daug 
įvairių gerų 'bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštosr 
vertybės classified skyriaus pa- f 
tarnavimu pašaukdami arba at- 
veždaml:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
ChlctĮTO, Dl.

PARDAyiMUI ar rendai taver 
nas, pilnai įrengtas su štaku, pi 
giai. 2616 W. 59th St.*Dai-b Gėfiį Riznį

Joe Kazlauskas, , 3258 South 
Union Avė., savininkas Union 
Taverno, daro gerą biznį, Kai
po pastovus tos apylinkės biz- 
nieridš, yra inčgiamas kostu- 
merių, .todėl jo užeiga yra gau
siai lankoma.

Joe Kazlauskas yra partne
riuose su Mrs. Kairis ir yra 
mano rėmėjai konteste...

PARDAVIMŪI arba išmainymui 
tavern. 4342 SO. Ashland Avė. Tel. 
Yards 2473.

lankyti, r!

je atsibus gedulingos ’ $amaĮ-' 
'bus nulydėtas į •šv.” Kazimie
ro kapines.

TAVERNAS, 
Camp- 
Kaina

PARSIDUODA Tavernas geroj 
apylinkėj—Visai pigiai. Renda pi
gi—Turiu dvi viętas. 936 E. 75 St.

PARSIDUODA
Cafnpbėll Tavern, 4200 So. 
bell /Avė. Priežastis—liga. 
$300.'0b.

PARDAVIMUI bučernė ir -gro
sernė .prie. bizniavos gatvės, elektri
kos šaldytuvai. Priežastis—mirtis. 
Parduosiu labai pigiai. 1538 W. 69 
St. Tel. Hemlock 2126.

’ f#
Na, o kaip su naujais na

riais? čid, regis, svarbus klau
simas, bet kąžįn. {kodėl kliubiė- 
eiai sutingo, jau kelintas po
sėdis įvyksta, o naujų nariiį 
kaip nėra, taip nėta. Subrus- 
kitę, kliiibiečiai I Musų visų pa
reiga yrą aiiginti kliUbą ir 
dirbti jo gėrovei. Pasimatysi
me šįvdkarą. ‘

— Korespondentus^
\ .',v

THREE /ŠTEIČŠ
4129 Archer ir Sacramento
r

kviėčijline vlšdš gimines, draugus 
jr, pažįstamų? į įjaverrio
atidarymo .psfcę., Turėsime, gera mu

žiku ir prie gėrimų skanių 
... užkMnUžiUx;... 7

VVillįmas ir Joąefįųą Slavinskai, po 
pirmu vyrų Butkienė, duktė Jose- 
fina ir suhus Petrds . Būtkai. Po/is 
Šlavinskas yra.,,kursėniškįs, ponia 

Slavinskienė. laukuviske.
Širdingai

; ....................................... -■■,l

sinkites :‘N-nosė”
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Ruoškitės į Dideles Iškilmes
CHICAGOJ

Helen Franowskas Bernice Šeštokas

Sau 
pini

Ateinanti trečiadieni, spalių (Oct.) 18 d., Lie
tuvių Auditorijoj Įvyks gražuolių rinkimas. Vie
na iš gražiausių, laimėjusių pirmą vietą, atsto
vaus visus Chicagos lietuvių šių metų Automo
bilių Parodoje.

Todėl labai svarbu, kad “MISS LITHUANIA”' 
1940” butų išrinkta tokia lietuvaitė, kokios jus 
pageidaujate.

NAUJI LIETUVOS ŠOKIAI
Šiame parengime publika turės progos pama

tyti naujus Lietuvds šokius: “Jonkeli”, “Kubilą”, 
“Blezdingėlę” ir kitus, kuriuos išpildys Chicagos 
Lietuvių Choro ‘Pirmyn” nariai.

Šie šokiai bus šokami prieš didesnę publiką 
dar pirmu kartu Chicagoje. , \

Prie to dar pirmutiniai 500 asmenų gaus prie 
durų gražias ir brangias dovanas, kuriais išda
lins ew City Furniture Mart, 1654-6 W. 47 St.

To^lel, nesivėluokite, kad gauti tas gražias do- 
ir gerą vietą svetainėje.

