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Pasirašytas
LIETUVA GAUNA 6,880 KVADRATINIU 

KILOMETRU
AMERIKA SMERKIA JAPONŲ ELGESĮ 

KINIJOJ

Sudarytas komitetas Lenkijos žydams pa 
bėgėliams pagalbą teikti

ŠIO MĖNESIO 19 dieną pasirašytas Maskvoje sienų proto
kolas. Spėjama, Lietuva perims Vilnių šeštadienį — sekmadie
nį. Lietuva gauna 6880 kvadratinių kilometrų su miestais: Vil
niuj Trakai, Valkininkai, Teisiškė, Medininkai, Buivydžiai, Pa
bradė, Švenčionėlis, Dūkštas, Rimšiškė; iŠ viso 20 valsčių.

— X----------X--------- X---------

. [Anglų spauda praneša, kad protokolas dar nepasirašy
tas*]

NEW YORK, spalių 17 d. — 
Lenkijos Žydų Federacija Ame
rikoje spalių 11 d. kreipėsi į 
Lietuvos Generaliiį Konsulą 
New Yorke, ’ pasiulydamą pa- 
gelbą Lenkijos žydams, pabė
gusiems į Lietuvą.

Federacijos tikslas suregis
truoti tos rųšies pabėgėlius. 
Tiem iš jų, kurie turi giminių 
J.A.V. ar kituose kraštuose, pa
dėti surasti tuos gimines, pa
rūpinti įvaž. liudijimus ir su
šelpti kelionei į pasirinktą kra
štą. Tuo tarpu prašė sudaryti 
Lietuvoje mišrų Komitetą, ku
ris atidarytų du registracijos 
biurus Kaune ir Vilniuje ir 
globotų tuos pabėgėlius, kuriam 
tikslui Federaciją siųs tam Ko
mitetui,, reikąlipgas suirtas.

Talkininkų-turkų 
sutartis — smū

gis Rusijai
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 20. — Svetimšaliai po
litikos stebėtojai Maskvoje reiš
kia nuomonę, kad turkų, britų 
ir francuzų pasirašyta ketvir- 
t^L^ienį sutartis esanti kliūtis 
Stalino planams padėti Hitle
riui ir sutrukdymas rusų užsi
mojimų Balkanuose. Sutartis 
esąs smūgis sovietų Rusijos 
paskutiniųjų laikų diplomati- 
niems laimėjimams.

Suomiai ruošia atsa 
kymą rusams

HELSINKIS, Suomija, spa
lio 20. -— Penktadienį Suomi
jos, valdžia ruošia atsakymą į 
sovietų Rusijos reikalavimus. 
Suomija pasitiki] kad Norvegi
ja, Švedija ir Danija padės jai 
išlaikyti nepriklausomybę.

Suomijos atstovas, Dr. Paa- 
sikivi, manoma, išvyks į Mask
vą šeštadienio vakare ir pa
sieks bolševikų sostinę pirma
dienio rytą. (Kiti pranešimai 
sako, jogei Paasikivi ketina iš
vykti penktadienį.)

. - t •

Rusų-suomių konflikto stebė
tojai mano, kad Suomija yra 
pasiryžusi kovoti bolševikų rei
kalavimus iki paskutinios.

Chicagaf ir apielinkei fedė- 
ralio oro biuras šiai dienai t>r* 
našauta:
; Giedra; šalčiau; saulė teka 
6:08 v. r., leidžiasi 5:01 v. V. 
Sekmadienį bendrai giedra; 
temperatūra Švelni.

ANKARA, Turkija, spalio 20. 
—- Diplomatai Turkijos sosti
nėje skaito turkų-britų-francu- 
zų pasirašytą sutartį esant mil
žiniškos svarbos. Jų manymu, 
sutartis arba sustiprins Balka
nų neutralumo bloką, arba — 
jeigu bus daroma pasikėsinimų 
pakeisti esamus rubežius 
gali iššaukti karą visoj pietą 
rytų Europoje.

Generalinis Konsulatas kabe
liu perdavė tą pasiūlymą Už
sienių Reikalų Ministerijai Kau
ne, iš kur spalių 13 d. gautas 
sutikimas (principe) ir, kad 
komitetas, Federacijai prašant, 
sudarytas iš penkių lietuvių: b. 
Min. Pirm. Vlado Mirono, Val
stybės Tarybos narių Jono Na
vako ir Jono Vileišio, Raud. 
Kryžiaus vicepirm. gyd. pulki
ninko Vlado Ingelevičiaus, buv. 
Raud. Kr. Pirm. D-ro Roko 
Šliupo ir penkių žydų: adv. L. 
Garfunkelio, Idiše štime redak
toriaus Dr. Ruvino Rubinštei- 
no, žydų Centralinio Banko Di
rektoriaus G. Volfo, Emigr. 
draug. “Hiasica” direktoriaus 
I. Rozovskio ir Kariuomenės 
vyr. rabino Samuelio Sniegoš. 
1939/X/18 d. ' : x

Britanija nežadėjo 
ginti Lenkijos nuo 

rusų užpuolimo
LONDONAS, Anglija, spalio 

20. — Parlamento debatuose 
ketvirtadienio vakąre Britani
jos užsienių reikalų sekretorius 
pavaduotojas, Richard Butler, 
paaiškino, kad pasirašyta bri
tų su lenkais sutartis rugpjū
čio 25 d. š.m. prižadėjo pagal
bą Lenkijai, jeigu ją užpultų 
Vokietija. Tačiau sutartis rte^ 
numatė pagalbos lenkams, jei
gu juos pultų sovietų Rusija.

O Rusija, kaip žinoma, kar
tu su Hitleriu pasidalino Len
kiją.

Ispanijos auksas
Hitleriui v

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 20. — Rusai gavo keletą 
šimtų milionų dolerių Ispani
jos aukso. Neseniai Stalinas 
pasiuntė Hitleriui 17-ką su pu
se tonų, kaip manoma, gauto 
iš Ispanijos aukso.

Vokietijos lakūnai kovojo Is
panijos lojalistus. Rusija siun
tė ispanams ginklus priėš vo
kiečius kovoti ir žėrėsi jų auk
są. Dabar Stalinas siunčia Is
panijos auksą Hitleriui.

Skaito francuzų-bri 
tų-turkų sutartį di 

dėlės svarbos

< • wauJlenij-Acnie Telephoto
Fifth of Fortli tiltas netoli Edinburgo (Škotijoje). Vokiečių bombonešiai 

bandė tą tiltą sunaikinti, bet buvo anglų lėktuvų nuvyti.

Rusai areštavo Pil- Veja leiikus iš kori 
dūriauširišPoz-sudskiogiminaitį

f : -r—,■
MASKVĄ;; • Sovietų Rusi j a, | 

spalio 23. • Sovietų armijos
dienraštis^, .“Krasnają Zyezda” 
praneša, įkąd įvove tapo areš
tuotas Juozo Pilsudskio,; velio
nes Renki jos ' diktatoriauą,' gi- 
minaitis. Areštuotojo pavardė 
nepaskelbta; Kartu su juo areš
tuota trylika lenkų karininkų. 
Jie kaltinami kaipo “kontre'vo- 
liucionieriai”. Pasak to, paties 
dienraščio daug , buvusių Len
kijos karinirtkų ir kapitalistų 
slapstosi. Vienuolynuose įr -pla
nuoja kpptręvoliucinius aktus.

Vokietijos atstovas 
prbiėsttibja 'Ame-' 

rikos filmą
YVASHINGTON, D. C., spa

lio 20. — Vokietijos charge 
d’affaires, Dr. Hans Tomsen, 
pareiškė valstybės departamen
to sekretoriui, Cordell Huh, 
protestą dėl filmos “Margin for 
Error”. Filmoje vokiečių kon
sulas vaizduojamas kaipo niek
šas, o žydas policininkas kaipo 
herojus; '

Rusijos kareivių pa 
dėtis Rumunijoj 

'sunki ■
.PARYŽIUS, Francuzij a, spa

lio 20. •'J^nWįjoj. yra 22,- 
000 ihtę^n^iięįtų Lenkijos karei
vių. Mąistįi8<( jiems duodamas 
visai prastas^ 39 neištinka. 
Patalpos^ęjjįltnį^iamos gyven
ti. Intei^^t^fj^ęiyių s Veiką-; 
ta ir nęįį gy vybė dėl prastų gy^ 
venimo;sąlygų yrą pavojuje. ?

> :* ..T* ‘}

Chryslerio korpora
cija nepriima valsti

jos tarpininkų
DETROIT, Mich., spalio 20. 

— Jungt. Valstijų darbo depar
tamento jyMichigan valstijos 
atstovai mėgino Chrysler auto
mobilių koriporAtiją ir darbi
ninkus įtjaįįyti. Ketvirtadienį 
korporacijos viršininkai pareiš
kė, kad tarpininkai nepageidau
jami. Valstijos atstovas pasi
traukė nuo derybų.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 20. —' Hitleris, paskelbė ket
virtadienį; k^d vadinamas len
kų; koridoriujJr 
•skritis' £ap6 įjurigti ręichą. 
Pehkta’dienio pranešimai sako, 
jogei lenkai iš koridoriaus ir 
Poznanės jau vejami lauk, 6 
jų vietos skiriamos vokiečiams 
pargabentiems Vokietijon iš 
Pabaltijo iii' kitų Europos val
stybių. iPagal nacių trejų me
tų r planą numatyta nepalikti 
šiose provincijose ne yieno* len
ko.

New Yorko paroda 
turi didelių nuo

stolių?
NEW YORK, N. Y., spalio 

20. — New Yorko parodos pir
mieji metai užsibaigia į dvi sa
vaites. Iki šiol parodą atlankė 
26,000,000 asmenų. Tai yra 
mažiau, negu pusė to skaičiaus 
lankytojų,\ kurio tikėtasi. Su
prantama, numatomi ir nemaži 
parodos nuostoliai.

Jau padaryti planai atidary
ti parodą kitais metais ir ope
ruoti ją nuo gegužės 25 d. iki 
spalio 27-tos.

Lenkų auksas pasie
kė Francuziją

> Z T ' ——

PARYŽIUS, Franęuzijar sp<> 
lio 20. ■— Ketvirtadienį atvežu 
tą? į pąryžių 70 tonų Lenkijos 
aukso vertės $80,000,000. Len- 
kų auksas buvo pasiųstas į Ru- 
įniiniįjpš uostą Konstantą, iš čia 
ttirkų ’ laivu nugabentas į Sy-į 
riją ir palydimas francuzų kfv- 
ro laivų pasiekė pagaliau Fran- 
cUriją. ’ 

' I. ' z* ■ . . “f

ATLANTIC CITY, N. J„ spa- 
National Safety Con- 

gress šiomis diehonįis laiko čia 
konvenciją. Padaryti konvenci- 
jai: pranešimai rodo, kad per
nai Jungt. Valstijose buvo už
mušta 31,500 žmonių ir sužei
sta 4,650,000. j A

šitos nelaimės ištiko gyven
tojus jų namuose. Namai, pa
sirodo, ne labai saugi vieta gy
venti

lio 20.

Naciai prisiruoš?
t

pulti Holandiją
PARYŽIUS, Francuzija, spa^į 

lio 20. — Painformuotuose ra
teliuose Paryžiuje kalbama, 
kad Vokietijos • generolai turi 
paruošę z planus užpulti Holan- 

Miją' 'špąlitf d. •'■Pf-ažtaš '■ oras 
ir lietus gali priversti šitų pla
nų vykdymą atidėti. Nauji gan
dai teigia, kad dalis nacių ge
nerolų pataria ataką prieš Ho
landiją atidėti iki žiemos, kai 
Holandijos tvenkiniai užšals.

Tenka betgi pastebėti, kad 
šitos kalbos *yra neoficialios.

Ir Vokietija neišsi
žada Baltijos srity 

įtakos
STOCKHOLM, Švedija, spa

lio 20. — Iki šiol Stalinas siun
tinėjo Pabaltijo valstybių at
stovams pakvietimus atvykti į 
Maskvą. Tačiau ir naciai neiš
sižada šitos praktikos ir, gan
dai eina, įspėjo 
dinavijos šalis, 

švedai dabar 
švedai, neužilgo 
esam

apie tai Skan-

kalba: /‘Mes, 
sužinosime kas

- rusai ar vokiečiai.”

Vokiečiai graso 
turkams

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 20. — Tūrkąi, britai ir fran- 
cužąi pasirašė savitarpės pagal
bos sutartį* Painformuoti na
ciai kalba, į turkai gali su
silaukti; tokidį;RAt' likimo, kokio 
sUsi&ųke liėįfiįija^ Ir Lenkijai 
talkininkai Žadėję pagalbos, sa
ko lįąčiai, lenkai jos nesu
laukė; Britąhija nestengsianti 
padėti nMwrkijai. 

—---- -------
Rusai ir turkai apsi
mainėdraugingumo 

prižadais
MASKVĄ," 

spąjio 20. -i- 
kijos, derybos sutarčiai pada
ryti nutruko. Turki j a pasirašė 
sutartį su franeuzais ir bai
tais. To nežiūrint, ketvirtadie
nį Rusija- pasiuntė Turkijai, o

gramas, užtikrindamos 
kitai draugingumą. 

, ...- . i
Sovietų Rusija,

- Rusijos ir Tur-

Turkija pasiuntė Rusijai tele- 
viena

y TOKIO, Japonija, spalio 20. 
— šią vasarą Jungt. Valstijos 
įspėjo Japoniją, kad jos nu
traukia abiejų šalių prekybos 
sutartį. Sutartis po įspėjimo 
dar veikia 6 mėnesius. Bet ji 
išsibaigs netolimoj ateity.

Pereitą savaitę Tokio vald
žios atstovas pareiškė, kad ja
ponai tikisi naują sutartį su 
Jungt. Valstijomis padaryti.

Jungt.. Valstijų ambasado
rius Japonijai, Joseph C. Grew, 
ką tik sugrįžęs iš Amerikos į

KARO ŽINIŲ SUTRAUKA
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 20. — Hitleris pašaukė Vo
kietijos ambasadorius Italijoj, 
Rusijoj ir Turkijoj parvykti į 
Berlyną. Kartu su ambasado
riais nacių vyriausybė apsvar
stys Britanijos - Francužijos - 
Turkijos Sutarties reikšmingu
mą.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 20. — Kare- stebėtojų ra
teliuose Paryžiuje ir Londone 
jaučiama, kad naciai yra už
baigę prisiruošimus užjftilti 
FtžtnCūzij^ per Holandiją. Ta
čiau manoma, jogei ofensyvą 
naciai pradės tik kai Holandi- 
jos tvenkiniai užšals.

PARYŽIUS, Francuzija,' spa
lio 20. — Francužijos artileri
ja apšaudė vokiečių vieškelį 
tarp Perl ir Sehndcrfo, Luxem- 
bourgo pasieny, čia koncentruo
jama nacių kariuomenė. Fran
cuzų artilerija mėgino koncen
travimą sudraskyti.

Turkai rems talki
ninkus, jei Italija pa

dės Hitleriui
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 2’3. — Ketvirtadienį pasira
šyta britų-franeuzų-turkų su
tartis numato, kad Turkija 
stos karan talkininkų pusėje, 
jeigu Italija sumanytų padėlį 
Hitleriui kariauti.

Italijos vyriausybė oficialių 
komentarų dėl sutarties pasira
šymo penktadienį dar nepada
rė. Rusijos spauda irgi neko
mentavo. Romoje reiškiama 
nuomonė, jogei Italija šiandien 
labiau pasiryžusi laikytis neu
tralumo, ne kad karo pradžio
je.

Žemes drebėjimas 
rytinėse valstijose
BOSTON, Mass., spalio 20. 

— Stiprus žemes drebėjimas 
jaustas ketvirtadienį rytinėse 
valstijose ir Kanadoje.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio^ 20. — Nacių vyriausybė 
įspėjo neutralias šalis, kad jų 
prekybiniai, laivai bus škandi- 
nami be įspėjimo, jeigu juos 
palydės talkininkų karo laivai.

PARYŽIUS, Francuzija, špa- 
lio 20. Paryžiaus civilinis 
teismas pereitą ketvirtadienį 
uždraudė 16 organizacijų, ku
rios priklausė Francužijos ko
munistų partijai ir kurias ko
munistai globojo.

Japoniją, pereitą ketvirtadienį 
pasakė priimtuvių vakarinėje, 
Tokio mieste, kalbą., Jis pa
reiškė, kad Jungt. Valstijos yra 
sujaudintos japonų veiksmais 
Kinijoje — mėtymu bombų į 
neginkluotus miestus, įžeidinė
jimu amerikiečių ir įvairiai^ 
kitais japonų aktais, kurie pa* 
neigia amerikiečių teises Kini
joje.

Grew kalba buvo stipri. J? 
Aiškiai įspėjo japonus, kad 
amerikiečiai neketina išsižada, 
ti savo teisių Kinijoj,

HELSINKIS, Suomija, spalio 
20. — Suomija ruošia atsaky
mą sovietų Rusijai. Pasitiki, 
kad Skandinavijos šalys rems 
ją derybose su bolševikais. Suo
mijos delegacija išvyksianti į 
Maskvą penktadienį.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 20. — Nacių vyriausybė 
įspėjo neutralias šalis, kad vo
kiečių submarinai skandins jų 
prekybinius laivus be įspėjimo, 
jeigu tuos laivus palydės tal- 
kinifikų karo laivai.

' “• 5* * ■
LONDONAS, Anglija, spalio 

20. — Britanija skaito turkų- 
franeuzų-britų sutartį kaip sa
vo laimėjimą, o Hitlerio pra
laimėjimą. Britai reiškia nuo
monę, kad sutartis patarnaus 
taikai. Turkija pritaria šitokiai 
nuomonei.

SIDNEY, Australija, spalio 
20. — Australijoj bus įvesta 
priverstina karo tarnyba pra
dedant sausio mėnesiu 1940 
m.

SOFIJA, Bulgarija, spalio 20.
— Kalbama, naujas Bulgarijos 
ministerių kabinetas busiąs ar
timesnis Rusijai, negu Vokie
tijai.

LUXEMBOURG, spalio 20.
— Civiliai gyventojai. pašalin
ti iš poros francuzų kaimų Lu- 
xembourgo pasieny. Manoma, 
francuzų kariuomenė, numato 
nacių ofensyvą šioj srity.

AMSTERDAM, Holandija, 
spalio 20. — Eina gandai, kad 
artimoj ateity Hitleris dar kar
tą pasiūlys talkininkams taiką 
arba pradės smarkų ofensyvą.

BASLE, Šveicarija, spalio 20.
— Vokietija pasiuntė daug 
aukso į Šveicarijos bankus. Tuo 
auksu Vokietija mokėsianti 
reikmenoms supirktoms įvairio
se pasaulio dalyse.

LONDONAS, Anglija, spalio 
20; — Gandai eina, kad Bri
tanija ketina artimoj ateity 
pridėti derybas su Japonija 
britų-japonų santykių proble
moms išrišti.

WASHINGTON, D. C., spa- 
lįo 20. — Prez. Rooseveltas 
penktadienį nustatė 3 mylių zo
ną Jungt. Valstijų pakraščiais. 
Šiton zonon svetimų šalių sub- 
marinams draudžiama {plauk
ti.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 20. — Daugiau nei 50,000 
Ispanijos civilio karo pabėgė
lių šiandien dirba Francužijos 
dirbtuvėse.



