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CITY OF FLINT GABENAMAS IVOKIE 
TUOS UOSTĄ

Iškilmėse sudegintos rubežiaus gairės 
Laisvės Varpas skamba

įeina

KAUNAS, spalio 27. — Ru
bežiaus gairės, kurios per 19 
metų skyrė Lietuvą nuo ViL 
niaus krašto ir senovinės Lie
tuvos .sostinės Vilniaus, penk
tadienį tapo sudegintos. Lietu- 
Vos, ..kariuomenė pradėjo žy
giuoti į Vilniaus kraštą.
' Lietuvos kariuomenė 

Vilniun šeštadienį.
Lenkai atėmė Lietuvai Vil

nių 1920 m. Neseniai pasira
šyta Lietuvos-Rusijos sutarti
mi Vilnius ir dalis Vilniaus 
krašto atiduoti Lietuvai.

Penktadienio iškilmėse, prieš 
Lietuvos kariuomenei įžygiuo
siant į Vilniaus kraštą, tarpe 
kitų dalyvavo generolas Raš
tikis, Lietuvos kariuomenės vy-

Nutrauktas Vokieti-, Rusijos sąlygos dar 
jos susisiekimas te
lefonu su užsieniais

nepriimtinos 
Suomijai

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 27. — Ketvirtadienį Vokie
tija buvo nutraukusi šešioms 
valandoms susisiekimą telefonu 
su Šveicarija, Luxembourgu, 
Belgija, Holandija ir Danija.

Penktadienio rytą vėl sulai
kytas Vokietijos susisiekimas 
telefonu su Luxembourgu ir 
A&stėrdamu. Be to, uždaryti 
rubežiai į Holandiją ir į Lu- 
xeiiibourgą.

Paryžiuje atsakingi 
atstovai kalba, kad gal 
ei Ai.’ ruošiasi rimtam 
vui.‘. % .

valdžios 
būt na- 
ofensy-

Vokietijai pradėsian 
ti smarkias atakas 
« prieš Angliją
LONDONAS, Anglija, spalio 

27. Britanijos karo vadovy
bė gauna pranešimų, jogei na
ciai Ucetina pradėti intensyvių 
lėktuvų kampaniją prieš Angli
ją. -^Vokiečių lėktuvai darysią 
po dešimtį ar daugiau atakų 
kasdien prieš Anglijos miestus 

A*ir laivyno bazes.

Šaukia vyriausiojo 
sovieto sesiją

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 27. — Rusijos vyriau
sias sovietas pašauktas nepa- 
praston sesijon. Sesija prasidės 
spalio 31 d. Viena pirmųjų jos 
užduočių bus užgirti neseniai 
pasirašytas Rusijos sutartis su 
Estija, Latvija ir Lietuva. 

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra*

Giedra; šalčiau; apystipriai 
šiaurės vakarų vėjai; saulė te
ka 6:17 v. r., leidžiasi 4:51 
vai. vak. Sekmadienį giedra.

riaiisias komanduotojas. Taip
gi dalyvavo ministerių kabine
to nariai. Kariuomenė pradėjo 
maršuoti, grojant karinei mu
zikai, susirinkusiems žmonėms 
džiaugsmingai pritariant ir ra
ketas į orą leidžiant.

Lietuvos kariuomenei, kuri 
įžygiavo Vilniaus kraštan, va
dovauja gen. Vitkauskas. Jis 
taipgi bus Lietuvos garnizono 
Vilniuje komanduotojas.

Tuo pačiu laiku, kai Lietu
vos kariuomenė ėmė žygiuoti į 
Vilnių, Kaune pradėjo gausti 
Laisvės Varpas, pažymėdamas, 
kad Lietuva atgavo Vilnių. Lais
vės Varpas yra J. Valstijų lie
tuvių dovana. Jis buvo skam
binamas penktadienį pirmą 
kartą.