Gražuolių 
Atydai

Chicagoj Pasirodė
Netikros Penkinės

Dividendai Užsida
riusių Bankų 
Depozitoriams

■ ■ '■ . ■■ ■ < T., . ■ ■'

yAŪJIENOa, CMcažo, UI.

Kalbėdami apie 
automobilius — to . ’

a

' Penktadienis, spalių 13,1939

Kadangi jau nedaug laiko be
liko iki gražuolių rinkimo, to-, 
dėl aplikacijos kandidačių į 
kontestą bus priimamos tiktai 
iki šio šeštadienio vakaro.

Lietuvaitės, kurios norite įsto
ti į šį kontestą, prašomos pasi
skubinti.

KontestanČių paveikslai turi 
būti aiškus ir be spalvų.

Į kontestą gali įstoti mergai
tės ir neturėdamos paveikslų, 
bet privalo prisiųsti aplikaciją 
ne vėliau šeštadienio, spalių 14 
d. Kont. Vedėjas

Biznieriai, Bukit Atsargus!
Federalės valdžios iždo slap

toji policija skelbia, kad Chica
goj ir šiaurvakarių x priemies
čiuose pasirodė netikros $5 
banknotos.

Netikras banknotas galima 
pažinti pagal šiuos numerius 
priešakinėje pusėje: “H204”, 
“1204” ir “L234”. Jas taipgi ga
lima pažinti iš neaiškaus prezĮ- 
dento Lincoln atvaizdo.

Banknotos daugiausia papli 
tusios alinėse, gaso stotyse 
saldainių krautuvėse.

Kar. Mundelein 
Paliko $35,000 
Turto c.

Dar Tris Nubaudė
Už Balsavimų 
Netikslumus

, • ’ ' i
Paskyrė Bažnyčiai.

Vakar apskričio palikimų 
smui buvo įteiktas patvirtini
mui kardinolo Mundeleino pa
likimas. Pasirodo, kad jisai pa
liko apie $35,000 turto, daugiau
sia pinigais.

Velionis testamente nurodė 
vykintojams iš palikimo užmo
kėti laidotuvių išlaidas, $1,000 
paskirti mišių
sielą, o visus kitus pinigus ir 
turtą atiduoti katalikų bažny
čiai Chicagoje. Nejudinamo tur
to Chicagoj velionis neturėjo, 
bet Floridoj buvo nusipirkęs 
mažą rezidenciją. Ji bus par
duota, o pinigus gaus bažnyčia 
Chicagoj.

tei

laikymui už jo

Nužudė Savo Žmona, 4* r
Tarnautojų Ir
Pats Nusišovė

buvo 37
Abu už- 

adresu

Baisi Šeimyninė Tragedija
Prieš tris mėnesius Mrs. Ve

ra Ali ir Thomas Ali, jos vy
ras, pradėjo bartis. Ji 
jis—52 meti) amžiaus, 
laikė grožio salioną 
3951 Drexel Avenue.

Barniams nesibaigiant, Alfai 
persiskyrė. Mrs. Ali nuėjo gy
venti pas savo tėvus, Van Oo- 
stenus, adresu 7441 Crandon 
Avenue, atidarė savo grožio 
salioną ties 3935 Drexel Avė., 
ir neblogai vertėsi. Ali pasiliko 
senoj vietoj, bet biznis nesi
sekė ir jis buvo priverstas sa
vo salioną uždaryti. Kadangi 
buvo ligotas ir negalėjo 
dirbti, žmona jam davė 
gų pragyvenimui.

Vakar Ali atėjo į savo
nos salioną ir beveik žodžio 
netaręs suvarė jos krūtinėn

■’h:

Prisiminkite ir apie gražųjį 
Buick’ą

Naujasis Buick’ąs, rodos, tik 
ir smeigiasi rinką užkariauti. 
Pareikalavimai tįek dideli, kad 
nė prękybinįnkaį spėja Užsaky
mų išpildyti, nė dirbtuvės pa
dirbtus laiku, pirkėjams prista-. 
tyti. Buick autonjobilių gamy
bos istorijoj rugsėjo 20 diena 
yra viena iš tokių nepamiršti
nų dienų, kurioj buvo tiek daug 
užsakymų, kad tų užsakymų 
prekybininkai nespėjo išpildyti. 
Jų buvo net 19,509, t.y. tris 
kartus daugiau negu tuo pa
čiu metu praeitaisiais metais.