300 IŠ. PUIKIAUSIU CHTCAGOJE ATIMTŲ 
AUTOMOBILIU PARDAVIMUI—PRAK

TIŠKAI JŪSŲ PAČIU KAINA
Išsirinkite savąjį karą iš didžiausio, puikiausio šiam krašte auto
mobilių pasirinkimo ir sutaupykite šhntus dolerių.
Čia rasite karą, kokio norite tokia kaina, kokią išgalėsite mokėti. 
Nors ir 4,000 mylių nuo Ohicagos -gyventumėte, jums apsimoka 
dalvauti šiam didžiuliam išpardavime. Niekur kitur pasaulyje jus 
negalite rasti šių kainų antrininko. ------------
Kiekvienas karas patikrintas ir garantuotas, kad duotų jums ilgų 
metų patarnavimą ir patenkinimą.
2£_^UICKS, 1939. 1938, 1937 
CbQ ir 1936 kiekvienas parsidue-i 
da pigiai .... ........... .

NAUJIENO^ Chicago, Dl.
-r • r ■ f ' . t i . i ■ » "•* ■'■T mMH-.—į

S v e i ka t o s S k y rius j
Skyrių Tvarko ir Prižiūri

AMERIKOS LtSTUVlį i>AKVARlŲ MtlAtfUlA
■ i J,"b.

MAISTAS IR VITAMINAI
Rašo Dr. A. J. GUSSEN, Cicero,, 1:1; ’ ■<

III «pm limpamom, ligom; dėl; štęp
Dabar ^anh^nėš-ipie vitaml įkibs VitAiiiiiiiU: Liftiill'io kaklai, 

nūs, pažini'ėsi<wbe kas jie tokie kremzlės ir daaitys išauga 
ir kaiĄ jie Kadangi inkšta; dėl tos pačios priežas-
vitaminai yra ^sužymėti abate -Į ties įėję kunan -Ikalkio druskos 
tiškai, tai nuo pirmojo ir pra- lieka nesuvartotos; stoka vila- 
dėsime. si

- ■ , ’ ■ ; i

Vitaminas A

Kiekvienas iumšu žiųoine, fcąd’ 
veršis m^afiųasi -karvės pięmbi 
o vaikas narnos pienu, ^ėij 
vienas, -nei Litas be pieno Wg!ti: 
negali.

Pieno sudėtį jr jo savybssi 
pirmiausiai pradėjo stuęHiijuoti 
anglas gydytojas Dr. Kopiiųs. 
Tačiau jo kolegos ^ą’kta'; 
ra i) į pie^o tyrinėjimą žiųitėjo 
skeptiškai, gal ma-nydaini, kad 
ieškoma to, !kaš nepamesta.

Kiek vėLati I^ank danėj 
tam tikrus ^ękspęriiĮieųttis su! 
išsunka iš fcyžių branduolių ir; 
mielių. Tą skystį jis pa variojo i 
gydymui naminių paukščių, ku-' 
rie buvo susirgę polynęuriių; 
(nervų įdegimu). Tuo skysčiu 
jam pavyko susirgusius paukšt 
čius pagydyti. Tada jis savo 
išradimą panaudojo gydymui 
žmonių, susirgusių liga, vadi
nama beri-beri (liga, kuri turi 
vandenligės, paralyžiaus ir ma
žakraujystes simptomus). Ligo
niai pagijo!

Savo išrastąjį vaistą Dr. 
Fra-n-k užvardino ^Vitaminu”.

Už tūlo laiko daktarai Mc- 
Cųllom ir Davis, tyrinėdami 
pieną ir sviestą, surado juose 
irgi panašių faktorių, kokių Dr. 
Frank gavo iš ryžių branduolių 
ir i^ieli^ Jiedu saVo iš^dimą 
pavadino Vitaminu Dr. 
Frafik kiek pirmiau ^išrastąjį 
skystį, kad atskirti jį nuo dak
tarų McCullom ir Davis išradi
mo, pavadino “Vitaminu B”.

Vitamino A randasi augme
nyse; jis juose susidaro įtek
mėje saulės šviesos. Jo yra vi
sose iapgaly'Zse daržovėse, taip
gi morkose; yra ir.svieste, rie
baluose, gyvulių inkstuose, jak
uose it riebiuose raumenyse. 
Jis yra gelsvos spalvos, pana
šus į daržovių bei vaisių aliejų.

Paviršutinės, žaliosios kopūs
tų ir salotų galvų dalys turi 
apštų kiekį net trijų vitaminų: 
A, B it C. Pačiam viduj, Širdy
se kopūstų ir salotų galvų be| 
cęleriųose mažai vitaUiinų tėra.

Dideli vitamino A sandėliai 
yra svieste, grietinėj, pieno pa
viršiuj. Tai šaltiniai, guriais 
žmogus gali laisvai naudotis. 
Daug vitamino A randasi n‘ 
šiose daržovėse: pamidortio?e, 
špinakuose ir šiaip žaliadaik- 
čiuoše, bėt daugiausiai jų gal
vų paviršiuose.

Didžiausias kiekis vitamino 
A gaunamas iš treško ir įvairių 
jaknų aliejaus. Jis iš jų ištrau
kiamas 4r 
Tresko ir 
sykiu turi 
rių, kurie akstiną vitamino A 
veikmę.

Tam tikras kiekis vitamino 
A gaunamas ir iš žemesnių rū 
šių augmenų ir jurų žuvų.

Kaip vitaminas A veikia 
žmogaus kūne

Vitaminas A yra tuo fakto 
rimn, kuris palaiko sveikais 
šiuos žmogaus knno organus: 
akių regėjimų, aų§ų girdėjimą, 
nosies, kvėį)avimo ir šlapini
mosi aparatus, taipgi veikia į 
baRtėrįjų augmenis žarnose. 
Vįtamipais A artimai susijęs sU 
vitaminu B. Taip jau vitami
nas A bendrai su vitaminais L 
ir D veikia žmogaus dantų ir 
kaulų formavimąsi.

Pasak Dr. McČąrrišon, stoka 
,: "Y-t j. Ipaąkstinamojo faktoriaus kūne

r ADCIMTZTT&C 'trukdo vaiko augimą; stoka ab
u/AItull1111 i UaJ . 1iAUJ11j1Wm1j spahumo kūne atveria duris vi

W-CHRYSLERS 1938, 1937
ir 1936 garantuotas, 

kaip nauji pigiai kaip ....

4 t—FORDS 1933. 1938, 1937
■ w dr 1936 visi nauju karų są

lygose, Ilgiui
........

■ . ««« »' žąsinui* — 1,11

8—HubŠONS nuo 1939 iki 1935 
kiekvienas garantuo- QE 

-tas, pigiai kaip ........... I wU

4 n— DODGES 1939, 1938, 1937, 
I ir 1936 kaip nauji, kalkutis 

su radio, pigiai .
kaip ......................  •b“wr

CBEVROLĖTŠ nuo 1939 I O iki f936. Visi modeliai, kaip 
nauji, pigiai $225

—------------
šeštadienis, spalių 21, 1939

Iš Lietuvos Mrs. A. K. JARUSZ
'  m—Physical Therapy

Darbo inspektorius ga
vo padėjėją

MARIJAMPOLĖ. — Nuo rug
sėjo t d. prie apygardos darbo 
inspekcijos .įsteigtas naujas 
darbo inspektoriaus padėjėjo 
etatas, kurin paskirtas VI. Virp-j

and Midwife
Kiekvieną dieną 

6630 S. Westem av. 
Tgl. Hemlock 9252

Subatoj ir Nedalioj
•Central Avenue,
Beverty Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

nnv CTPIRTIT ’TC JLr JL K11y UJL lo
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4945 80. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

n M SPECIALISTAIDar d& išrikvojimo v »A.

<0—OLDSMOBILES 1939, 1938 1 P 1937 Ir 1938 taip žiba ir to
buli kaip naujas cidabtinis do
leris, pigiai $2B5
■f O—PLYMOUTHS 1939, 1938
■ C 1937 h- 1936 vos vartdti, pil

nai garantuoti
pigiai kaip ......  fcfcv

5—PACKARDS nuo 1939 iki
1936. Visi garantuoti, kaip

yĮgiąl ■ ^345
S—LA SALLES nuo 1938 iki, 

1936 ypatingai puikus $OQE
karai, "pigiai kaip ..... • wW:

5—STUDEBAKERS nuo 1939 
iki 1936 modeliai visi 6 OiKn- 

derių, kaip nauji $4 QE 
pigiai kaip ..... ..,..4......

Taipgi, turime riri 150 senesnių karų fs visų gamybų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
ATMINKITE, KAD KIEKVIENAS KARAS YRA P1LNLAI GA

RANTUOTAS IR DUOS J5UMS METU PATARNAVIMĄ IR 
PATENKINIMĄ

Viskas, ko mes prašome, tai pirm negu pkksite, aplankykite musų 
parodos kambarį ir palyginkite musų kainas. Mes pažadame jums 
siuprizų. . ’
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo įmokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.
Įspėjame ir automobilių dyietiUs, kad nepraleistų progos aplanky
ti musų parodos kambario, jei nori geriausio Chicagoj pirkinio.

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

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

* - - - - ----- —--------------^-^1,—----- 4——----2_ -----------k------------------------------------------------ K.A K. k..^—>. --------------------- -į—----- 1 V. , Ą. Y . 1,5 * Att X 'X

. 4 A. k— c

Įvairių rūšių medžiaga statymui ir taisymui na- T 
mų. Porčių ir garažų. Durių lahgų ir kitokių mę- I 
džių, popiera stogams ir porčiama. Apskaičiavi
mas dykai. t

Gera medžiaga dėl apkalimo porčių už labai 
prieinamą kainą. -i

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

Atdara vakarais ir nedėliomis’ 
DUODAME IŠMOKĖJIMAIS.

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SU P PL Y COM P AN Y N»t inc 
10 West 18th Street

J vakarus nuo State Street •
IY musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus -i-r Nuteiks DYKAI apskaičiavimą dėl ha- 
apšildymo v^ikmenų (plant) ga
ru arba karštu vandeniu šildomą.
Nereikia pinigų įtąekėti—36 mė
nesiai išmokėjiartri—feetna palū
kanų kaina. Lietuvis aąlesmanhs

Atdara vakarais iki va). 
Nedėtomis iki 1 v. dieną

ANGLYS
POCAHONTAS PEA - - - - 
POCAHONTAS MINE RUN - - 
01 R SPECIAL STOKER NUT 
E. K. STOKER NŲT-----------
E. K. STOKER SCREENINGS ■ 
FRANKLIN COUNTY NUT - -

■ - $8.00
- - $7.35
- - $5.45:

■ - $7.10
- - $6.70
- - $6.45

(Šios kainos taikomos 10 tolių kiekiams, taksai Įskaityti, C. O. D.) 
KAINOS GALI PASIKEISTI BE ĮSPĖJIMO.

MES IGĄUOTI FIRETENDEH STOKERS 
MSTIUBUTORUI.

Specializuojamos Sausų Stokerinių Anglių Prekyboje.

ENRIGHT BROS. COAL
COMPANY, INC.

5832-46 S. Damen Avenue
\ Tel. Hemlock 0260N X

DR. C Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
.arti 47 Street ( 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakabo. 

Seredbj pagal sutartį.

trumų pažeidžia icudį?l<ap akių re-; 
gėjimų. j

Vjsi lie vaikų' i^alĮWai buH 
vo gą<n plačiai j štųdįj^ojami!

Angį joj iri 
Aiųęriįoj. Visp^ptefeita tų pa-' 
$ų išvadų: ką# šių, gydy
tojas — nežiūrint kurioj medi
enos Šą'kojj jisi
—•• privalo kMp’^ Rangiau dp*- 
įnės į žmogaus1 Aiaiste 4ieft$-,5 
•negu į vaistus. ? L. ■

l^ąkia^ai McK^ėnzie,
ĮSsĮeir, Pankus■—j*VĮįi tviriina, 
(kad žmogaus kitatojaš negaili 
dangSLi be vi^nillp A.- 
jrijoąe -šiandien !įą^< kari Vario-: 
.įįa vis -kieki vitaminų: 
A h’ (B, sų^al’an't žniogui dietų, 
y^>ač sergančiam džiova.

' Stoka vitamino A žųiogans 
kųne gimdo ma^AkVaųjystę.

Taigi matome, kad vitaminas 
Ą mirsų -gyvenimo lošia labai, 
svarbią yolę. ‘

Prieš porą dienų “L. Ž.” bu; 
vo rašyta apie išeikvojimą ap
skrities s-bėS stalių dirbtuvėse, 
škurį padaręs bu v. dirbtuvių ve- 
dėjas V. Gavėnas. Dabar pra
nešama;, -kad V. Gavėnas susi- 
Skrovė savo mašinas ir iš Mari
jampolės išvyko, fcr jis išvy
kęs, netgi apskr. v-boj neturi
ma žinių.

visi tvirtina,

Kittį kartą pąkąlhėsmie apie . 
kitus musų maistjp faktorius.

N AVĖ.
' KLINIKAS 

ši įstaiga yra apylinkės sx 
tos centras, kur 'gali įgauti 

sveikatos patarnavimą

sveika-
pilną

MICHIGAN AVĖ.
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. CALUMET 4178.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSlA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

2'' AMBULANCE, ' ■ 7
" . ■,;";|“|'-pIĘN’A'IK’NAICTI ' '-■'j'“

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

•: ...e.s <. •• W ?ni>
,,, Teįefonas LĄFAYETTE 0727

t~a _ • koplyčios visose
< ■ 1 JkC2 1 Chicagos dalyse

■' .<>4 < ■ ■ ■■■ ■

Klausykite musų radio programų Antradienio Ir fteštadienlo 
1H0 ni fyto lilV. U £ B. stoti* (1480 JL) 

ra POVILU ftALTIMIERU.
r . • r • v 1 Z . f .

Laidotuvių Direktoriai
■tiiiiiiihiu'i'iiiifiniiiiiiiiiiiiiiiii

I NARIAI 7
Chieagos, s.

| Cicero
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

TUKIME 
KOPLYČIAS

iMrfi'ritiinhriinhiitiiinnirrit't

Aiubulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

1STO

preservuojamas. 
šiaip Juknų aliejus 

ir vitamino t) fakto*.

. J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572
. u.-,i,,..i   i -ii .... 1.1 i.i'.it . . ..i .............................. i, . .i, , .

P. J. RIDIKAS
3354 S®. Hhlsted Street YARDS 1419- , > . .* i * . • • ., ■ . * i

.■ • ......... . — , „t „i.r. . .................. ; . ........ i ,

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 4'6th Street Yards 0782
. ................. i........ .. į i i ................... > tl.,,, ■ , , ;<.<,■ iį,„ „ , f(,,,, ,,

s. p. Mažeika Yards im
3319 Lituanica Avenue Yards 1138
TT' l-r.-lil-ll -V . I . T ' *■ I r ■■■ !■ ■■. ■ r.»,~ 1 »■ r- , i.-:: 1. _ jį į , H .Į įf į.-, i, ,1, i ,,, ■!, if,

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS; 42-44 East 10Mh Street Tol. Pollman 1270

» ' l s' 4 ■ ' ■ ‘ ' • ! . . •

,  ........................................ .. ...................... 1 »"i. -.........................\'.""f----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- -—

2 ALHERT V. PETKUS
Ša. Western Avenue Phone Lafayette 8Q24

2 J ' ’ ■ ’ ANAŠ M. rilILUPŠ ' '
330? Litųonica Avenue Phone Yards 4908

♦ '2 , ’ ’ ‘ . .*.■ z

.............................................. , ,n » .1 ...Į. iįn,Į-»i I I . I lt 4 1,1^ I.. 1.1 II tu. *1 iT n -f» ^,„1,.

‘i i - ' AiNTHON^B. PETKUS
6S34 So. Wes)fern Ąve. Phone Grovehill 0,142

- 141Q Sęuth 40th ęourt, Cicero Phęne Cicero 2109
y.- ■■ . - ; ,.,r..___________________._________________________i... ■. ..

Phone GrovehiH 0142

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių SpecfialistaS 
•Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, riervuotu-i 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyStę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas, 
su elektra, patoda'nčia mažiausias 
klaidas. Šp'ecifclė atydė -atkreipiama: 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys- 
atitaisomos. '
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.; 
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau ka!ip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDŠ 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TcL Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
- Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WKST 35th STREET 

■kampas Haisted St.
Valandos nuo JO iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

* >>H Hnuhnn ifc

LIETUVIAI
gydytojai ir deNtistai

Amerikos Lietuvių Daktarų

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Haisted Sts.
Ofišo valandos nuo 1-3 nuo 6:30-^8:30 

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

Tel. Kenwood Sl^?.

popiet ir 7—9

LietuviM pak^

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė.
(prie Kedzie Avė.) 

BRIG’HTON 'BANK BUTLDING 
Atdhra YG:00 V. F. iki *9^00 v. V.

Tręčiadiefįiais Susitarus
Tel. Lafayette 3151

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Phone CANAL €122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Serčdomis ir nėdėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Calįfbmia AVenuė

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Rėsidence Tel. BEVteRLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŪE
Ofiso valandos:

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

nuo
893^9

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS UR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SfcfiLEY *330
Namų telefonas Bmnswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7477 
<OifiCe Hours:2-4 p. m. 7-8:90 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
PHYSICIAN AND SURGEON

3261 So. Haisted Street

4 ir V iki 9. 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

it Akinius Pritaiko 
Š343 S. HALSTED ST.

■w.,l ---------- ---------------------------------——    į «!*■■»,«. rg

0r. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Atatrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

9

Dr. Margelis
3325 So. Haisted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Bark 3395

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

Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.
—. .H .................... i ■—■u i —a*

KITATAUČIAI
DR.tlERZMAN

' - IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 IV. 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 81W
Rezidencijos telefonai:

Superior Š454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHIČAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Nuo J ....
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėlic,._l___ 22 22J. 22
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994 -

Dr. Maurice Kahn
4681 SOUTH ASHLAND AVR

Ofiso valandos. •>
Nuo 10 iki 12 -dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Nęd. nuo 16 iki 42 

ftėz. TCtephone PLAZĄ 3200
. t. >11 I Iii I ■■i..bifci U................Iii llil ».I ■—

ADVOKATAI
K. P. GŪDIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
fcamb. T4Šl-1434-teĮ. Central 4411-2 
Namų ofisas—Š323 So. Haisted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 6818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

Joseph V. Mockus 
advokatas 

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 97M 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Si
Room 1237 

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde,Park 3395

1824

Remkitė tuos,- kurie 
garsinasi A 11
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KORESPONDENCIJOS
Palmyra, N. J

Ką knyga gali padaryti.

Tai buvo prieš šešetą metų. 
Philadelphijos didžiulėje Grey- 
hound autobusų stotyje aš tu
rėjau kiek palaukti, kol “veži
mas** išsirengė važiuoti į vaka
rus, būtent, į “vėjų miestą*’ 
Chicago. „ . .

Tuo metu Chicagoje vyko 
pasaulinė paroda. Kadangi čia 
reikėjo net septynias valandas 
laukti, iki autobusas išėjo į Ca- 
liforniją, tai aš pasinaudojau 
proga ir aplankiau parodą.

Kai grįžau į stotį, tai dar rei
kėjo gerą pusvalandį laukti. At
sisėdau ant suoliuko. Staiga, ma- ir ką tik neseniai sutikta mo
no akį atkreipė didoka knyga, teriškė bei atsisėdo šalia manęs, 
kuri gulėjo šalia rankinuko. Iš sakydama, jog jos numeris yru

■—e——F—• < c. . «.

nuobodumo ir smalsumo pasič ’ 
miau kriygą ir pradėjau jos pus
lapius vartyti. Pasirodė, jog tą 
knygą aš jau prieš kelis metus 
buvau skaičiusi.

