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LIETUVA REIKALAUS SUVALKŲ
DŽIAUGIASI GAVĘ VILNIŲ

Kaune išvaikė komunistų demonstraciją
KAUNAS, spalio 13. — Penk

tadienį Kaune paskelbta, kad 
Lietuva reikalaus peržiūrėti iš 
naujo Lietuvos-Vokietijos pak
tų, kuris atidavė Vokietijai 
Klaipėdų. Vėliau vyriausybės 
atstovas paaiškino, kad dar to
kio nutarimo nepadaryta. Ta
čiau jo paaiškinimas buvo taip 
suformuluotas, kad atrodo, jo- 
gei vyriausybė svarsto šitokio 
reikalavimo galimumus.

Pranešta, kad vyriausybė 
planuoja pradėti derybas su 
Berlynu tikslu atgauti Suval
kus ir jų apylinkę. Suvalkai 
yra j pietų rytus nuo Klaipė
dos, prie Rytų Prūsijos rube- 
Žiaus.

Suvalkai praeity priklausė 
Vilniaus apskričiui. Kartu su 
Vilnium juos pasiėmė lenkai. 
Po Lenkijos padalinimo jie te
ko Rusijai, bet pirm negu lie
tuviai atgavo Vilnių vokiečių 
kariuomenė užėmė Suvalkus.

Vienas pranešimas iš Haagos 
sako, jogei Lietuva, remiama 
sovietų Rusijos, jau .pareika
lavusi, kad Vokietija grąžintų 
lietuviams Klaipėdos kraštą.

—X—X—X—
KAUNAS, spalio 11. r- Vi

sa Lietuva džiaugėsi Lietuvos skirstyti, kurie mėgino .paleisti 
atgaviiriuZNamai buvo pasipuo- iŠ miesto kalėjimo politini^ 
šę vėliavomis. Mokyklos buvo kalinius.

uždarytos. Įvyko milžiniškos 
manifestacijos. Minios sveikino 
vyriausybę su sostinės atgavi
mu. Pasipylė gausios aukos nu
alintam Vilnijos kraštui ir nu- 
vargusiems vilniečiams pagal
bai, kuri, artėjant šalčiams, 
skubiai reikalinga.

—x—k—x—
HAAGA, Olandija, spalio 13. 

—Olandijos, kaip ir kitų šalių, 
akys šiandien atkreiptos į Pa
baltijo valstybes. Politikos ste
bėtojams atrodo, kad tūlais at
žvilgiais Lietuva derybose su 
bolševikais turėjo geresnio pa
sisekimo, negu bestija ar Lat
vija.

Lietuva gavo Vilnių. Be to, 
ji gavo iš rusų 57 miestelius, 
šimtus kaimų ir 220 mylių ge
ležinkelių buvusioj Lenkijos 
teritorijoj.

—X—X----X—
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 13. — Vokietijos radijas 
pranešė, kad Kauno policija 
ketvirtadienio ' vakare išvaikė 
komunistų demonstracijų. Po
licija iššovė porų kartų į orą, 
įspėdama tuo budu demon
struotojus. Ji taipgi pavartojo 
buožes demonstruotojams iš-

Lloyd George pradė
jo taikos vajų

LONDONAS, Anglija, spalio 
13. — Buvęs Pasaulinio karo 
metais Britanijos premjeras, 
Lloyd George, penktadienį pa
reiškė, kad Chamberlaino at
sakymas į nacių pasiūlymų tai
kos jo nepatenkina. Jis reika
lauja tikslesnio paaiškinimo, 
kodėl Britanija kariauja. Rei
kalauja taipgi, kad valdžia pa
vestų spręsti Britanijos reika
lavimus kariaujančių ir neutra
lių šalių konferencijai, sušauk
tai tiksju apsvarstyti ir įsteig
ti patvarių taika.

Laukia ofensyvo 
vakarų fronte

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 13. — Penktadienio prane
šimai sako, kad francuzai iš
sprogdino keliose vietose tiltus 
per Reinu. Pranešimais iš Bu
šelio, Šveicarijoj, francuzų in
žinieriai uždarė prie Kembs 
miesto Reino tvenkinį. Dėl to 
vanduo upėje žymiai pakilo.

Uždarymas tvenkinio susijęs 
su pranešimais, kad vokiečiai 
gal mėginsiu persikelti Reinu 
francuzų pusėn ties sakyta vie
ta.

;O R H sa 
Chicagai ir apielinkei fede* 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Šalta, temperatūra netoli už
šalimo ryte; saulė teka 6 v. r., 
leidžiasi 5:12 v. v. Sekmadie
nį bendrai giedra; kįlanti tem
peratūra popiet.

Prašo paleisti Bil- 
lingsą iš kalėjimo

' , įA(JME-WAUJ!ENV Fhui-’l
Anglų lakunai (viduryje), kurių lėktuvas buvo pa

šautas ir jie atsidūrė vokiečių nelaisvėje.
—............    ■■■...... ..... ........ ..  ....... ..h.Į,...........      —

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 13. — Vokietijos spaudos 
viršininkas, Dr. Otto Dietrich, 
sako, kad prez. Roosevelto įsi
maišymas esanti paskutinė vil
tis vokiečių-talkinihkų karui 
sulaikyti. Prez. Rooseveltas pa
reiškė, kad jis negavo forma
laus pakvietimo taikytojo rolę 
užimti. ..

—X—X—X—

HELSINKIS, Suomija, spalio 
13. — Rusų reikalavimai Suo
mijai esą ne perdaug sunkus. 
Suomius sustiprinusi Jungt. 
Valstijų, Švedijos, Norvegijos 
ir Danijos parama.

-—X—-X—X—

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 13. — Pranešama, francuzų 
kariuomenė išsprogdinusi til
tus per Reiną ties Wintersdor- 
fu, Breischu ir Neuenbergu.

---- X—X—X—

Rusų reikalavimai Suo-

SUOMIAI NEPASIDUOSIĄ 
DIKTAVIMUI

HELSINKIS, Suomija, spalio 
13. — Suomijos užsienių rei
kalų ministeris Eljas Erkka 
penktadienį pasakė trumpų kal
ią per radijų. Jis davė supra
sti, kad Suomija sutinka išpil
dyti pakenčiamus rusų reikala
vimus, bet atmesianti perdide- 
ius reikalavimus ir nepasiduo- 

sianti diktavimui.
Suomiai norėjo, kad Erkka 

kalba butų transliuojama į 
Jungt. Valstijas. Tačiau Vokie
tijos radijo stotys atsisakė kal
ią pertransliuoti. Ji betgi buvo

girdima Skandinavijos šalyse.
Skandinavijos šalių politi

niuose rateliuose kalbama, kad 
sovietų reikalavimai esu tokie: 
pavesti rusams mažas salas 
esančias rusų laivyno pakeliu 
iš Suomijos marės į Baltijos 
jurų; karinės pagalbos paktas, 
rusams neokupuojant suomių 
žemės; pašalinimas vokiečių iš 
Suomijos.

Jungt.
Norvegijos 
ta teikia
suomiams derybose su rusais.

Valstijų, Švedijos) 
ir Danijos užuojau- 
moralinio stiprumo

KOMUNISTAI IR GENGSTERIAI 
KOOPERAVO

SAN FRANCISCO, Cal., spa
lio 13. — Kalifornijos guber
natorius Olson penktadienį pa
rašė laiškų valstijos vyriausia
jam teismui, patardamas reko
menduoti paleidimų iš kalėjimo 
Warren Billingso, kuris pate
ko į kalėjimų ryšium su eks- 
polzija San Francisco parodoje 
1916 m.

Gubernatorius Olson mano, 
kad Billings yra nekaltas, ta
čiau paleisti Billingsų iš kalė
jimo jis gali tik vyriausiajam 
valstijos teismui rekomenda
vus.

Naciai nori prez. 
Roosevelto pagalbos 
' " kafri siilaikyti

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
lio 13. — Dr. Otto Dietrich yra 
Vokietijos spaudos 'viršininkas 
ir vienas artimiausių Hitlerio 
patarėjų; .Penktadienį jis išlei
do pareišŲmą, kuris sako, kad 
britų premjero Chamberlaino 
kalba parlamente įtikino Vokie
tijų, jogei j taikos, su .talkinin
kais negalima tikėtis.

Vokietijai belieka pradėti ka
rą visomis pajėgomis. Karas 
galįs x dar būti sulaikytas, jei
gu prez. Rooseveltas mėgintų 
paveikti Britaniją ir Francu- 

• • ( tziją.
Šitą prez. Roosevelto prisi

minimą politikos stebėtojai 
skaito kaipo netiesiogį pakvie
timų Jungt. Valstijoms užimti 
tarpininkės rolę.

................ ......... ...... ,..............

Hitlerio pakvietimas 
tarpininkauti Ame
rikai 'nepriimtinas

PARYŽIUS, Francuzija, spa- 
io 13. — Kai francuzai ir bri
tai atmetė Hitlerio taikos są
lygas, Paryžiuje manoma, vo 
kiečiai palauksią keletą dienų 
neutralių šalių atsiliepimo, o 
paskui pradėsią karą visomis 
jėgomis.

. V —X—X—-X—; 
•, B^RLYjJAS, . Vokietija, r/spa: 

lio 13. —- Nacių vyriausybė įsa-

Tennessee Valley 
Authority elek
tra apsimoka

Rusija padės Hitle
riui — sako Dietrich

WASHINGTON, D. C., spa
lio 13. — Vokietijos spaudos 
viršininkas, Dr.> Otto Dietrich, 
netiesiogiai pakvietė Ameriką 
paimti taikytojos rolę, tikslu 
vokiečių-talkinitikų karą ; su
stabdyti. •

•. ?

■ 4- Painformuotuose Washingto- 
no sluoksniuose kalbama, kad 
pakvietimas Amerikai esąs ne
priimtinas. Viena, Jungt. Val
stijos neturi oficialaus pakvie
timo, kita — Jungt. Valstijų 
valdžia, negavusi iš anksto Bri
tanijos ir Francuzijos pritari
mo, nesiimsianti tarpininkam

Naciai gąsdina Pa 
baltijo vokiečius

KNOXVILLE, Tenn., spalio 
13. — J. A. Krug, TVA elek
tros įmonių vyriausias inžinie
rius, praneša, kad įmonės rug
sėjo mėnesį turėjo pajamų $1,- 
250,000. Metinės įmonių paja
mos sieksiančios $15,000,000. 
Įmonių operavimas jau apsimo
ka. TVA planuoja tinklų elek
tros parupinimui praplėsti.

Prapuolė vokiečių 
laivai britų bazėje
BUENOS AIRES, Argentina, 

spalio 13. — Keletas vokiečių 
prekybinių laivų “prapuolė” 
nuo to laiko, kai prasidėjo ka
ras. Penktadienį paskelbtomis 
Žiniomis “prapuolę” laivai da
bar yra internuoti Port Stanley 
(Falkland salose), kuris tar
nauja kaipo bazė britų karo 
laivų operacijoms pietų Ame
rikos vandenyse.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 13. Dr. Otto Dietrich, 
Vokietijos spaudos viršininkas, 
komentuodamas Britanijos 
premjero Chamberlaino kalbų, 
pasakytą parlamentui ketvirta
dienį, pareiškė, kad Sovietų Ru
sija yra prisiruošusi padėti Hit
leriui kariauti prieš talkinin
kus. Italija, sako Dietrich, ga
li pasilikti neutrali arba stoti 
karan. 4?ai priklausys, kaip 
klausimų Italijos generalinis 
štabas išspręs.

RIGA, Latvija, spalių 13. — 
Dalis vokiečių jau išgabenta iš 
Pabaltijo valstybių. Bet vokie
čių čia dar pasilieka; Nacių 
vadai atlanko pasilikusių vo
kiečių namus, pataria nunuo
dyti savo šunis, kates ir kito
kius mylimus gyvulius/ pasiim
ti asmeniškų turtų ir keliauti 
Vokietijon. . ?

Abejojančius vokiečius nacįal 
gąsdina pasakomis, kad latviai 
juos išskers, kai tik paskuti
nis vokiečių laivas sų emigram 
tais Latvijos uostų apleis.

lio 13. • 
kė prekybinių laivų kapitonams 
skandinti savo laivus, kai juos 
Užklumpta talkiniitkų gaudyto
jai, ažuot atiduoti juos talki
ninkams.

—X—X—X—
LONDONAS, Anglija, spalio 

13. — Britanijos admiralitetas 
paskelbė, kad britų patruliai 
paskąndlno tris vokiečių subma
rinus penktadienį. ✓

—X—x—x—
STOCKHOLM, Švedija, 

lio 13. — Švedijos karalius Gus
tavas pakvietė konferencijon 
Danijos ir Norvegijos karalius 
įr Suomijos prezidentą. Konfe- 
reiicija įvyks spalio 18 d. Pa
kviestųjų konferencijon šalių 
užsienių reikalų ministeriai 
taipgi dalyvaus pasitarime.

.—X---- X---- X—

KAUNAS, spalio 13. —- Ry
šium su atidavimu Vilniaus Lie
tuvai lietuviai reiškia didelį 
džiaugsmą.

—X—X—X—
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 13. — Pranešama, Vokieti
jos, Rusijos ir Italijos vyriau
sybės dalinasi nuomonėmis ry
šium su britų premjero Cham
berlaino kalba pasakyta parla- 
mente pereitą ketvirtadienį.

WASHINGTON, D. C,, spa
lio 13. — Penktadienį atstovų 
rūmų ne-amerikoniškai veiklai 
tyrinėti komitetui liudijo Mau- 
rice " “
tas, 
ėmė 
iri-

Jis pasakojo, kad Amerikos 
komunistai gavo 192'4 metais 
Maskvos įsakymą gręžti uni
jas iš vidaus. Vienų pirmųjų 
unijų, kurią komunistai * “už
kariavo”, buvo kaįliasluvių unį- 
ja New Yorke.

1926 metais įvyko kruvinas 
šitos unijos streikas. Paskilbęs 
New Yorko gengsteris, Arnold 
Rothstein, paskolino komunis
tams streikų vesti $1,750,000. 
Iš paskolintų pinigų komunis-

L. Maklin, buvęs komunis- 
vienas' iš grupės, kuri iš- 
komunistų partijai čarte-'.tai sumokėjo policijai $110,000, 

kad ji netrukdytų jų veiklos 
ryšium su streiku. Policinin
kai^ Broderick, Jessie Josephs, 
Barney Ruditsky, ir kai kurie 
kiti gavo tarp $45,000 ir $50,- 
000 Rothsteino pinigų.
, - Rothstein, greta policijos 
protekcijoj ^parūpino komuna 
tarife taipgi mušeikų.

Japonai paėmė kinų Dauguma amerikie 
banką Britanijos 

koncesijoj
čių pabėgėlių parga
benta Į J. Valstijas

spa

SHANGHAI, Kinija, spalio 
13. — Dvidešimt japonų penk
tadienį užėmė nacionalios Ki
nijos valdžios bankų Shangha- 
juje, britų kontroliuojamoje 
koncesijoje. .Britai iš karto pa
sipriešinimo japonų žygiui 
parodė.

ne-

Turkai pasirašys su 
tarti su rusais

ISTANBUL, Turkija, 
13. — Turkijos atstovas 
tadienį spaudos atstovus 
formavo, kad turkų delegacija
apleis Maskvų šeštadienį, pa
baigusi 
kėtasi, 
rašytas 
dienį.

spalio 
penk- 
pain-

derybas su rusais. Ti- 
jogei paktas bus pasi- 
penktadienį ar šešta-

Pasiuntė asmenišką 
laišką Kalininui

C., spa- 
departa- 

dauguma
......... j Europoje, 

prašė valdžios pagalbos 
ti Jungt. Valstijas, jau 
benta namo.

WASHINGTON, D. 
lio 13. — Valstybės 
mentas paskelbė, kad 
amerikiečiu IL

kurie 
pasiek- 
parga-

Laivai gabena Rusi 
jos mišką britams
BERGEN, Norvegija, spalio 

13. — Keletas laivų penktadie
nį apleido Murmansko uostų ir 
išgabeno Rusijos miškų Brita
nijai. šitie laivai buvo sulai
kyti Murmanske nuo karo pra
džios. Laivai išplaukė, kai ru
sai ir britai pasirašė šiomis die
nomis naujų prekybos sutar-

Green vėl išrinktas 
A.D.F. prezidentu 
CINCINNATI, o., spalio 13.

— Ketvirtadienį William Green 
vėl tapo išrinktas Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentu. 
Jis išrinktus šešioliktam termi
nui. Po išrinkimo Green pasa
kė kalbą. Tarp ko kita pareiš
kė, kad Amerikos Darbo Fe
deracija praktiškai jau yra laL 
mėjusi kovą su C.I.O.

• * ' . 'f* ‘J. ' * .

Belgai nori pirkti 
Jungt Valstijų 

Įfc lėktifvų I
BRUSSELS, ’ Belgiją spalio 

13. — šeštadiepj.. i^ įRotterda- 
mo išplauks į Jungti ^alątijaįš 
belgų misija; Jos Jęęlibnėį tik
slas užpirkti Jungt. Val
stijose kuro lėktuyįįii priešlėk
tuvinių patrankų ^ kitokių ka
ro reikmenų. Belgai ketina iš
leisti šitiems reikalams apie 
$6,000,000.

Kaizerio šnipų va 
das nori britams 

tarnauti

WASHINGTON, D. C., spa- 
lio 13. — Prez.
spaudos atstovams penktadienį 
paaiškino, kad, užtardamas suo
mius, jis pasiuntė asmeniškų 
laiškų sovietų prezidentui Ka
lininui. Atsakymų dar negavęs. 
Tikisi pranešimo, kad jo laiš
kas buvo gautas.

Suomiams įsakyta 
būti prisiruošu- 

siems

•f'

- šeštadiepj. išRotterda-

LONDONAS, Anglija, spalio 
13. —- Kapitonas ,Fra-nz von Rin- 
telen bųVo Vokietijos šnipų va
das Jungt. Valstijose Pasauli
nio karo metais.