Dar Buick 1940 metų mode
lis nebuvo viešai paskelbtas, o 
užsakymai jau buvo pradėję 
plaukti. Tai buvo ,dar prieš rug
sėjo 22 d. Tas.,tik patvirtina 
automobilių mėgėjų įsigyvenu
sį įsitikinimą, Buick yra 
šumniausias, geriausias, vertas 
susidėmėjimo karas. s

1940 metų Buick’ą atstovau
ja išviso dvi ultra-modernos se
rijos. Jie pirmiausia buvo pa
rodyti Buick prekybininkams 
Flint, Michigan 
kų konvencijos proga. Tai bu
vo kaip tik prieš septynias sa
vaites prieš viešąjį naujojo mo
delio paskelbimo.

— Toks nepaprastai didelis i 
pareikalavimas atšvieČia visuo
menės geriausia jų sutikimą, 
geresnį negu buvo tikėtasi, 
sako p. Hufstadęr; Generalis 
General Motors korporacijos, 
Buick prekybinio skyriaus ve
dėjas. Neišpildytieji mažmenų 
pareikalavimai, kuriuos rapor
tavo dešimties dienų laikotar
piu — baigiant rugsėjo 20 die
na, parodo, kacL pirkėjai buvo 
arba automobilių' prekybininkų 
privačiai informuoti, arba jie 
užsisakė tų automobilių nema
tę. ■ ,v .t* U' • •

Beto, — pasak to paties ve
dėjo, Buick prekybininkų užsa
kymai viršija i6,308 — dau
giau negu 1938 metų spalių 
mėnesio ir apytikriai 1937 me
tų modelio viršūnę, kas buvo 
atsiektą tais1 metąiš balandžio 
mėn. Pastebėiina, kad nevien 
naujieji karai turi didelį rin
kos pasisekimą — nemažiau ei
na ir vartotieji karai.

(Skelb.)

100,000 Šeimynų 
Chicagoj Badauja
Bedarbių Padėties Tyrinėjimo 

Rezultatai
Garsi Chicagos piliečių or

ganizacija, City Club of Chi- 
cago, padarė Chicagos bedar
bių padėties tyrinėjimą, ir su
rado, kad apie 100,000 šeimynų 
badauja, kiekvieną dieną ne
davė neturi kuro, kurio 
dabar jau reikia, kadangi oras 
atšalo, ir neturi tinkamų ru- 
bų. • ,

Organizacija perspėja pašal
pos administratorius, kad į- 
vairios ligo'š išžudys tūkstan
čius žmonių, daugiausia ma
žų vaikų, jeigu valstijos ir 
miesto valdžios nepadarys ką 
nors griežto tam pavojuj už
bėgti.

City Club tyrinėtojai surado, 
kad šelpiami bedarbiai turi 
pragyventi už J6 centų dienai.

,1 , . .I* i

Prokuratūra Cook apskrityj 
neseniai paleido kalbas, xkad 
penki miesto teisėjai neprisilai
ko teismo pa tvarkymų kaucijų 
reikale. Duoda tam tikras len
gvatas ir veikia kombinuotėj su 
keliais nešvariais profesionalais 
kaucininkais. r

Miesto teismo vyriausias tei
sėjas, John J. Sonsteby, padarė 

Pp. . Lingienės-Rudinskienės' kaltinimų tyrinėjimą ir sako, 
atidarymas tąipgi pavyko. Sun-1 kad surado, jog keturi iš apkal- 
kiausia dirbo pats Rudinskas ir tintųjų yrą visai nekalti. Tai tei- 
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5% išmoka West Englewood 
Trust and Saving .Bank. Tai 
pirmas dividendas to banko 
depozitoriams ir siekia $158, 
043.