Netrukus priėjo ir knygos sa
vininkė,—- geltonplaukė, inteli
gentiška moteriškė. ’Aš atsipra
šiau už savo drąsą. Girdi, tai 
niekis, ji mandagiai ir simpatiš
kai pareiškė. Be to, pridūrė, jog 
knygą ką tik dabar nusipirkusi, 
kad turėtų ką kelionėje skaity
ti. ? *

Laikas greit bęgo ir po kelių 
minučių aš turėjau apleisti stotį 
ir. užimti autobuse man skirta 
vietą. Koks mano buvo nusiste
bėjimas, kada įlipo į autobusą

Patikimas SAUGAS
Daug yra pavojaus laikant ver
tybes namuose. Pavogimas, gais
ro sunaikinimas ir negalėjimas 
surasti paslėptus dokumentus ar 
brangenybes, gali būti priežas
timi didelių piniginių nuostoly. 
Svarbus dokumentai ir pakvita
vimai turėtų būti) apsaugojami 
apsaugos vaultuosej Nežymioms 
sumoms galite išsinuomuoti vaul- 
tuose dėžutę pas mus. Pasitei
raukite šiandien!

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Member Federal Reserve System and 
Federal Deposit Insurance Corporation

HALSTED iSJRĘET Prie Hlth PLACE
■■r..... ...

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

Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.FED_________ z and _
LOAN ASSOClATlONoFChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

MNGS
STIANIHRD

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED .

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

Statau visokio* rųšles naniuR n*mus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash |mokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą Iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
i. Phone Grovehill 03066816 S. Western Avė.

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobili, arba 
bet ką užtikrinti, reikalaukite savo agento, kad išimtų policy iš 
musų kompanijos. Nelaimei atsitikus neturėsite jokių nemalonumų.

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA

Banken Indemnity Ina. Co. 222 W. ADAMS ST.
Columbia Fire Ink Co. Kamb- .1Ž?9’ 1521
Michigan Fire & Marine Ins. Co. Telefonas CENTRAL * 5208; \ 
SenUnel Fire Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5209oenunci rire v/m. t CHICAGO. ?

9. čia jau mudvi susipažinom^ 
ir pradėjome kalbėtis. Paaiškė
jo, jog busime sankeleivės iki 
pat Californijos, būtent, Lbs4 
Angeles miesto. Aš labai apsi^ 
džiaugiau, kad turėsiu kompa- 
nijonę. Ji irgi buvo patenkinta.. 

Kalbamės, dalinamės viso
kiais savo įspūdžiais. Ji baigus 
kolegiją, jos vyras biržos mak
leris (brokeris). Gyvena visai 
pasiturinčiai ir samdo tarnaitę. 
O tuo tarpu aš paprasta darbi 
ninkė. Ir vis dėlto mudvi pasi
darėme labai artimos draugės. 
Kai po šešių kelionės dienų te
ko skirtis, tai buvo labai gaila 
ir nemalonu. Persiskyrėme ir 
adresais apsimainėme: iš Los 
Angeles ji pasuko į San Fran 
Cisco, o aš — į Long Beach.

Puikioje ir saulėtoje Califor- 
nijoje man teko net vienuolika 
mėnesių praleisti. Mano gi san- 
keleivė po kelių savaičių ir vė. 
grįžo j savo puošnų apartmcn- 
tą, 35 Park Avė., Nevv York.

Ryšiai tarp mudviejų nenu
trūko: iš jos aš dažnai gauda
vau laiškų. Ji vis kvietė, kad 
grįžusi namo būtinai turiu ją 
aplankyti.

Pagaliau apleidau Californiją 
ir grįžau namo. Pirmai progai 

’ pasi taikius nusitariau aplanky ‘ 
ti savo pažįstamą. Drauge su
manum važiavo sūnūs ir duktė. 
Pasitiko ji mus nepaprastai šil 
tai ir draugiškai, o vakarienę 
pataisė tiesiog karališką. Po va 
karienės p. Bennett, jos vyras, 
pasiūlė pamatyti pagarsėjusį 
Radio City. Visur jie mus išva
žinėjo, išrodė.

; Kitą rytą ji pareiškė: matėte, 
kaip turčiai gyvena, o šiandien 
aš parodysiu, kaip gyvena vadi
namieji buvusieji žmonės.

Iki pietų pasivažinėjome mi
lijonierių distrikte. Pavalgę pie- 
tus Lexington viešbutyje (Ha- 

!waiian Room), leidomės į varg
šų, pabastų ir buvusiųjų žmo 
nių gyvenamus distriktus. Vaiz
das tuoj pakitėjo: ^sįjųtęme 
lyg kitame pasaulyje. Vos prieš 
porą valandų matėme didelius, 
puošnius pastatus, o čia -— ap 
lūžusios, susmukusios ir bai
giančios griūti landynės. Tiesiog 
baugu eiti pro šalį, kad tos lūš
nos neužgriūtų. Vietomis net 
virvės užtrauktos, — vadinasi, 
pavojinga eiti pro šalį. Bet > 
vargšai miega prieangese, o pur 
vinose gatvėse žaidžia suskurę, 
išbadėję vaikučiai.

Nuotaika pasidarė labai sle
gianti. Savo mintis atidengiau 

1 jai. Sakau, kodėl taip pasauly
je yra, kad vieni didžiausioje 
prabangoje gyvena, o kiti bai
siausi skurdą kenčia.

Pradėjome tuos klausimus 
gvildenti. Paaiškėjo, kad mano 
pažįstami labai radikalaus nu
sistatymo: komunistams simpa
tizuoja. O tuo tarpu aš jau bu
vau nuo komunirftų ligos išsigy- 
džiusi, atsidūrusi “heretikų” ei
lėse, kuriuos Stalinas savo “lais
viausioje šalyje“ prie sienos 
stato. ,

Draugiškai pasiginčijome ą- 
pie komuųizmą. Bet be jokių 
užgauliojimų, be jokio pasikarš
čiavimo.

Diena labai greit prabėgo. Su
sirūpinau namais. Ji maldavo, 
kad ilgiau pasilikčiau, tačiau aš. 
turėjau skirtis. Tik duktė pasi
liko porai savaičių. ’

Praėjo penki metai. Jr štai aš 
vėl turėjau progos savo pažįstu 
mą aplankyti ir net septynias 
dienas pas ją praleisti.

Per tą laiką ji visur mane iš
vedžiojo: buvome biržoje, mak
lerio ofise, aplankėme socialis
tų raštinę, užsukome į komunis
tų centrą. Paskutinėje vietoje 
turėjome labai nemalonų “in
cidentą“.

Komunistų pareigūnai mus 
pasitiko gana draugiškai: maty
ti, manė, jog tai savi žmonės. 
Prie musų akių atplėšė laišką 
iš Philadelphijos ir išėmė pen
kių šimtų dolerių čekį. Tai bu
vo Phila. skyriaus auka “Daily 
Worker*iui.”

Paklausė manęs, ar čia yra ir 
mano centai (mat, Philadelphi-

,n
4 i 1 ‘Chevrolet Pirmas VėU^

f

PIRMAS VĖL modernais savo bruožais... pir
. »■ - a ■ i - ■ '

mas vėl gruožiu ir ištaiga... pirmas vėl išvaiz

NAUJAS 
“ROYAL CLIPPER** 

STILlA VIMAS

NAUJAS
PILNO-REGĖJIMO

BODIES B Y 
FISHER

DIDESNIS 
Iš VIDAUS IR 

IŠLAUKO

NAUJAS
SEALED BEAM

LEMPOS
FU ATSKIROM 

PARKLNG ŠVIESOM

“KARALIŠKAS

- VAŽIAVIMAS”*

A

I

da ir ekonomija... 
pirmas vėl važiavi- 

aino ramybe ir sau
ga ... pirmas vėl 
aukšta kokybe že
ma kaina tarpę vi
sų karų jo kainos 

eilėje!
85-H. P. VALVE-IN-HEAD SIX

’659
Ift AUKAč. Flint. Mich. Tranaportacija 
(iaerlata K 'IJĮIr^lio, valst.iioB ir vietos mo
kesnių (jei tokių yru) pagripJų, pasirink
tinas įrengimas ir dalys—extra. Kainos 
rali pasikeisti be jspCjimd. Bumpnr 
jruards—extra ant Master 85 serijos. 
General- 'Motors ■ vertybė.

*l*rlo Spyriai Deluxe Ir Masten Deluxe serijų

aAšu^t .At..

NAUJAS
IŠIMTINAI
VACUUM-

JĖGOS ŠIFTAS

SUPER-TYLUS 
VALVE-IN-HEAD 

INŽINAS

PAGERINTI 
HYDRAULINIAI 

STABDŽIAI

DIDESNIS 
TIPTOE-MATIC 

KLUČAS

CHEVROLET TURI 
DAUGIAU NEGU 

175 SVARBIŲ MO
DERNŲ SAVYBIŲ

Ikui 1940 CHEVROLETc 5.

PAMATYSITE SAVO VIETINĮ CHEVROLET DYLERĮ

joje gyvendama priklausiau to 
miesto komunistų skyriui). At
sakiau, jog ;nuo,‘'U929 metų nie- 
ko bendro su komunistais netu
riu ir nė cento jiems nesu da-- 
vusi- p- ’

Lyg bučiau širšių lizdą išju
dinusi. Tavorščiat pradėjo ma
ne smarkiai pulfi^ Jiek susikir
tome, jog jie jau buvo besimo- 
ją mane lauk: mesti, Tačiau jų 
karštis žymiai atvėso, kai pa
reiškiau, jog čia Stalino įstaty
mai nęvęikia it aš turiu, pilną 
teisę vertinti komunistus pagal 
jų darbus. . • v •
< . * -■ •. * ,. • . r . ' ■ . e

Tas susikirtimas labai pavei
kė mano pažįstamų. Rai grįžo
me namo, ji su pasibjaurėjimu 
prisiminė matytą sceną. Girdi, 
paskutiniai įvykiai jau gerokai 
mane buvo atšaldę nuo Mask
vos, tačiau aš vis dėlto nema
niau,. kad jie galėtų būti tokie 
nėtolerantai. Kas gi butų, jeigu 
jie turėtų valdžią savo rankose? 
Opozicija negalėtų nė išsižioti. 
Net pas nacius mažiau veidmai
nystės yra, kaip pas Staliną, ku
ris vienaip kalba, ,o kitaip daro.

Išsiskyręine visai, draugiškai. 
Šį kartą ji tięk jau buvo komu
nizmu, * nusivylusi, kaip ir aš 
prieš kelis inetųs. Pastarieji įvy
kiai tą nusivylimą, žinoma, dar 
labiau padidino. -r-Vamiškė

Iš Uetuvos
Užmušė kaimyną

VIEKŠNIĄ! — Mitkajčįų k., 
Nevarėnų valsč. gyventojams 
Sriebliams, tėvui su sunum, 
grįžtant namo juos pasivijo 
Tučių k. gyv. Erlickis su kai
mynu ir pradėjo* mušti. Jonui 
Sriebliui (tėvui) taip smarkiai 
buvo sumušta galva, kad tas 
bevežant pasimirė.

Įleista vėžių
ZARASAI, r— Zarasų ežeruo

se vėžių beveik visai nelikti, 
todėl miesto ą-bė įleido šią va
sarą 10 tūkstančių vėžių. Kas
met po tiek įleidžiaiit, po kelių 
metų ežerai bųa^žingi.,

ALIEJINIAI
PEČIAI
t
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Visokiu Išdirbysčių

DUODAM PASKOLAS 
Perkam morgičius, parduodam ir 
išmainom namus, ukius, lotus ir 
biznius.

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avėnue 

(arti Michigan ežero) 
Phone — OAKLAND 6121

Kaurų Kainos Numuštos 50% 
600 neatsiimta reros kokybės kaurų 

760 naujų pavyadinių kaurų—visų mierų 
85 Kauru Išdavimų Krautuvės 

Grupė 1. Neatsiimtas 6x9, 9x12
*16
*20 
*26 
*49

........... —.    *7« 
500 jardų saloms Ir laiptam karpetų— 
vartotų ir naujų. Ui jarda 46c ir aukft.

Checker Cleaners
Sandėly (Tiktai) 

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

9x16 ...............  »3 iki
Grupė 3. Neatsiimta 8x10, 9x12 
11x18 .............    »6
Grupė 4. Nauji 6x9, 9x12, 
9x16 ......    *10
Grupė 6. Nauji 8x10, 9x12, 
LO%xl8 
Grupė 8. 
iki 9x12

iki
iki

.. ' 7.......................< *10 iki
Tiktas Orientalis 2x4

............ ...................  *5 iki

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSĖS
Plytinis Roll Siding $*J 7E 
labai spec. 100 kt. pėa**« ■ w

69c 
2*

Liuoso Rock Woll 
didelis maišas 

%” Plaster Board 
ketv. pėda

Pirkite kreditan—imkit 3 me
tam išmokėti

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

* • DIENIAIS » 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET 

CHICAGO, ILL.

BARGENAI 
Muzikos Instrumentuose 

$12.00 smuiką 
už .    $4.00W Rf 25.00 Albert • 

(llfrjlaMM Klerneta ...... 8.00
- JtSEShj 50.00 Boehm 

Klerneta    35.00
-J* 75.00 Bass Drum

setas .........   50.00
8.00 Gitaras su keisu ........ 4:00 
12.00 Porto Phonographs .... 8.00

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., 3 blokai į va

karus nuo Halsted St. Tel. Canal 
6114.

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

VISŲ IŠDIRBYSČIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja J 
Maino Rašomas 

Mašinėles
S 15.00
ir . aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES

AND SERVICE
3712 S. Western Avė.