HELSINKIS, Suomija, spa
lio 27. — Finansų ministeris, 
Dr. Tanneri . parejškę, kad Rur 
sija pakeitė savo reikalavimus 
Suomijai. Tačiau ir pakeisti, 
tie reikalavimai vis dar nepri
imtini Suomijai, pasakė Tan- 
ner.

Jis paaiškino, kad Suomijos 
delegacija išvyks j Maskvą de
ryboms su rusais tur būt at
einantį • sekmadienį.

Užsienių reikalų ministeris 
Errko pareiškė, kad viešai pa
skelbti derybų detalių valdžia 
šiandien negalinti. Tačiau par
lamentas tars paskutinį žodį 
Rusijos-Suomijos sutarties klau
simu.

Dr. Saul K. Padover,

Ji esanti autokratas.

jausmų, žmoniškumo.
moteris pakeitusi

k -

Amerikos moterys, 
jos kaltos — sako 

naciai
PRINCETON?-N. j., spalio 

27.
autoritetas Europos klausimuo
se, rašo Princetono žurnale 
“Public Opinion Quarterly” 
apie nacių propagandą Vokie
tijoje. Naciai skelbia, kad Ame
rikos moteris tai naujas ty
roms.
Graži, bet neturinti sielos, ne
turinti 
Amerikos
Amerikos respubliką į '“mote
rų valstybę.” Ir Amerikos ko
rupcija daugiausia pasireiš
kianti dėl to, kad moterys Ame
riką dominuojančios. *

Gal būt Vokietija už
puls Holandiją

------------------------------, (

LONDONAS, Anglija, spalio 
27. — Ketvirtadienį| ir penkta
dienį Vokietija nutraukė susi
siekimą telefonu su Luxem- 
bourgu, Holandija, Danija, Bel
gija ir Šveicarija.

Holandijos pasieny sukon
centruota daug nacių kariuo
menės. Londone diskusuojamas 
klausimas, ar tik naciai nesi
ruošia paimti Holandiją ir iš 
jos pajūrio bazių pradėti lėk
tuvų atakas prieš" Angliją.

Italiją ir Graikija 
planuoja draugin

gumo paktą
ROMA, Italija, spalio 27. — 

Italija ir Graikija planuoja nau
ją draugingumo paktą. Sena
sis paktaš* netolimoj ateity iš
sibaigia, tad italai ir graikai 
ruošiasi’ pradėti derybas nau
jai sutarčiai padaryti.

Istanbųlp, Turkijos sostines, 
pranešiipas sąko, kad Turkija, 
Iranas,., Ipakras ir Afganistanas 
padarė p^kfą, 'sovietų Rusijos 
ekspansijai -aibiniuose rytuose 
ir pietuose sulaikyti.

bia universiteto sky
rius baisus

NEW YORK, N. Y., spalio 
27. — Katalikų universiteto 
profesorius, kunigas Geoffrey 
O’Connell, kalbėdamas tūlos ka
talikų organizacijos susirinki
mui pareiškė, kad didžiausiu 
pavojum Jungtinėms Valsti
joms gresia Golumbia univer
siteto mokytojų skyrius, kur 
mokytojauja išgarsėję profeso
riai John Dewey, VVilliam H. 
Kilpatrick, Edward Tomdike ir 
Harold Rugg. Pasak kunigo, ši
tas mokytojų skyrius yra pa
vojingas todėl, kad minėti pro
fesoriai jame mokina.

Tokią pat mintį, kaip kuni
gas O’Connell, išreiškė kitas 
žymus katalikų darbuotojas, 
Thomas F. Woodlock — žymus 
todėl, kad yra Wall Street žur
nalo redaktorius padėjėjas ir 
buvęs 'fcarpvalstijinės Versli
ninkų Komisijos narys.

i

Paskyrė mirties 
bausmę šnipams

,, ,z --; • ■ ; . "

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 27. —- Francuzijos karo teis
mas paskyrė mirties bausmę 
Dr-ui Kari Roos ir vienam ,
Francuzijos kareiviui, kurio Nors airiai nerodo meilės nė 
pavardė nepaskelbta; Jiedu bu- britams, tačiau jų nuotaika 
vo kaltinami kaipo Vokietijos prieš vokiečius kas kartas stip- 
šnipai. šešiems kitiems frąncu-^ėja. Nepasitenkinimas Airijos 
zams ryšium su šnipinėj imu neutralitetų augąs, sako prane- 
pasklrtoš lengvesnės bausmes. Išimai gaunami iš Airijos.