Reliance Bank and Trust 
Company išmoka $114,834, po 
5 % kiekvienam kreditorių^ o

Cheltenham Trust and 
iniju Bank išmoka 13%, 
gaiš $34,944.
Depozitoriai turėtų gauti 
dendų čekius šiandien 
rytoji

divi- 
arba

Įvairios Žiliūtės iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

- Kareivių

v H• Nežinomas piktadaris iš Ge-' 
neral Brass Loundry Company 
troko pavogė 39 svarus sverian^ 
čią dėžę pilną metalinių lopelių 
šokėjų avalinės padams pakal
ti. Trokas buvo pastatytas prie 
įstaigos raštinės, adresu 2011 
S. Western avenue. PiktadarisX
dėžę su lopais nušlavė, kai tro-. 
ko šoferis įėjo raštinėn sujung
ti “burglaraliarmą”.
• Policija vakar surado, kad 
iš Jolieto pabėgęs kalinys, John 
McGuire, pereitą šeštadienį nu
šovė 9 metų mergaitę, Jacąue- 
liųe Neville, nuo 4201 Lowe 
avenue. Mergytė žuvo prie 42- 
tros ir Lowe, kur žaidė, kai Mc
Guire bandė apiplėšti apdraudos 
agentą ir pradėjo į jį šaudyti. 
Policija vėliau nušovė patį Mc
Guire, užtikusi jį netoli 51-mos 
ir Halsted Street.
• Civilės tarnybos departamen
tas vakar pašalino iš pareigų du 
Chicagos policistus ir vieną ug
niagesį. Policistas Claude Smith 
iš Irving Park nuovados prara
do darbą už girtuokliavimą, o 
Andrew W. Werntz už pabėgi
mą iš auto nelaimės vietos. Ug
niagesys Thomas Breen buvo

iš darbo

KANDIDATĖS Į “MISS LITHUANIA 1940”
Viena iš Gražuolių Atstovaus Lietuvius 1940 Au

tomobilių Parodoj. Gaus Puikias Dovanas.
Gražuolės rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa

lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijos 3133 So. Ha’.sied 
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 į 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. T

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 mokestį už iš
liktą laiką.

ANTRA gražuolė gaus $89.00 vertės radio. ~ , 
TREČIA — gaus $45.00 vertės Cedar Chest.
KETVIRTA — gaus 3 šmotų bedrooųi lempas ir lo

vai užtiesalą, vertės $25.00.
PENKTA — 100 šmotų linen sėt, vertės $15.00. Be 

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingą bankietą.

Lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus tuoj aus išpil
dykite “Naujienose” telpanti kuponą ir prisiųskite “Nau
jienoms”, 1739 So. Halsted St.

Medžiotojų Vaišės, 
Susirinkimas, Etc.

CICERO.—Laukiama “Moose 
Party” jau čia pat. P. Shame- 
tas duoda pranešimą savo drau
gams ir pažįstamiems, kad šį 
šeštadienį, 14 d., 1500 S. 4Jth 
Avė., visi bus pavaišinti su Ka 
nados gyvūno mėsa, o tos mė 
sos gero “steiko” yra keletas 
šimtų svarų. Tad, bukite be bal
inės, užteks visiems.

Ązukas, chicagietis, taipgi 
s būti su draugais, nes ji

sai kaip tik yra liudininkas tos 
medžioklės. " '

Kareiviai.
Draugystė Lietuvos Kareivių 

turės savo mėnesinį susirinki
mą šį sekmadienį, spalių 15 d., 
Liuosybės svet. Draugijos na
riai, ateikite visi. Metinio pa
rengimo komįsija duds vėliau
sius pranešimtis iš savo darbuo
tės, "tad visiems svarbu išgirsti 
ir su savo naudingais patari
mais prisidėti. Tad, ateikite ir 
atsiveskite naujų jaunų 
kurie tinka uniformai.

Operacija.
Draugijos prezidentas, 

Matulis, šią savaitę išvežė savo 
sūnų Rolf ligoninėn, kuris sėk
mingai išlaikė apendikso opera
ciją. Kitą savaitę grįš namo 
sveikas.

ir

Gavo Po Metus Kalėjime.
Apskričio teisėjas Edmund K. 

Jarecki paskyrė metus kalėjimo 
trims pereitų balsavimų valdi
ninkams ir 21-mo precinklo, 
20-tame warde. Jie buvo teisia
mi uė balsų klastavimus.

Nuteistieji yra: Michael Mo- 
lie, nuo 835 Arthington st., de
mokratas; Charles Casole, 852 
N. Taylor st., republikonas ir 
Michael Albano, 841 Arthington 
st., republikonas.