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

Tel. LAFAYETTE 3534

Didelis Pasirinkimas
; ^'Hį’^liejiiįių Pečių ■

Del Apšildymo 3 Kambarių $29.50
Del Apšildymo 5 Kambarių

Tik 10% iftiokėti, o likusius ant lengvų 
f išmokėjimų ■ 

~~~~~~~~~~

IROOSE VELT FU RNITURECO.
2310 ROOSEVELT ROAD ■ ■'./ŠEELEY 8760

GARSINKITES “NAUJIENOSE

jarcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S
Kudle.

■ginti

9:10 vakaro.

i vėlia milM itnHą 
I lt kitus įdomios 
pranešimu*.
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NAUJIENOS
Ihe LidmanUn Daily Newe

Publlshed Daily Ėxcepi Šunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., In(L 

1739 South Halsted Stfeėt 
Telephone CANal 8500.

■■ ■.—   .........................t--------------------------------- ą

StibščHplIon RAteSl
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicagb
$8.00 per year in Chicagd 

3c per ėopy.

fcnterėd aa Second Class Mattter 
Marčh Tth 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ui., tmdet thė act Of 
March 3rd 1879.

Utekyme kaiaaj
Chicbgoje—paštu

Metanui ... A

DViem mėnesiams
Vifenam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija „.............. ; , 
Savaitei ............. ......... .....
Mėnesiui .............. ................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,

$8.00 
4x00 
2.00 
1.50
.75

3c 
18c 
75c

(Aį
$&.čo

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

Metams _______—
Pusei metų .....-----

• Trims' mėifeSiataS .
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui _______— .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ..■    $8.00
Pušei metų .T.r.inKuuu M_____  4.00
Triins mėnesiams_ ________ 2.50
Pinigus reikia Siųsti pašto Mdney

Orderiu kartu su užsakymu.
M

Anglijos garantija Lenkijai
.. i i., '

Dabartiniame Europos kare intensyvesnė kova iki 
šiol 2jo diplomatijos fronte* negu musių laukuose. Diplo
matinės rungtynės eina visu smarkumu ir dabar* ir guli
ma numatyti, kad jos eis dar ilgą laiką,

šitose rungtynėse Anglija ir Francuzija turi stam
besnių laimėjimų, negu Vokietija. Nuo to laiko, kai Uita 
leris “pasigavo ant meškerės” Maskvą, jisai faktinai dau- 
giaus nėra pelnęs nieko, o jo priešai visą laiką laimi. Jie 
atitraukė nuo ašfes Italiją. Jiems pavyko neutralizUoti 
Ispaniją. Jie gavo savo pusėn Turkiją.

Be to, ir ta didžioji žuvis, kuri pakliuvo ant nacių 
meškerės, daro daug nesmagumų Berlynui. Stalinas tar
nauja Hitleriui, bet dar labiau “tarnauja sau0. Jisai stu
mia iš Pabaltijo vokiečius ir neatsisako vesti prekybą su 
vyriausiu Hitlerio priešu, Anglija. Kas gali užtikrinti, 
kad, kritingoje naciams valandoje, Stalinas neatsisuks 
prieš Vokietiją, kaip kad jisai rugpiučio mėnesį staiga at
sisuko prieš demokratijas?

Šitose aplinkybėse yra labai reikšminga Anglijos už
sienių reikalų ministerijos atstovo, R. A. Butlėr^o, pa
reiškimas parlamente. Paklaustas, ar sąjungininkai ke
tina po karo atsteigti Lenkiją Lose sienose, kurias jai nu
statė Versalio konferencija, Mr. Butler atsakė, kad Ang
lijos ir Francuzijos Sutartis su Lenkija garantuoja Len
kijos nepriklausomybę tiktai nuo Vokietijos agresijos, 
bet ne nuo Rusijos.

Tai reiškia, kad po karo, jeigu Vokietija bus sumuš
ta, anglai ir franeuzai reikalaus, kad ji grąžintų tą terta 
tori ją, kurią yra užėmę .naciai. Bet su rusų okupuota 
Lenkijos teritorija bus kitas kiaušinius. Anglai ir fran
euzai čia nėra pasiėmę jokių obligacijų Lenkijos atžvib 
giu. Jeigu jie norės, jie galės pareikalauti, kad ir rusai 
kraustytus! iš buvusių Lenkijos žemių; o joigU nenorės, 
tai nereikalaus.

Taigi, nežiūrint kaip pasibaigs karas, sovietų oku
puotos Lenkijos dalies likimas galės būt išspręstas visai 
ne taip, kaip norės lenkai.

šitas oficialus pareiškimas Anglijos parlamente bu* 
vo padarytas su aiškiu tikslu, kad Sovietų Sąjunga Žl* 
notų, jogei apie buvusias rytų Lenkijos žemes sujungi* 
ninkai neatsisakys su Rusija tartis. Kaip jie tareis, tai 
priklausys nuo to, kaip Maskva šiame kate elgsis — ar 
ji bus-atviras Anglijos ir Prancūzijos priešaa, ar ne.

Anglai bando Rusiją atskirti nuo “aH^’\ kaip kad 
atskyrė Romą.

šis Londono ir Paryžiaus nusistatymas yra labai 
svarbus dalykas ir Lietuvai. Jisai reiškia, kad Vilnius ir 
ta dalis Vilniaus krašto (deja, labai menka dalisl), kuri 
dabar tenka Lietuvai, nebus “automatiškai” sugrąžinta 
lenkams, šis klausimas bus sprendžiamas susitarimo ke
liu. Reikia tikėtis, kad Lietuvos teisių sąjungininkai ne
paneigs. /

Todėl sąjungininkų pergalė dabartiniame kate Lie
tuvai nebus pavojinga. Hitlerio — tai butų. Jeigu Hitle- 

' ris laimėtų, tai visas mažąsias tautas, o ypač tas, kurios 
yra prie Baltijos juros, vokiškas imperializmas prarytų, 
kaip šuo muilą!

mentūs, kad sovietų Rusija yra 
siunčiama į Pabaltijo šalis dėl 
jų “saugttttod”. Jisai ntotodo, 
kad Estija, Latvija ir Lietuva 
butų prašiusios rusus apsaugoti 
jas, jeigu tai butų buvę joms 
reikalinga; bet jos ne tiktai ne
prašė tos “apsaugos”, o ir jai 
priešinosi. Bostono savaitraštis 
Sako:

“šitie faktai aiškiai parodo, 
kad Sovietų ‘apsauga’ Pabal
tijo valstybėms nepageidauja
ma. Tai kodėl g! Sovietai taip 
užsispyrė tas valstybes ‘ap
saugoti’ ? Nejaugi Maskvai iš- 
tikrųjų rupi apsaugoti ‘buo-

• žiu’ valdžias, kurios naikina 
komunistus?

“Kitas klausimas, nuo ko 
Sovietai nori tas valstybes 
‘saugoti’? Juk Lenkijos jau 
nebėra. Vokietija pasirašė su 
Sovietais nepuolimo sutartį, 
tai ir ji dabar negali būt pa
vojinga. IŠ Anglijos nei liek 
negali būt pavojaus.

“Tai kas gi taš baisus prie
šas, nuo kurio Sovietų Sąjun
ga lokiu alkaklumū nori Pa
baltijo valstybėles ‘apsaugo-

' jeigu

a i imim
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APŽVALGAI
KĄ GAUNA LIETUVA

Lenkų armijos daliniai Kaune
Likimo ironija

“Tokio priešo dabar visai 
nėra.

“Aišku todėl, kad Sovietų 
Rusija veržiasi į tas šalis ne 
tam, kad jas apsaugojus nuo 
kokio pavojaus, bet tam, kad 
ji galėtų atsistoti tvirta koja 
Pabaltijos pajūry.

“0 Sovietų įsitvirtinimas 
Pabaltijos pajūry neišvengia
mai reiškia esančiom tenai 
valstybėlėm nepriklausomy
bės galu pradžią.

“Tai yra taip aišku, kaip 
šaule danguje. Ir todėl kas ši
tą Rusijos žygį aiškina, kaip 
neprašytą ‘apsaugą’ Pabaltijo 
valstybėlėms, tas yra arba vi
siškas glušas, arba veidmai
nis.” z

čia visai teisingai pasakyta. 
Iš tiesų; komunistai, kurie tą 
Stalino*ihvaziją Pabaltijo kraš
tuose Vadina mažųjų tautų “ap- 
šhugojimu”, yra arba žiopliai, 
arba veidmainiai. Jų vadai dau
gumoje, tur būt, supranta, kad 
Stalinas nori mažasias tautas 
pavergti, bet jie aklai pildo jo 
įsakymus, nes kitaip jie butų iš
mesti iš “partijos”. Todėl jie są
moningai meluoja ir apgaudinėk 
ja publiką, norėdami savo “bo- 
sąh pateisinti. /

O paprastieji komunistų “pie- 
ŠkoS” ir jų šimpatizatoriai duo
dasi mulkinami, kadangi jie ne
moka galvoti įr nieko neišma- 
no, kas pasaulyje' dedasi. Jie 
taip, kaip davatkos, tiki į tą, 
ką jiems pasako Mizaros, Bim- 
bosį Andriuliai, Pruseikos ir ki
ti komisarukai, kurie gyvena iŠ 
tamsią žmonių klaidinimo.

IMI ............i ‘ ,

Iš Viso krašto, kurį buvo t)k& 
pUvę lenkai, dabar Lietuvai grą- 

kaip penktadalis. Viso Vilniaus 
ir Suvalkų krašto okupuotas 
plotas buvo 32,330 ketvirtainių 
kilometrų, o Lietuva gauna 6,- 
880 ketvlrtaihių kiloinetrų. Pa
čiame Vilniaus krašte rtištd pa
silaikė sau, tur būt, /daugiau 
kai į) d it trečdaliu teritorijos. 
Kodėl jie taip pasielgę sUhkto 
suprasti. /

STALINO IMPERIALIZ
MAS PABALTIJY

>■< M 1 
’ t

“Keleivis” sumuša į dulkes 
Maskvos ir jos pakalikų argu-

Pagal “Sienų pMldkolą”, kb- Žlnama tiktai truputį daugiau, 
ris užvakar buvo pasiraŠytitifc 
Maskvoje, Lietuva gauna 6,880 
ketvirtainių kilometru žemės 
Vilniaus krašte, Taš plotas ap
ima 20 valsčių- Jame yra Vlh- 
tolus, Trakah ŠVerrčionėlis ir Me
letas kitų miestų, bet nėra šveti-; 
ėlonių, Lydo#, GarMinė, Druski
ninkų. Ten gyvena 'daug lietu
vių, ypač sodžiuje aplinkui tuos 
miestus.

Lietuva taip pat negavo Su
valkų, Seinų, Punsko ir Ahgufc- 
fcvo. Šitą visą sritį sovietų Rb- 
atja paliko vokiečių rankos©, Ir 
J! buvo priskirta prie ftytynisių.

IMPERIALIZMAS IR 
MAŽOS TAUTOS

Pasmerkęs Maskvos ir jos 
genių veidmairtingas pasakas 
pife Sovietų teikiamą “apsaugą’ 
mažosioms Pabaltijo tautoms, 
“KefeivbM išreiškia labai pesi- 

,mistišką nuomonę apie tų tautų 
ateitį^ Jišai nemato, kaip tos 
tautos gali išvengti to, kad jų 
nteprarytų tas arba kitas impe
rialistinis smakas, •k

“Mfes seniai jau sakėm”; tę
sia “Keleivis” savo išvadžioji
mus apie Stalino politiką Pa
baltijy, “kad Rusija, anks
čiau ar vėliau, turės { ?»—<įN.” 
Red.) Baltijos pajūrį atsiim
ti. Juk negalima nogėti, kUč 
170 milionų tauta butų at
stumta nuo juros saujelės 
žmonių, kuriems dideli uos
tai net ir nereikalingi! Todėl 
Rusijos Siekiais meš Visai ne
sistebime. Mums jie išrodo 
visai natūralus ir logiški ( !! 
— Red.). Mes tik nesu
prantam, kokiems galams 
tuos siekius Slėpti ir dumti 
žmonėms akis, buk Sovietų 
Rusija čia einanti ‘saugoti’ 
Lietuvą ar ką kitą.

“Mums nepatinka veidmai
nystė!”
Išeina taip, kad, jeigu Stali

nas butų, neveidmainiaudamas, 
pareiškęs: “Aš siunčiu savo ar
mijas į Estiją, Latviją ir LietU- 
Vą dėlto, kad Rtisijos 170 milio- 
nų ‘tautai’ reikia daugintos erd
vės, reikia priėjimo prie Balti
jos juros -— ir jokie nykštukai, 
estiški, latviški arba lietuviški, 
manęs nesustabdys!” -
jisai butų šitaip pareiškęs, tai 
BoStOrto Savaitraštis butų pri
pažinęs, kad Stalinas elgiasi vi- 
šai teisingai, ir nebūtų matęs 
pagrindo jokiems protestams!

Stalino politikoje “Keleiviui.’ 
tepatinka tiktai jo “veidmainy
stė”, bet ne jo agresijos.

Jeigu taip, tai tuomet išeina, 
kad Hitlerio politika geresnė, 
toės Hitleris savo agresingų žy
gių “į bOvelną nevynioja”. Jisai 
tiesiog sako, kad didėlei vokie
čių tautai reikia platesnio “lė- 
feensraum” (gyvenimo erdvės), 
ir jisai eina ir gąsdinimu artai 
jėga pasiima naujus “erdvės” 
plotus!

Tačiau, įstoję į šitokio galvo
jimo vėžes, mes galutinai nusi
lenktume imperializmui.

t “Naujienos” su tuo niekuo
met nesutiks, ir jos nemano, 
kad su tuo sutiks bent kiek di
desnis skaičius socialistų. Socia
listai kovoja prieš imperializmą 
— ne tiktai prieš veidmainingą 
imperializmą, kuris' savo gro
buoniškus tikslus bando pri
dengti įvairiomis gražiai skam
bančiomis frazėmis, bet ir prieš 
atvirą, nuogą imperializmą hit
leriškos rųšies.

Spcialistai stoja už tautinio 
apsisprendimo principą, o šis 
principas pripažįsta nepriklau
somo gyvavimo teisę ne tiktai 
didelėms, bet ir mažoms tau
toms, — panašiai, kaip demo- 
kratybės principas kad pripa
žįsta lygias politines it pilietines 
teises ekonominiai silpnam pro
letarui ir turtingam kapitalis
tui. Tas principas nėra tuščia 
svajonė, kaip nėra tuščia sva
jonė ir demokratija.

Sovietų.Rusijos politika seniai 
yra imperialistinė (atsiminkite 
tik Gruzijos pavergimą 1921-22 
metais!), bet'jos Valdovai yra 
paveldėję kai kurias idėjas iš 
savo socialistinės praeities. Vie
na tų idėjų yra tautinis apsi
sprendimas, ir Stalinas panau
doja šitą idėją, kad butų ap
dumtos akys tiems, anot “Kelei
vio”, glušams, kurie dar vis ti
ki* kad Maskvos diktatūra yra 
“darbininkiška”, štai iš J<o it 
pareina tas “veidmainiavimas”, 
kuriuo Bostono savaitraštis pik
tinasi; Stalinas elgiasi, kaip plė
šrus imperialistiškas vilkas, o 
kalba, kaip nekaltas avinėlis.

Bet nutraukus avinėlio maską 
nuo vilko nasrų, argi yra išmin
tinga pripažinti jam “teisę” dra
skyti ėriukus — dėlto, kad vil
ko prigimčiai tai yra “natūralu 
ir logiška”? Ne. Vilkus reikia 
naikinti, o kol negalima jų vi
sai išnaikinti, tai reikia bent 
nuo jų gintis!

a-
a-
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SOVIETŲ “TAUTA”

Kas audrą sėjo, tas nuo aud
ros ir žuvo!

Mes nenorime, kad Lenkija 
kaipo valstybė butų galutinai 
žuvusi, mes laukiame jos prisi- 
kėlitao.

Lauksime ir norėsime tik ne 
bajorų Lenkijos, bet darbo 
žnionių tvarkomos Lenkijos.

šito Lenkijos darbo žmo
nėms mes iš širdies trokštame.

Para Beitam.

i. — Lenkijos kariuomenės likučiai. — šiur
pus vaizdas. —- Bajorų valdomu Lenkija neturėjo 
draugų.’— Vyravo neteisybė it nelygybė. Lenki
jos valstybė subyrėjo, nes jos pagrindas buvo silpnas.
— Lenkų bajorai atbėgo į Lietuvą su savais auto
mobiliais ir atsivežė mėgiamus šuniukus. — Lauksi
me naujos Lenkijos, kurią tvarkys darbo žmonės. 4 --- M K

< (Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

na alkani, sužeisti, pėsčiomis į 
Lietuvą, o bajorė gražiame au- 
tomobilyj važiuoja ir glamonė

ji ja šuniuką! Tai pasibaisėtini 
vaizdai!

Bet tokių vaizdų būta!
Lenkijoje ėjo nuožmus karas, 

kovojo, rodos, visa lenkų tauta 
su vokiečiais, b vienok ne vie
nas Šimtas lenkų į Lietuvą at
bėgo nubšavuose automobiliuo
se.

Juk automobiliai buvo dau
giau kaip reikalingi kariams, 
karo reikalams. Juk jie turėjo 
būti visi karo reikalams panau
doti, o vienok atrodo, kad taip 
nebuvo!

Bajorų luomo, matyti, tai ne
palietė.

Štai Lietuva tik savo didesnio 
saugumo pašaukė atsarginius ir 

Įkartu visus privačius autome- servatoriją atvyko studijuoti 
Įbilius karo žinyba paėmė savo 
]žinion. Dabar Lietuvoje priva- 
Įčiai niekas automobiliais neva
žinėja ir visi aiškiai supranta, 

Į kad tie automobiliai yra labai 
reikalingi kariuomenei, o štai iš 
Lenkijos gyvenimo matome vi
sai kitus vaizdus.

Ne vienas, o keli šimtai lenkų 
didikų atbėgo į Lietuvą nuosa- 

Įvuose automobiliuose! Tai net 
karo metu lenkų didikų luomas 

Ibuvo pastatytas priveligijuoloje 
|padėtyje! Šitos lenkų bajorų

(Tęsinys)
Bet Lenkija neparodė jokios 

ištvermės ilgesniems mūšiams 
ir reikiamo organizuotumo. IJ‘ 
Lenkų armija greitai pakriko. v 
Pakriko dėl stdkos gerų vadų iri 
organizacijos. Bet čia daug pri-] 
sidėjo ir toji nelygybė, kuri 
Lenkijoje socialiniame gyveni
me buvo stipriai įsigalėjusi. O 
taip ir lenkų skriaudžiamos tato- 
tos į tą karą savo masėje žiu-Į 
rėjo kaipo į beprasmį darbą, 
nes iš jo'* nieko gero sau nelaU-l 
kė! Visa šitai gniuždė lenkui 
kariuomenės atsparumą ir jos 
pasiryžimą.
, Bajorų vedama Lenkija jaUI 
subyrėjo.

Jei ir kada nors Lenkija vėl 
atsigaus kaipo valstybė, tai jau 
ji Šių dabartinių buvusių sienų 
niekuomet neturės!

Gudai ukrainiečiai niekuomet 
nenorės dėtis į lenkų bendrų 
valstybę. Jie aiškiai reikš sim*l 
pati jas SSSR ir nenorės len-' 
kams pasiduoti! SSSR tas sritis 

, atgavusi jokiu budu nenorės jų 
lenkams užleisti! Čia tik nauju 
karu jas galima bus atgal grą
žinti, bet juk Lenkija, aišku* 
jau nebedrįs SSSR pulti.

O pagaliau, jei, sakysime, į- 
vyktų taip, kad pati SSSR butų 
ant kelių paklupdyta, tai gudai 
ir ukrainiečiai dės visas galimas Į įengVaįos įr sugniuždė buvusią

Sovietų Sąjunga, pasak “Ke
leivio”, yra “170 milionų tau
ta”, o mažosios Pabaltijo vals
tybėlės tai “tik saujeles žmo
nių”, kurie neturį teisės atstum
ti aną milžiną nuo jutos. Argi?

Visų^pirma, SSRS yra ne tau
ta, bet didele krūva tautų. Net 
bolševikai yra sudarę iš jų ne
va “federaciją” iš keliolikos 
“autonominių” respublikų, ku
rioms teorijoje palikta net tei
sė atsimesti. Bet bolševikų koįr- 
stitučijoje šu tąja autonomija 
yra taip pat, kaip ir su “demo
kratija” gyvenimo praktikoje 
jos nėra nė šešėlio.

Antra, Sovietų Sąjunga nėra 
atstumta nuo juros. Prie Balti
jos juros ji turi visai gerą prL 
ėjimą — tup prie jos krantų 
miestus, uostus ir tvirtoves. Jei
gu ji nori naudoti Estijos ir 
Latvijos uostus savo prekėms 
gabenti, tai Šios valstybes nie- 
kubmet tam nesipriešintų. >

“Keleives” rašo:

‘Tiesa, ‘kad atgaudama Vil-

pastangas, kad sukurus savo vi- Lenkijos va]stybę. 