Po karo von Rintelen persi
kėlė į Ąnglijų gyventi. RuoŠė- 
si patapti Britanijos piliečiu. 
Dabar, kai eina Vokieti jos-An
glijos karas, von Ritelen pa
reiškė noro tarnauti Anglijai. 
Jisai sakosi esąs nacių prię-

Rooseveltas

Paskandino tris 
submarinus

LONDONAS, Anglija, spalio
Ankstyvesnis penktadie-13.

nio pranešimas sakė, kad bri
tai paskandino du vokiečių sub
marinus. Vėliausias tos pačios 
dienos pranešimas skelbia, kad 
paskandinta jau trys submari- 
nai tų dienų. Dalis submarinų 
įgulos išgelbėta.

HELSINKIS, Suomija, spalio 
13.— Suomijos prezidentas 
Kyoesti Kaalio išleido penkta
dienį įsakymų visiems civiliems 
Suomijos gyventojams būti pri- 
siruošusiems padėti valdžiai ne
kariškus darbus dirbti, jeigu 
aplinkuma pareikalaus tokios 
pagalbos.

Sako, rusų-Iatvių su
tartis užtikrinanti 

taiką
RIGA, Latvija, bpalio 13. — 

Prezidentas Ulmanis užtikrino 
latvių ekonomines ir kultūrines 
tarybas, kad Latvijos paktas 
su sovietais suteikęs latviams 
apsaugų ir pašalinęs karo pa
vojų.

• r >



AKIU SPECIALISTAIlabai

Eiti Lietuviai Daktarai

LIETUVIAI
KITATAUČIAI

ALIEJINIAI
PEČIAI

Iš Lietuvos

ADVOKATAI

YĄRPS 1419

Phone Lafayette 8024

Dr. V. F. SIEDLIN'ShT

KLAUSYKIME
ŠAITIM1ER0 RYTMETINIŲ

Atdara vakarais' iki vai. 
Nedaliomis iki Į y. dienią

Yards IŲM)
Yarda 1138

nuo
8939

KONTĘĄKTORIUS 
REAL ESTATĖ

* *■

Tel. YARDS 2576 
_____ nekėliomis. 
DUODAME Iš,MOKĖJIMAIS.

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

sveikatos patarnavimą

Chkų^os,.
Cicero 
liėtimųy;
Direktorių
Asociacijos

TURlfaE 
KOPLYČIAS 
[$OSE MIĘSTO

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

2,400 WEST MAŲISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

ų, Antradienio ir šeštadienio ryt- 
W. H. L P, stotie* (1480 K.) 
SALTIMIEIIU. ■■ "

Ąmbulance 
Pątąrhąvi- 

wa$ D.ieųą 
ir naktį.

Tik 10% įmokėti, o likusius ant lengvų 
išmpkėjimų

Phone Cana] 2515, 
r Tel. Pūtimas 1274

Statau visokios rūšies naūįns namus ant 
tėrięvų mėnesiniųr išmokėjimų. Dafau tį
soki taisymo darbą' be'jol^io basij' įmokė- 
jimo ant lengvi! mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą is'Ffire In
surance Companijų dėl taisymo apdęgu- 

mėnesinių išino*

atlyginimą is'Fire In-
. . -4 ---------- ' ‘ . . . ... i-

sių namų). Darau paskolas ant naujų ii 
senu 'namų ant/lengvų mėnesinių išmo‘ 
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie '*'r '

LACHAWICZ IR SŪNUS
231,4 VVest 23rd, Plape
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th S^e^t

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS MIS. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.S. P. MAŽEIKA

3319 Lituanica Avenue

serga iį miršta ‘ įvairiausiomis 
vidurių nekalavįrpįd ligomis.

K^kįe žpiogąus kuriui veiką-, 
lingį mąįslo elementai, pakal
bėsime sekamam numery.

hnportęriains, urminįn- 
kams ir fabrikams įsa
kyta prekes pąrdayirięti 

npj-maliais kiekiais.

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel, CALUMET 4178.

KAUNAS. — Finansų mįips- 
teris, pasirėmęs neprastu riiętų 
tautos ukiui tvarkyti įstatymu, 
įsakė visiems importininkams, 
urmininkams ir fabrikų įmo
tėms pranešti Kainų: tvarkyijrip 
Įstaigai, kokias prekių atsargas 
jie turėjo ligi rugsėjo 15 d. 
Be to, įsakyta jiems pardavi
nėti prekes: normaliais kiekiais, 
kaip buvo pardavinėjama Ijgi 
šiol. \ ! v

Phone GANAI 6X22

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Py. Markeris
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 3 po plet» 
ir nuo 6. iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

I. J. ZOLF Phone yąrd* 0781
1640 West 46th Street Yurda 0782

Klausykite musų radio progri 
mečiais,10:00 vai.
3-B ' ■H-pOYD^

Be kitko, jįę. 
siste^-

Ąf^ųlcetių 
įdegimo ir 

Tačiau kitokiomis ligo- 
susirgusiems Dr. McCaęri- 
padarė į 400 operacijų.

Už devynių melų sugrįžę? į 
“kultūringų šalį” Dr. McČarri- 
ęon nustebo radęs pasibaisėtiną 
skaičių žmonių, sergančių nri- 
pa^domomis vidurių ligomįs. "

KAUNAS'
uždraustą yežįoti ąutosunkvejži 
miais pigias ir sunkias pre

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuru 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę- ir toliregystę, Pri 
rengia teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daroma? 
su elektra, parodančia mažiausia: 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamu 
į mokyklos vaikus. Kreivoj akys 
atitaisomos,
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
’ Phone YARDS 1373.

Padaręs įvairaus maistų ana
lizę, tas daktaras priėjo sega
mos išvados:

Vadinąmi ųeįcuįturjngi žjno- 
mes vartoja/gamtinį, nesugadin
tą maistą: pirma,< motinos sa
vo kūdikius peni iš krūtų tryš- 
kajUČiu pįėnų; antrą, paaugę jie 
maitinasi garnįiškai išaugusiu 
ir 'ij^p^ijų btąi^įu, sųsi^edap- 
čiijį įį įjįenp, ki^ušiųi^, ipespą, 
grudų, vaisių ir daržovių.

“CiYįli.zųotų’^ kraštų žmonės, 
ypąč biędnuonįene, nesugądin-

P. J.RIPIĘAS
3354 So. Halsted Street

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurięe Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK

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 ‘

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

Or. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. i)amen. * Hemlock 6699

- Lie.tuvos darbininkai, kurie 
dirbo Klaipėdos krašte, galėjo 
įsinešti į savaitę po 10 BM- su 
tam tikru pažymėjimu,. Dabar 
mąrkių leisią išpiešti tik po & 
jei daugiau nori ^siįneštįi neiš* 
leidžią, 9 turi iškęįsti į litus. Į 
litus markes keičia bankai.

ANTANĄ? ĄL PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue .......................Phone Yard, 4908

ANTHONY E. PETKUS
6834 So. Weslern Avė. ' Phone Grovehill 0142
;1410 Sęuth 49th Court ^Cicero Phone Gicern

r' * /V * V' 'V*

DR. HERZMAN
'fe RUSIJOS ' ,iiU 

Gerai lietuviams žinomas per ‘38 
metąs kaipo-patyręs gydytojas chlV 
rurgaš ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Robėrt MėCarrison buvo 
nuvažiavęs į Himalajų salas ir 
per devynis metus tyrinėjo te
nykščių žmonių sveikatą, ligas 
ir maistą. Hirriąląjų ^vęntoj|u, 
ąišjku, labai atšilime"jitio'- riinsiŠ- 
kės, civilizacijos, kultūros ir 
progreso. Dp. McCarrison pa
tyrė, kad tie žmonės esą tvir
tos sudėįįes ir sveiki. Pas juos 
burnos jaunystės žymės išsilįai- 
ko beyeįjc iki pačiai senatvei —- 
greitai, nesensta, 
turi gąį tvktMį 
beteko pąsrjti^įį 
mų ligų: pįjyo ir 
(vočių), aperidiko 
vėžio 
mis 
son

, TeL Office Wentworth W3t 
Re» Hyde Park 339*

Dr. Sųsanną Sląkis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

GOGO FTji 1 ptoH,
Valandos—1—4 po Dietų. 7—R vak. 

ęprAHnmii: ^hE**^*'4*

Pirm.. Tilečla’diehL ’ šeštadieni
4631 So. Ashland A vo.

• TeL ^ardp W4.
Ąntrad.. Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer AvK

TeL Latayeite 365»

DR. BRUNO J. 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS * ' ‘
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. * 
Telefonas HEMUOCK 6111

Pageidaujama, kad autosuijk 
vežiiniai, varomi motorįnų, bu
tų pritaikyti varymui gazo ge
neratoriais.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenuę . 
Telefoną. TORTSMOUTH 8022.

POCAHONTĄS Mine Run’ iš 'giriausiu mainų, 
daū'g dulkių išimta' Perkant 
9 idhuš h/ daugiau .................... .

CARBON c.qke
Perkant 6 tonus ar ^daugiGU 

----- ... Sales Tax ekstra.

Reikia sakyti, kad gyvūnai, 
dąug pagelbėję tyanapinieąiems 
maisto į^rįųėjimams. Šiam 
tikslui užvis daugiausiai naudo
ta šviesiaplaukės žiurkės — “al- 
binp-rąts”. Su jų pagęlba bu
vo atliktą daug įvairių įvai
riausių mineralų ir vitaminų 
tyrimų.

Dąktarai IMįcCo.Hum ir Sirp- 
monds surado, kad nustatant 
maisto kokybę ir kiekybę gjį'.- 
ma pailginti žiurkių amžių net 
40 mčueįsių< Vėliau pątirta, kad 
maistas ir. gyvenimo aplinky
bės nustato ir žmogaus am
žiaus ilgį. Dr. Campbell, nay- 
dodamąsi.s 1889. mętąis surink
tais duomenimis, nurodo, kad 
Londono pakraščiuose, kur gy
vena biedniąusį ir skurdžiavįsi 
žmonės, jų šeimos n'eiŠsiįaiko 
ilgiau kaip, tris gentkartes. Taip 
būna <įel blogo maisto ir neti
kusios aplinkumos, kurioje (ie 

: žmonės priversti skursti, eįie 
neturi galimybės naudotis na- 
turalėmis aplinkybėmis ir na
tūraliu maistu.

Dr. Karolis Nurkaitis
Akių gydytojas 

prirenka aki 
niu^ atsakan 
^įai ir są^iiin 
gai.
VĄLA$rpp>S: Ųtarninke, Ketver
gė ir Šubatbj nuo 9 iki 9 vak. 
Panedėlį, Seredoj ir Pėtnyčioj 

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

K. P. G UGI S 
f ***♦*> r * C

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N, Dearborn SI 
Karrib. 1431-1434-TeL Central 4411-2

DjįjtęįiEĮ Pąsįrin^įma.? V^iŲ. Išdįr^y^Uą 
Aliejinių Pečių

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė.
(prie Kedzie Avė.) 

BRIGHTON BANK BUILDING 
Atdara 10:00 v. r. iki 9:00 v. v 

Trečiadieniais Susitarus
Tel. Lafayette 3151

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Joseph V. Mockus 
t ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

4348 S. Cahfornia Avenue Pbouę Ląfuyettę 35a2

Uždraudžiama vadinėti 
automdbilįais ąš^.esii- 

niaiš reikalais

SAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

' S.UPPLY COMPANY Noi mc.
10 lyėst 18th Street

DR. Q. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniuf 

Kreivas Akis 
MT Ištaiso-

OfiW ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
\nmpas Halsted St.

Vata neto*" nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 1 
Nedaliomis pagal sutartį.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Ąve. 
2-roš lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8130 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Pilone MIDWAY 2880NARIAI i

Mrs. A. K. JARUSZ 
, Physical Therapy 

and Midwife
| Panedėly, Utarn. ir 

Seredoji 6630 S. Western av.KH^^ImTel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedėlioj 

Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Į Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

MAISTAS IR VITAMINAI 
. .......Rašo Dr. A. J. Giisšęn; Cicero, III. ,

/ DIREKTORIUS ■/

John F, Eudeikis
HA ZtR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

O«BUI^AJ<GE' /
įĮ l

‘etefonai YARDS1711-1712

rel. Yards 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Iki 

4, r 7 iki 9

Tęlęfom LAFAYETTE 0727

1 Z koplyčios visose

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas «M5 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.; YARDS 4787 

Namų TeL: Prospect 1939 

dkczTvėželts 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

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

Seredoj pagal sutartį.

Vienintelis Lietuvių MEDŽIO SANDĖLIS
įvairių rūšių medžiaga statymui ir taisymui na- T" 
mųj Porčių ir garažų. Durių lanąų ir? kitokių me- j| 
džių, popięra stogams ir porči< 
mas dykai. ’

Gera medžiaga dėl apkalimo ]
* •” prlėinattlą kairią

Zolp Milwork & Lumber Co, 
3554 SO. ąĄLŠTED, ST.

Atdara vakarais

nMie ■
■ ii ■iiiiii.H'i . 1 J1?!* '.'J1 I,11!.' i.:"1*—-—

Office and Res. Phone Caiumet 747’ 
Office Hours: 2-4 p. m 7-8:38 p. to

DR. ST. NA1KELIS 
» » • - , f

Physician and Surgeon 
3261 So. Halsted Street

AMERIKĄ LIETUVIU DĄKTĄRV PRĄUGUĄ

A. A. ŠLAKE 
advokatas

7 So. JDearborn St.
Room 1230

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

- -- - ■ ■ i .. ' i—-■ ... ■■■—

Remkite tuos, kurie 
■ «rar«in»8i 

“NAUJIENOSE’?

Ir musų patyręs inžinięriųs atvažiuos į jūsų 
namus’ ir suteiks DYKAI apškaičiaviihą dėl na- 
apšildymo reikmenų (plant) ga- 
ru arba karštu vandeniu šildomą. B .f?.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė- J | i į|[ JĮ Jj 
nė'siai" Išmonejhnui—žema paltį- Hm II
kanų kaina. Lietuvis š^lesmatids ..

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
• Amerikbs Lietuvių Daktarų 

______ iDraugijos Nariai ; I
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
■756 West 35th.St.

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

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

Tel. Kenvood 5107.

i ■ i - — ■ - ' ' ’ ' .

Laidotuvių ĘHrektąriai

RPOSEVĘLTFURNITURECO.
?3?0 ROOSEVELT ROAD’‘ SEELĘY 8760

2-1 . -------1 • ‘.,4 .4-------L—LL---------L-^_l--------
■ . ■ S ' t ‘ . »
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šeštadienis, spalių 14, 1939

KORESPONDENCIJOS
Cleveland, Ohio

KLAIDOS ATITAISYMAS

“Naujienose” tilpusioje 
skaitoje A. Baltrušaičio antka
pio pastatymo, tur būt, mano 
įvyko klaida. Aš nepadėjau pa
vardės. Turėjo būt: aukojo Jo
nas ir Ona Mykling.

S. Telksnys.

at-

sūnūs
se dalyvavo ir keli lietuviai, sii 
kuriais Schneebergerų šeima 
palaiko draugiškus ryšius.

K. Rodovičienė.

nesiliovė atakaf^^KĮtas šrhvęs, 
o labiausiai puldavo socialistus 
įr jų spaudą.: ,i

Nors komu-naeiai ir prieširi- 
~ .. . gi tokiam likvidavimui, bet
Stalinas su Kutenu suardė ul«-|k())nu.nachj yra kaltė, kati las 
ninku bendrą frontą, kuris bu- įvyko. Dabar komu-naeiai tuW 

. J padaryti bendrą /frontą sū A- 
vo suorganizuotas kovoti prešmerikos nacių blln(lu, Gal Sta- 

karą ir fašizmą linas ir duos tokį įsakymą. Kai-
_______  bamas ūkininkų bendras fron

tas turėjo ižde $11.14; tuos pi- 
Dvi pašalpinės draugijos ir njgUS paskirstė draugijoms ir 

Literatūros kuopa, kurtos yra kuopai po lygią dalį, tai yra po 
šioje apylinkėje, turėjo bend- ^71; A< L Kongreso pinigų

Iš ūkininkų, gyvenimo

ninku bendrą frontą, kuris bu
vo suorganizuotas kovoti prieš 

karą ir fašizmą

Kenosha, Wis
Darbai žymiai pagyvėjo. — 

Svečiuose pas chicagiečius.-— 
Kulturiečiai nusitarė smagiai 
Naujus Metus sutikti.— Nau
ja dirbtuvėlė mu lui gaminti.
Musų miestas pradėjo atgyti.

O tai dėl to, kad visur darbai

marškinių dirbtuvė, kuri gavo 
didelių užsakymų. Ten daugiau
sia dirba moterys. Jos dirba 
dviem pakaitom, o vyrai dirba 
net trimis pakaitomis. Tai reiš- 
įja, jog' darbas eina dieną ir

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

$3,500,000.00
$250,000.00

Į LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKIN

GU LAIVAIS 
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimai
IŠ New Yorko Iš Gothenburg

— GRIPSHOLM Spalių 21 
DROTTNINGHOLM Lap. 14 
31 KUNGSHOLM ----------
4 GRIPSHOLM Lapkr. 23 
30 DROTTNINGHOLM

McNaughton, Wis.
—- j

P-ia J. Warekoienė serga. — 
Pasidavė operacijai

Kiek laikę atgal p-ia J. Wa- 
rekoienė pradėjo nesijausti ge
rai. Vėliau daktarai pripažino, jų asmenų, "
kad auga goiteriš ir turinti pa- (kiekvienos draugijos ir kuopos* 
siduoti operacijai. Tuo tikslu per vjSą tą bendro fronto gy- " 1
šio mėn. 5 d. išvažiavo Chica- vavimo laikotarpį komitete at- r m . ..v.- . .. -
gon, kur pasidavė daktarų prie-'stovavo tie patys draugai: Jo- “als- Ta‘ 1’nlzinlsl<os statinės, 
žiūrai, šį šeštadienį, ‘ ’
spalio 14 d. jai bus 
operacija.