Joe Beinor Los 
SuSLLouis 
Profesionalais

Garsus Footballininkas.
Garsus lietuvis footbal’inin- 

kas, Joe-Beinor, loš su St. Louis 
Missouri profesionale komanda, 
Che Gunners. Beinor pasižymė
jo lošdamas su Notre Daine ko
manda, 1938 metais. Jis buvo 
išrinktas geriausiu tų metų foot- 
ballininku ir visų universitetų 
rinktinės “All-American” ko
mandos garbės kapitonu.

Beinor paeina iš Harvey, III.
Užvakar jisai pasirašė kon

traktą su St. Louis’o grupe.

prekybinin-

vyry,

Krušinis Negrįžta.
Fotografas Krušinis dar ne

grįžta namo. Jo studija tuščia, 
tamsu, dieną ir naktį.

Pasveiko.
Frank Zajaųskas jau sveikas. 

Iš to džiaugsmo praeitą šešta
dienį turėjo kaip ir party, kad 
vėl gali su draugais linksmintis, 
o tų draugų pas Zajauską tai■» | "t ——o's i'— j----------- -—

J jau nestoka, ne tik lietuvių, bet 
ir kitataučių. Aš linkiu, kad p. 
Zajaųskas daugiaus nesirgtų.

“Divorso Party”
Grand Opening ir “Divorso 

Parės” buvo sėkmingos. Svečių 
daug, biznis geras. Kaip kitur, 
taip ir čia atidarymų yra buvę 
įvairių, bet divorso “parių” tai 
nėra buvę, ir Antanas Lingė ė- 
mė drąsą. Žinoma, sų pritarimu 
p. Brazio, ir padarė pradžią. Su
ruošė savo divorso parę praei
tą šeštadienį ir Sekmadienį. 
Prieš ir po eina įvairus komen
tarai. Vieni giria, kiti peikia. 
Buvo tokių, kad net teismu grą- 
sino. Teisingai žiūrint, tai nie-

Barkų Darbinin
kams Pakėlė Algas 

% 

35 Centai Diehai Daugiau.
Iš Washingtono vakar atėjo 

žinia, kad Inland Waterwaysjko ypatingo. Viskas taikoma dėl 
Corporation, kuri operuoja Fe- 
deralę barkų liniją Mississippi, 
Missouri ir Illinois upėse, suti
ko pakelti algas 3,000 darbiniu- 
kų.

Pakėlimas buvo rezultatas 
tris revolverio š'uvius, nušovė bendrų derybų tarp valdžios

daug 
pini-

žmo-

biznio, o to biznio kiekvienas 
ieško.

Atidarymas Pasisekė.

tris revolverio suvius, nušovė ucijuų taip v-

saliono darbininkę, Helen Tre-1 operatorių korporacijos, ir ben- p. Labutis. Jie vadinasi vyrai, sėjai Hermes, Bonnėlli,, Borelli 
bilock, ir tada paleido šūvį sau dro unijų komiteto, kuri atsto- tai darbo nebijo. Po tų visų ir* Doughtefrty. Penktasis teis^ 
i galvą.

Kai policija atvyko,
trys buvo negyvi.

« ..___ triukšmų ir sunkaus darbo lin- jas McGatry, buvo formaliai ax.
Pakėlimas siekia 35 centų die- kiu joms ir jiems gerų pasek-'kaltintas kriminaliam teisine b
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vavo C.I.O. ir A.F.L.

nai arba $250,000 metams. mių.
visi

... •r’ - -

X ' .
niagesys Thomas 

(pašalintas už išlikimą
be leidimo.
e McHenry apskričio 
Woodstocke apkaltino 
dyste 14 metų berniuką, Allen 
Dain. Pabėgęs iš St. Charles pa
taisos nafrių, Dain nušovė ūki
ninką Lester Groth, kuris suti
ko jam duoti prieglaudą.
• Lever Brothers muilo ben
drovė patraukė atsakomybėn 
buhalterį Raymond C. Hart- 
man, gyvenantį Crete, III. Jisai 
•išeikvojęs apie $34,000 bendro
vės pinigų. Pinigus buk sunau
dojęs užlaikymui gražios blon
dinės mylimosios, kuri gyvena 
Evanstone. Hartmari yra vedęs.
• John Protrawski, 29, ntio 
3727 S. Wood’ S t, buvo nuteis
tas užsimokėti $100 pabaudą už 
“girtą” važiavimą. “