sai nepriklausomas valstybes.
Be to, ?tenka manyti, kad ir’ 
Lenkijos valstiečiai jau lenkui 
bajorų valdomi nepasiduos.

Tenka manyti, kad šis karas 
galutinai sugniuždė lenkų bajo
rų galią ir tų bajorų lizdai bus 
yisiems laikams išardyti. Jei į- 
sikurs nauja Lenkija, tai jau ji 
nebus bajoriška Lenkija, bet 
demokratiškoji, su kuria ir Lie
tuvai bus žymiai geriau santy
kiauti.

. Lietuvos žmones nenori Len
kijos galutinos pražūties, bet 
Lietuva nenori, kad vėl iš nau
jo atsigautų bajorų valdoma 
Lenkija^ Neabejotinai ir dabar 
Lietuva sunkiai pergyvena Len
kijos valstybės tikrą tragediją ir 
nuoširdžiai užjaučia lenkų tau
tą. Bet Lietuviai ir dabar tikrai 
skaudu žiūrėti, kaip šioje Len
kijai sunkioje valandoje jos ba
jorų žmonos, ar kiti šeimos na
riai atbėga į Lietuvą su savais 
automobiliais, šuniukais veda
mi. Sakysite, kas gali būti ne
malonesnio žiūrėti, kaip puošni 
ponia bėga savo automobiliu 
nuo karo baisenybių čia į Lie
tuvą it ant kelių glamonėjan
čiai laiko šuniuką!

Lenkų tautos sūnus kariai ei-
, ..... . ......... . t

IX—20
(GALAS)

Iš Lietuvos
(Musų korespondento)

Šių metų rugsėjo mėn. 23 die
ną iš Kauno į š. Ameriką koks 
trisdešimts lietuvių išvyko, tai 
vis U.S.A. piliečiai, kurie dėl 
karo čia buvo lyg ir įšalę.

Išvykusių tarpe buvo studen
te Bortkevičiutė iš New Yorko, 
konservatorijos studentas Vove
rys, sportininkė Bložytė ir kiti.

Lietuvoje pasilieka visi trys 
Pirmyn choro dalyviai: Ona No- 
vickaitė, Solomėja Aleksiunaitė 
ir Viktoras Bendorius. Taip pat 
dar pasiliko studentas Baltro- 
maitis iš New Yorko su savo 
žmona.

Visai neseniai į Lietuvos kon-

Visa Lietuva nori ir tiki, kad 
J Lenkijos valstybė iš karų tgru- 

vėsių-atsistos ant kojų, bet mes 
neabejojame, kad jos valstybės 
vairu jau vairuos kita karta ir 
kitas luomas. Lenkijos bajorija 
eina negarbingai į istoriją. Tai 
jau nepirmą kartą dėka lenku 
bajorų dalhfama Lenkija.' Juk 
savo metu ir Lietuvos valstybę 
palaidojo ne kas kitas, kaip tik 
įsigalėję Lenkijos bajorai, ir 
štai dabar dar toji bajorija ra
miai neduoda Lietuvai gyventi.

Lietuva dabar be jokios ato
dairos turėtų galutinai visUs ba
jorų lizdus išdalinti, juos išpar
celiuoti ir jų vietoje įkurdinti 
naujakurius, savo krašto žmo
nes.

Nieko nedelsiant Lietuva pri
valo imtis visų priemonių, kad 
Lietuvoje parazituojančių žmo* 
nių, iŠ kitų darbo vaisių min
tančių, butų kuo mažiausiai!

Mes gyvename tokius atsako- 
mingus taikus, kad reikia dėti 
visas pastangas, kad Lietuva 
taptų tikra darbo šalimi.

Lietuva turi labai gerą pavyz
dį — tai buvusią šių dienų Len
kiją. Kas karo metu negali ap
sieiti be kosmetikos papuošalų, 
kas dėl jų šiuo metu suka gal
vų) — tat turi būti paraginti 
bulves kasti! Visi, kas iš kitų 
nori pasipelnyti, paspekuliuoti 
turi būti išvaryti į darbus, net 
jei tektų visai priverčiamai.

Tik Lietuva apsivaliusi visų 
parazitų galės gražiai žydėti ir 
savo laisvu gyvenimu didžiuotis 
ir džiaugtis.

Ir taip Kaunas turęjo pro
gos pas save pamatyti lenkų

Jezavitas iš Brooklyno.
V. Bendoriaus žmona buvo 

atvykusi iš Chicagos į Vokieti
ją, bet dėl karo ji negalėjo pa
siekti Lietuvos ir iš Kopenha
gos atgal išvažiavo į Chicagą.

Visi pasilikusieji Lietuvoje 
studentai amerikiečiai pasiryžo 
bent šiuo metu greitai neva
žiuoti į Š. Ameriką, jie nori 
bendrai su visais dalintis Lietu
vos likimu.

Vasaroti iš Prancūzijos buvo 
atvykę daugiau kaip dešimts lie
tuvių vaikų, dabar dėl karo į- 
vykių jie visi Lietuvoje pasili
ko, o jų tėvai Prancūzijoje. Vai
kai* 4jiu ątgaj jųegąli grįžĮi, nes 
jie veik visi kilę iš Vokietijos 
pasienio, kaip tik iš tų vietų, 
kur dabar eina karo veiksmai, 
o kai kurių jų tėvai jau mobi
lizuoti Prancūzijos kariuomenė
je.

Taigi, tiems vaikams teks vi
są karo metą čia Lietuvoje gy
venti. Buvo vaikų atvykusių ir 
iš Anglijos, bet jiems pavyko 
nors ir karui prasidėjus sėk
mingai atgal grįžti.

Į Lietuvą iš Lenkijos grįžo 
emigrantas Ancevičius, kuris iš 
Lietuvos priverstas buvo 1926 
metais emigruoti. Ancevičius 
baigė Vilniuje universitetą ir į- 
gijo teisės mokslų daktaro laip
snį.

Ancevičius Lenkijoje vertėsi 
žurnalistika. Jisai bendradarbia
vo lenkų spaudoje ir paskuti
niais metais gyveno Varšuvoje. 
Iš Varšuvos atvyko jau tuo me
tu, kai ji vokiečių iš visų pusių 
buvo apsupta. Vokiečiai leido 
liuosai visiems svctiiųšaliams 
miestą apleisti ir grįžti, kas kur 
nori. —H. L.

Senuosius išvežė

nių Lietuva pati patenka Ru
sijos globon. Tautiniu atžvil-j 
giu, žinoma, butų daug ge-' 
riau turėt nepriklausomą Vai-; 
stybę. Bet ar žibo kas tokį 
planą, kuriuo mažutė valsty
bėlė galėtų išsilaikyti nepįi- 
klausoma ?”

Čia ir vėl tas pats pesimiz* 
Inas, kuris pasireiškė, kalbantį 
Apie Stalino įbruktą Pabaltijo! kariuomenės likučius, 
kraštams “apsaugą”. Kodėl “ko-;
lėiVis” sako, kad niekas nežinąs atžygiavo į musų laikiną sosti- 
plano, kaip užtikrintų nepri
klausomybę mažoms tautoms?: 
JUk jau aęniai gyvuoja visa ei-į 
lė tokių mažų valstybių: švei-' 
catija, Danija, Švedija, Norve
gija, Belgija, Holandija; be to,' 
Rumunija, Graikija, Bulgarija,;
JitgoslaViją...

Jeigu Rusija butų demokrati-’ 
nė, tai kodėl ji neaglėtų gra
žiuoju sugyventi su visais savo; 
kaimynais, dideliais ir mažais?

Tos lenkų armijos dalinai

nę musų karių lydimi, bet len
kų kariai čia buvo atvesti, kai
po internuoti.

O juk jei Lenkija butų vedu
si gudresnę užsienio politiką ir 
Lietuvai nebūtų kliudžiusi lais
vai kurti savo valstybę, gal mu
sų kariai kartu su lenkų ka
riais butų Žygiavę j karo fron
tą. Bet tikrai abejotina ar to
kiame atsitikime iš viso butų 
tekę tankams • kariauti ?

visame 
tikrina- 
sveika- 

apie 23

Prieš keletą dienų 
Klaipėdos krašte buvo 
ma Didž. karo dalyvių 
ta. Rugsėjo mėn. 9 d., 
vai., visi buvę kariai ir dar da
bar tinkami buvo išvežti. Apie 
21 vai. po kaimus pervažiavo 
su motociklu ir įsakė, kad pri
imtieji susirinktų į paskyrimo 
punktus, o apie 23 vai. automo
biliai išvežė. Keletas senesniųjų 
yra dar pasilikusių, tačiau jie 
irgi yra gavę kariuomenės pa
sus, kaip ir visi kili jau išvykę, 
šiomis dienomis bus pradėta 
tikrinti netarnavusieji kariuo
menėje klaipėdiškiai.

Pelninga loterija
Per vandens šventę ir Žolinę 

gimnazijos tėvų komitetas bu
vo suruošęs neturtingiems gim
nazijos mokiniams sušelpti 
daiktinę loteriją. Gauta gryno 
pelno 1064 Lt.



šeštadienis, spalių 21, 1939 NAUJIENOS, CMcago, UI.
- —   ' - -1—

f

(Bus daugiau)

Bazaras

Gruodžio

ATAISAI

PEČIAI

BOILERIAI

PER

^HEATING

2 FLATŲ SPECIAL

Tel. Monroe 6600

DABAR PAMATYKITE IR PALYGIN
KITĘ GERUMĄ IR TOBULUMĄ

• FOTOGRAFAS

arba

SALTIMIERD

Tel. Yards 3088

Mes Galime Aptar 
nauti Kiekvienų Rei 
kalų Tikrųja Kaina!

gerą 
liku-

Tik Pašauk 
CALUMET 5200

2323
8816

roosevelt rd.
WEST STRfefcT 

MILWAUKEE AVENCE 
COMMERCIAL AVENVE

Remember: Take 
advantace of 
Sau are Deal*W 
Budcet Plan.

... $6.00
_ $5.75
... $5.00 
ŠAUKITE

Karsto Vandens 
Apšildymo 
Įrengimai

ragine, wis

42” SINKir------
KABINETAS ............   $19-50
Atsilankykite |' musų parbdos 
kambarį ir pakaatykite tas 
specialias vertybes, frok-tas mes 
siūlome, pirm negu kainos pa
kils! ,
PIRK DABAR IR SUTAUPYK

♦ PINI KLAUSYKIME
RYTMETINIU

Liberal ’ Allow> 
ance on your 
ol<) ųlųtpbinK.

Žįymus Oro Tęatras—Radio Valanda, leidžia Bddriko Krautuvės 
nedėlios vakariais nuo 5:30 iki 6:30 iš WCFL, 970 k. radio stoties.

kia tokias žiąias, 
iš kariaujančių 
tinkančių vienus 
lies propagandai.

Vestuvės:

REIKALAUJA
Jūsų Namas?

Naujo ŠILDYMOSI
PEČIAUS

Kai Kinkos Dreba ir Divorsą Gauni 
nutės iš 18-tos Apylinkes

likiečiai pralenkė ir ciceriečius.
Bazaras pasibaigs šio mėnesio
22 dienų. Bynsas.

NORTHWESTERN 
STOVE 

REPAIR 00.

Naujos KARSIU VANDENS 
ŠILDYMO SISTEMOS pigiai 
kaip už ........<•.——< $190
Modernus
MAUDYKLĖS

IŠ Gothenburg 
drottningholm 

” Lapkričio 21
6 DROTTNINGHOLM 

* Gruodžio 22
kelionei niekas nepataf-

Musų 
vyksta 
Kas šeštadienis ir sekmadienis 
oazare lankosi didelis skaitlius 
svečių. Kaip atrodo, aštuonio-

žmogus apie 55 metų senas, 
stovi prieš teisėjų—vyriausių 
egzaminatorių. Egzaminatorius 
klausia: Kam tau reikalinga 
yra pilietybė dabar, kuomet jau 
per 19 metų jos nereikalavai? 
Žmogus taip nusigando, kad 
Žiopčiojo... ir negavo pilietybės. 
Vėliau net į paprastus klausi
mus negalėjo atsakyti. Nusi
gando, o pasėkoje to, žmogus 
buvo pasiųstas į artimiausių 
mokyklų vakarais studijuoti.

• Vakar anksti rytų visų 
miestų ir priemiesčius buvo už
gulusi labai tiršta migla. Visas 
lėktuvų susisiekimas buvo su
stojęs kelioms valandoms, taip
gi nebuvo jokio judėjimo vieš
keliuose. Su aušra migla išsi
sklaidė.

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI

Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam Šildytuvams, švarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7^c už gal.

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

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai. 

Prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

CRANE COAL C0MPANY 
5332 So. Long A venų e 

Telefonas PORTSMOUTH 9#22 
POCAHONTAS Mine Run įš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugel ........... ................... * fi "
PETROLEUM CARBON CGKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Sales Tax ekstra.

EGG_________
NUT --------------
BIG LUMP ... 
MINE RUN .....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

NEREIKIA 
RANKPI

NIGIŲ
36 Men. Išsimokėti

BRANCH 

9302 
Commerclal Ava, 

SAG. 1924 
SUNDAY UNTIL I P. M.

parapijos svetainėje 
bazaras ir karnivalas.

$175.00 
Nauji 5 Sekcijų Keturkampiai 

BOILERIAI 
$67.00 

MARQUETTE 
AUTOMATIC HEATING SALES 

6747 So. Westem Avenue 
TeL HEMLOCK 1770

Vietos lietuviai šUsirupinę 
pilietybe, dažniausia tai jau 
pagyvenusio amžiaus žmonės. 
Tik visa bėda yra tame, kad 
gana tankiai paklysta su atsa
kymais ir ypatingai tuomet, 
kuomet “kinkos dreba”, tai ne
gali nei žodžio ištarti. Neseniai 
jūsų Bynsui teko matyti štai

kokią išgalite 
duosime

I pasiūlą {eina medžiaga tik vidu
tinio 5 kamb. namo instalacijai at
tikti. Dalinis karsto vand. boiler, 
radiatoriai, kranai, paipos, regulia- 
toris ir vandens tiekimo prietaisas.

Dykai apskaičiuoti • Be prievolių 
Ekspertų inžinierių patarnavimas

UŽTIKRINTOS
PLEITOS „ grąžinami

jei nepatenkinti

įrašė į
Tėnd'ant 
guilty of extreme cruelty to 
his wife!” (Apkaltintasai ap
kaltintas ir rastas kaltu —- už 
vartojimų' didžiausio žiaurumo 
prieš žmonų.)

Musų Antanas, paliko savo 
visų turtų, kurį buvo sukrovęs 
ir prasišalino nuo savo žmo
nos. O kai ji reikalavo perski- 
rų, tai Antanas nestojo teis^ 
man ir neapgynė savo vardo. 
Žmona ir jos advokatai suver
tė jam didžiausias krūvas ap

JŪSŲ TARNAS^
Pilnai automat. stokeris užtikrina 
sveikatą, patogumą ir ekonomiją— 
dega pigesnės anglys, taupo darbą, 
mažiau reikia dėmesio, a ■■■ r n 
Tinka 5-8 kamb. Su pa-* / 
lukanoms tiktai .......... I nr

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

rus ar Daugiau.
PRISTATYMAS musų 

APMOKĖTAS
Prlsiųskite Mums $1.60 Pinigais
Užsakymą Pabandymui. Mes Pri
siusime 3 Svaras su Apmokėtu 

Prisiuntimu

JOSEPH
LESKOVAR
610—14 St.

kaltinimų. Egzaminatorius pa
sišaukęs Antanų ir jo du Iž
dininku, pasakė, kad Antanas 
hegali gauti pilietybės popierų 
tol, ' kol nepraeis penki metai 
nuo dienos,; kada gautos per- 
skirų dokumentas.

Reiškia jis tik sausio mėne
sį, 1940, turi išsiimti “pirmas” 
popieras; o po dviejų metų ga
li ieškoti “antrų” popierų. Tai
gi klausimas, ar reikalinga yra 
stoti teisman ar ne, kuomet 
žmogus yra kuo nors apkal
tintas? Palieku spręsti musų 
skaitytojui.

Grįžo Iš Rytų
Šiomis (įienomis jau sugrįžo 

iš atostogų ir vizito pasaulinėj 
larodoj, New, York e, musų dvi 
panelės-sesutes Rimkaitės, nuo 
Canalport Avė. Jos atostogavo 
per keletu savaičių ir daug ko 
matė, nes abi yra pilnos žin
geidumo — ypatiško ir moks- 
lišktk Stase Rimkaitč, kaip jau 
mes jų žinome, yra gražiabal
sė dainininkė, “Pirmyn” choro 
narė, ir yra, gana daug kartų 
dainavusi musų vietos lietu
viams. O jos sesute yra slau
gė — “gailestingoji sesuo”. Jai 
buvo labai žingeidi! pamatyti 
pasaulinėje parodoje naujus 
medikališkus išradimus ir eks
perimentus. šios dvi garbios se
sutės, yra dukters pp. Niko
demo Rimkų. P-lės Rimkaitės 
žadėjo daugiau papasakoti apie 
savo patyrimus kelionėje ir pa
rodoje.

1940 m. Radios visų žymių iš- 
dirbysčių: Philco, RCA. Victor, 
Zenith, General Electric, Farns- 
worth, ant nekuriu 25% iki 
40% nuolaidos. Dykai elektrinis 
laikrodis, . arba gegužinis laikro

dis su kiekvienu radija.

nas, bet ir daugelis iš musų 
Itidmo taukšime pakvietimo į../ 
krikštatėvius. Jums, Pranciš
kau ir Vacla’va, laimingo ir su
derinto gyvenimo linki — Byn
sas.

Nestojo Teisman
Perskiros-divorsas neleidžia 

prie pilietybės. Anų dienų te
ko dalyvauti liudininku piliety
bės reikale vienam Antanui, 
kuris prieš keletu metų gavo 
perskiras-divorsų. Musų Anta
nas negavo pf.ietybės tik to
dėl, kad jo perskirų teisėjas 

dokumentus: “The de- 
is charged and found

Modemas 3 šm. MAUDYKLES 
ĮRENGIMAS—Viskas 
už tiktai   ........ ^67 .50
Modemos
VIRTUVĖS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta nor
mos rųšies su mo- 
lerniškomis Užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd SL 
Tel. ENG. 5883-5840

Į LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKIN

GŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimai
Iš New Yorko L
Lapkr. 2

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

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 
r. 1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

Tamstos
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

SWEDISH-AMERICAN LINE
181 N. Mlchiran Avė. Chlcago, Ui,

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

HEJNA BROS.

Lmdale Datai Laboratories
3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.

TH. Lawndale 2908-9 TeL Monroe 9251
AtdUrU iki 9 V. p. p.

AR MĖGSTATE TIKROS LIE
TUVIŠKOS SENO KRAJAUS 

STAILES RŪKYTOS

DEŠROS

Butų labai gerai, kad “Nau
jienų” skaitytojai tęmytų dau
giau redakcijos straipsnius. 
Ten daugiau-/ras teisybes kaip 
Vilniaus, taip karo klausimais. 
Ypatingai vertėtų perskaityti 
Dr, Pijaus Grigaičio vedamąjį 
straipsnį Vilniaus klausimu 'iš 
penktadienio, spalių 13 dienos, 
žinių agentūros dažnai sutei- 

kurias gauna 
valstij ų-šalių 
ar kitos ša-

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

VISIEMS FURNASŲ
TYPAMS

PRITAIKINTI

MAIH ŠTOKE -

1725 
So. State Si

CAL. 5200
OPEN EVENINGS UNTIL 7:30

KODĖL KARTAIS LIETUVIAMS NEPASI 
SEKA PILIETYBE GAUTI

s. F. Sudrik
FURNITURE HOUSE 

3409-21 SO. HALSTED ST.

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma

PEČIAI, PARLOR SETAI, DINETTES, KARPETAI PARDUODA 
MA SU DIDELIU PINIGŲ SUTAUPYMU

ŠVENČIU DOVANAS SIŲSKITE ANKSTI
DRAUGAMS IR GIMINĖMS 1 TĖVYNĘ

Užsienių skyrius jums užtikrinu greitą patarnavimą ir pasira
šytą specialią kvitą, kada dovanas bus gautos. Parėdymus pa
likite dabar pas p. Stungį prie 24 langelio.

ATDARA: 9 v. r. iki 3 v. p. p. šeštadieniais 9 v. r. iki 2 v. p. p.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS. FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Diskusuoja Vilnių
Musų kolioriija irgi daug dis

kusuoja apie Lietuva ir jos 
santykius su rašais dėl Vil
niaus. Yra keletas senukų, kaip 
pp. Juozas Tamašauskas bei 
Petrulevičiųs, kurie per dienų 
dienus kalbaši, argumentuoja 
apie Vilnių. ’Štabdosi praeivius 
ir klausinėja’ vėliausių žinių. 
“Bynsas” jiems t irgi turi “aiš
kinti”, bet jiįs galite patys su
prasti Liek “feynsas” gali '“aiš
kinti” “bynsiškai”.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit Tel. YARDS 3408