Spalio 13 d. vakare išvažia- Kongresui, tas pats 
vo Chicagon savo žmonos ap- atstovavo ir Kongreso reikalus, 
lankyti senas naujienietis ir Dabar, kada Stalinas išdavė 
daug pasidarbavęs vietinei SLA darbininkų klasę ir susibičiu- 
kuopai p. Jonas Warekois. Jis liavo su barbarišku Hitleriu, 
apsistos pas savo dukterį Mrs. o antra Kongresas likviduotas, r,’ 
EI. Maynard, 547 Arlington PI., 
Chicago, III. Chicagoje gyvena 
ir kita pp. Warekojų duktė 
Evelyne. Ji irgi yra vedusi. Vi-

Dvi pašalpinės draugijos ir 
Literatūros kuopa, kurios yra 
šioje apylinkėje, turėjo bend
rą frontą. Bendras frontas gy
vavo keletą metų. Kas metas 
buvo išrinktas komitetas iš tri-

— po vieną narį iš

kuopai po lygią 
$3.71. A. L. Kongreso 
nebuvo.

LOAN ASSOClATlONofChicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres 4192 ARCHER AVENUE 

SAVINGS FEDERALLY

tai yra nas švelnis, Jonas Juodaitis ir 
daroma v. Martinaitis. Paskiau, susior-l

Įganizavus Amerikos Lietuvių
komitetas

» » »
r . > . ■

Ūkininkai baigia apdirbti 
saros darbus. Kluoniai pilni pa
šaro gyvuliams. Svirnai pilni 
javų. Sailičiai rūgsta su kor- 
nais. Tai milžiniškos statinės,, j— i ■ i". kuriose sutelpa nuo dvidešimts 

" i iki kelių šimtų tonų žalio maiš- ,.
’tingo pašaro gyvuliams. Dabar j 
pas mus bulvekasis ir kdrnų 
lūkštenimas. Sodai raudonuo- 

_* ja nuo vaisių. Praėjusi vasara 
buvo gana gera, viskas užderė
jo. Ūkininkai atlaikė apie porą • *

va
INSURED

Sp. 26 
Spalių 
Lapkr. 
Lapkr. 
Gruodžio 7 GRIPSHOLM ----------
Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

SWEDISH-AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė. Chicaro. Dl.

Vadinamoje “pončiakinėje”|Sa pp. Warekojų šeima labai 
(kojinių dirbtuvėje) irgi smar- susirupinus ]........................
kiai dirbama, žodžiu, visose 
dirbtuvėse jaučiamas pagyvėji-

p-ios Warekojie- 
nės sveikata.

Reikia tikėtis, kad operacija
mas, išėmus automobilių fabri- geraį pasiseks ir kad sveiki abu 
k3\.kur.dabar _vyksta streikas- kartu pp. Warekojai tuoj grįš 

namo iš Chicagos. —Vietinis.
ką, kur dabar vyksta streikas. 
Tačiau, kiek galima spręsti, ta
sai streikas netrukus bus likvi
duotas. Mat, kompanija turi 
daug užsakymų, tad ir yra su- 
kalbamesnė.

Vasaros linksmybės jau bai
gėsi. Tenka pasakyti, jog vasa
ra praėjo itin laimingai ir sma
giai. Dagi spalio 1 d. buvo vi
sai vasariška. Su chicagiečiais 
mes tą dieną praleidome Jeffer- 
son miškuose (netoli nuo Ghi- 
cagos). Valgėme ant laužo kep
tą avieną ir bendrai linksmai 
baįtaYojomę. , .......' ......

Tai buvo tikrai smagus išva
žiavimas, kadangi sutikome 
daug draugų ir pažįstamų. Su
manėme su drauge Rypkevičie- 
ne pagrybauti. Nuėjome gero
kai į mišką, vienok grybų ne
radome. Gal būt, nemokėjome 
ieškoti. Užtai gerai pasivaikš
čiojome.

Kai pradėjo temti, tai atsi
sveikinome su chicagiečiais ir 
išvykome namo.

Faktiškai jau prasidėjo žie
mos sezonas. Parengimams jau 
tenka pastogės ieškoti. Vietos 
kultūros draugija spalio 4 d. 
laikė savo susirinkimą. Narių 
nusiteikimas visai geras ir jie 
pasiryžę daugiau veikti. Liko 
išrinkta komisija, kuri turės su
rengti vakarą Naujiems Me
tams pasitikti. J komisiją įėjo 
Labanauskas ir Rodovičienė.

Apie tai iš anksto pranešame 
ir tikimės paramos iš kaimy
nų, būtent, Waukegano ir Ra- 
eine’o kultūros draugijų.

Smulkiau apie musų kultū
ros draugijos parengimus bus 
pranešta vėliau, kai komisija 
turės progos tinkamus planus 
pagaminti. '

Turiu smagią naujieną pra.- 
neŠti, bu|ent, prieš kiek laiko 
pas mus atsidarė naujas fabri
kas, kuriame yra pagaminamas 
muilas. Adresas — 5018 — 7th. 
St. Muilo fabriko savininkas 
yra F. F. Schneeberger, polici
jos viršininkas.

Su lietuviais Schneeberger vi
są laiką itin šiltus ryšius palai
ko. Vadinasi, jis yra geras lie
tuvių draugas. Butų gerai, kad 
lietuviai jį paremtų. O parem
ti gali pirkdami jo išdirbamą 
muilą. Jo įmonė yra žinoma 
kaipo Kwik Suds Soap Co.

Sako kokybe muilas yra tik
rai geras: jis tinka įvairios rų- 
šies skalbiniams ir yra labai 
ekonomiškas. Pamėginkite kar
tą ir įsitikinsite, jog tai tikrai 
pirmos rųšies produktas.

Prieš kiek laiko apsivedė p.

Ibfr tą / # į fa; m-f jįfffy *

NOR7 HIVESTERN
STOVE REPAIR CO.

PEČIAI IR TAISYMAI
Dirbėjai ir laipiojai visiems pečiams, furnasams ir boi-. 

leriams dalių distribuloriai.

THE BRIDGEPORT 
KN1TTING MILLS

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

DIENIAIS
Telefonas

VICTORY 3486 
504 WEST 33rd

CHICAGO,
STREET 

ILL.
darė pelno, o dalyviai gražiai 
pasilinksmino." Tuoj prasidės 
baliai. Pirmutinį; balių rengia < 
L. U. Draugija spalio 14 d. va
kare šv. Antano . svetainėje 

... . . f . . .. . .’ Cnster, Mich.liko bendro fronto komitetui. J
Bendro fronto komitetas spa 
lio 6 dieną laikė posėdį ir nu-'lėivį
marino bendrą frontą, nes pa- laikraščiai paduoda daugiau ir 
starasis sirguliavo. Musų vie- teisingų žinių iš karo lauko ir 
tos komunistai ir jų spauda politikos. ^Ūkininkas,

tai vietos draugijos: L. U. P. 
ir L. U. Draugijos pasipiktinę 
tokia bičiulyste likvidavo ir r 
bendrą frontą. Galutinai už
baigti tą likvidavimo darbą pa

. 9S&»'

čia daug prenumeruoja “Ke- | 8816 ČOMmercial AVENUE 
ir “Naujienas”, nes šie

Keturios Didelės Krautuvės Chicagoje
> Dabar yra laikas patikrinti pečius ir furnasus reikalingiems patik- 
, rimmams ir pataisymams atlikti. Padarykite tai, kol oras tebėra 

švelnus. Išvenkite furnasų taisymo nemalonumų Šalčių laiku.
662' ROOSĘVELT ROAD 312 WEST^63rd STREET

: 2323 MILVVAUKEE AVENUE

Telefonas MONROE 6600

GARSINKI!ĖS “NAUJIENOSE”
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COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIU 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. ^Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje. kuri karus 
pardavinėja publikai.

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, 
mokėti. Mes 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 10 
vai. vakaro ir visą dieną sek
madienį.
- Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis.

kokią išgalite 
duosime gerą

NB JOKS KITAS MOTORINIS KARAS NEGALI PRILYGTI JO VERTYBEI
Pažiūrėk į didžiai padidėjusį to karo dydį Pasisėskite ant minkštos, 'storai kimštos, Tik Chevrolet Teduoda

ir ištaigą—su nauju ilgesniu ratų pagrindu— sėdynės . . .Įdėkite į g y ras su Chęv- 
rolet’o Nauju Ypatingu Vacuum-Power šiftų 
,.. Ištirkite nepritaikomos jėgos kombina
ciją, greitumą ir ekonomiją Atsiilsėkite 
kada džiaugsitės “KaraliŠ^ak >Vąžįųpje^*...

• ■ ;■ . r , 'S,V/,

Ir tada žinosite, kad

su nustebinančiu naujų “Royal Clipper” sly 
liavimu su didesnių, erdvesnių, nerudžian- 
čia Body by Fisher— ir tada patirsi, kad 
Chevrolet 1940 metams yra srovinis yruoiio 
vadais iš žemų kainų srities ir didžiausia 
vertyhe* kokią pinigai gali nupirkti! ■'

Tokios Aukštos Koky
bės Už ■ Tokią žemą 
Kainą. . Mažos 
nėjimo Išlaidos
žos Išlaikymo Išlai

‘ *'* V . 'I'-, •’ ** J/ '
■ .< r V .

85-H. P. Valve-in-Head 
Six

Važi- 
..Ma- S659

a Chevron
Tetwn visa8

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSĖS
Plytinis Roll Siding 7 E 
labai spec. 100 kt. pė< I *3

2*
3 mc-

Liuoso Rock Woll 
didelis maišas

%” Plaster Board 
ketv, pėda

Pirkite kreditan—imkit 
tam išmokėti

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

iš stoties —

. 4 a ^ich. Transportacija pagrįsta gelžkelio, 
v v. : (jei tokių yra) pagrindu, pa-

vimas, važnyčiote ir....
žos kainos kąrui. 

' ■ ..... -
' A * NAUJOS FULL-VISION

BODIES BY FISHER ♦NAUJAS YPATINGAS ŠIFrAS AW«AUšKA VAŽIUOTA _ Chev-
rolet’s Pagerintas Knee-Action Važiuotės Sistem^^^ABAl TYLUS VALVE4N.HEAD INžINAS ® PACPRImti 
HYDRAULINIAI STABDŽIAI • AUL-SILENT ^j^O-MESH TRANSMJŠjj^^’t DIDESNIS TIPTOF matu* 
KLUČAS • NAUJOS SEALED BEAM PRIEšAKlNįS LEMPOS ATSKIROMIS PAftKINIMO LEMPOMIS . pacv 
RINTAS SHOCKPROOF VAIRAVIMAS* • NAtij^pISTALINIAI GRYNAS f^TEST SAFETY-PLATE STIK 
LAS • Chevrolet turi daugiau kaip 175 svarbi# ApiMiipj savybių. ♦Prie gpjW&r.Į»eLuxe ir Master DeLuxe Serijų

' * ■ c ’• 'ji *'

NAUJAS “ROYAL ęjjPPĖir STYLIAVIMAS

^alys~—extra. Kainos gali pasikeisti 
Wf;,ffu4rds--*xtra ant Master 85 serijos

W.G.E.S
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 vakaro.
Į f

Hrirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimų*.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lie
tuviai įgyja naudin
gą žinių ii* geru pa
mokinimu.

/
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Telephone CANal 8500.
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$8.00 per year in Chicago 
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Naujienos einą kasdien, išski
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jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Si., 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

■—■—  ............. — ------------------- -

Užsakyme kaimu
Chicagoje—paštu:

Metams -______________________
Pusei metų - -------------------
Trims mėnesiams -r - -
Dviem mėnesiams_________
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija _______________
Savaitei I................... ....... —
Mėnesiui _____ ________________

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
M

4*- .

NAUJIENOS,Chicago, HL ’ šeštądienis, spalių 14, 1939APŽVALGA^
SPAUDOS BALSAI APIE 
VILNIAUS GRAŽINIMĄ 

LIETUVAI

$5.00
. 2.75
. 1.50

1.00

?C 
18c 
75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta) 
Metams ---------------

Pusę! metų .........-----
Trinas mėnesiams — 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui 
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ____________ _$8.00
Pusei metų _________________ — 4.00
Trims mėnesiams -------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu,

Suomija ir jos draugai
Kai Stalinas “pašaukė” į Maskvą Suomijos valdžios 

atstovą, tai pastaroji ėmė mobilizuoti savo armiją ir lai
vyną, ruošdamasi gintis, jeigu Maskva užsimanytų jai 
užkarti tokią pat “protekciją”, kaip Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai. Be to, Suomijai atėjo į pagalbą kitos valstybės. 
Artimiausias jos kaimynas, Švedija, pradėjo taip pat mo
bilizuotis. Kartu Švedija, Norvegija ir Danija įteikė so
vietų valdžiai notas, išreikšdamos savą susirūpinimą suo
mių likimu.

Bet, gal būt, didžiausią, paramą Suomijai suteikė 
Jungtinės Valstijos, “patardamos” Molotovui, per savo' 
pasiuntinį Maskvoje, nestatyti suomiams tokių reikala
vimų, kurie sudrumstų santykius tarpe SSRS ir Suomi
jos. Amerikos ambasadoriaus Steinhardt’o žodis turėjo 
padaryti nemenko įspūdžio Maskvai, nes, kaip ten bebū
tų, o pykinti Jungtines Valstijas sovietų valdžiai nėra jo
kios naudos.

Rezultate tų pačios Suomijos ir jos draugų žingsnių, 
Stalino apetitas jau atvėso. Paskiausios žinios iš Europos 
praneša, kad sovietų valdžios elgimąsi su Suomijos at
stovu, atvykusiu į Maskvą, pasidarė atsargus. Yra vil
ties, kad Suomija nepateks po bolševikiško lokio letena.

Suomija galėjo parodyti dideąnį atsparumą rusų im? 
perializmui dėlto, kad ji stambesnė už kitas Pabaltijo 
respublikas, jos strateginė pozicija yra patogesnė ir ji 
turi daug draugų. Amerika ją gerbia už tai, kad ji buvo 
iki šiol vienintelė Europos valstybė, kuri mokėjo karo 
skolas Jungtinėms Valstijoms. Tie keli šimtai tūkstančių 
dolerių, kuriuos suomiai kasmet sukrapštydavo Dėdei Ša
mui, dabar neša jai- didelį “dividepdą”.

Kaip gaila, kad Lietuva nesusiprato tokiu pat budu, 
kaip suomiai, įgyti Amerikos palankumą. Savo laikų 
“Naujienos” rašė, kad Kaunas dąro didelę klaidą, atsi
sakydamas mokėti savo skolą Junginėms Valstijoms. Dėl 
tų mokėjimų Lietuvos iždas nebūtų subankrotavęs. O tu
rėti užtarimą Washingtone jai butų be galo svarbu, kuo
met jai tenka tarptautinėje arenoje grumtis su tokiais 
“krokodiliais”, kaip Vokietija, Lenkiją ir Rusija.

Suomiai pasielgė gudriau, ir dabar jie nesigaili.

Komunistų triukšmas Kaune

Apie Vilniaus grąžmirpą Lietuvai pareiškė savo nuomonę keletas laikraščių. Brooktyniške “Amerika” rašo,/ kad jai “džiaugsmas maišosi su baimės jausmais”:“Džiaugsmas, kad Lietuva susigrąžino savo sostinę Vilnių ir Vilniaus kraštą. Baimė, l$ąd Lįetuyos teritorijoj tenka įleisti svetima kariuomenė.” ’Tautininku “Dirva’’ sako:“Lietuvos diplomatai, tokiu budu, laimėjo vieną iš didžiausių savo kovų: laimėjo Lietuvai istorinę sostinę ir rytų Lietuvos dalis, atplėštas nuo Lietuvos 1920 metų Spalių 9 dieną...“Sovietų prisipirštas Lietuvai protektoratas, kokis jis šiądien yra, nėra dar pavojingas nepriklausomybei, nors nereikalingas. Tuo tarpu, Maskvos valdovai garantuoja nesikišią į Lietuvos vidaus tvarką, tai gerai.” ■Bet juk garantijos sovietų valdžia Lietuvai nedavė. Sutartis yra tiktai prižadas, o ne garantija. .

Lietuvį nuo yokiečių po to, kai vokiečiai bus laimęję šį karą.O jeigu Vokietija karą pralaimėt? Tokiame atsitikime Vokietijos imperializmas bus sutriuškintas, įr Lietuvai iš vokiečių pusės nebebus jokio pavojaus. Taigi ir rusams nebus reikalo Lietuvą arba Vilnių nuo jų ginti.žodžiu, ta Maskvos, “protekcija” nėra reikalinga Lietuvai nei nuo lenkų, nei nuo vokiečįų. Ir Lietuva sovietų “prbtekcijos” Visai nėra prašiusi. Ji yra Lietuvai užkarta, — taip, kaip kad buvo užkarta Vokietijos nacių “protekcija” Slovakijai!*
: • i-1 '

AMALGAMEITŲ UNIJA 
PASMERKĖ NACIŲ- 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ“Keleivyje” Vytautas Katilius rašo iš Brooklyno:“Rugsėjo 27 d. buvo A. L. P. Kliubo name lietuvių siu-

vėjų 54 skyriaus mėnesinis susirinkimas. Iš raportų galima pažymėti tik tiek: £h. Kundrotą, duodamas raportą iš New \orko Amalgameitų Unijos direktorių tarybos susirinkimo, pabrėžė, kad direktoriai savo susirinkime vienbalsiai pasmerkė J. Stalino ir Hitlerio vienybę, kurie suėję ton vienybėn, smaugia Europos tautas. Pasirodo, kad ne tik Francuzijos ir Anglijoj unijos pasmerkia Hitlerio ir Stalino susibičiuliavimą, bet ip Amerikos.“Aš maniau, jog po šito? kio pranešimo, kad direktoriai pasmerkė Hitlerio ir Stalino sąmokslą plėšti mažąsias tautas, musų komunistai ims balsą ir smerks tokį Board Direktorių pasielgimą. Bet apsirikau. Pasirodo, kad musų lietuviai komunistai, o ypatingai kriaūčįąi, taip,, pat yrą pasipiktinę Hitlerio ir Stalino vedybomis.”Bet komunistų laikraščiai ne tiktai nepritaria tokiam kriaučių nusistatymui, o net rašo visai priešingai. Kaip tai išaiškinti?