(eismas 
žmogžu-

Prie 2455
Archer avenue jisai sudaužė, sto-

Chicagoj Vėl 
Centu Pabrango 
Pienas
Dabar Kainuos 13 Centų Kvorta

Visos Chicagos pieninės, di
delės ir mažos, vakar pakėlė 
pieno kainą vienu centu. Dabar 
pristatomas pienas kainuos 13 
centų kvorta, o krąutuvinis — 
11 centų.

Tai antras pieno kainos pa
kėlimas nuo rugsėjo 1 d., kuo
met Chicagoj pradėjo veikti fe- 
deralė pieno kontrolė.

Pieninių viršininkai sako, kad 
už pieno brangumą reikia kal
tinti kontrolės įvedimą. Ją įve
dus, pieninės ūkininkams turi 
mokėti $2.06 už 100 svarų pie
no, kuomet pirmiau mokėdavo 
tiktai $1.43.

Pieno pabrangimas paliečia 
visą Chicagos miestą ir visus 
priemiesčius, nors kontrolė vei
kia tiktai Chicagoj ir šiauriniuo
se priemiesčiuose.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO kuponas

Vardas-pavardė

Antrašas

Telefonas

Aukštis:

Užsiėmimas

Amžius

coliai. Svoris: sv.

a

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

Parašas

25 metai gyvavimo. Per tą ilgą 
laikotarpį ji atliko daug naudin
gų darbų, kaip visuomeniška
me veikime, taip ir savo na
riams.

Atžymėjimui 25 metų sukak
tuvių, kuopa rengia gražų va
karą su gražiu programų, šį 
sekmadienį, spalių (October) 13 
dieną, K. P. svetainėj, 9231 
Cattege Grove Avė.

Programas susidės iš keleto 
numerių, būtent. LSM Ratelis 
suvaidins juokingą ir gražia ko
mediją. Andrejevo šokėjų gru
pė išpildys keletą klasiškų šo
kių. Taipgi bus kalbėtojų, ku
rie pasakys atatinkamas tam 
vakarui kalbas. Visi bumsidie- 
Čiai ir roselandiečiai ir visi lie
tuviai yra kviečiami skaitl ngai 

Dabar prasidėjus mokyklos ’ kurios kas sezonas parengia po1 atsilankyti į šį SLA 63 kuopos 
sezonui išnešiotojai mainosi irfvakarą ir lyg pabudina burn- Jubiliejinį parengimą. Prisitai

kant prie blogų laikų, įžanga vi
sai pigi, tik 25 centai asmeniui. 
Pradžia 6:30 v.v., o durys atsi-

Naujienų Agentas 'dėj. šiemet tai kuopai sukanka daro 5-tą. Narys

Brightonparkiečių
Atydai

Brighton Parko Naujienų 
skaitytojai, kuriems Naujienos 
yra pristatomos per Brighton 
Park Nėwspaper Agency 4208 
Archer Avė. tarp 4 ir 6 iš ryto 
ir jų negaunate, tuoj telefonuo- 
kite viršminėtai įstaigai sekan
čiai r LAFayette 9231.

per nepatyrimą arba neatsargu- sidiečius. 
mą jus liekate praleisti.

63 Kuopos 
Jubil. Vakaras

Jvyks Knights of Pythias 
Svetainėje.

BURNSIDE. — Burnside se
niau buvo veikli lietuvių kolo
nija. Dabar visai aptingo ir vei
kimo jokio hebėra. Seniau gy
vavusios dvi pašaipiuos ir viena 
dailės draugija, jau seniai lik
vidavosi. Su jų likvidavimu, ir 
lietuvių veikimas sumažėjo.

šiuo laiku Burnsidėj dar gy
vuoja dvi organizacijos, būtent, 
SLA 63 kuopa ir LDS kuops,

SLA 63 kuopa tai viena iš 
Steponas Narkis, seniausių organizacijų Burnai- k ▼ 4 • . A b f • • w a » b « a « «
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