LIETUVIŠKU RADIO
PROGRAMŲ

Na, tai jau apvesdinome mu
sų draugelį, p. Praną Tveri- 
joną. ' Jis pereitą penktadienį 
susituokė su p. Vada va Ver- 
pucinska, berods, iš Bellwood’o. 
P. Tverionas yra vietos lietu
viams gerai žinomas ir užlaiko 
nuosavą siuvyklą, 64L’ W. 18th 
Street. Vestuvės įvyko jo pa
ties namuose. Prisirinko daug 
dailaus svietelio. Linksmintasi 'a •be jokių triukšmų.

Jį vedė-lydėjo prie altoriaus 
jo senas drahgutis, p. Waltei 
Norak, taipgi kriaučius nuo 
809-11 W. 19th St. Pp. Tve
rionas ir .Norak seni draugai 
ir kavalieriai, bet dabar jau 
bus bene kitaip, jeigu p. No
rak nepaseks p. Tveriono ke
liu. Abu jie našliai. Abu geri 
grybautojai, abu geri kriaU- 
čiai.

Šios vestuves, reikia pasaky
ti, sukėlė nemažą sensaciją, 
nes p. Tverionas čia yra žino
mas, kaipo laisvų pažiūrų, ir 
daugelis, ne tik moterų, bet ir 
'vyrų, bėgiojo iš vienos bažny
čios prie kitos, kad pamatyti 
ir sužinoti kur bus duotas šliii- 
bas. žingeiduoliams galima pra
nešti, kad tas įvyko z Amerikos 
katalikų bažnyčioje, kuri buvo 
sutverta ir įkurta p. S. A. Ge- 
niočio, West Sidėj, prie Damen

1 ir Cermak Rd. • j,
O vėl kiti smalsuoliai “dyvi- 

nosi” ‘dėl jų amžiaus. Jie, pp. 
Tverionai, padavė amžius, 61— 
55. Weil, Prą-nciškau, ne aš vin-'^

MOBth

SPECIALIAI SUMAŽINTA
Modernistinis Maudynės Įrengimas 

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

Gražus! Modernas! Nuostabi Vertė!
Galima pirkti dalim.—NAUDOKIS PRO* 
GA “SQUARE DEAL” BUDŽETO PLA
NO—$5 įmokėt—$5 mėnesy—kiek paluk.

LENGVUS 
IRMINAI

S. DIPPER
Plumbing & Heating 

Supply Co.

1547-51 W. 51št St
Į rytus nuo Ashland Ava... 

Tel. YARds 2255-2298

Nauja, Balto Porceleno 8 svarų 
dydžio 1940 m. Skalbiama 

šina verta $69.00 už

M9.00 
2 dideli blanketai dykai 

prosinama mšaina; dykai 
$1.00 į Savaitę

CCMPLETE

MATERIALS

LOW PRICES—PAYMENTS AS LOW AS S5 PER MONTH

Remkite Tuos jBiznierius, ku 
rfe Garsinasi "NAUJIENOSE”
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Diena Iš Dienos

Spalių 21 d., 4 v. po pietų 
skambės varpai šiems jaunuo
liams, liudydami, kad jie pa
sižada vienas kitą mylėti iki 
grabo lentos ir neapleisti vie
nas kito šiame gyvenime, nors 
didžiausios audros siaustų.

Jaunavedžiai yra panelė Au
na Plukaitė, 8365 S. Kearfoot

* ' • ' •' — r - ......... ................ .. .

Avc„ gerai visiems So. Engle- 
wood lietuviams žinomų Onos 
ir Anupro Plukių dukrelė. Ji 
išteka už Clarence Wehner iš 
Blue Island, III. Ten pat ir ve
dybos įvyks, S t* Gregor Evan
gelistų bažnyčioj, dalyvaujant 
Ketur.oms poroms pabrolių ir 
pamergių.

Iš bažnyčios sugrįš pas jau
nosios tėvelius puotai. Pp. Plu- 
kiai yra seni “Naujiemį” skai
tytojai. —J/. /</

Išsiėmė Leidimus 
[Vedyboms

CHICAGOS CITY

Coris Godunoff—šešt., spal. 28. 
La Mance, Tokatyan, Pinza, 
Lazzari, Love. Littlefield bale
tas. Kainos $1.65, $2.20, $3.30, 
$4.00, $5.50.

Andrea Chenier—Spalių 30 — 
Bampton, Paggi, Tokatyan, Mo- 
relli, Cavadore.

La Traviata—Lapkr. 1— Joseph 
Hoe, Brown, Schipa, Thomas, 
Howell.

Aida—-Lapkr. 2— Bampton, La 
Mance, Baum (debutas), Czap- 
licki, Lazzari, Littlefield bale
tas. Bd. of Ed. Serija. Kainos 
83c. $1.10, $1.65, $2.20.

Barber of Seville—Sevilijos Kir
pėjas—Lapkr. 3—Regiani, Pag
gi, Schipa, Marlowe, Thomas, 

.Lazzari. . ,
Louise— Lapkr. 4, 2 vai.—Moore. 

CJaessens, Kullman, Rothier, 
Faustas--Lapkr. 4, 2 vai.—Jęp- 

son, Tokatyan, Marlowe, Pinza, 
Czaplicki.

Vak. perstatymai 8:00.
Vietos jau parsiduoda

Reg. kainos $1.10. $1.65, $2.20, 
$3.30, $4.40..

CIVIC OPERA HOUSEa

(Ghicagoje)
Chester Osucha, 22, 

nevieVe Shimanis, 26 <
Pėter Bautista, 30, su

ra Dyokas, 18 Y-
' ’ > ■

Reikalauja
Perskirtą

Marie Brazda nuo Rudolph 
Brazda

H. Barčus nuo Agnės Bar
čus \ Į ;

Zoe Ladis nuo James Ladįs

sii Ge

Barba

Atsišaukimas '“Nau-j 
jienų” Kontesto 
Reikalu

-f-i—-

NAUJIENOS,. Chicago, UI.
., 5.,-. i>f „.„ ., .,, ■■ U \   
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Budriko Radio 
Valanda

lopų pasiklausyti visiems. Pro
gramą leidžia Budriko Rakan
dų ir Radijų Krautuvė, 3409 
So. Halsted Street.

-—Pranešėjas

Žavinčios Dainos, šauni 
Muzika, Visokios 
Įdomybės

ir tęsis vųsą valandą‘ iki 6:30 . Svarbu priminti radio klau- 
val., iš stoties WCI?Iu~—970 k., rytojams, kad rytoj, 11-tą va- 
dalyvaujant . didžiulei radio landą prieš piet, girdėsis oro 
simfoninei Orkestrai ir geriems bangomis gražus ir įdomus re- 
Įainininkams—-p-lei Jadvygai guliaris sekmadienio radio pro- 
Iricaitei, p-niai Juozaitienei, gramas, kurio i 

Chapui ir kitiems. Igrėss Bendrovės
,, Bus gražios dainos, dainuo- 3224 South Halsted Street, 
jamos vienių dviem ir ketu- Ryt dienos programą išpil- 
riais balsais. Gražios ; lietuvių dys musų dainininkai ir m uzV 
dainos^ĮįvĮjnųziką užims visas kai, kurie patieks gražių me- 
60 minučių laiko ir bus ma liodijų, įdomių patarimų, svar-

■ -■ / .</'..V/-.-J :■/ .................. ............... ......................

' r ' •• JSeptįnladiėnį vakare, Budri- ■ 
ko pro teatras įvyks 5:30 vai.

bių pranešimų ir kitų įvairen
ybių, kas kiekvienam naudin
ga girdėti ir žinoti. Prie to, 
pirkėjai visokių* namams reik
menų girdės gerų žinių iš 
Progress Krautuvės, nes šiomis 
dienomis čia eina 7-tas meti
nis rudeninis išpardavimas su 
nepaprastu pasiulymu visokių 
naujausių prekių už mažiau
sias kainas. Pasiklausykite.

~*r

rūpinasi '<Pro-
i Krautuve,

• Valstijos darbo departa
mentas skelbia, kad per rug
sėjo mėnęsį išmokėjo $2,369,900 
nedarbo apdrauda darbo nete- 

t

kasiems darbininkams. Skaitli
ne apima tiktai Coc-k apskritį. 
Apdraustieji darbininkai gauna 
nuo $7 iki $16 savaitėj.

Dabar eina—Paskutinį Sykį 
SPALIŲ 29

Pasaulio Čampionato
RODEO

Spalių 12 iki 29-tos 
Dalyvaujant 

BUCK JONĖS 
ir jo arkliui 

“SILVER”
Chicago Stadium

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

Street

Gar^inkitiM Naujienose

Metinis Rudeninis Išpardavimas

»

t

BRONĖ DRANGELIENE-DARLYS
SOPRANO

Lietuvos Valstybes Operos Soliste
Pirmam Koncerte Sugryžus iš Europos

CHICAGO WOMAN’S CLUB TEATRE
62 East Uth Street

TREČIADIENĮ, SPALIŲ-OCT. 25, 1939
Bilietai $1.10 ir 83 Centai. Pradžia 8:00 vai. vakaro.

Z

BIRTHDAY & B ARBEQUE PARTY 
PETER ŠLIAKIS IR WALTER KAVALIAUSKAS 

šeštad. ir Sekm., Spalių-Oct. 21 ir 22 
KAVAL’S TAVERN

:. 3059 We$V 38th Street
Gera muzika. Gardus valgiai ir gėrimai. Užkviečia visus draugus 
ir pažįstamus.

PETER ŠLIAKIS IR WALTER KAVALIAUSKAS.

■ šiuo širdingai primenu savo 
talkininkams, bendradarb’ams, 
<ad liko tik du mėnesiai laiko 
iki “Naujienų” kontestas baig-. 
sis. Apart nerimasčio ir liūde
sio, mums lietuvninkams šie 
metai yra džiaugsmo, melai. 
Mes perdaug metų galvojome, 
kad be Vilniaus nenurimsfme.1 
Dabar jis yra musų Vilnius!i 
Štai prisiartina Kalėdok., Visi 
atmena savo tarnus, gentis, 
draugus ir apdovanoja Kalėdų 
dovanomis. Kam nors prenume
ruoti “Naujienas” butų kilniau
sia .dovana, o ypatingai su to
kia dovana dabar yra tinka 
miausis laikas atsiminti Lietu* 
vos ir Vilniaus kraštų lietuv
ninkus. “Naujienos” pagelbės 
subendrinti Amerikos ir Lietu
vos lietuvninkų reikalus.

Kurie per mane prenumeruos 
“Naujienas”, busiu širdinga 
dėkinga už man suteiktą gar
bingą progą. —Ona Dovgin, 

6108 S, State St.
Tel. EngleWooU 6530.

................d. ... » I

išsirinkite iš šios parodos—dabar

: K

,v

. NAUJI-GERESNI 
ŽIEMOS LANGAI

Susitaupykite 
30% nuo ku
ro, ir apsisau
gokite’ kiaur- 
pučių susidėję 
naujus . žiemi
nius..'. lųrigus 
ateisime pas
jus ir apškai- " 
čiuosime kiek 
kainuos UŽ tai 
niekb neskai
tydami. Pilnas; „ 
aptaisymas. ’ ■

w»m!

OTHER MiLLWORK
SUIT Y
PLANS

T*

TARP MUSU ‘ 
BIZNIĘRIŲ"

25 METŲ JUBILIEJAUS

ŠOKIAI
Vėlinių Linksmas 
Pokilis' ■

Pranas ir Marcelė Šimkus, 
šavo užeigoje, 4314 Archer 
Avė'. 7:00 vai. vakaro turės 
Vėlinių pokilį. Čia bus namie 
gamintų dešrų, visokio skanaus 
inaisįo ir saldžių šąsjtonių, o 
alučio ir “skaidriosios” iki so-

RAUDONOS ROŽES KLUBO CICEROJ

Lietuviiitiuosybes Svet.
14th Street ir 49th Court

ąlučio ir “skaidriosios” iki 
ties. —A s

K

GALITE PIRKTI PAGAL
CZERWIEC BUDŽETO PLANA

Czerwiec F. H. A. Budžetinis Planas.—Mokėkitės 
po truputį kas mėnesį. Pasinaudokite pigumu, kurį 
teikia Czcrwiec, perkant puikiausios rųšies Czer- 
wiec Produktus, kas užtikrina geresnį darba ir, ga
lų gale, labai daug sutaupo—perkant smulkmeniš
kai pagal Czerw?ec F. II. A. Statybos Planą. Per
kant iki F50 ar daugiau, ga’ima gauti išmokėjimais 
patogiais mėnesiniais laikais.

Kombinacijos Durys
Padarytos iš grynos Pandorocs pu
šies du-vc—Cze»wca durys atrodo 
geriau, ilgiau laiko ir kainuoja ma
žiau. Langai žiemai skrynos vasarai 

Mieros 2’8”x6’8” Tiktai

$4.57

■■ ’ m■ra;
L

Užleista Veranda
Tyli vieta, kur galite praleisti laiką ramiai, laisvai nuo 
saulės.. .erdvi vieta, kur vaikai gali saugiai žaisti... ir 
niekam nerareiti į kelią ... patrauklus nriedas, pagraži
nus namo išvaizda, kainuoja ištikrųfų tik ke’etą dolerių

mėnesy. Tai malonumas, kurį galite gauti, pasistatę uždarą veran
dą.... Atsikreipę į m1 s jus ^rusite atsakančią medžiagą žemesne 
kaina, negu galite išsivaizduoti.

VISA MEDŽIAGA GARAŽUI

♦

mvn'N

Dabar—pirmą kartą dviejų automo
bilių garažui tiktai už

$R.7O
Į MĖN.

Planavome šios nepaprastos verty
bės pasiūlą per keletą mėnesių. 
Pirkit dabar ir pasinaudokit žemo
mis kainomis. Geriausias garažas 
už mažiausią pinigų, kaip niekad 
pirma. Kaina $5.70 mėnesy F. H. A 
tvarka dviem metams. Be įmokėji- 
mo.

■■■

L •..<

hkite; Namuš
K W00L BATTS”,

LANGAS
Susidedąs iš rė
mų, stiklų/ svo
rių Užraktų ra n- 
kfenų, išvidinių 
ri ub ą i girnų ir 
virvės. Teirau
kitės apie musų 
žemąsias kainas.

£ijrnią kai
na—yra tik 
rdji [ kairia 
Sutaupysite Vč 
nuo malia
voj. ’Mainy- 
jįttė’ .senus 
naįhuš į 
naujus;
Geriaus

NAUJI

/

$214
Ir Aukšč.

t

h

“Wooi juattš ‘ • lengva pritai
kinti, gerai prisįspaųdž. Spe
ciali .. nepermerkiama medž. 
apsaugo huo drėgmės. Batts 
yra .patogus vartof ir idealus 
kiekviėham instil. typui. 
15”x23” batts 4” 20” pd. ketv. 
įįrtptej storio $1.35 
už kart, tik ■

' ^A^6iEŠfO^'WiNGLES
Apdengimui 100 ketv. pėdų

Noriai apkal-’ 
besime namų 
atnauji n f m o 
išlaidas, a p- 
mušant su INSEL-
BRICK ir už apskai
čiavimą nieko ne
skaitysime.

r

Atnaujinkite Namą Su Pagalba
Budavojimas su INSERBRICK apsimoka, nes nebrangus. Atstoja 
malevojimo išlaidas, insuliuoja namus, sumažina šildymo išlaidas, 
o vasarą palaiko namuose vėsumą. Inselbrick atrodo kaip geriau
sios plytos. Transformaija tikrai stebėtina.

Viską apmušus 
bus atsparu prieš 

orą 'i’fiems 
metams.

MASTIC 
VVeather 
Sealed 
Insdliacija

URŠULĖS VARDUVIŲ * į 
DIENA ;’j!

Giminės ii4, draugai šiandien 
ir . rytoj minės Uršulės ; Prata
kas vardadienį jos naujoj ali
nėj, adresu 815 W. 51 st st* i

Ji pati dar nežino, kAs ruo
šiama, bet vaišės bus Šaunios. 
Vienas geras žmogus pažadėjo 
atsiųsti ir mūzikariįtus. Visi ga
lės smagiai pasišokti.

VBA. (SkJ.)i

PANEL
DURYS

Spalių 21 d., 1939,8:00 vai. vak
ORKESTRĄ NBC— CBS

?->xx<<>^xxc<x«<>:<<>:

$

1. ATSTOJA PLY
TAS.

DIDŽIAUSIOS VERTYBĖS 
’ , CHICAGO JE

IšmokėjimaTš

ia Maleva
•• Majkos ,
SHERVVIN 
WHA*IAMS

Ją >yįę. absi- 
mokci pirki 

-Gąl. tik

. Ai.-

Įžanga 50c I

2. NEPERMERKIA
MAS MASTIC 
POPIERIUS

Apdengia 100 Ketvirtainiu Pėdų $1O 05

“AmerifeonišKas Žentas” 
Sekmadienį, Spalių-Oct. 22 | 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ |

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS |

Perstatys 3 Veiksmą Labai Juokingą Komediją. Po Perstatymo Kon-1 
certas ir Vėliaus šokiai

i Pradžia 5:30 Vai. Vakare

Visuomę.ftlr višuir reikalinga 

maišais • V ,sv

STOGAMS POPIERA
V SPECIALIAI '

32c
už pėdą

: Dykai Apskaičiavimas

Kiekvienam 
ateis į vi 
pertaisyti 
už dyka.

IIID M B E R
Dykai pristaty

mas Chicagoj 
ir priemiesčiuos

3700 S. WESTERN AVĖ. ’- “5111^- TEL VIRGIN!
ATDARA KASDIEN NUO 8 IKI 8 V AL. VAKARO

4 i 0456

k<r.i
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šeštadienis, spalių 21, 1939 NAWENOS, Chicago, UI.

Ne, Nevažiuosim į 
Daržą Piknikui, Bet 
Salėn Rinksimės —

» 1'1
Auditorijoje, Bridgeporte, ad-; 
resu 3133 So. Halsted St.

Chięagos Lietuvių Vyrų 
Choras ten rengia nepapras
tą vakarą, kuris turėtų su
traukti didelę minią žmonių; :

Pamatyti "Amerikonišką 
Žentą.

Ona Dovgin 
Ona Dovgin, vaidins pamestos 

Rainienės rolę.
Rytoj, bene pirmą kartą po 

vasaros piknikų, rinksimės 
salėj koncertui ir pirmam šio 
sezono vaidinimui.

Tai būs Chicagos Lietuvių

J. Dambrauskas, 
“Ameitfkonilįkais Žentas”

Pirmiausia, choro aktoriai 
ir kelios gabios aktorės, ku-

rios atėjo jiems į tallcąi, savai-! 
dins “Amerikonišką Žentą?’ '

Tai yrą labai geras 3 veiks
mų veikalas, kuris pasako 
daug karčios teisybės apieĮ 
žmonių gyvenimą, yta 
nas daug juokingų atsitikimų 
ir turi įdotnią, užinteresuojan-i —,

i sikreigkitę. CENTRAL PAP1 
čią pasaką. ! Sflodfc CO., 1'205 North Avė.

Lošimas bus labai gerai at-' 
liktas, nes aktoriai 
susimokinę. Veikalas 
kad publika jį negreit 
įnirš.

CL> ASSLIFIE.D ADVERTISEMENTS
"ninii.n.iii.mi (.įiinibtiįjĮĮ ............. H ii "i   -■ -   -

HELP WANTED—FEMALE ■ Į

PATYRUSIŲ MOTERŲ skudu- 
rams Skirstyti—Jtik patyrusios te-! .. PAPER

~ HELP VVANTED—MALĖ AUTOS—TRUCKS FOR SALfe REAL ES'TATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

šauniai 
teiks,į 
teuž-j

REIKALINGA GĖRIMŲ pardavė-, 
jas tavernoms pardavinėti visdkiuš 
ilačiai išgarsintus gėrimus. Komi
sija ar alga jei atsakąs. Kreiptis, 
Prospect 6300. /

2-jų Metų Mirties Sukaktuvės 
ANTANAS NAVICKAS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 21 d., 1937 m., sulau
kęs 54 metų amž., gimęs Ra
seinių apskr., Pasalęs parap., 
Kumpilikių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną. 2 sūnūs An
taną ir Bruno ,dukterį Adele ’ 
Bender ir žentą Juozapą.

Liūdnai .atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios 
no parap. bažnyčioj 
d., 1939 m. 7:00 
Kviečiame visus 
draugus ir pažįstamus 
lankyti į pamaldas.

Mes tave musų brangusis 
vyre ir tėveli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ar. vėliau pas tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

T'TiAiudę lieka:
Moteris, Ddktė,ir

Žentas.

Šv. Anta- 
spalių 26 

vai. ryto.
gimines, 

atsi-

VERONIKA DEVENAS, 
po tėvais Jurbaitikė 

Gyveno 724 W. 21 Place
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 18 d., 11:00 vai.* vaka
ro. 1939 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Panevėžio apskr., 
Šeduvos parap., Raginėnų km.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Helen Strainis, žentą 
Edward, 6 sūnūs: Petrą, mar
čią Josephine, Aleksandrą, 
marčią Loretta, Mykolą, mar
čią Florence, Harry, marčią 
Rose, Vytautą ir Donald, 9 
anukus, 3 seseris: Palicioną 
Krivickienę, švogerį Juozapą, 
Agotą Kriščiupienę, švogerį 
Joną. Oną Samoškienę ir jų 
šeimynas, brolį Rapolą Jur- 
baitį ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos kopi., 3319 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, spalių 23 d., 8:00 vak., 
iš kopi. į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į 1 šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Veronikos Deve- 
nas giminės, draugai ir pažįs- 
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Sunai, 
čios, Anūkai, 

Švogeriai
Laid. Dir. 

Tel. YARDS

Žentas, Mar- 
Sesęrys, Brolis, 
ir Giminės.
S. P. Mažeika, 
1138-9.

SHIRLEY ANN KUSTURIN 
gyveno 3845 W. 55th Place

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 19 d., 5:00 vai. popiet, 
1939 m., sulaukus 3 metų, 8 
mėn. amž., gimus Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame, nuliudime 