Pasauliniai gėrybių ištekliai.

motorainegu se

MASKVA LIETUVĄ 
“APGINS”“Laisvė” džiaugiasi ne įtiek Vįlniaus grąžinimu,' kiek sdvie- ų “protekcija”, Uždėta Lietuvai, H. Mizara aiškina:

Karas ir kaimo nuotaika(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Lietuvos žmonėms nudžiugus, kąd Vilnius grįžtą Lie
tuvai, išlindo, kaip Pilypas iš kanapių, komunistai ir One
gino surengti demonstraciją Kaupe. Jie, tur būt, tikę? 
josi, kad Lietuva jiems bus dėkingą už tą Maskvos “do
vaną”.

Bet išėjo kitaip. Kauno policiją gąna nemandagiu 
budu komunistų demonstraciją išsklaidė. Veikiausią, ne
bus jiems progos pasididžiuoti uVį}piątts ątyąĮ&yimu” 
toliaus. '

Praktiką rodo, kad tose šalysę, sų kuridniis spvieįi} 
Rusija “susiartina”, komunistų pą^ętis Mųną Pa
vyzdžiui, Maskva visuomet turėjo geftjs saptykiUs su tlr- 
šistiška Italija, bet komunistai tenai negauna hė išsižio
ti. Taip pat ir Turkijoje, su kuria soviąįų ygĮd|ia drau
gavo ilgiau, negu su kuo kitu. , ’ '

O jeigu Lietuva pajus, kad komunistai planuoja da
ryti kokius nors “pučus”, kai ateis į Lietuvą sovietų Rau
donosios armijos garnizonas, tai valdžia ims su jais visai 
prastai elgtis.

Pasaulis bus kitoks po karo

Suvartojaiit dabar apie 1.5 mi- ** lįjardų tonų per metus, neginčytinų atsargų užteks šešiems šimtams metų; o priimant de- r mešin bent tik pusę spėjamų atsargų — tis terminas pailgėja iki 4,500 metų. Lygiai taip l<- pat pasirodė netikri ir pesimistiniai apskaičiavimai dėl naftos, padaryti 1922 metais Amerikos geologinio komiteto, priėjusio išvados, kad Jungtinėse Amerikos Valstybėse nafta išseksianti per 13 metų, o visos pasaulinės naftos atsargos busiančios išsemtos už 50 metų; Jungtinėse Amerikos Valstybė- r se “po 13 metų”, t. y. 1935 metais, buvo gauta dvigubai daugiau naftos, negu buvo jos gaunama 1922 metais. Objektyviš- kesni apskaičiavimai liudija, kad naftos užteks bet kuriuo atveju dar 200—300 metų. Be to, natūrali nafta jau žymia dalimi gali būti pakeista dirbtine nafta. Taip pat puikus skystas kuras yra spiritas, kurio gavimas pareina nuo žemės Ūkio produktų kiekio. Tokiu budu, artimiausiems Šimtmečiams žmonija yra aprūpinta kuru.Be kuro, kuris naikinamas sudeginant, yra dar kitų “atstatomų” energijos šaltinių, t. y., tokių šaltinių, kurie nesumažėja juos naudojant. Pirmą vietą pagal savo vis didėjančią reikšmę užima vadinamoji 
i “baltoji anglis”, arba vandens energija. Dabartiniu metu iš,x. viso kiekio 360 milijonų arklio• jėgų, kurias galėtų suteikti vandens energija, yra sunaudota mažiau 1/10 dalies. Nėra abejonės, kad artimiausiu laiku šios jėgos pritaikymas išsiplės. O šios energijos šaltinių užlen- 4 ka. kad ištisus penkiasdešimts sekančių metų galima ' butų maitinti visą elektrinės jėgos prieauglį, nedidinant anglies vartojimo. į Be/ krioklių ir upių vandens jėgų panaudojimo, vis * dažniau statomas juros poslu- gių ir atoslūgių jėgos panaudojimo klausimas. Kai kurios pajūrio vietos šiam reikalui yra tokios patogios, jog tiesiog prašosi atitinkamų stočių statymo. Ir, be abejo, netolimoje ateityje šitas šaltinis duos milžinišką kiekį nemokamos ir nuolatinės energijos.Yra dar viena energijos rūšis, dar labiau prieinama ir* visuotina — vėjas. Kiekis energijos, kuri kasdien praūžia virš žemės kaip vėjas, iš tikrųjų yra milžiniškas. Apskaičiavimas vėjo jėgos, kurią galima butų panaudoti, rodo, kad jo metinė jėga virš sausumos yra beveik lygi tai energijai, kuri gludi visose pasaulio anglies atsargose. Žinoma, šios jėgos panaudojimui reikalingas butų milžiniškas pastatų tinklas. Esant pigioms anglims ir naftai, vėjo** jėgos stočių statymas yra per brangus ir neapsimokėtų. Bet išsekus kuro atsargoms, tokie pastatai galės suteikti žmonijai pakankamai jėgos bet ko- K kiain mašinų kiekiui.Šalę vėjo, prie “atstatomų” energijos šaltinių reikia priskirti dar ir saulę. Kokiu budu šita energija bus panaudota, — kaip šilumos koncentracija, ar paversta elektros energija, — Šitą klausimą iŠsprę^* ateitis. Bet kuriuo atveju, pagal padarytus apskaičiavimus, I/IOO saulės energijos dalies, dabar neproduktingai žūstančius vienoje Saharoje, užtektų tam, kad butų galįma varyti visas viso pasaulio mašinas.Tokiu budu mes matome, kad ir technikos išsivystymai“ nesutinka jokių kliūčių i lipių išteklių trukume, musų teigimas apie daugeriopą ekonominės jos galybės augimą ir pusės lieka nesugriauta.(GALAS)

(Tęsinys)Be technikos neįmanomas geras žemės ūkio išsivystymas, be jos reikėtų atsisakyti, svajonės paversti dykumas ir pelkes laukais ir sodais. Be technikos negalimi geri rūbai, į>e technikos nėra pąujoviškų namų. Ir štai klausimas, — ar yrą galimybė lechhikai toliau plėstis ir mašinų kiekiui didėti tokiu tempu, kąip tai vyko iki paskutinių laikų? yMašinos yra reikalingos dviejų šaltinių: medžiagos jų statybai- ir jėgos, kuri jas varo. Kas liečia mašinų statybos medžiagą, tai nėra pagrindo laukti kokių nors sunkumų. Visų pirmą, naujų mašinų galingumas didėja toli gražu ne proporcingai išleidžiamai joms pastatyti medžiagai, o pasiekiamas statybos ir dalių sujungimo tobulumu. Galingi dabartiniai sveria daug mažiau,nos, silpnos, bet griozdiškos mašinos; tik dėka to pasidarė galima aviacija. Bet šitas lengvumas pasiekiamas toli gražu ne susirupinimu, statybos medžiagos taupumu. Kasmet pasauliui suvarlojant geležies 130 milijonų tonų, iki šiol žinomi geležies klodai sudaro 130 lijardų tonų atsargą, t. y. užtektų tūkstančiui metų, reikia be to užmiršti, kad ležis nenygsta ją vartojant', kaip, pav., anglis ar nafta, o išlieka, ir gali būti begalima perlydoma ir vartojama naujame pavidale. Be to, yra dar ir kiti metalai. Pav., šiandien didelį vaidmenį technikoje pradeda vaidinti aliumini jus, kuris yra vienas daugiausiai išplitusių elementų žemėje.Jeigu klausimas apie medžiagą mašinų statymui nesukelia rupesnio, tai kitaip reikia žiūrėti į klausimą apie energiją marinoms varyti. Anglies atsargos kai kuriose valstybėse artėja prie galo. Dar blogiau stovi naftos reikalas, kurios atsargos yra palyginti labai ribotos. Tačiau ir šioje srityje būklė dar ilgam laikui nesudaro pavojaus. Sakysime, Europa su savo milžinišku akmens anglies suvartojimu, kasmet teišeikvo- ja tik 1/1300 dalį savo atsargos. Jau ištirtos kieto iškasamo kurd (apglies, lignito, durpių) atsargos įvertinamos daugiau kaip bilijonus (1,000 milijardų) tonų; neištirtos, bet spėjamos atsargos apskaičiuojamos daugiau kaip 15 bilijonų tonų.

mi- jos Ne- ge-
joti, kad tik greičiau laikraščius parsinešus.Kaime radijo priimtuvai tiesiog gulte žmonių užgulti. Kartais šimtas kitas žmonių susirenka, kad tas žinišs ir visus kitus pranešimus išklausius.Kadangi kaime taip pat esama telefonų, tai paraginimai stoti į kariuomenę kąip kur tą pačią valandą buyo įvykdinti. Taigi, jei Lietuvoje butų mobilizacija, tai veik tikra, kad pašaukti stoti į savo dalis per kelias valandas įsakytoje vietoje butų. Ir dabar yrą buvę atsitikimų, kad paraginti sienas saugoti tą pačią valandą lauko darbus metę atsidūrė tenai, kur buvo įsakyta nueiti.Tiesa, su tais įąuko darbais. Karo pradžia ištiko kaip tik pačios sėjos metu. Žinoma, tokiu atsitikimu dąrbąi taip sparčiai neina. Bet visų noras kaip galima daugiau laukų užsėti, kad kitais metais butų kas valyti, todėl kai kur žmonės net nakties metu dirba; mat, dieną sugaišta iš>karo lauko žinias gaudę! Bet viena tvirtai tenka pasakyti, kad kaimas galvos nepametė.Žymėtiną, kad bent iki šiol kaimuose veikią, smulkaus kredito draugijos visai normaliai veikia. Niekas iš jų savo indelių neskuba išimti. Kam reikalingi pinigai taip pat jie skolinami. žodžiu, kaimas gyvenai ramiu gyvenimu, nors pilnas visokių rūpesčių, kas čia ateityje bus. Rodos, visai netenka įtikinėti, kad kaimo žmonės trokšte trokšta, kad Lietuva į tas karo baisenybes nebūtų įvelta. Bet jeį kas nors kėsintųsi Lietuvos sienas pažeisti, atrodo, kad kaimo žmonės, o ypač jaunimas stotų jas ginti kaip vienas. Dėl šito taip pat netenka abejoti. Kas dar iki šiol nebūvu įsirašęs į šaulių burius, dabar mielai stoją ir mokosi karo muštro ir ginklus vartoti.žodžiuj Lietuvos kaimas nesnaudžią ir reikalui ištikus ryžtingai gins Lietuvos nepriklausomybę, nes dabar labiau negu kada nors įsitikino, kaip yrą geras savo valstybės \ gyvenimas.Štai jau Lietuvos pasieniais einą karas, liejasi‘kraujas ir karo liepsnose tirpsta turtai, %o Lietuva bent iki šiol išlieką to karo nepaveikta ir į tas baisenybės neįvelta.Lietuvos valstybės radijas labai gražiai patarnauja. Jisąi kas kelinta valanda svarbesnei karo žinias visai bešaliai įr iš įvairių šaltinių skelbia. Sakysime, kas svarbesnio karo fronte įvyko, per radiją jau kelioms valau-

Sųvąlkijoje, Vištyčio apylinkėse,, karo veiksmai eina pačiame Lietuvos pasienyje. Musų žmones tuos karo veiksmus turi progos sekti ir stebėti. Kaip viejia, taip, ir kita iš kariaujančių epušių Lietuvos teritoriją gerbia ir jos nepažeidžia, Net karo aerpplanai vengia bent kiek pažerti neutralios valstybės |erii€^iją. Bent šiuo metu taip yra, o kas bus ateityje, tai stiliau Pokytį. TeP£i kitoje sienos pusėje tiek L6Pkįjos te- ritonjbje, -tiek vokiečių gyveną lietuviai, kadangi tose vietose jau apsči^.. pamėtyta bombų, tai čia itmsų tautos sūnus jau nuo kąjfa Riksmų skaudžiai nukentėjo, kiti iš jų net priversti buvo musų sieną pereiti.Giytiai flietuvių gyvenamas Vižąiniy ifiieitėli^ veik visas karo ugnyje supleškėjo, nes čia butą Stipinų 'tarp lenkų ir vokiečių pitišių. šiuo metų tasai miestelis jau vokiečių paimtas. Tai keliais kilometrais jjptuvos sieną su Vokietiją bent šiuo metu pailgėjo.O kas bus ateityje, tai sunku pasakyti, ;kus tikrais šeimiųin- kąis tame kampe,yjė pasiliks,— tąį butų perankstį spėlioti.Visa Suvalkijos dūlis, kurią valdo lenkai, yra lietuvių gyvenama ir dabar lenais eina karo audra pakelyje viską naikindama ir badą ir mirtį sėdama. Tokių faktų akivaizdoje nepriklausomos Lietuvos gyvęntojai dabar juo labiau suprantą, kaip svarbu į^ra išlaikyti shvo valstybės sienas ir likti neutraliais.Beųt šio kąro pradžia vaizdžiai, sakyte sako> kad visos Europos mąžos valstybės jr jų tautos gali apseiti be karo, gali jos surasti tarp savęs bendrą kalbą ir visus tarp jų kilusius ginčus ne ginklu rankoje rišti.Tik Europos ‘ didžiosios valstybes sėjp visą* laiką nerimą iki prisirito karo. Lietuvos kaimas turimomis žiniomis ramus, seka karo įvykius atsidėjęs ir karįu budįj kad. Liętuya išliktų neutrali iį jos sienų niekas nė- pažėistų. ;Kam teko jau stoti tas sienas saugoti, ėjo ramiai, be jokio susijaudinimo ir kas jiems pavesta atlikti, atlieka sąžiningai ir tva rkingai.Kaime laikraščius žiųonės ąt? sidėję skaito, net ųesigaili, kad ir kM^tą kįlomęti-ų į paštą ųu-

“Taigi dabar Sovietų Sąjunga, paėmusi Vilnių, ir vėl ątidayė yetųvąi.; “Bet šiuo mętu Vilnius atį- ’ sąlygįj.tio/^Kad Lietuvasąlygą Soviętai'^mo, wad Lietuva silpna (tą žino jr patys lietuviai) ir negalėtų atsiginti nuo užpuoliko, jei jis kėsintųsi Vįlųįų ir visą Lietuvą pasigrobti.“Todėl šiandien tapo padaryta bendra apsigynimo sutartis. šiandien, vadinusi, yra užtikrinimas, kad Vilniaus iš Lietuvos niekas neatims Jr Lietuvos nepriklausomybei pavojus negręs!”Bet iš kur tas pavojus Vilniui galėtų gręsti? Pats Mizara toje pat špaltoje pareiškė:“Dabar Lenkijos imperią- lizmo nebėra. Lenkijos imperializmas parblokštas ir jis daugiau nebeatsikels.”Jeigu tąi|i, (ai iš

H Z

Užvakar Anglijos pąrlamentę pasąkę rfeįlęšp|jng|į; 
kalbą premjeras Cbatfiberlainas, atsakydamas. į Hitlerio 
“taikos pąsiuiyiąą”. Kaip ir buvo galimą tikėtis, jisąi 
“fiurerio” pasiūlymą griežtai atmetė, pareikšdamas, kad 
ne tiktai yra nepriimtinos Hitlerio sąlygos, bet kad sti 
Hitleriu iš viso negalima daryti taikos, nes jisai niekuo
met nelaiko savo žodžio.

ChamberlabiO kalboje buvo kitas ne mažiaus svarbus 
pareiškimas. Būtent, jisai pasakė:

“Nežiūrint kąip dabartinė kova pasibaigs ir ko
kiu keliu bus prieitą prie taikos, pasaulis 1 
pats pasaulis, kokį mes pažinojome iki šiol.” _

Jeigu tąiji, (ai jš llnl$ijos puses pąvojąus Vilniuiur Lietuvąi nebebus. Tuomet palieka tiktai Vokietijų. Bet Vokietiją vargiai norėtu įmtį Vilnių. Jeigu ji išeitų pergalėtoja iš šito karo, lai ji greičiau norėtų paimli Kauną ir Lietuvos Pajūrį — Kretingą, Palaųgą fr M. Bet sakysime, kad Vokietija ptiltų visą LietuVą su tikslu ją užkariauti. Ar tuomet. Sovietų Sąjungą eitų į karą sų Vokietija? Tik maži vaikai gali tuo tikėti!Sovietų valdžia yra ąiškiąi pasakiusi, kad ji nenori vieną kariauti su vokiečiais. Ji kaltino, kad anglai mėginę įtratikti Rusiją į karą prieš Vokietiją sų tikslu leisti Hitleriui Rusiją sunaikinti; ir Maskva sakė, kad dėlto ji nesutikusi dėtis prie sąjungininkų. pęt jeigu Hitleris buvb toks “striošnas” Rusijai pirmiaus, tai jisai butų dar baisesnis, kuomet sumuštų Angliją ir Prancūziją.Tokiu budu nėra ne kalbos apie tai, kad snvįėtų Rusija gins
.aJjt ..i1, t . i.... .."J - '.vr-rts”1!1 \

Tai yra gili tiesa, kurių kiti žmonės Anglijoje ir ki- 
_____________t^ę išreiškė pi^iiAifius, Pas^(tiIJb pei*-F 

kiu keliu bus prieitą prie taikos, pasaulis bus ne tas organizavimas po karę bus didesnis uždAvinas, negu ka?

doins praslinkus perduodama. Buvo ištisai perduotos visų kariaujančių valstybių atsakingų vyrų pasakytos kalbos, net jūsų prezidento Rooseveįto kalba jam pasakius už kokios poros valandų praslinkus buvo ištisai atpasakota, — tai Lietuvos kaimas taip pat gerai informuotas, kas pasaulyje dabar dedasi. Ži- npma, tie informuoti, kas turi radijo priimtuvą, bet dabar retai kuris kaimas šitos kultūringos priemonės neturi. [Dėka tokios geros informacijos gandams veik nėra jokios vielos, net kaimas tiki tiktai tam, kas per radiją pasakytą.Tai ir Lietuvos net tolima provincija, kuriai sunku miestai pasiekti ir iš pašto laikraštis parsinešti, turi progos naujausias žinias per radiją išklausyti. Gal todėl kaimas ramus, nes Žino visų įvykių eigą ir aiškiai supranta Lietuvos vedamą politiką.Žodžiu, kaime jokios panikos, — jis rainus ir ryžtingas reikalui ištikus stoti ginti savo sienas.Kaimas ką gali, kiek turi atliekamų maisto produktų, juos veža miestams parduoti. Suvis nepasįtebiamą noras maisto produktus slėpti.
na t ura-Todėl busimą žmoni- iš šios

ro laimėjimas.
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Diena Iš Dienos
Rytoj pildys radio programą.

2 Vilnoniai Blanketai

Mažesnes Mašinos po

pir:

užu

šaukit 3408

BE TO DAR NUOLAIDA UŽ JŪSŲ SENA SETĄ

• FOTOGRAFAS

Rytoj Studentų 
“Buneo Tarty”

Ar Jums Patinka 
Kepti Paršiukai?

spalio 
Liberty 
Springs 

ponus

Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choro 
Darbuotė

Mirt Elektros 
Kėdėj

Ar £ia
Mykolai atšventė sąvo

Pasirinkimas Radio 
džiausiąs Chicagoję

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo- 
demiškomia . užtai* 
domis ir Hollywood 
^viešom 
garantu

420 W. «3rd 81
Tel. BNG. 6883-5848

Įėjimas tik 40 centų. Ten ga
lėsime sų draugais sueiti, pasj- 
plepėtj ir d^F ląifeiikių parsi
nešti, jei gerą rąnką turėsime 
kortos^ arba gaujelių žaidime.

B. P.

štai pavyzdys. Jau apie pus
antro mėnesio, kaip choras pra
dėjo laikyti dainayimo pamo
kas, kurios įvyksta kiekvieną 
sekmadienį kaip 9:30 vai. ryto 
W. Neffo svetainėj, 2435 Sb. 
Leavitt St.

Jau
Pasveiko .

81-MA IR VINCENNES ĄV. 
— Prieš tūlą laiką buvo sun
kokai susirgusi biznieriaus T. 
Binkio žmona Agnės, 8106 So. 
Vincennes Avė. Bet pastango
mis dąktaro ir namiškių, ligo
nė jau pasveiko.
'Biznieriai Binkiai suranda 

laiko pasidarbuoti ■ ir visuome
nės labui. ,f Vietinis.

Pagražino 
Namą

BRIGHTON PAĘK. — An- 
tanas ir Marijona Walskiai sa
vo neseniai pirktą namą ties 
4552 So. Rockwell St. pagrą
žino tiek iš vidaus, tiek iš lau
ko pusės taip, kad dabar na
mas atrodo kaip ne tas.

. Frentas.

Ronvenctalė* Ilgų terminų 
paskolos

NBKBUNOJAMO 
TURTO

1EEN1NGS ..........M. |5.0P
IT DABAR? — ŠĄVKITČ 
Ą IR NAKTĮ, priMatyąms 
įes|ę ir Prįemjesčtoose, .

Perkraustom foęničius, piabus ir 
vjspkių? rakandus bei storus. 
Vežam į farmap įr kitų? miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rąntuotag. Tąįpgį pristatom an
glių į viias mięfto dalis.

NLTT ...........
BIG LUMP

1940 Radid s 
prijungimu. ' 

airiai, nėi (jratų,

Dykai elektrinis laikrodis, 
vertas $15.00.

Mažos Radios pb

Sekmadienis jau kyšo 
kampo. Dar gal nenusispreųde- 
me ką veiksime per visą šven
tą dieną.

Dalį šįtqs dienos laiko galė- 
tumėrri pj*ąleisti numatytoj 
smagioj cąrd & bųnco party, 
kuri ptasidės 2:30 po piet, sek
madienį, spalių 15 dieną, Zig 
Zag Klubo gražiose patalpose, 
6819 S. Western Avė.

Vasaros sezonas jau pasibai
gė. Kaip kiti chorai arba draur 
gijos pradeda rengtis prie žie
minio sezono veikimo, taip ir 
Vyrų Choras nepasilieka nuo

Minėjo Vedybinio 
Gyvenimo Sukaktuves

BRIGHTON PARK. — Perei- 
tas šeštadienis biznieriams Jo
nui ir Onai Kasper-Kasparąi- 
čiams, 2665 W. Pershing Road, 
buvo labai didingas. Jiedu tą 
dieną minėjo savo 25 metų Ve
dybinio sukaktuves, kurios įvy
ko jų pačių namuose. Svečiąi- 
dalyviai palinkėjo j ubiliej au
tams ilgiausių metų.

Kaimynas.

1000 karpety—Bigelovv, Sami'ord ir kitų po $14.95> S29.50 ir $59.50- Didelės dova 
uos laukia Budriko Krautuvėj su kiekvienu pirkiniu.

Televizijos 
tereikia nei

2 ~ STOKOS 
$175.09

Nauji 5 Sekcijų Keturkampiai

Victor Bagdonas
LOCAL & LPNG RiSTĄNCE

15 d. visi važiuojam į 
Grove, 83 ir Willow 
Road, o jau ten rasim 
John Pilkius su visu burįu pa
tarnautojų mus belaukiant su 
keptais paršiukais ir kitokiais 
skanumynais ir įvairiais gėri
mais.

John Pilkis ne tik yra savi
ninkas Liberty Grove daržo, jis 
taip pat Ciceroj užlaiko Liberty 
modernišką restoraną po adre
su 4915 W. 14 St., ir yra spe
cialistas gaminime skanumynų

P-as J. Pilkis yra ne tik ge
ras biznierius ir šefas, bet taip 
pat ir geras laikraščių bei drau
gijų rėmėjas. Pas jį ant stalo 
rasi visus vietinius ir net kitų 
miestų Amerikos lietuvių laik
raščius, ko visai nesimato kito
se lietuvių užeigose,

Taigi, šį sekmadienį John 
Pilkis yra prisiruošęs visus sa
vo draugus pavaišinti su kep
tais paršiukais ir visokiais ki
tais skanumynais. Tik reikja 
nuvažiuoti į Liberty Grove.

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

VISU IŠDIRBYSCIŲ 
Parduoda, __

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas

Mašinėles J

515.00 
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPĖWfclTER SALES 

_ ' ANP SERVICE 
3712 S, Western Avė, 

Prie Archer Avenue
AL Į)ĄRĄS>, lietuvį? pardavėjas 
Atdarą antfacį., fcetvirtad. ir 
šestąęį. vaiarąįs , iki 9 vai. 

Tel. LAFAYETTE 3534

Gavo
Persiuvąs

Cecilią ZaĮąforis nuų Anthony 
Zalatoris

Chicago City Bank 
and Trust Co.
HALSTE0 AT 63pd. 
Tel. We*Worth 8800

š i n a, Automatiška 
Didelės Mieros, Ver

tą $99.0D už

Vyrai, kurie tik mylite dainą, 
esate kviečiami prisidėti prie 
Vyrų Choro, kur daug naudos 
turėsim sau ir visuomenei.
Rengiasi prie sava parengimo

Dabartiniu laiku Vyrų Cho- 
ras mokinasi keletą labai gra
žių dainelių, kurias sudainuos 
pirmą kartą savo parengime.

Taipgi reikia priminti, kad 
su Vyrų Choru dalyvauja gar
sus ir senas lietuvių daininin
kas Povilas Stogis. Jis ir loš ir 
dainuos.

Bus sulošta graži trijų veiks
mų komedija “Amerikoniškas 
žentas. Tai pirmą kartą ma
tysim tą veikalą lošiant. Jis pil
nas gražių vaizdų ir juokų.

Vakaras įvyks šio mėnesio 
22 d. Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Hąlsted St., 5:30 
vai. vakare. Pirkite bilietus iš 
anksto, nes 10 centų gausit pi
giau. Prie durų reiks mokėti 50 
centų.

Bilietus galit gauti pas kiek
vieną choro narį, “Naujienose” 
jr pas K. Steponavičių, choro 
mokytoją. Tai tiek šiuo kartu 
žinučių iš Vyrų Choro darbuo
tės. Koresp. A. V-is.

FiliĮys radio programą
šį sekmadienį,, spąlių 15 d., 

kaip 5:30 valandą vakarė, Vy
rų Chorąs pildys programą p. 
Budriko valandoje iš stoties 
WCFL. —A. V-is.

Gražiai Minėjo 
Vardines

BRIGHTON PARK 
seniai
vardines. O po jų tuoj atęjo 
Pranų eijė. Tokių tarpe randa
si biznierius Frank Stalnionis, 
2500 W. Pershing Road, kurs 
su savo draugais ir kostume- 
riais kalbamą vardadienį gra
žiai paminėjo.

žinoma, kad taip. Taigi jums 
visai nėra ko rūpintis, kad jų 
skaniai payąlgyti. Tuo pasirū
pino p. John Pilkis, 
daržo savininkas.

Checkęr Č1
Sandėly (T*k' 

6208-16 S<
Atdara kasdien

FURN1TURE HOUSE
3409-21 South Halsted St Tel. Yards 3088Lietuviški ĄiperHtąnlški 

Vaitai Su Geęiąųąių škųpiu 

i«“««.
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Vakar anksti rytą, netrukus 
po vidurnakčio, Oook apsk. ka
lėjimo elektros kėdėj žuvo 
žmogžudis, 35 metų Steve 
Cygan. 19^8 metais jįsąi nužu
dė policijos seržantą, John Chi-V 
ska.

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Hąlsted St

PIRKIMUI—8TATYRAI 
-REFINANSAVIMUI

Ūmus Mandagus Patarnavimai.

- " " 1 1 ... 1 I I . 'I 'T
PEčIAI-gazui ir anglinis, gaziniai, aliejiniai, elektriniai, Htokeriai. Kainos 
daug mažesnes kaip kitur — Norge, Universal, Crown, Monogram ir kitų išdir- 

bysčią, 8 šmotą atominiai indai dykai

Rautų Kainos Nusiustos 50% 
BOO neatsiimta geros kokybės kaupu 

75Q nauju pavyzdinių kaurų—visų mierį; 
85 Kaurą Įsdąviiųų Ęrąųtuvė$ 

Grupė 1. Neatsiimtas 6x9, 9x12 
9x15 ......... ............................. 93 iki $15
Grupė 3. Neatsiimta 8x10, 9x12 
11X18 ...................... ...... ... 95 iki $20
Grupė 4. Nauji 6x9. 9*12, 
9x15 ........   $10 Iki $25
Grupė 6, Nauji 8x10, 9x12, 
IQHX18 ........  • $15 iki $49
Qrut>5 R. Tikras Orientalls 2x4 
iki 9x12 .........................   $5 iki $7?
50p jardu salėms ir laiptam karpetų— 
vartotų^ ir naujų. Už jardų 45c ir auk$.

ęąnėrs 
... . itai) 
ith Racine Avė. 
antr.. ketv. žeit. vaK.

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI ui i] J.90 
GYDYMAS LIGONINĖJ $CQ.OO 
RAUTX)NGYSLftS IŠIMAnJa viepa 

dįęną Ligoninėje ... $ 15.GO
REUMATIZMAS *9.00
Greitai Palęhgvinama_ ę
VISAS LIGAS GYDOMA SJ.gO 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus

Tel Lawm

.fe A R G E N A I 
Muzikos instrumentuose 

' $ i 2.00 smuiką
Vž .... ........  Hdo

» II M? 25.00 Albert 
(ĮįL|]WJ Klerneta k...... 8.00

50.00 Boehm 
Klerneta ....... 35.00

T 75.00 Bass Drum 
setas ? ..... ..... • 50.00

8 90 Gitaras sų keisu ........  4.00
12.00 Porto Phdnographs ....’B.OO 

GOLDSTEIN MUSIC SMOP 
914 Maxwell St., 3 blokai į va^ 
Id-ruš nuo ilalsUd St. Tel. Canal 
6114.'..

$67.00
.. MĄRGUETTE 

VVTOMĄTIC IJEATĮNG SALEf
. 6747 So. We$tern Avenue 

Tek HEMLGęK 1770
e ""i1

KROEHI.ER

1940 Skalbiama Ma
11 1....................  k L 1

' ■ * > • (

- - ; _________ -... d L •
'II ..I „ir L. . '» 1 i 111 *......... mfiasiiii imi lis....................................
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Dabar eina—Paskutinį Sy’ į 
SPALIŲ 29

Pasaulio Čamplonato
RODEO

THREE STBPS INN 
4129 Archer ir Sacramento 
. Tavemo Atidarymas 

OCTOBER 14 ir 15
Kviečiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į taverna 
atidarymo parę. Turėsime gerą mu

ziką ir prie gėrimų sparnų 
užkandžių

VVillimas ir Joselina Slavinskai, po 
pirmu vyru Butkienė, duktė Jose- 
fina ir sūnūs Petras Butkai. P< / s 
Slavinskas yra kuršėniškis, pu^a 

Slavinskienė laukuviškė.
Širdingai Kviečiame Atsilankyti

O E—BUICKS, 1939, 1938, 1937 fc v <r 1936 Kiekvienas parsiduo
da pigiai $9 7 K
caip ............... į.......... I v
4 l’į.—CHRYSLERS 1938, 1937I ir 1936 garan .uotas,
kaip nauji pigiai kaip ....

300 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJĖ ATIMTŲ 
AUTOMOBILIŲ PARDAVIMUI—PRAK

TIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA
Išsirinkite savąjį karą iš didžiausio, puikiausio šiam krašte auto
mobilių pasįrinkimo ir sutaupykite šimtus dolerių.
Čia rasite karą, kokio norite tokia kaina, kokią išgalėsite mokėti. 
Nors ir 1,000 my.ių ruo Chicagos gyventumėte, jums apsimoka 
dalvauti šiam didžiūnam išpardavime. Niekur kitur pasaulyje jus 
negalite rasti šių kainų antrininko.
kiekvienas karas patikrintas ir garantuotas, kad duotų jums ilgų 
me.ų patarnavimą ir patenkinimą.

< FORDS 1939, 1938, 1937 
B ir 1936 visi naujų karų są- 
yguse, pigiai
xaip   <......................

3—HUDSONS nuo 1939 iki 1935 
kiekvienas garantuo-

bis, pigiai kain ........... ■
.CHEVROLETS nuo 1939 

I W iki 1936. Visi modeliai, kain 
įauji, pigiai

kain ................   fafcV

(e—PACKARDS nuo 1939 iki 
v 1936. Vi~i garantuoti, kain 
nauji, pigiai
kain .................................

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
bet Fą užtikrinti, reikalaukime savo agento, kad išimtų policy iš 
musų kompanijos. Nelaimei atsitikus neturėsite- jokių nemalonumų.

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD OF UNDERVVRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
AGENTŪRA

222 W. ADAMS ST 
Kamb. 1517, 1519, 1521 

Telefonas CENTRAL 5208 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO.

GENERALINE

Bankers Indemnity Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co.
Sentinel Fire Ins. Co.

Here’s Real H E ATE R

NAUJIENOSrūMcago, UI.
-----------------------—......——    į i"’’;» —1   

Rytoj Dainuos Chicagoj

. mm?
/ » r

Rytoj po pietų chicagie- 
čiai vėl išgirs, po metų pertrau
kos, garsųjį Dono Kazokų cho- 
rQ-

ši visam pasaulyj pagarsėjusi 
dainininkų grupe išpildys ilgų 
ir įdomų programų Chicagos Ci- 
vic Operos rūmuose. Prie Madi
son ir Wacker Deive 
Koncertas prasidės 3:30 
dų po pietų.

Šiemet jie Amerikos 
nepasiekė. Buvo Vokietijoj, kai 
kilo karas, ir nacių valdžia ne
norėjo leisti choro nariams iš-

DONO KAZOKAI” I ‘ ' I •
važiuoti. Bet įvairiais slaptais iri 
aplinkiniais keliais jie išsigavę 
iš Vokietijos teritorijos, sėdo į 
pirnią užtiktą laivą/ir išplaukė 
Amerikon.

Tikitus Kazokų Choro kon
certui galima 'gauti “Naujieno
se”. Kainos yra nuo 83 centų 
iki $2.75 asmeniui, įskaitant 
valdžios taksus. Kas anksčiau 
bilietus įsigys, tas gaus geresnes 
vietas. Jeigu Kazokų choro dar 
nei karto negirdėjote, tai būti 
nai bukite koncerte. Jų dainavi
mas jus sužavės. (Sp.)

=Mabio

galvių, 
valau*

tik-tik

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

✓

flrt—DODGES 1939, 1938, 1937 
I ** ir 19^6 kaip nauji, kaikur?r 

su radio, pigiai $2^5

4 OLDSMOBILES 1939, 1938 I © 10’7 ir 1936 t?in žiba ir to
buli kaip naujas cidabrinis dn- 
S’ .......... $285 S—LA SALLES nuo 1938 iki 

1936 ypatingai puikus 
karai, pigiai kaip .....

įT—STUDEBAKFRS nuo 1939 
Uri 1936 mod^Uai visi 6 cilin- 

dor’M, kaio nauji
pigiai kaip .................. ■
karų iš vi^u ^amvV’j ir modelių

VALUE!

NEW 1940

DUO-THERM
“THRIFT

$ 4950 EASY 
TERMS!

ir aukše.

JUS sutaupysite dviem bu
dais, kada nusipirksite šitą 
naują Duo-Therm aliejum 

kūrenama pečių — sutaupysite 
pirkdami ir sutaupysite kūren
dami.

Jo patentuotas Bias-Baffle de- 
gintuvas yra už vis našiausias 
—jis duoda daugiau karščio 
nuo kiekvieno .aliejaus galiono. 
Dega švariai, kyliai—nuo' įkū
rimo iki pilno įsidegimo. Pa
ranki priešakinė karščio kon-

trolė. Jo specialus 
stabdyklis sutaupys 
rius-^palaiko karštį 
mo Į kaminą, siunčia daugiau 
šilumos į kambarius.