mylimą motiną Stellą po tė
vais Dambrauskaitę, mylimą 
tėvą Joną, seselę Dolores, se
nukus Eleną ir Ignatsą Dam
brauskus, senuką Joną Kūstu- 
rin ir daug kitų giminių:

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., spalių 23 d., 8:00 v. 
ryto iš kopi. į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, b iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kap.

Visi a. a. Shirley Ann Kus- 
,turi^tųriąiuk^ gjmjnėš+ draugai 
ir pažįstami 'esat*- nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu^ 
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Motina, Tėvas, Seselė, Senu

kai ir visi kiti giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138-39.

O po Lošimo—
JPo lošimo btife gražus 

certas, kurį išpildys Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras.

Koncerte bus dtmg įvąiru- 
mų. Dainuos jauna, daug atei’- 
tyje žadanti daininii^ė, p4ė 
•Budriutė, ‘Povilas Stengia, pri
tariant Vyrų 'chorui ir Vienas? 
J. Čepaitis ir V. Ascilla duętas..

Bet didžiausia šio viso ieat-; 
ro 'koncerto staigmena yra lai-; 
koma slaptybėje ir tik tie iš
girs ir pamatys, kurie atsilan
kys sekmadienį į Lietuvių Au
ditoriją. Tai bus tikras neti
kėtumas gražių koncertų mė
gėjams. ;

Po koncerto bus gera muzi-, 
ka šokiams ir visokie gėri
mai ir užkandžiai.

Pradžia 5 vai. vakaro, o į- 
žanga prie durų —50c. Bukit!;

.______________ >

JAUNA MjiįdTNĄ bendram na 
•mų -haftitii, būti.
Rpdih, 3787 W. Roosevelt Road. į 

-*ri ' y 1 ■> — 1 1i
MKRąĮNA, MOTERIS beridi-am 

ruošos darbui, būti, eiti. Geri na
mai, gėrsis ipokėsjtis, nėra virimo. 
1247 ^ndopėndence. Rookwell 1923.1

REIKALINGAS šalesman, kuris 
norėtų pardavinėti kalėdines atvi
rutes ‘(Christmas cards). GalimU 
dirbti ir vakarais. Mokama geras 
komisas. Progress Embossing Co;, 
3326 S. Halsted *St. Yards 0123.

WoįJ-
^ŲV'ftiPŲ .Manosioms «ukne-; 

lės sfeta, patyrusių prie j,ėgos ma-s 
šinų. kitokios ’ riešikreipkitė.

SOCI'ETY BRĮDAL SHlOPPE 
17Į:9 V. Čhieago Avenue.

, 1 ■ - ■ << s. • * ■:

REIKALINGAS PATYRĘS kriau-; 
čius arba preseris greitu laiku. 
Darbas nuolatinis. Gera užmokestis.

6910 . So. Western Avė.

IEŠKO DARBININKO dirbti far- 
Jmoje, mažai darbo, gyvenimas vie
toje, valgis ir mokestis. 6502 South 
Wėntworth.

MERGINA ruošos 
‘Pęądįiąi .$8,30, nėra vį- 

•rimo, sekmadieniais liuosa, $7.00. 
Vhn Buren 0336. :

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ VY
RU KELNĖMS u si titij—kišenių prie-: 
šakius ir užpakalius ir , Milton’s! 
žaketus. 2352 West Čermak Rd.

REIKALINGA PATYRUSI se 
nyva moteris dirbti restorante. Tu
ri būti ant vietos. 506 W. 39t'h St.

APDRAVDOS agentas.
Nauji, geresni, skirtingi planai 

gydymosi apdraudoje — 
davimai—gatavi pinigai. Nereikia 
patyrimo. Kasdien išmokame nuo
šimčius ir turime visų rūšių ap- 
draudą. Kreiptis M. J. PANKEY 
and CO., 211 W. Wacker Drive— 
rytmety tiktai. Jeigu įdomaujies 
gydymosi apdrauda, šaukite Ran- 
dolph 9823 ar rašykite laišku kal
bančiu antrašu.

' NllĮ .......................... I—iii.,, j,, —I

CARTNERS WANTED
Reikia Partnerių

greiti ipar-

REIKALINGA ŠEIMININKĖ, 
nyva rrtptdris-^buti—prižiūrėti 
gO’hį. Šaukti sekmadiėnio rytą 

Tel. YARDS 4444.

se-
lil-

PARDAVIMUI TA VERNO biznio 
partnerystė—atsakyti greitai. 6011 
So. Halsted St.—klausti Stanley.

’ ■1 ■ PREIKALINGA mergina, moteris 
namų ruošos darbui. Telefpnuoti 
Bėrkšhire 148-tu Šaukti sekmadie
nio rytą. .,

FURNISHED ROOMS —TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

Prekybos Buto
Laiškas Lietuvos
Konsului
žada Pagalbą Liet. R. Krežiui

Dr. P. Daužvardis, 
Chicago, Illinois

Gerbiamasis Konsule:
Lithuanian Chąm'ber of 1 

merce of Illinois, Sandaros sve
tainėje, Chįcagojė, spalių 18i

JAUNA MOTERIS krautuvėje ir 
prie namų rUošbs padėti, liudymaš. 

3834 Wrightwood Avė.
I——4. I I I I.. .111^ ■- I .i. .. <uw |>

REIKALINGĄ PATYRUSIŲ viL 
nų ir Skudurų'.: skirstytojų.

v J. CHAPMAN and SONS, 
884 N. Halsted St. . f j —------------------------------------------------- j/ ~ -fc'

mergina Bendram ; ’>namų 
ruošos darbui M—30, Patyrusi len
gvas skalbime , 2 metų vaikas, 
būtį;

Com-

g&te 8339

*

k

■>■■■ » i i l

ienoj.encirin-VA SVeiKĮIia I.G. < ' -.V '

Metinės Mirties Sukaktuvės.
ALBERT ŠLAPELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 19 d.. 1938 m. sulau
kęs 25 metų am., gimęs Chi
cago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Oną, po tėvais Beču- 
naitę, tėvą Napoleoną, dvi se
seris, Oną Strakalaitis ir 
Helen šlapelis, švogerį Vin
centą ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus sunaus ir brolelio 
bus laikomos šv. Mišios Gi
mimo Pan. Šv. parap. bažny
čioje, spalių 24 d., 1939 m.,

• 7:45 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamal
das. • > • •

Brangus musų sūneli, ilsėkis 
ramiai, o musų širdys nerim
sta dėl tavęs. Mes tave nie
kuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes 
anksčiaus ar vėliaus pas tave : 
ateisime. Lauk mus ateinanlt

Nuliūdę liekame',. > ■, 
Motina, Tėvas,. Seserys, ŠVo-

gėris ir Giminės.

susirinkę nuos
Lietuvos visuomenę ir vyriau
sybę, prezidento Aritąno Sme
tonos vadovybėje, dalį senosios 
Lietuvos teritorijų su sostinę 
Vilnium atgavusius bei šiomis 
dienomis tenai dabartinę sosti
nę besteigiančius ir, drauge, 
pasižada Lietuvos valstybei 
dirbti.

žinodama Lietuvos valstybės 
dedamas pastangas šalį užplu- 
dusius karo pabėgėlius šelpti, 
ši organizacija, sUlyg savo iš
gales, stengsis per savo Lietu
vai Gelbėti Fondą Surinkti Lie
tuvos Raudoną j am Kryžiui au
kų ir tuomi Lietuvos sunkiąją 
naštą palengvinti.

Su gulia pagarba,
John Kaiėdinskas, pirm., 
Dr. K. Draugelis,

sekr. pro-temp.
. , i ■

, . ? ?. ;JTŲ^ĘiŪbO Mfene< 
nis susirinkiKnaŠ įvyks nedėlioį, 
spalių 22xv'd,, vHollywod svetainėj^, 
2417 Wėst 43rd St; 1 vai. popiet. 
Malonėkite atsijankytį.- Bus lenkia
mi darbįniiįkai Būsincjiai vakarienei 
ir kiti rėikąiai- ,■—J- Katųrakis, rast.

PARĖJIMAI ’
ir kiti reikalai.

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRę 
CJH0RAS stato., scenoje *‘Am'erikd- 
hiškas žentas.” Bus vienas iš ge
riausių lošimų, koks kada yra bu
vęs. Beto, bus ‘.'geras koncertas. .

IL ..

SPECIALAS
Tobulam Stovy Puikus Pirkinys, 

90 Dienų Garantija
’39 Plymouth Sedan, radio ir Šildy
tuvas .....................      $595
’38 Oldsmobile sedan, radio ir šil
dytuvas .................................. $575
’38 Rio panel truck ............  275
’37 Plymouth sedan radio ir šildy^ 
tuvas .............................................395
’37 Crysler sedan, radio ir šildytu
vas ...................................   395
’37 Olds. 6 cil. Sedanas, radio

šildytuvas ...........................  $395
’87 Studėbaker sedan, 6 cilinderiai, 
šildytuvas ..................................
’36 Plymouth coupe .................
’36 Oldsmobile Sedan, radio ir 
dytuvas ......................................
’35 Chevrolet sendan .............
’32 Ford sedan .......... .............

BUNNIN & SONS, INC.
Autorizuotas Chrysler ir Plymouth 

Dyleris
3651 Ogden Avė. Rockwell 0434
—— ■ - - - - II

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

375
265 
šil- 
395 
195 
85

2 ŠVIESUS KAMBARIAI furni- 
šiuoti, miegamas ir virtuvė dėl 
vieno vyro, su visais įrengimais. 
827 West 34th Place antras aukštas 
užpakalyje.

KAMBARYS RENDAI, apšildo
mas, švarus, prie mažos šeimynos, 
vaikinui, merginai arba ženotai po
rai. 3532 So. Lowe Avė.

KAMBARYS RENDON, apšildy
tas. Prie dviejų senų žmonių.

3438 So. Emerald.

RENDON KAMBARYS pavieniui 
vyrui, su ar be valgio.

3711 So. Halsted St

$26.52 J MĖNESĮ PILNAI apmo
ka už 6 kambarius kolonialįo na- 
m6—4 tik 7 metus—sutaupysi *>!,• 
600 pagal naują planą puikiausia 
konstrukcija, žemi mokesčiai, nėra 
asesmentų. Rašyti laišku 1096, 1739 
So. Halsted St. ; '

TAVERNAS pardavimui, gera vie
ta, gera biznio proga prie gątve- 
karių linijos, kaina nebrangi. 1724 
West 47th St.

PARDAVIMUI 'TAVERNAS, ge
ras biznis—priverstas parduoti dėl 
ligos. 6600 So. State St.

RENDAI KAMBARYS, jeigu ga
lėtumėte pagelbėti pjęię namų, butų 
pigesnė renda—su valgiu ar be 
valgio. Mrs. MILLER, 2 lubos, 3125

:St,G
• • i : ..itr

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia, Gyvenimui Kambarių

VAIKINAS PAIEŠKO,, apšildyto 
kambąrio Bridgeporto apylinkėj, 
su Valgiu. Atsišaukite laišku. Box 
1100, 1739 So. Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

RENDAI 3 KAMBARIAI su mau
dyne tik dvylika dolerių, ant an
tro auįęšto. 2113 W. 18th Place, ar
ba pas savininką 3553 So. Halsted 
St. Jewelry.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PARDAVIMUI ARBA J MAI
NUS moderniškas biznio namas, 6 
kamb. viršuj ir užpakaly 4 kamb. 
cotadž, karštu vandeniu apšildo
mas. Namas—3206 S. Halsted st. 
Atsišaukit 6910 So. Western Avė.

MARQUETTE PARKE pardavi- 
mui ar mainymui, 8 kambarių mū
rinis bungalow. Padarytas į 5 ir 3 
kambarius. Karštu vandeniu šildo
mas. 2 karų garažas. Rendos $73. 
Kaina $5,500. Randasi ant Maple- 
wood Avė. netoli 69 St.

G. P. SŲROMSKIS, 
6816 So. Western Avė.

Grovėhill 0306.
Vakarais Prospect 0176.

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

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

PARSIDUODA TAVERNAS Mar- 
ųuette Parke. Už teisingą pasiūly
mą—6 metai išdirbtas biznis.

6912 So. Western Avė.

NAUJI MŪRINIAI 
BUNGALOW 

nauji mūriniai bungalow, po 4 ir 
kambarius. Moderniški, karštu

TAVERNAS PARDAVIMUI 
be namo. Geroje vietoje.

5946 So. Halsted St.

su ar

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
ra vieta. Pigi rendą—vienai mote- 
rei persunku. 3416 So. Wallace.

4 
6 
vandeniu ir garu šildomi. Yra su
ros, elektra, gasas, gatvekarių bu- 
sas sustoja prie pat durų. Ir 1 mū
rinis biznio namas ant kampo 111 
St. ir Cravvford Avė. Parduosiu už 
jūsų tinkamą pasiūlymą.

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN KOMES

3958 W. 111 St. Beverly 0005
PARSIDUODA TAVERNAS — 

kampas, 5 kambariai gyvenimui. 
Turiu kitus biznius. 3538 So. Hals
ted St.

PARSIDUODA GROSERNE ir 
delicatesų— biznis seniai įsteigtas 
—labai pigiai parsiduoda. 5752 So. 
Racine Avenue.

GERAS BIZNIAVAS NAMAS 
pardavimui arba mainymui į 2 fla
tų namą, ar bungalow. Kas turite 
lotus Marųuette Parke— aš noriu 
pirkti—praneškite man. L. V. SI- 
RUS, 3553 So. Halsted St.

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

2 FLATŲ PLYTINIS, po 6 kam
barius, karštu vandeniu šildomas, 
ąžuolo trimai, uždari porčiai, gėra 
apielinkė, 8,500. 6736 So. Campbell 
Avenue.

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

4 FLATŲ' PLYTINIS, 2—5, 2—4, 
7 kariibarių katedž užpakaly, 35 
pėdų lotas, puikiam stovy šaldytu
vas, pečius ir stokeris, bargenas 
—55th jr Sangamon. Radcliffe 4150

PARSIDUODA TAVERNAS, 4 
kambariai gyvenimui užpakaly. 
Rendos, $40. 6604 So. Damen Avė.

RENDAI TAVERNAS ir restau- 
rantas, pilnas įrengimas ir fikče- 
riai, 1142 So. Canal St. Renda $32. 
Kreiptis Mr. Scheff, 3535 Roosevelt 
Road, arba telefonuoti Cravvford 
5310.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant privatiško namo, 2 flatų mų- 
rinį bizniavą namą su tavern ir re
storano bizniu. Garu apšildomas— 
visi įtaisymai—2 karų garažas. Kai
na $7,800—Randasi netoli Westem 
Avė. 2041 W. 63rd St.

DIDELIS BARGENAS, labai se
na moteris parduoda * namą labai 
pigiai. 529 North Ridgeway Avė.

PARDAVIMUI CANDY ir No- 
tions krautuvė. Daug metų išdirb
tas. Geras biznis, 2337 So. Leavitt 
Street.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

120 ĄKRŲ ŽEMĖS, 3 mylios nuo 
North Lake, pietinėj WiSconsin. 5 
kambarių namas, vana, elektriką, 
beismentas, barnė. Upelis, $45 už 
akrą. Pirmam atėjusiam, pirmam 
patarnavimas. HUFFMAN, Wood- 
stock,. III. Phone211.

80 AKERIŲ FARMA, dįdeis,ce
mento bloksų namas, cemento sid- 
walkai, elektriką, vanduo. Karšto 
vandens, šildymas, Visi modemiški 
įtaisymai. Geras sodnas. Gera že
mė, arti miesčiuko. Kaina $5250» 
80 akerių farma, prie gero kelio! 
gera žemė, visa aptverta. Su visais 
budinkais. Turiu farmų ir daugiau, 
visokio dydžio Indiana valstijoj, 
kaina - $3500. Atsišaukite pas J. 
STRIAUKAS, 2462 W. 46th PI.

. PARSIDUODA kampinis TA
VERNAS, lietuviškoj kolonijoj, 4 
kambariai gyvenimui. Turi būti 
greitai parduotas iš priežasties li
gos ir vienai moteriai persunku. .

2301 So. Leavitt St.

- BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas • doleris eina į baldų 
Vertybę. Į MUSŲ kainas neįeina 
palūkanos, aukšta nuoma, bloga ri
zika. Čia ir tik čia jus kaipo pi
niginis pirkėjas gausit viską kasi 
gražiausia f rentiniam kambariui,, 
valgomajam, miegkambariui—bal-i 
dus tokia kaina, kokia yra tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kainos 
aiškiai parodytos. Pinigai grąžina
mi, jei nepatenkinti.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniturei 

DiStributor
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.

ŠĮ Gražuolių 
Konkursu Laimėjo 
“Vyras”

Ne vien gražios panaitės ga
li laimėti gražuolių konkursus. 
Kariais ta gurbe tenka ir vy
riškai lyčiai.

Field muziejus neseniai nu
tarė išrinkti gražiausi Ameri
kos paukštį. Konkursą laimėjo 
sparnuotis, angliškai vadina^ 
mas “buhting-u”; Laimėtojas 
buvo patinas.

PARSIDUODA tavernas už ne
brangią kainą— Įsteigta 6 metai.' 
Gerai einasi biznis, kampinis na-1 
mas—didelis štoras—užpakaly įren- 
gtas didelis kambarys. Galima var-j 
toti dėl svetainės. 6 gyvenimui 
kambariai viršuj. Nebrangi renda. 
Verta pamatyti. 6556 So. State St.

VINCENTAS ROM ANAUS- 
KAS, gyveno 4602 So. Pauli

na St, Yards 7232
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 20 d., 2:30 vai. popiet, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Ežerėnų apskr., Rim- 
šių parap., Meleniškių kflime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Julijoną, po tėvais l 
Mockaitę, sūnų Vladislovą, ; 
brolį Ėdwardą ir švogerką 
Oną, seserį Mikaliną Pakar- • 
kienę, ir jos šeimyną, švoger
ką Oną Jurionienę ir jos 
vyrą Mykolą, švogerką Barbo- 
rą Vaitkevičienę, , jos vyrą 
Jobą ir jų Šeimą ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažs’tamų. i

Lietuvoj—du brolius Napo- ; 
johą ir Adolfą, seserį Jehefą.

Kūnas pašarvotas J. F. Eli- i 
deikįo kopi., 4605 S. Hermita- . 
ge Avė. Laidotuvės , įvyks 
antrad., spalių 24 d., 8:00 v. 
ryto iš kopi. į šv. Kryžiaus ; 
parap. bažnyčią, kurioje atsį- ■ 
bus gedulingos pamaldos už H 
velionio sielą, o iš ten bus fl 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Vincento Roma- 
nausko giminės, drąųgai ir 
pažstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu- ' 
vėse ir suteikti jam paskuti-/ 
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliūdę liekame,
Moteris, Suntis, Brolis, Sesuo 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F, Eudęikis, 

Tel. YARbS 174L K

TAVERNAS RENDAI ar parduo
ti. Priežastis—liga, gera vieta, mo
derni fikčeriai. Kreiptis 3810 Og- 
den Avė. Rockwell 1672. 150 AKRŲ GEROS žemės ir 

budinkai arti Peotone, po $80 ak
ras. Terminai. 137 akrai geros že
mės ir budinkai arti New Lennox 
—$10Š už a|crą, terminais. E. POR- 
TER, 1122 Bryan Avė.

PARDAVIMUI SALDAINIŲ krau
tuvė, Ice Cream, cigarai ir mo
kykliniai reikmens—gyventi kam
bariai. 2800 So. Union Avė.

PAULINA SAVICKIENĖ 
po tėvais Mondričia.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 19 d., 7:15 vai. vakaro, 
1930 m., sulaukus 44 m. amž. 
gims? Šiaulių apskr. Skaisgi- 
rių p^rap., Ramęškių km.

Amerikoj išgyveno, 27 m.
Paliko dideliąme nuliudime 

vyrą Julijoną, ; sūnų Julijoną, 
dukterį Prancišką, gimines ir 
■drangos, b Lietuvoj—5 sese
ris ir daug giminių.

Priklausė prie Chicagos 
Liet. Draugijos.

Kūnas pašarvotas 1720 So. 
Union ayę., namų tel. Čanal 
j‘256. Laidbtuvės jvyks' spalių 

"24 d., l^BO m. 8:30 v. ryto iš 
nąrnų į Dievo Apveizdos par. 
bažnyčią, k’Urfoiė atsibuš ge
dulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nuly
dėta į Šv/ Kazimiero kaoines.

Viši a. a. Fatilinos Savic
kienės ghnįnė$, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami 'dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunus, Į)uktė, Seserys, 

Giminės ir Draugai.
Laid. Dir. J. F. Radžius, 

Tel, . CANAI^į^,

VARTOTAS STUDIO COUCH 
$15.'OO. Vartotas elektrikinis šaldy
tuvas $39.00:

t)AN-FEL FURNITURE CO. 
2602 West 69th St.

TAVERNAS IR VALGYKLA - 
atdara per 25 metus. Samdo 9 dar 
biriinkus. Gera proga biznieriui.

Box 1099, 1739 So. Halsted St. Tūkstantinės pirkėjų armijos I 
Ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

RENT’ A

AN,

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
roje vietoje. Priežastis pardavimo 
—kitas biznis. 8239 So. Halsted St.

COAL—VVofo—OIL 
Auglys—Malkos Aliejus

PARDAVIMUI TAVERNAS, gera 
vieta, 4246 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA ANGLIM kūrena
mas žieminis pečius. 4004 South 
Rockwell St., pirmos lubos iš prie
kio.

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai. $30.00 renda, graži salė; vie
nai moteriai per sunku. 715 W. 
120th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, gera 
vieta, gerą biznio proga prie gat- 
vekarių linijos-—kaina nebrangi. 
9Ž57 Cottage Grove. Matykite sa
vininką po 5:30 vakaro.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai Ir Įtaisai Pardavimui

RENDON TAVERNAS su visais 
įtaisymais, biznis išdirbtas per 
daug metų, arba parduosią biznį su

I Te”erramuė,eį
LUVLlillU VisAs PasaulioDalis

KVIETKININKAS
'Gėlės Vestavėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308______

11 lin A Gėlės Mylintiems 11 U U fl Vestuvėms, Ban- 
II Ii D M kietams, Laidotu-

■ Vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS maras 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYEiTE 5800

NAUJAUSI nt GERIAUSI

RAKANDAI 
pigiausia Kaina—cash arba 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
-THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCE 1804 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusį nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bilė kūr. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
‘tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas muš. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago. 
III. Bhone Republic <$51.

ŽEMIAUSIOS KAINOS
ųhicaGoj

Range Qil—6%c. už galoną perkant 
po 150 galonų.

No. 3 Oil—6$ę.—pėrkąnt po 400 
galonų.

Todėl jeigu turitė ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. L, -nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumert, bet garslnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.*

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje ‘‘Ciass- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų baifcenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS 

1739 S. HAI£TED STREET



šeštadienis, spalit; 21, 1939

Nusinuodijo 4-ių Metų Lietuvaite
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nors nege- 
ir viduryj, 
“Perdaug 

jos mažas

M

VAKARTOS GRAŽIOS IR SALDŽIOS PILĖS BUVO, 
LABAI NELAIMINGOS

Shirley Ann buvo nepilnai ke
turių metų amžiaus. Graži, pro
tinga ir apsukri mergaitė. Pa
likusi viena savo mamytės mie
gamam kambaryj, ji atrado ko- 
modės stalčiuj dėžutę mažų ru
tulėlių. Jie buvo grąžus, švie
sios spalvos. “Kas čia?’*, mer
gaitė pagalvojo ir įsidėjo vieną 
rutulėlį į burną. Buvo saldu*. 
“Ah, saldainiai!’* ji apsidžiau
gė ir pasiėmė dar kelis.

Bet netrukus mažutė Shirley 
Ann pajuto kad kas 
rai. Ir jos galvutė, 
krūtinėj skaudėjo, 
saldainių suvalgėt!”
protas jai tufrbut sakė.

> Q B
Daktarai šv. Kryžiaus ligoni

nėje darė viską, ką galėjo, kad 
mergytę išgelbėti nuo mirties. 
Davė jai |deguonio, valė vidu
rius, bandė užžiebti gyvybės ki
birkštį jos bejėgiam kunelyj su 
kvėpavimo aparatu. Bet ta ki
birkštis atsisakė užsidegti. Shir
ley Ann numirė.

Tai nebuvo saldainiai. ?Tai bu
vo cukrų aptrauktos vaistų pi
lės, kurias tur būt skubanti mo
tina Stella paliko stalčiuj, ir 
paskui pamiršo atimti.

Shirley Ann buvo duktė pp. 
Jono ir Stellos Dambrauskai tčs- 
Kasturinų, kurie gyvena adresu 
3845 West 55th Place, Gage 
Parke. Ji turėjo sesutę Dolores 
ir tėvukus, Eleną ir Igną Dam
brauskus, ir tėvuką Joną Kas- 
turiną.

Nelaimingos mergytės kūnas 
šiandien guli S. P. Mažeikos ko
plyčioj, 3319. Lituanica avenue. 
Pirmadienį ji bus palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse.

Užmušė Su Pieno Buteliu.
Columbus ligoninėj vakar pa

simirė 2 mėnesių kūdikis, Ray- 
mond O’Connor, 927 Webster 
avenue. Kūdikio 18 mėnesių 
broliukas drožė jam per galvą 
su pieno buteliu ir ją perskėlė.

Rs.

NAUJIENOS, Ohlcsto, UI

Miss Lithuania 1939” Sveikina “Miss Lithuania 1940”
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Katė Ir Du Ratiniu
kai Apkandžiojo 
šešis Žmones

ŽUVO AUTOMOBI 
LIU NELAIMĖSE

CHICAGOJ

101

Photo, Ed. Mankus
P-lė Julija Jankevičiūtė, pereitų metų “Miss Lithuania” įteikia laimėtojos kaspiną šių metų laimėtojai, p-lei Onai 

Davidoniutei, pereito trečiadienio rinkimuose, kurie įvyko Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Iš šonų stovi kitos laimėtojos: 
(nuo kairės) p-lės Bernice šeš tokai te’, FloreiiCe Šidlauskaitė, Aldona Rutkauskaitė ir Onytė Gailiūte.

Konkurso Dalyvės

Spėja f Kad Katė Buvo 
Pasiutusi.

Pilka katė ir jos du katiniu- 
kai užvakar po pietų Evansto- 
ne apkandžiojo šešis žmones 
—keturis vaikus ir du vyrus. 
Katinukai netrukus pasimirė, 
bet katė tebėra gyva. Ji buvo 
uždaryta Evanstono šunų gar
de, kur daktarai dabar ją eg
zaminuoja. Katinukai BUVO 
pasiutę, ir spėjama, kad sirgo 
ir pati katė.

Sukandžiotiems miestas su
teikė pagalbą ir visiems įleido 
į kūną tris dožas vaistų kovai 
prieš, ligą.

Katė vadinosi “Susie” ir vai
kai dažnai su ja žaidė. Ji pri
klausė evanstonietei Mrs. Ma
ry Guy, 8080 Dempster Road. 
Sukandžiotieji buvo jos keturi 
vaikai ir du broliai.

žuvo Jaunas Studentas
Automobilių nelaimėse vakar 

ir užvakar vakare žuvo- seka
mi žmonės:

Jerry Kocian, 22 metų jau
nuolis, nuo 2333 56th avenue, 
Cicero. Jo automoilis įvažiavo 
į stulpą prie 68th ir Cottage 
Grove. Kocian buvo studentas 
J. Sterling, Morton kolegijoje.

Charlotte Sundberg, 76, 5618 
Byron street. Ją užmušė auto
mobilis, kurį vairavo policistas, 
Sylvester Hanrahan.
įvyko prie Mąrmora ir Irving 
Pąrk vieškelio.

Mrs. Mae Keith, 70,
W. Van Buren Street. Automo
bilis ją suvažinėjo prie Cermak 
ir Ogden avenue. Vairuotojas, 
Morris Toppel, buvo suimtas už 
neatsargų važiavimą.

Nelaiminga širšė
Keturios moterys ir du 

rai buvo sunkiai sužeisti,
gana greitai važiuojantis auto
mobilis įvažiavo į stovinčią ma
šiną prie Field Drive ir Monroe 
street. Vairuotojas Dominick 
Brushi, nuo 3915 N, Pulaski 
Road, prarado kontrolę. Jam 
ant nosies atsitūpė širšė ir ruo
šėsi gelti.

Nelaimė

nuo 2008

vy- 
kai

$25 Auka “Naujienų” 
Namo Fondui

se-

Jis — Šešių Pėdų, 
2 Colių Aukščio, 
Ji — Penkių Pėdų

• f .... z •.
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• Ugniagesių ir policijos de
partamentai tyrinėja gaisrą, 
kuris užvakar rytą sunaikino 
Baltimore Lumber Company 
lentų sandėlį, ties 8541 Balti
more avenue. Gaisras padarė 
$25,000 nuostolių.

• John Karge, 5307 Manila 
avenue, vakar užsimokėjo tei
sėjui Leroy Hackett $15. Spa
lių 7 d., jisai išėjo pasivaikš
čioti gatvėj apsivilkęs tiktai 
pažamomis.

• Vakar mirė Dr. Clifford 
Mitchell, garsus gydytojas — 
inkstų specialistas, ir rašytojas. 
Jisai buvo 85 ^tnetų amžiaus. 
Gyveno adresu 7135 Eggleston 
avenue.

O Prie 62nd ir Knox avenue 
sudegė American Airlines tre
kas, kuriame buvo 2,100 ga
lionų aukštos rųšies gasolino, 
naudojamo lėktuvams. Susisie
kimas 63-čioj gatvėj buvo nu
trauktas valandai laiko, 
ro žiūrėti susirinko apie 
žmonių.

• Monroe gatvė, 500 
vakar patvino gasolinu.
vertė trokas, vežantis 500 ga
lionų skystimo į stotį.

e Potvinis įvyko dangorai- 
žyj ties 640 N. Michigan avė. 
Sprogęs oro šaldytuvo vamzdis 
užliejo kelis ofisus. Ugniagesiai 
išgelbėjo visus ten buvusius 
žmones.

Gais- 
4,000

bloke
Apsi-

• 23 chicagiečiai laimėjo po 
$3,788 Airijos arklių lenktynių 
loterijoj, kurios traukimai įvy
ko vakar po pietų, Dubline, Ai
rijos sostinėj.

0 Miesto automobilių depar
tamentas apskaičiuoja, kad —- 
nežiūrint 'visų grąsinimų auto
mobilių savininkams ir baus
mių sugautiems — Chicagoj 
tebėra apie 50,000 automobilių 
be inspekcijos ženklų. »

............................................................................................................................ .. Photo, Ed. Mankus
Nestebėtina, kad “Miss Lithuąiiię!y^ .turėjb^ąUg vArgof kol išrinko laimingąją laimėtoją iš šio bū

rio gražių mergaičių. Viso keluriasHeiiįtš. vieną dalydavo rinkimtibsę, kUtįe. įvyko Chicagos Lietuvių Auditorijoje, perei
tą trečiadienį.-'.' ;;k.'C m "''''

Dovanojo “Miss
Lithuanijaj”
Orchidėjas;

Hornėržada 
Pagalba Miestui

Duos Pinigų Pašalpai
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Eks4tafčįvįains 
Nepaprasta 
Progą -e

kurios nori būti pirmos pasi
naudoti naujomis patalpomis, 
susižinokit su namo statybos 
pirmininku, p. B. R. Pietkewi- 
czium, 2608 West 47th street, 
telefonas LAFayette 1083.

Wm. K.

Adv. F. J. Bagočius
“Naujienų** Namo Fondo 

kretorius, drg. Antanas žymon- 
tas, vakar gavo sekamo turinio 
laišką: • ■

“Drg. Antanas žymontas, 
1739 S. Halsted street, 
Chicago, III.

“Spalių 17, 1939 
“Gerbiamas Drauge:— 

“Patėmijau ‘Naujienų Namo 
Fondo Komiteto^ atsišaukimą 
(‘Naujienose’) ir pilnai įvertin
damas vertę ir svarbą sumany
mo pastatyti naują ir erdves
nę patalpą ‘Naujienoms*, čionai 

‘siunčiu tam tikslui mano ‘kon
tribuciją*—$25.00.

“Geriausių pasekmių Jums! 
Jūsų,

Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

J. Mackevičius .......... $2.00
N.N................................. 2.00
Mrs. Bartkus .............. 1.00
Mrs. A. Drigot .............. 1.00
M. Žilinskienė .............. 1.00

$7.00
Buvo paskelbta ....... $215.50

t

F

Pasingu d ofcit Ja!
Pirmądiėnibvakare, Holly- 

wood Inn salįje, 2417 W. 43rd 
street, įvyks Dariaus-Girėno Le
giono (Ąmęrican Lėgion Post

Gražuolė Jau Ruošiasi Auto
mobilių Parodai. <

Gėlininkai pp. Loyičkaj, 3316 
South Halšled sheei, pagerbda
mi .pereito trėčiadiehio Vakare 
išrinktą. uMisš, LtįthMnįa; 1940”, Nr. 271 j susirinkimas. Lietuviai 
įteikė jaį kelias grąžins;;'qFcĮiide-;‘ r— ekš-karėiviai,kurie nepri- 
jąs. Pp. Lovukai tąįpgi sutaisė klausote; nūškubėkit susirinki- 
yisąš kitaš gęlės^įkurip$ biiyo į- Ihan ir palikit kuopos nariais.

xx; teiktos konkurs^ dąiyveihs bub: 
Miesto iždas šiomis dieno-* “Naujienų”,rengėjų.’ i

Pati 7grAžubiėi

Meras Kelly vakar laikė ilgą 
konferenciją telefonu su vals
tijos gubernatorium Horneriu.

Reporteriams pranešė, jog 
gubernatorius prižadėjo duoti 
visokią pagalbą, jeigu pati 
miesto valdyba negalės su
tvarkyti pašalpos reikalų. Hor- 
ner pareiškė, kad valstija pa-' 
rūpins šelpimo reikalams ir

Aštriai Nubaudė
Tris “Bukius”

Viso $222.50
Julia August, 

Fondo Iždininkė.

Ir ji Vyrų Mušanti! i
Apskričio teisėjas Oscar F. 

Nelson traukė pečiais ir kratė 
galvą, kai John Tautkus, 23
metų jaunuolis, jam pasakojo 
kaip žiauri yra jo žmona. Tei
sėjas žiurėjo į milžinišką Taut
kaus aukštį, ir stebėjosi.

Mat, Tautkus siekia net še
šias pėdas ir du coliu. O jo jau
noji žmona, Beverly, ir su aukš
tų kulnų pagalba, vos-vos pa
siekia penkias pėdas. Ir ji savo 
vyrą — milžiną mušanti!

Tautkaus žmona Beverly yra 
19 metų amžiaus ir, divorsui 
prasidėjus, apsigyveno adresu 
11336 Champlain avenue. Taut
kus gyvena adresu 10501 Ed- 
brooke avenue.

“Kaip tu gali tokius dalykus 
sakyti, Jonai**, ji barė vyrą tei
sme. “Tu man visuomet sakei, 
kad mane myli. Kaipgi aš ga
lėjau tau per veidą užduoti?”

Ir teisėjas sutiko, kad tam 
teikėjo nemenkos akrobatikos.

Jis priteisė Tautkų laikinai 
mokėti žmonai Beverly $5 sa
vaitinės alimonijos ir grįžti teis
man spalių 30 d

pinigų. į
mis suteikė šelpimo adminis-i 
tracijai apie $1,500,000 pašlcp-į 
lą. Visi pašalpos pinigai yra; 
išsibaigę. i < :
Sako, Vokietija 
Neturi Spėkų 
Ofensyvai

I

j

Štai Rame dalykas:
. .- J’' ' ./ •' .

.f.. • Pirfnddiėiiio susirinkime eks-
I^ti/grįžub^ Qha pąvi-- |<arėivi£įi turės paskutinę progą 

dphfut^ jati r^Up^iaši Auipniobį- įstoti pariaus-Giręno kųopon be 
lių’ Rdrbdai. yą;l|ąr jį^įi^.-in-hątdjimo mokesčio. Sekančiame, 
stvdjęėijas: nųdH^ susirinkime, įstojimas
ir -ą^einan^oš 3
I) ra dės • re^|tĮė^ 1S’ " ‘

mokesčio. Sekančiame,

visliose lyąiįjį

Vokietijos Laikraštininko 
Nuomonė

C Y" \ . '

Užvakar vakare 
kalbėjo, Dr. > Petęr Ė. 
buvęs ' Frankfurter 
laikraščio redaktorius 
gelis iš Vokietijos.

Jis parejšl< nuomonę, ,

Rytoj SLA 134 
Kuopa Įvesdins 
Naujus Narius
Rengia bankietą Syrena salėj

Kadangi SLA 134-tos moterų 
kuopos organizatorės Pirmame 
Pažangos Vajuje prirašė kuo- 
pon 20 narių, ir kadangi Cent
ro pageidavimu yra suremti 
naujų narių įvesdinimui vaka
rai, tai ši kuopa, pildydama 
Centro pageidavimą ir vertin
dama naujų narių norą būti 
šios garbingos organizacijos 
narėmis, rengia labai gražų 
bankietą naujų narių įvesdini
mui spalių 22 d., sekmadienį, 
Syrena gražioje svetainėje, 
4270-72 Archer Avė.

Bankietas prasidės 5:30 vai. 
vak. su gražiomis ceremonijo
mis, skania vakariene ir trum
pu, bet gražiu programų, šo
kiai ir kitos linksmybės prasi
dės 8 vai. vak. Nuoširdžiai 
kviečiame visus atsilankyti. 
Vieta jauki ir erdvi, o vaišių 
visiems užteks.

Bank. reng. komisija.

Adamovvski stai- 
pakeitė. Raketų 
trims “bukiams”toįą^žipjj jau reikės mokėti. Jis bus $10.

Y Jeiįii paskuljgsit pirmadienį
■ -^- sutaupysit $10.00. Bet jeigu

^VVaiz D^Pa?Pesn» aieiKHe lapicncio su- 
Inlįl sMnkiman ir yiįtiek palikit Le- 

igioųo nariais^/liada jau reikės ■ĖlS&o. .i .. i i vi , i .

. -v

Chicagoj -

yfeifp|-yąidįh
duos ĄJtiįęritti

■ gu negirdejotė
{pinigai nueis gėrąjn tikslui. Jęi- 

kuopa stato 
rie-Drbėl^rJ^;!^ e» salę ir pinigai butų n

7 Įprošalį. ' ■
ir pabė- f PaiP vakat> prime&ip; p. Da- , 

Adoniutė yfa cideriėte, ir gyve-
z. * • . čvtų IT r T'Yrt'tr'i411 >

Vokietija negali pradėti pfęn- 1402‘B / J°S mo".nebaigtas,;bet ;dąrbininkai

ir pabe

A na su tėvu, p, Datidoriim ad
ę, n’/'.kiį' z4* ■ r x < t'

syvos, nes neturį būtinų, žalia-
Vų, kurios yra reikalingos pėš-j: į *^1Urek 
tininkų ir karo aviacijoš dfen- >
syvai palaikyti.

Vokietijos vienintėlė 
yra dėfensyvis karas

-........

paveikslus; v*- Rs.V •

Salę Jau Nuomuoja.
Dariaus-Girėno Namas,

Priėmė Lažybas Nuo Policistų.
Per ilgą laiką Chicagos teisė

jai nebaudė “bukių”, suimtų už 
varymą arklių lažybų biznio. 
Pasiremdavo tai vienu, tai kitu 
techniškumu, ir suimtuosius pa- 
liuosuodavo.

Teisėjas S. 
ga tą paprotį 
teisme vakar
paskyrė aštrias, bausmes. Roy 
LeBlanc, nuo 6607 Champlain 
avenue, turi užsimokėti $225 
pabaudos, o du kiti — po $125. 
Jie yra John Barbour ir Char
les Austin, vienas nuo 4706 S. 
Parkway, kitas — nuo 120 E. 
Garfield Bulvaro.

Jie buvo *: suimti, kai priėmė 
pinigų lažyboms nuo civiliais 
rūbais pasirėdžiusių policistų.

dar;
i ne-‘p'-i. “ ° ■* ■■■ ■■ r

įtrukus uždės paskutinę plytą, ir 
^• lapkričio 11 d., kuopa namą iš-

| Remkite ttioš, kurie
1 r ■ garsinasi J

kilmingai. ąt• daryp .publikai. i
Namo salės (viena didelė), 

kelibs mažos) jau dabar yra 
nuomtiojamoš. Organizacijos, ‘

viltis rF. J. Bagočius 
Boston, Mass.”

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