Jus galite jį reguliuoti ir tu
rėti tiek šilumos kiek tik no
rima. Radiant durys duoda tuo- 
jautinį antplūdi extra šilumos, 
kada reikia. Pamatykite šį nau
jąjį šildytuvą šiandien! Šis 
modelis apšildo nuo 1 iki 6 
kambarių.

aikvojimo 
jums dole- 
nuo bėgi-

Spalių 12 iki 29-tos
Dalyvaujant

BUCK JONĖS
ir jo arkliui

“SILVER”
Chicago Stadium

Vakarais 8:30, rytais šeštadienį 
r sekmadienį 2:30 v. p. p. Įžan
ga 40c, $1.10, $1.64, priešakinės 
sėdynės $2.20 su taksais. Tikietus 
galima gauti 65 V/. Madison St., 
Stadium Grill, 1800 W. Madison 

Street

•I O—PLYMOUTHS 1939, 19?* 
I 1937 ir 1936 vos var+rt4i. 

rprantuoti 
pigiai kain ......................
Taipgi. v’rš J50 senesniu
nuo 1935 iki 1932—viši garantuoti už pigiai kaip $45. 
atminkite, kad karas vra pit^lai ga

rantuotas IR DUOS .U’MS METU PATARNAVIMĄ IR
PATENKINIMĄ

Viskas, ko mes nrašome, tai nirm negu pirksite. aplankykite musų 
parodos kambarį ir palyginkite musų kainas. Mes pažadame jums 
siuprizų.
Jums nereik’a ir pinigų, »nes ims’me jūsų Varus kaipo įmokėjimą. 
o liausią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.
Įspėjame ir avtomobiBų dylerius, kad nėprabeistų progos aplankj - 
ti musų parodos kambario, jei nori geriausio Chicagoj pirkinio.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

Cook CountyFinance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

AR MĖGSTATE TIKROS LIE
TUVIŠKOS SE^O KRAJAUS 

STAILĖS RŪKYTOS

DEŠROS
ŠTAI JI ČIA

Mes Siunčiame Kur Tik Kas 
Užsako po 35c Svarą. Po 5 Sva

rus ar Daugiau.
PRISTATYMAS MUSŲ 

APMOKĖTAS
Prisiųskite Mums $1.00 Pinigais 
Užsakymą Pabandymui. Mes Pri- 
iąsime 3 Svarus su Apmokėtu 

Prisiuntimu

JOSEPH 
LESKOVAR 
610—14 St. 
RACINE, WIS.

Linksmybės Laivas 
—Oro Teatra’s

f.
Septintadienį Budriko radio 

programas užims visą valandą, 
nuo 5:30 iki 6:30 vai. vakare, 
iš stoties WCFL, 970 kil. Di
džiulė simfonijos orkestrą iš 

115 instrumentų gros lietuvių 
l.iaudies melodijas ir geri dai 
nininkai — didelis Vyrų Cho
ras ir v žymus solistai dainuos 
parinktinius lietuvių muziko: 

i kurinius. Be to, programe kai
li, ėa Lietuves konsulas,, gerb. 
Daužvardis, dabarties politikos 
reikalų temoj ė. 

■ • ■ ■ ‘ ■
Dalinis programo dainų tu

rinys yra toks: Kur banguo
ja Nemunėlis, Temsta dienelė, 
Aukso miglos, ir kitos’. Jau vie
nuolikti metai, kaip šitie' pro
gramai yra leidžiami ir 'vis kas 
kartas yra gerinami t^ip, kad 
dabar jie susilygina su aukš
taisiais chain programais.

Šitas naujas laikas nuo 5:30 
iki 6:30 \a\ vakare Chicagos 

| laiku, pasiliks per visą žiemos 
11 sezoną. — Pranešėjas, 

i "___________
Žavinčios Da’nos, Šau
ni Mwika, Visokios 
Įdomybės

Svarbu priminti radio klausy
tojams, kad rytoj, 11-tą valan
dą prieš piet, girdėsis oro ban* 
gomis gražus ir įdomus regu- 
liaris sekmadienio radio pro
gramas, kurio leidimu rūpina
si Progresą Bendrovės Krautu
ve. Ryt dienos programą išpil
dys dainininkai ir muzikai, ku
rie patieks gražių meliodijų, 
įdomių patarimų, svarbių pra
nešimų ir kitų įvairenybių, kas 
kiekvienam naudinga girdėti ir 
žinoti. /

Prie to pirkėjai visokių na
mams reikmenų girdės gerų 
žinių iš Progress Krautuvės, 
nes dabar čia eina 7-tas me
tinis rudeninis išpardavimas su 
nepaprastu pasiulymu visokių 
naujausių prekių už mažiausias 
kainas. Pasiklausykite.

Rep-. J. J.

Vupirko Frank’s 
Barber. Shop

MARQUETTE PARK. — Mi- 
rūsio.Frank Druktenio barber- 
ię, 235,4 W. 68th St., nupirko 
Jeorge šetunas, kurs jau turi 
zirš 25 metų barberįo patyri
mą. Frontas.

■’^raikėlė į , - 
Naują Vietį

BRICGEPORTAS. — Barbe- 
ris Pete Pikelis, ^paskutiniuoju 
aiku turėjęs kirpyklą ir sku- 
byklą ties 3357 'So. Lituanica 
Avė., dabar savo barbernės biz- 
;į perkėlė į nepalyginamai ge
resnę'ir didesnę . vietą, adresu 
3346 So. Halsted St.

, •(l Kaimynas.
j •• ■' ior
/ . ..  ---------------------——-—  1

Sukaktuvės
18 KOLIONIJA. — Gimimo 

diena pripuola musų senam biz
nieriui rytoj, spalių 15ta, yra 
p. Boleslovui Pužauskui, 645 
W. 18th St. Jis. apvaįkščioja 
savo 50 metų gimtadienį ir 16- 
tus metus šioje vietoje taverno 
biznyje. Happy Birthday to 
yoų, Mr. Pužauskas, žinoma, 
pirmas šimtmetis yra sunkiau
sias sulaukti. Sulaukus pusės 
amžiaus, visgi nebus taip ilgu 
sulaukti čielo šimto, o po to 
tai jau bus galima lengvai gy
venti. Rengiama puota, kaip 2 
vai. po pietų. ....Bynsas.

Brightonparkiečią 
Atydai

1

Naujos KAKs'iU VANDENS 
ŠILDYMO SISTEMOS ni«ia< 
kaip už .................. $ 199 50
Modernos
MAUDYKLĖS

„$12.50
UŽTIKRINTOS , 
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti

MASTĖS WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FTRANKOM LAZDAS. . MES NUMTERUOJAM IR UĖKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

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

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

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

HEJNA BROS.

4 Lawndal@ Deniai Laboratories
3945 W. 26th St. ; 1724 So. Ashland Avė.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251
Atdara iki 9 v n u.

KO 
REIKALAUJA 
Jūsų Namas?

Naujo ŠILDYMOSI 
PEČIAUS

>

POCAHONTAS PEA 
POCAHONTAS MINE RUN 
OUR SPECIAL STOKER NUT 
E. K. STOKER NUT - - - - 
E. K. STOKER SCREENINGS - 
FRANKLIN COUNTY NUT - -

$8.00

I$7.10
$6.70
$6.45

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

Dabar prasidėjus mokyklos 
sezonui išnešiotojai mainosi ir 
per nepatyrimą arba neatsargu
mą jus liekate praleisti.

Steponas Narkis, 
Naujienų Agentas

42” SINK ir
KABINETAS ................s19 .50
Atsilankykite į musų parodos 
kambarį ir pamatykite tas 
specialias vertybes, kokias mes 
siūlome, pirm negu kainos pa
kils!
PIRK DABAR IR SUTAUPYK 

PINIGŲ — LENGVUS 
TERMINAI

S. DIPPER
Plumbing & Heating 

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

Tel. YARds 2255-2256

diplo-

(Šios kainos taikomos 10 tonų kiekiams, taksai įskaityti, C. O. D.) 
KAINOS GALI PASIKEJISTI BE ĮSPĖJIMO.

MES ĮGALIOTI firetender stokers 
DISTRIBUTORIAI.

. ' > "f . z ' •

Specializuojamas Sausų Stokerinių Anglių Prekyboje.

GARSINKITE “NAUJIENOSE
..... —

DANFE
FURNITURE COMPANY

2602 W. 69th St. Hemlock 4747
DANIELIUS KEZES, Sav.

GARSINKITE “NAUJIENOSE

Garsus Mokslininkas 
Apie Rusiją

Vakar prof. Samuel H. Cross 
kalbėjo Chicagos Tarptautinių 
Santykių komitetui apie sovie
tų Rusiją, tema, ‘‘Rusija Griš- 
ta Europon”. Cross yra virši
ninkas slavų mokslą departa
mento Harvard universitete ir 
vienu laiku buvo U 
matu. *

Sudegė Troko 
Nelaimėj

■ : ' 1 — ............. . 1 ' ■

Kighland Park ligoninėj pa
simirė 26 metą šoferis, Leo- 
nard Reese iš Akrono, Ohio. 
Jisai mirtinai apdegė, kai tro- 
kas/*kurį jis šąferiavo, apsi
vertė ir užsidegė prie Wauke- 
gan Road ir County Line Road. &

■ A

ENRIGHT BROS. COAl
COMPANY, INC.

5832-46 S. Damen Avenue
Tel. Hemlock 0260 Kasdien skaitydami 

“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin 
gų žinių ir gerų pa 
mokinimų.
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Užmušė Klijentą 
Alinėj, Apšaudė 
Aštuonis Kitus

bet privalo prisiųsti aplikaciją 
ne vėliau šeštadienio, spalių 14 
d. Kont. Vedėjas

Bronės Drangelie ČtASŠIFiĖD APVERTISĘMENT5

Policija Ieško Dviejų Jaunų 
Piktadarių

Vakar anksti rytą į alinę Įies 
1859 North Washtenaw avenue, 
atėjo du jauni piktadariai. Švai
stydami revolverius jie įsakė 
septyniems alinėj buvusiems 
klijentams ir savininkui susto
ti pasienyj.

Piktadariams einant prie re
gis terio, savininkas su vienu 
klijentu bandė pabėgti į skie
pą per šonines duris. Piktada
riai tuojau pradėjo šaudyti ir 
vieną 64 metų žmogų užmušė. 
Kelis sužeidė.

Užmuštasis buvo nuolatįnis 
alinės lankytojas, Peter Pe^er- 
sen, nuo 2650 Cortland Street. 
Savininkas, Joseph Zaniszka iš
liko sveikas. Peterseną nušovę 
piktadariai nebe j o prie regis- 
terio pinigų pasiimti, bet spru
ko per duris ir nuvažiavo auto
mobilyj, kuriame buvo jų tre
čias sėbras.

Netrukus piktadarių vytis 
pasileido 10 policijos skvadka- 
rių, kurie buvo sušaukti užpul- 
ton alinėn per radio. Piktada
riai pabėgo, bet skvadkariai jų 
dar tyko visose Northsidės da
lyse.

Tie patys piktadariai nese
niai apiplėšė alinę ties 2138 N. 
Damen avenue, iš kur išsine
šė $45 grobį.

Laidotuvės Ir 
Sidabrinės 
Sukaktuvės

* , X 7 .. ‘ •<

tuvių Koųęertas AUTOS—TRUCKS FOR SALE FORRENT—IN GENERAL/

Gražuolių 
Atydai

be- 
to-

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

Lietuvaitės, kurios norite įsto- 
Lti į šį kontestą, prašomos pasi

skubinti. ; v.
Kontęsiančių paveikslai turi 

būti aiškus ir be spalvų.
{ kontestą gali įstoti mergai

tės ir neturėdamos paveikslų,

JUOZAPAS PĄLSHIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Charles, dukterį Vilhel
mina, brolį William, seserį 
Hattie ir kitus gimines bei 
pažįstamus ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
3310 So. Lowe Avė.

Laidotuvės įvykš 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 pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. t

Nubudę liekame,
Sūnūs, duktė, brolis, sesuo 

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

Victory 1158.

■ i ■ ■■ ■ Siunčiam Gėles I lll/kll(lx Telegramų Į 
L U¥ lIMo ^Pa““Uo 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
331< So. Halsted Street 

TeL. YARDS 73M

žinutės Iš Cicero Gyv^niįn?.
CICERO — Ir vėl Sidąbrijįiis 

Jubiliejus. Prie tų svarbių iškil
mių sparčiai ruošiasi Kazimie
ras ir Uršule Stankai, 1602 S. 
49th Avė. Tame jiems daug 
gelbsti duktė Onutė. Tai vienin
telis džiaugsmas tų 25 metų ve
dybinio gyvenimo. Tiek laiko at- 
gąl Kazimieras ir Uršulė susi
pažino gyvendami Melrose Par
ke ir taip vienas kitam patiko, 
jog sudėjo priesaikų vienas ki
to neapleisti iki mirties. Ir jau 
25 metai kaip tie prižadai pil
nai laikomi.

Kitų šeštadienį, spalių 21 d. 
Shaineto svetainėje bus atžymė
tas jų sidabrinis. Jubiliejus. Nė
ra abejonės, kad susirinks daug 
gražių svečių, nes Stankus turi 
plačių pažintį visoj apylinkėj. 
Priklauso draugijose, turi pasto
vų darbų Jobus Foundry & Ma
ciūne Co.

Jų duktė Onutė yra pabaigus 
aukštųjų mokyklų Proviso. Da
bar turi darbų ofise, Sears Roe
buck & Co. Pati p. Stankus turi 
užtektinai darbo prižiūrėdama 
namus, o jų namai tai tikri na
mai. Aš nuo savo pusės jums 
linkiu sveikiems sulaukti Auk
sinio Jubiliejaus.

Mirė K. Palubinskas.
Mirtis. Galinga ta mirtis. Štai, 

milžinas žmogus ir jau ne pir
mas, ir nepaskutinis. Šiomis 
dienomis mirtis pasiėmė Kazi
mierą Palubinską. Laidotuves 
šiandien. Laidotuvių direkto
rius C. Sirevičius. Nėra abejo
nės, kad laidotuvės bus skait
lingos, nes velionis ęenas vietos 

; ^fžniėritij, gurėjo 
plačią giminę ir galybes pažįs
tamų ne tik lietuvių, bet ir ki
tataučių. Grabnešiai palydovai 
Chicagos Liet. Draugijos ir vie
los Kareivių Draugijos nariai.

Draugijų nariai liūdi netekę 
.nuoširdaus draugo. Aš re škiu 
namiškiams nuoširdžią užuojau
tą, žmonai ir dukterei. Nenusi
minkite, turėkite viltį, sekite gy
venimo tikslą. Žmonės su jumis.

K. P. Deveikis

Spalių 25, 1939.
Viena įš geriausių "Chicagos 

dainininkių, p: Bronę Drąngė- 
lienę-Dariys, ' keliems mėne
siams grįžus namo, po trijų sėk
mingų sezonų į.iėtuyos Valsty
bės operoje kaune ir koncer
tuose. Latvijoj, Lenkijoj iy šye- 
dijęj, rengiąsi prie sąyo pirino 
koncerto Chicagoję, spalių 25 
dieną. 1

Ęe ąb.ejo, Chicagos ipuzikąlė 
publika ąt§imęną, kad pęięš ke
turis metus p. Parlyjs buvo Cųi- 
cagoš miestų operos sąstate ir 
tuo metu, Draugijos Užsienių 
Liętuviams Reįjti pirm. R. Ski
pičio kviečiąma, važiavo Lietu
von dalyvauti prieš.-sėzdniniąm 
operos “Aidos” §pektaklyj, ku
ris Ruvo specialiai surengtas 
“Viso Pasaulio Lietuvių kon
greso” dalyvinius.

P-os Darlys-Dnangelienės gra
žus balsas ir geras vąidįnįmas 
“Aidos” rolėje sužavėjo visus, 
kurie ją girdėjo, ęųintęreęavo 
Lietuvos valstybėj oper.os vedė
jus ir p. Darlys pasiliko Kaune, 
kaip viešnia operos solistė.

Apart savo pasekmingų pasi
rodymų operoje, p. Dąriys dai
navo visuose svarbesniuose Lie
tuvos miestuose ir koncertavo 
Latvijoj, Švedijoj ir Lenkijoj su 
dideliu pasisekiniu.

Parsivežė Naujų Dainų.
P. Darlys parsivežė iš Lietu

vos daug naujų dainų ir atei
nančio koncerto programas di
džiumoj susidės iš šių negirdė
tų Lietuvos kompozitorių nau
jausių kurinių.

Antroje dalyje programų dai
nininkė išpildys daug žinomų 
“favoritų” dainų bei operos ari-

Reikia tikėtis, kad šis kon
certas bja$' vienas iš geriausių 
ateinanęįąiu-^ezoiie... Jąigį,,pąįsi- 
naudoękime šia reta proga, jau
kioj Chicagos AVomen’s Teatro 
atmosferoj yčĮ išgirsti Dar
lys dainuojant skambančias lie
tuviškas dąinąs.

Koncerto pradžia 8:00 v. v. 
spalių 25, 1.939, Cbi.cągp Wo- 
men’s Teatre, 62 Ę. .1’1 th St. — 
tarp Michigan ir Wabash gat
vių. Ribėtai $1.10 ir 83č. gau
nami “Naujienų” Redakcijoj.

Vanda B.

keliems mene
’' .s .v . . ■ . 1

SPECIALAS
Tobulam Stovy Puikus Pirkinys, 

90 Dienų ęrąfantija 4 ' ’
’39 Plymduth sedan, fadio ir šildy- 
/ , r j      $595
3$ Oldsmobilė sedan, rądio ir šil
dytuvas $575
’38 Rio pariel trųck ........ .....   275
’37 PlymoUfh sedan rądio ir šildy-

tuvas ...J.......... ...„.i...
dytuvas
’38 Rio pariel trųck
tuvaS ..................... . 425
’37 Crysler sėdam rądio ir šildytu
vas ..........    395
*37 Studebąker sedan, 6 cilinderįai, 
šildytuvas ....
’36 Plymo.uth coupe ...........
’3o Oldsmobiie' Sedan, rądio ir 
dytuvas .................... .........
’35 Ford sedan, kaip naujas .... 
’30 Ch'ęvrblet- sendėn ..L..........
’3? Ford ' sedan ........ ............

' ' BUNNm<: & SONS, INC. 
AutorizUotas Chrysler ir Plymouth 

t, , z 'Dylerįs
3651 Ogdęn A]>e. Rockwell 0434

’hELP'WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA viduramžė mote
ris namų ruošai; pora dirba, 2 ma
ži vaikąi, kalbanti kiek' angliškai, 
papi-asteš viHirias, būti, šaukti Wil- 
low? Springs 130.

265 
šil- 
395 
195 
195 
85

MERGINA dirbtinoms gėlėms ša
keles dirbti? Turi turėti prie šake
lių dirbimo mašinos patyrimą. 
Kreiptis Adler-Jonės Čo., 521 So. 
Wabash Avė.

MERGINA namų ruošai ir pa
prastam virimui’, bet skalbimo, bū
ti Vakarais', tel. Cedarcrest 4117.

Moteris namų darbui, lengvam 
virimui—$5.00 į savaitę. Liudymas. 
Šaukti tarpe 5 ir 6 vakare. Rępublic 
3684. 2,607 W.’ -69th Št. ?

PADĖKAVONĖ

A. A. Vincentas Briedis, ku
ris mirė spalių 8, Amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ,ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse; žmonėms ir suteikusiems 
vainikus giminėms, Chicagos 
Lietuvių Draugijai, Joniškiečių 
kliubui, Žagariečių kliubui ir 
ALDLD kliubui ir draugams, 
dėkavojame grab. P. J. Ridi
kui, kuris savo gerų ir manda
giu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius, dėkavojame p. 
K. August, Naujienų redakt., 
p. V. B. Ambrose, p. Ę.( Abe- 
kui, Vilnies redak., p. R. 
šniukui ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos grabnešiams, ir pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo- 

. nėms; o tau musų mylimas 
tėvas sakome: ilsėkis ramiai.

Nuliūdę liekame, 
Simai ir duktė.

i

Rytoj Grąžus SLA 
63 Kuopos Jubi
liejinis Vakaras
S.AL Ratelis Vaidins Komediją.

BURNSIDE. — Ątžymėjimui 
25 metų sukaktuvių, SLA 63 
kuopa rytoj vakare rengia gra
žų vakarą su gražiu programų, 
-Ę. P. s?yetąinėj., 9231 Cattege 
Grove Avė.

Ęrugramas susidės iš keleto 
iiųinerių, būtent, L§M Ratelis 
$uvaięlins. juokingą ir gražią ko
mediją. Andrejevo šokėjų gru
pė išpildys keletą kląsiškų šo
kių. Taipgi bus kalbėtojų, ku
rie .pąsaįys ątatuiKamąy ta pi 
vakarių kalbąs. Rus vieųas SLA 
Pildomosios Tarybos narys, ku
ris paaiškins SLĄ stovį. Visi 
burnsidiečiai ir roselandiečiai ir 
visi lietuviai yrą kviečiami škai-

iotiIM imuiornom/K tunr/ r

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS * -

BARSKIS FURHITURE HOUSE, Ine 
‘♦‘THE HOME OF FINE FURNITURE** SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yaf dš 5069 
f  ■ » * . X * .   <•- ..t' t' l ■_ .. -■... * f. .. ——   —
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RENDON ŠTORAS su taverno 
: ’iksčeriais. Kambariai užpakąly. 
Pigi renda. 3119 So. Margan St. 
Yards 0150.

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

RENDAI 2 kambariai beismente 
—flatas ženotai porai arba vy
rams. 4058 So. Campbell Ąve.

6 KAMBARIŲ FLATAS RĘN- 
DAI. antras aukštas. Pečiais šildo
mas. 4139, West 48th St.

4 kambariai, garu šildomi, elek- 
rikinis šaldytuvas, $35,00 į mėnesį, 
6640 So. Francisco. Radcliff 1622.

SKRYBĖLIŲ dirbėjų, patyrusių 
prie moteriškų skrybėlių.' Ąbrąms 
Bros., 615 Ęąsį Randoibb? thirŪ ^1.

PATYRUSIŲ prie plaunamu suk
nelių bllnd stiteh hęmmėriri n*' pįh- 
k'ęrių- Smoler Bros., 2300 Wąbansia.

"s ■ , «'? • ' ■ ■ ■ • ‘ '

;.................................... ... . ./<■ ... •

MERGINA bendram ruošos dar
bui be virimo, vaikas, būti/- gėrį 
namai, ^er^,, ųiokestįs. Shetdrąke

RENDAI 5 kambarių katedž, di
delis beismehtas, garo šildymas. 
4412 So. Francisco. Savininką šau
kite Yards 2716.

3 kambariai karštu vandeniu šil
domi su gasu ir elektriką, nebran
giai, 6942 S. Campbell Avė.

6 kambarių flatas pirmam aukš
te, ąi33 So. Union Avė., tel. Vic- 
tčry 3133.”

PARTNERS VVANTED * 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU žmonių kurie norėtų 
eiti į' puSihinkuš. į taverno biznį. 
Arba renduosiu visą taverną. Tel. 
Virgįnia 2157.

BUSINESS CHANCES 
_________ Biznio Progos

PARSIDUODA arba rendaį ta
vernas su kambariais, garažas. $60. 
į 'mėnesį. Prospect 0926. *

PARSIDUODA tavernas už ne
brangia kainą—įsteigta 6 metai. Ge
rai einasi bizniu, kampinis namas— 
didelis štoras;—užpakaly įrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetainės. 6 gyvenimui kambariai 
viršuj. Nebrangi renda. Verta pa
matyti. 6550 So. State St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nainai-žemė Pardavimai

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 0,176.

Kas. norife medžius suplauti, į 
malkais, aš suplausiu su r mašina 
greitai'ir"ųėbX^nglai.

Taipgi parduodu “ąir flame” alie
jini pečių-—kaip naujas. Pigiai, šau
kite vakarais Š429 Lituanica Avė. 
antros lubos. Yards 3943.

J ’ ■ r : ‘ » • .s, • ••. - u
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BUSINESS CHANCES 

biznio Progos
PARDAVIMUI TAVERNAS—La

bai pigiai—gėras biznis. 4624 So. 
Western Avenue.

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

FARMS FOR SALE 
U kiaiP ar davimui

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.

PARSIDUODA 82 akrų farma— 
Gera žemė—Geras 6 kamb. namas 
—didėlė bamė— ir kiti budinkai— 
20 akrų kviečių užsėta. Turime ir 
kitokių farmų, su ar be budinkų. 
Justin Striaukas, 2462 W. 46 PI.

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.

EXTRA BARGENAS
Parduosiu kampinį bizniavą na

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

TIKTAI $785.00 už 18 akrų vietą 
Oceana kauntėj. Geras namas, upe
lis, puikioj vietoj, greta vyriausios 
vieškelių linijos. Hanson-Osborn, 
Real Estate, Hart, Mich.

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.

LA GRANGE kelias, biznis, re
zidencija ar farmos vieta 10,000 
ketv. pėdų šiaurėje nuo La Grange 
kelio. Kaina $750—$150 pinigais, 
$10 mėnesy. (Pirmą kartą siūloma). 
Rašyti Box 1090, 1739 So. Halsted.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant privatiško namo, 
rinį bizniavą namą su 
storanto bizniu. Garu
Visi įtaisymai’—2 karų garažas. Kai
na $7,800—Randasi netoli Westėrn 
Avė. 2041 W. 63rd St. Agentams 
komišinas katrie parduos ar išmai
nys.

2 flatų mu- 
tavern ir re- 
apšildomas—

Arkite šia žemę dabar, svadinki- 
te medžių: obelių, grušų, pyčių ir 
t. t. o su kitu pavasariu tas sodnas, 
šeimos ūkis pradžiugins visos jūsų 
šeimos širdis. Prie kieto kelio, ga
na žemės vištoms. Kaina $250, pi
nigais $50, $5 į mėnesį. Randasi 
tuoj už Higgens road, netoli į va
karus nuo miesto ribų—kur mo
kesčiai maži. Rašyti Box 1089, 1739 
So. Halsted St.

BUVĘS REAL ESTATE ofisas 
galima vartoti kaipo namas ar biz- 
niavietė prie busų stoties Leyden 
bus, yra elektriką, platus grįstas 
kampas, parkinimo vietos. Tuojau 
nuosavybė—prie gyviausio Cook 
kauntėj kelio. Kaina $1875—$375 
pinigai, $25.00 mėnesy. Rašyti Box 
1091, 1739 So. Halsted.

ŠTAI VIENAS IŠ SĄŽININGŲJŲ 
Turtinga, aukšta, derli žemė, pla

čiai išgrįstas kelias (apmokėtas) 
priešaky, apie 12,000 ketvr. pėdų, 
elektriką, arti busų stoties, tuoj už 
Armitage avė., arti La Grange ke
lio. Kaina $375—$75 pinigais, $5 į 
mėnesį (be palūkanų iki pavasa
rio). Rašyti 1093, 1739 So. Halsted.

kuopos jubiliejinį parengimą. 
Prisitaikant prie blogų laikų, į- 
žanga visai pigi, tik 25 centąi 
asmeniui. Pradžia 6:30 v.v
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durys atsidaro 5-tą.
Komisija širdingą! kvįepįą vi

sus lietuvius, ypatingai roselay; 
piečius ir burųsidięčius atsilaų- 
kytįi, ’

ilinn* Gėlės Mylintiernsf UKBA- tųvėms, Papuoši-i 
GĖLININKAS pnųpS’ i 
4180 Archer Avenue I 

Phone LAFAYETTE 580« ' >

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, geri namai, gera al
ga, turi mylėti vaikus? Midvfay 0493.
— ' HELP ^ANTkift^MALir^

,.. _____
REIKALIN1GAS salesirian, kuris 

norėtų pardayinėti kalėdines atvi
rutes (Christmas/. cardš). Galima 
dirbti ir vakarais? Mokama geras 
komisas. Prėgress Embossing Co.,’ 
3326 Š. Hąlstęd St, Yards 0123.

REIKALiitak GĖRIMŲ pardavė
jas tavernoms pardavinėti visokius 
plačiai išgarsintus gėrimus. Komi
sija ar alga jei atsakąs. Kreiptis 
Pępgpect 6300. - ............. ■

‘ REIKALINGĄ SENYVAS. Žmogus 
už p 
936: ?

ROOMB—TO BENT 
' Gyvenimui Kambariai
‘ Didelis ■ apšildytas kambarys su 

ar be valgio, šeima iš 3 suaugusių. 
l\įlrs, Gricius, 6614 So'. Saęrąinėriįę.

KAMBARIAI rendon dėl vyrų, 
apšil/iomi. Lafąyette 9438. 44,08; So. 
Carnpbell Avė. '

JJKĄLJJN.GĄ SENYVAS. Zipog'
^rti-n-į.-Kad nebūtų girtuoklis

RENDON kambarys, vaikinui ar 
merginai—Su ar be valgių. 836 W. 
Cullfertoh St. firmos Lubos.

KAMBARYS RĘNDON blaivam 
vyrui'. 2948 Sd. Union Avė? 3-čias, 
aukštas užpakalyje. ’ ?

RĘNDON kambarys dėl vyro 
karštu vandeniu apšildomas;, Prie 
mažos šeimynos. 4441 So. Campbel 

lubos.
5 • *■ X ’ »•* ■ * t
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D ROOMS—WANTĘD

IŠ PĄjlEšKAŲ švaraus 
ario 63rčl ir Halsted 
y kitę Box 1086, 17-39

IĘŠJSAU KAMBARIO 
lio vyro, butų geriau 
St. Atsišaukite • laišku, 
1739 Sm'Halsted Št.'

prie singe- 
apįinĘ iftį 

Ępx 1087,
X • t “

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

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

15 akrų prie vyriausio grįsto vieš
kelių tuoj už Palos miestelio, elek
triką, arti mokykla. Kaina $135 už 
akrą, 1/5 pinigais, likusią mėne
siais. Rašyti Box 1092, 1739 So. 
Halsted St.

•‘PARSIDUODA bargeno kaina 
marketąs ir įgrosernė, įrengimas su 
elektrikiniu šaldytuvu, didelis sta- 
kas. Rendos $35.00 į mėnesį, šaukti 
Čanal 7835.

MARQUETTE PARKE parsiduo
da 2 flatų mūrinis namas po 4 kam
barius—Prie 70tos ir Artesian—Par
siduoda pigiai—atsišaukite Jėwelry 
Store, 3553 So. Halsted St. •«’»

15 akrų vištininkystės farma, el
ektriką ir bėgantis vanduo su ir 
be peryklos, apie 70 mylių pietry
čiuos nuo Chicagos. William Tanis, 
De Motte, Indiana.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restąuranas. Priežastį patirkite ant 
vietos, kaina pigi. 3856 So. Union.

Receiverio išpardavimas. 15 fla
tų muro kampas. Mėnesinė renda 
$500.00. Kaina $14,500.

6. flatų muro arti 63čios. Kaina 
12,50.0.
- 4 flatų muro kampas. $11,000.

Dvifletis cementuotas beismentas 
$3,00.0. Teisingas patarnavimas.

CHAS. URNICH (URNIKAS) 
2500 W. 63rd St. Prospect 6025 

Mainom

VISO BLOKO ILGIO daržinin
kystės farma šiaurėje nuo North 
Avenue, arti Manheim road, elek
triką (kiti savininkai prašo dvi
gubai už pusę teik). Prieš grįsto 
kelią mokesčiai apmokėti, be fcses- 
mentų. Kaina $275—$50 pinigais, $5 
mėnesy (be palūkanų per 6 mėne
sius). Rašyti Box 1095, 1739 So. 
Halsted.

AUKSINĖ PROGA
Parsiduoda tavernas tik už $350, 

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

t, v ? t ■ .i • ' • *• »

PARDAVIMUI ar rendai taver
nas, pilnai įrengtas su staku, pi
giai. 2616 W. 59th St.

./T”. ---- -- ------ ------------------
PARDAVIMUI arba išmainymui 

taVern. 4Š42 SĄ Ashland Avė. Tęl. 
Yatds 2473. K '

Pardavimui ar mainyti 2 aukštų 
freiminis bizniavas namas, didelė 
krautuvė, 5 kambarių .modernas 
flatas viršuj su vana ir < užpakali
niai porčiais, plytinis 2 karų gara
žas. $500 įmokėti, likusią $30 į 
mėnesį. Kviečiama agentų pagelba. 
2024 Blue Island Avenue. Kreiptis 
į A. C. Ropa, 1700 W. 21st St.

NORTH JUDSON, INDIANA, 85 
mylios nuo Chicagos, senyva pora 
turi parduoti moderną 6 kambarių, 
V4 akro miestelio namą. Kaina 
$2,000. 6433 S. Francisco Avė. Tel. 
Prospect 10145, Chicago.

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

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

PIGIAI NAMAS, Storas ir 3 fla
tai naujas muro namas. Apšildo
mas. Marųuette Park kolonijoj. 
Tinkamas visokiam bizniui. Kaina 
prieinama. Maino į mažesnį namą, 
lotą farmą ar į nuosavybę kitam 
mieste. Del informacijų matykite 
ar rašykite J. Vilimas, 6800 So. 
Maplewood ve., Chicago, III.

$175 pinigais apvalysi daržinin
kystės, vištininkystės farmos title 
—akmenų ir grunto kelias, miesto 
vanduo—tiktai 2 bloku • puikiausia 
priemiesčio vieša mokykla, South 
of Glen Ellyn, be asesmentų, mo
kesčiai apmokėti (10,000 ketv. pė
dų, kalvuota nuosavybė), Rašyti 
Box 1094, <1739 So. Halsted St.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

DIDŽIAUSI pinigai išmokami už 
muzikos instrumentus: vartotus ir 
naujus—styginius, brasinius, medi
nius trubus. Kagan and Gaines, 
228 So. Wabash, Webster 4084.

PARSIDUODA TAVERNAS, 
Campbell Tavern, 4200 So. Camp
bell Avė, Priežastis—liga. Kaina
$300.00? 1

BARGENAS Marųuette Parke, 
kampinis 4 flatų po 5 kambarius, 
garo šildomas, parsiduoda pigiai; 2 
flatis po 4 kambarius Brighton 
Parke parsiduoda $3500. 6218 So. 
Artesian, pirmos lubos.

PĄRDĄyiMUI Tavernas lietuvių 
‘ir rusą apylinkėje. 8 Šo. Jefferson

PARSIDUODA ROAD HOUSE 
pigiai prie Rean Avė. ir 112 $t. 
įSavininkaš serga. Turi parduoti 
greitai. ' Klauskite CHARLES.

PARSIDUODA medinis bizniavas 
namas ant konkrito pamatų su gro- 
serne ir 2 fletais—Gyvenimo kam
bariai prie grosernės—Yra maudy
nės ir visi įtaisymai—2 karų ga
ražas. Viskas už $3500. Justin 
Striaukas, 2462 W. 46 Place.

i PĄRDĄVIMŲI Tavernas ir ręs- 
torantas, gerą vieta, didelio biz
nio gatvė, pigi rėnda. narsiduoda 
pigiai, rašykite laišku Box 1088,

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
po 4 kambarius namas. 4058 So. 
Campbell Avė.

~į ■ į f, J t i i......u? » 7»>t > < ■ ti'

Amerikos Lietuvių Piliečių Po
litikės ir Pačftipihio KliUbo 12 
Watd savo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spąlįų (Oct.) 15 
T vai. p. p. iiollywood Svėt., 2417 
W. 43rd Street.

i ’ Pąųl J. Petraitis, rąšt.
1 'Z •
Dr-jęs “Lietuvoj Ųkininko” susi

rinkimas įvyks rytoj, spalių 15 d., 
1 vai.’ po pietų, paprastoj vietoj. 
Yra daug svąrpįų reikalų apsvar
styti. bariai ‘ atsilikę su mokesčiai 
malonėkite užsimokėti. 1

f PARSIDUODA Tavernas su namu 
ar be namo? (Ihliu mainyti į priva- 
tiškfc riaihą. Kreipkitės 2645 W. 
43 Stręet."
l . .................................. .. « —■■■■■■ i ■■■■ ...................... ....

GROSERNĖ ‘pigįai parsiduoda. 
Ateikit ’ pamatyti—geras biznįs. 
3759 So. Cąlifąfnią Avė.

$26.52 Į MĖNESĮ PILNAI apmo
ka už 6 kambarius kolonialio na
mo—į tik 7 metus—sutaupysi $1,- 
500 pagal naują planą puikiausia 
konstrukcija, žemi mokesčiai, nėra 
asesmentų. RąŠyti laišku 1096, 1739 
So. Haljsted St.

3001 Emerald Avenue, krautuvė 
ir 7 flatai—2 kąru garažas, puikiam 
stovy, $5,500. Theodore Nutt, Ran- 
dolph 1675.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai. ir^ |tai^ Pardavimui

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, blogą ri
zika. Čia ir tik čia jus kaipo pi
niginis pirkėjas gausit viską kas 
gražiausia frontiniam kambariui, 
valgomajam, miegkambariui—bal
dus tokia kaina, kokia yra tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kairios 
aiškiai parodytos. Pinigai grąžina
mi, jei nepatenkanti.

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. ,

ANGLINIS PEČIUS, tris mėne
sius vartotas, kaip naujas, apšildo 
4 kambarius, labai nebrangiai. 2602 
W. 69th St., Danfel Furniture Co.

J; Rutkauskas, pirm.

. TAVĘRE{A§ pąrdayimui, gera vie
tą, gera'bizhio proga prie gatve- 
rkarių linijos? kaina nebrangi. 1724 
Vfesį 4{71h
-................. ......... ...........  -———•—■—•

PARSIDUODA tavernas geroj 
vietoj? getas biznis. Pardavimo prie-

3 aukštų mūrinis namas 3 po 5 
kambarius/ maudynės, elektriką, 
Randąsl Bridgeporte. Prekė $3,300 
—Rendos $45 į mėnesį. $1,000 įmo
kėti—kitus ąavininkas duos ant 
lenvgų išmokėjimų. M. J. Kiras.

VVHOLESALE FtlRNITŪRE 
Rakandai fr Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vten- 
tik nactonaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westem Avė., Chicago,geldų MAtfemo* Aaiuavmiu jojuvavj ava. v. xxiiaO) •

žastį gatirsįte vlęlįojr 2J3. 1>{. Clark. 3251 S. Halsted. Victory 0399. *111. Phone Republic 6051.
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Naujienų Narna Fondas
į 4 f k , '.M ' • •

Pastatykime Lietuvių Kultūros tvirtovę!
. * • r

Visi Chicagos lietuviai ir “Naujienų” draugai viso
je Amerikoje: ' -

Stokime į talką pinpam ir didžiausiam Amerikos 
lietuvių dienraščiui. Padėkime , jam pasistatyti naują ir 
erdvesnę patalpą. -

“Naujienos” išaugo. Aplink jas yra susispietęs pla
tus visuomeninis judėjimas. Po “Naujienų” pastoge ran
dasi dar ir kitų organizacijų centrai. Tam visam reik?a 
daugiaus vietos ir daugiaus patogumų, kad darbas eitų 
sparčiau. ; • I

“Naujienos” jau išgyvavo 25 metus. Per tą visą lai
ką jos tarnavo musų visuomenei. Jos rėmė lietuvių drau
gijas, klubus ir kuopas. Jos nešė šviesą j lietuvių minias. 
Jos yra sumaniusios ir atlikusios daug didelių visuome- 
i inių darbų. Jos įvairiais budais patarnavo tūkstančiams 
žmonių. Bet niekuomet jos neprašė aukų savo 'įstaigos 
palaikymui.

Taigi dabar, kai “Naujienoj” švenčia savo 25 metų 
Jubiliejų, yra tinkama proga dar labiau sustiprinti šį 
musų pažangiosios visuomenės kultūros centrą.

Sumanymas, kad “Naujienos” įsigytų naują namą, 
kilo iš musų visuomenės darbuotojų, kuomet jie buvo pa
kviesti apsvarstyti, kaip įspūdingiau paminėti dienrašč’o 
25 metų sukaktuves. “Naujienų” vedėjai šį sumanymą su 
dėkingumu priėmė, ir, bendrai susitarus, tapo įsteigtas 
Naujienų Namo Fondas.

Šiuomi tad to Fondo komitetas atsišaukia į plačiąją 
Amerikos lietuvių visuomenę, kviesdamas ją draugiškon 
talkon. Chieagoje ir kiekvienoje Amerikos l’etuvių kolo
nijoje bus pravestas vajus. Visi draugai ir draugės, ku
rie sutinka šiame reikale pasidarbuoti, yra prašomi kreip
tis dėl informacijų į Fondo sekretorių, Antaną žymontą 
(1739 So. Halsted St., Chicago, III.).

Mes tikimės, kad visuomenė, kurios labui “Naujie
nos” dirbo ir kovojo per ištisą ketvirtadalį šimtmečio, šį 
musų sumanymą nuoširdžiai parems.

NAUJIENŲ NAMO FONDO KOMITETAS:
P. Grigaitis, pirmininkas
Dr. A. Montvidas, vice-pirmininkas
A. Rypkevičia, iždininkas
A. žymontas, sekretorius
X. šaikus l
K. Ę. Įleveikis
J. šmotelis

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

' ' •’  -  J y, •

Vakar ir užvakar automobi
liai užmušė: ’ ; -

r ’ '

Mrs. Georgine Erickšon, 24 
metų moteriškę nuo 242 West 
ll^th st. Ji įvažiavo į medį prie 
118-tos ir Princeton avenue;

Michael Papinsko, 77, nuo 
2447 N. Artesian avenue.

Užvakar Chicagoj susiorga
nizavo taikos organizacija, 
“People’s Program for Peace”, 
kuri kovos prezidento Rooseve1.- 
to sumanymą panaikinti drau
dimą parduoti ’ ginklus kariau
jančioms šalims (embargo). 
Tarp narių yra keli protesto- 
nų dvasiškiai, Edith' Abbott, 
prof. G. Axtelle ir keli kiti žy- 
mus chicagiečiai.

NAUJIENOS.Chlcago, UI.
t . ' ■ •' ■ ■ ,

Kiek GelžkeliaiŽąda 
Išleisti Pinigų

•<? ' ... ' r

Daro Didelius Užpirkimus

Pastaruoju laiku gelžkelių li
nijos pradėjo daryti labai di
delius įrengimų užpirkimus ir 
remonto darbus. ; , 

• ' ' . ■ .1 . ’ I * .

Pennsylvania R.R. išleidžia 
$20,000,000. '

Santa Fe—$21,000,000.
Rock Island—$4,375,000.
New York Central—$10,ObO,- 

900. V ,
Illinois Central—$9,200,000.
Milwaukee Road—$6,350,000.

' ' —Hh"™
O Keturi jupdveid’žiai pikta

dariai pavogė U)Q keisų degti
nės iš Griswold,' Walker-Bate- 
man Co., sandėlio, 1524 South 
Peoria strect. ! į

šeštadienis, spalių 14, 1939

TRYS NAUJI AUTO GROŽIO ATSTOVAI
šiandien Naciohalėj Automobilių parodoj ir Chevrolet pre

kybininkų^ automobilių parduotuvėse pasirodo publikai nau
jasis 1940 metų Chevrolet, šiais metais Chevrolet .p'erąistato- 
trijuose typose: Chevrolet Master De Luxe Sport Sedan, Che-
vrolet Special De Luxe Sport Sedan ir Chevrolet Master 85 
Sport Sedan. Tai visiškai naujos išvaizdos karai,,—-platesni, 
ilgesni keturis ir pust? colio ir turi labai daug kitokių page
rinimų. -

Naujas 1940 Chevrolet Master 85 Sport Sedan

Šie Smalsuoliai 
Patyrė Kaip Ratai 
Sukasi

“Troko Inspekcija”
BRIGHTON PARK. — Ties 

3950 S. Rockwell Street, sto
vėjo naujas, gražus trokas. Ne
toliese žaidė 5 metų Vietor Scri- 
pel, 3932 Rockwell, ir 7 metų 
fiobert Farrell, 3934 Rockwell. 
Gražusis trokas patraukė jų 
akis, ir jie sulipo vidun pažiū
rėti “kaip jis važiuoja”.

Trofo šoferis, Anton Brolyk, 
10310 S. Roman avenue, tuo 
laiku buvo užėjęs vienon krau
tuvėm, ir nematė, kad jo ma
šinoj daroma “inspekcija”.

Abu berniukai tampė, trau
kiojo įvairius troko mašineri

jos ginklus, sukinėjo ratus ir 
šriubus. Staiga, trokas sujudė
jo ir pradėjo važiuoti. Prie 4001 
Rockwell įvažiavo į stovintį au
tomobilį ir lengvai sužeidė ja
me buvusį žmogų, paskui už
gavo kitą, automobilį, ir užbai
gė kelionę atsimušęs į verandą 
namo ties 4005 Rockwell avė.

Smalsus Viktoras ir Robertas 
išliko nesužeisti, bet skuto na
mo kaip greitai jų kojos ne
šė.

Įkalino Tėvą Už 
Dukters Mušimą

Policija vakar įkalino 50 me
tų chicagietj James Dicomes, 
nuo 1368 East 62nd Street. Pe
reitą ketvirtadienį jis žiauriai 
sumušė savo 13 metų dukrelę, 
Beverly.

Tarpe visų tų pagerinimų ypatingą vietą Užima vacuum 
power gyrų Šiftas, paskui spiralis syncro-nYeUh’ transmisija, 
tylus šiftas, švelnus ir jaukus. Galima įsivaizduoti koks yra 
važiavimas naujuoju Chevrolet automobiliu; Viši tie patogu
mai keleiviui teikia malonų, jaukų, smagų ir ša'tigų važiavimą. 
Bet Chevrolet Special De Luxe ir Chevrolet Master De Luxe 
modeliai turi dar ir nekrečiamą vairą, konvenėibhąlią 1 beamv 
frontinį ašį su pusiau eliptiniais springsais,, bei prlaivinio typo 
shock absorberiųs. ’/$• ■ ' --shock absorberiųs.

--- -—- ---

Ruoškitės j Dideles Iškilmes
% w

1940 Chevrolet Master De Luxe Sport Sedan
Bendrai kalbant naujasis Chevrolet pasikeitė nuo bųmpe- 

rio iki bumperio. Rėmai padaryti visiškai kitaip, skiriasi bedi, 
skiriasi ir fenderiai, pagerinta ir česis. Visai kitoks Šiais me
tais yra ir radiatoriaus grilės, o barai aptaisyti kromijūmu. 
Labai gražiai atrodo ir gaubtuvas. Bet kas svarbiau, kd šiais 
metais gaubtuvas užrakinamas ir tai iš vidaus. Toks užrak
tas ne tik.kad a i augo nuo xįagies bet prilaiko ir patį gaubtu
vą geriau-—neleidžia vėjui jį'atkelti;/

Ateinanti trečiadieni, spalių (Oct.) 18 d., Lie
tuvių Auditorijoj įvyks gražuolių rinkimas. Vie
na iš gražiausių, laimėjusių pirmų vietų, 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 Lietuvos šokius: “Jonkeli”, “Kubilų”, 
“Blezdingėlę” ir kitus, kuriuos išpildys Chicagos 
Lietuvių Choro ‘Pirmyn” nariai.

Šie šokiai bus šokami prieš didesnę publikų 
dar pirmu kartu Chieagoje.

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

Todėl, nesivėluokite, kad gauti tas gražias do
vanas ir gerų vietų svetainėje.

Naujas 1940 Chevrolet Special De Luxe Sedan
Visų 1940 metų priešakiniai fenderiai ilgešni, platesnivisų lv4U metų priešakiniai tenderiai ilgesni, platesni ir 

gilesnės išvaizdos. Srovinės mados lempos veik 20 colių ilgio 
ir sudėtos fenderiuose 10 colių toliau. Toks jų sudėjimas ge
riau apšviečia kelią. Parkinimo lemputės yra įtarpe lempų ir 
fenderių iškilimų. , 6 į /. '

Dabar, kalbant apie vidaus išrengimą, tenka pasakyti, kad 
ir čia padaryta didelė permaina. Viduj daugiau vietos kojpms, 
daugiau ir galvai. Paskui durys 3 platesnės. Special De Luxe 
modelis turi dar ir lempą kbmpaętmente, kuri užsižiebia duris 
atidarant. Didesni gasolino tankhhr trunkas, kuris yra apšvie-
čiamas. Taigi, šių metų Chevrolet važiavimas teikia tikrą 
kelionės džiaugsmą. x (SkelbJ

VAKAR
CHICAGOJ
• Belošdamas skrit u 1 i a i s 

(bc-wling) sporto įstaigoj, ties 
4306 W. North aVenue, širdies 
liga staiga pasimirė 44 metų 
aludininkas, Jonas Kąpuska, nuo 
4158 W. Chicago avėnue.

O Su skustuvu barzdaskutys 
John Francen perkirto sau ger
klę ir netrukus pasimirė nete
kęs daug kraujo. Buvo 49 me
tų amžiaus ir gyveno adresu 
2026 N. California avenue.

e Imigracijos biuro raštinė 
Hammonde, Ind., skelbia, kad 
kasdien gauna tiek daug pilie
tybės aplikacijų, kad negali ap
sidirbti. Pilietybės reikalauja 
daugiausia svetimšaliai, kurių 
valdžios gali juos pašaukti ka
ro tarnybon, pav., Anglija, 
Franci ja, Vokietija ir neutra
lios šalys kaip Šveicarija, Da
nija ir Belgija* Hammondo raš
tinė daugiausia aplikacijų gau
na iš plieno Centrų, Gary ir. 
East Chicago, kur darbai da
bar eina labai gerai.

• Sekmadienį gubernatorius 
Horner grįšta Springfieldan 
prie savo pareigų valstijos so
stinėj. Pirmas jo darbas bus 
sušaukti specialę legislaturos 
sesiją pensijų ir pašalpos rei
kalų svarstymui. Per vasarą 
Horner ilsėjosi ir gydėsi Chi
cagos priemiestyj, Highland 
Parke.

O Morgan Park, Chicagos 
apylinkė pietuose, vakar pradė
jo švęsti savo 25 metų jubilie
jų po Chicagos sparnu. Pir
miau atskiras miestelis, 1914 
metais Morgan Park prisidėjo 
prie Chicagos. Miestelis buvo 
įsteigtas 188.2 metais.

• Westinghouse elektros fir
ma Morrison viešbutyj vakar 
demonstravo elektra varoma 
oro valytoją, kuris išima tarp 
85-90% dulkių, nešvarumų ir 
durnus iš oro, kurį kvėpuoja- 
me. '

e Dr. Kari A. Meyer’is, Cook 
apskričio ligoninės medikalis 
viršininkas, šventė 25 metų su
kaktuves tarnybos toj ligoni
nėj. Jisai yra garsus chirur
gas, baigęs medicinos mokslus 
Illinois universitete, 1908 me
tais. >

• Nežiūrint naujo karo Eu
ropoj, Amerikos Legionas Chi
cagoj ruošiasi iškilmingai at
švęsti Paliaubų Dieną (lapk. 
11.) Iškilmės prasidės lapk. 10. 
(Paliaubų dieną Amerikos Le
giono Dariaus-Girėno kuopa 
ruošiasi iškilmingai atidaryti 
salę, kurią dabar stato prie 44- 
tos ir Western avenue.)

t

o Pagerbimui garsaus mok- 
slininko-filosofo John Dewey, 
Northwestern universitetas iš
leido , 700 puslapių knygą, ku
rioj įvairus profesoriai įverti
na jo nuopelnus U. S. kultū
riniam gyvenime. Knyga vadi
nasi “The Philosophy of John 
Dewęy”. Ateinantį penktadienį 
Dewey bus 80 metų amžiaus.

• Užsidaręs First State and 
Savings Bank Galenoj, III., va
kar paskelbė 5% dividendą sa
vo depozitoriams. Jiems išmo
kės $17,232.98. Pirmiau ban
kas jau grąžino depozitoriams 
45 % uždarytų pinigų.

Drąsi Patar
nautoja

Leslie Jordan, 23 metų pa
tarnautoja valgykloj, 3621 So. 
Wabash, yra drąsi mergaite. 
Gabriel Silięh, 21 nietų klijen- 
tsa restorante suipanė ištuštin
ti įstaigos registerį ir pagrą- 
sino šauti, jeigu patarnautoja 
neatiduos jam pinigus geruo
ju. Ji nenusigando. Atėmė nuo 
Silich revolverį h* jį nušovė.

Estelle Vai tek aite

Anne Davis

Jean Petronitis

Sophie Šamas

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

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

lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijos 3133 So. Ha'.sled 
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 
veikslas geriau atrodys ir laikraštyje:

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

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

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

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

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

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingu bankietą. ♦

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

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė .........................................................................

Antrašas ....................................................................................

Telefonas ........................................................  Amžius ...........

Aukštis:   pėd............. coliai. Svoris: .............  s v.

Užsiėmimas ........... ....................... ...........................................

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busile išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko ......................

21 metų jaunuolis \ Eugene tunelio bėgių balkių, ir atsimu-
Stewart, nup 1739 Monroe st., 
užvakar truputį paklydo. Per 
klaidą jisai įvažiavo į Wash- 
ington gatvės gatvekarių tune
lį po Chicagos upe. Važiavo ga
na greitai. Kai pasibaigė ce
mentas, tai automobilis pradė
jo šokinėti nesuvaldomas ant

šė į vielų stulpą. Iš automobi
lio liko laužąs, o Stewart ir jo 
kompanionė, 24 metų Helenj 
O’Donnell, nuo 4024 N. AsĮ)X 
land, atsidūrė ligoninėj. Gatve
karių susisiekimas buvo nu
trauktas kelioms valandoms.

t