LAKO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

WASHINdTQN, D. C., spa
lio ’27. — 67 balsais prieš 22 
Jungt. Valstijų senatas penkta
dienį /nutarė pąnaikinti ęmbar- 
go (drausmę} siuntimui ginklų 
kariaujančioms šalims.

---- X—X—X-----

KAUNAS,’spalio 27, *
tuves kariuomene , penktadienį 
įžygiavo į Vilniaus kraštą. Pa
tį Vilnių lietuviai užims šešta; 
dienj.z • <

Lie-

---- X—X-----X— į

OSLO, Norvegija, spalio .27. 
— Amerikos laivas City bt‘ 
Flint penktadienį buvęs Norve
gijos pakraščiuose. Jį vairuoja 
Vokietijos karo laivo Deutsch- 
Ihnd jūreiviai. City of Flint ga
benamas į nežinomą uostą.

«. ---- X---- X—X-----

P ARY ŽIU S, ‘ Francuzija, spa
lio 27. — Vokietija uždarė sa
vo rubežių į Luxembourgą ir 
j Holandiją. Nutraukė susisie
kimą telefonu su Šveicarija, 
Luxembourgu, Belgija, Holan
dija ir Danija.

* ---- X-----X——X-----

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 27. — -Vokiečiai ir bolše
vikai padare susitarimą, pagal 
kurį rusai pasiųs į Vokietiją 
per ateinančius' ; du mėnesius 
1,000,000 tonų pašaro gyvu
liams.

—-X—X-----X-----

PARYŽIUS, iFrancuzija, spa
lio 27. — Nacių greitoji arti
lerija, tankai ir kitoki pabūk
lai, vartojami ofensyve, atga
benti į priešakines Siegfried li
nijos pozicijas.

---- X---- X—X—

' LONDONAS, Anglija, spalio 
27. —- Londone reiškiama nuo
mone, kad artimoj ateity nacių 
lėktuvai pradės smarkiau pul
ti Angliją, padarydami net po 
dešimtį ar daugiau atakų kas
dien.

';—x—X—X—■
LONDONAS, Anglija, spalio 

27. —- Airijoje reiškiasi ;vis di
desnė neapykanta naciams.

Londone reiškiama nuo-

pav. Lietuvos kariuomenė

Krausto iš pasienio 
civilius Francuzijos 

gyventojus
PARYŽIUS, Francuzija, spa 

lio 27. — Francuzįjos pasienyc 
pagal JReiuą, jau* yra iškrau
styti civiliai gyventojai .šešių 
mylių platumo ruožu. Dabar 
valdžia pradėjo kraustyti ęi'vi 
liūs gyventojus tose srityse iš 
antro šešių mylių ruožo. Bus 
iškraustyti civiliai gyventojai 
12 mylių platumo ruože visoj 
zonoje nuo Strasbourgo iki 
Šveicarijos rubežiaus.

Agitacija prieš karą 
prigavinga — sako 

prez. Rooseveltas
spa- 
pra-

WASHINGTON, D. C., 
lio 27. — Europos karui 
sidėjus politikieriai Jungt. Val
stijose — kongrese, per spau
dą, per radiją, įvairiuose susi
rinkimuose—mušdamiesi kumš- 
čia į krutinę skelbia, kad jie 
nori išgelbėti Ameriką, nuo įsi
vėlimo į Europos karą.

Kalbėdamas pereitą ketvirta
dienį per radiją prez. Roose- 
veltas pareiškė, kad ta politi
kierių litanija esanti klastin
ga, prigavinga. Dalykas -toks, 
pasakė prezidentas, kad nė vie
nas atsakingas federalios vald
žios atstovas, ne 'vienas valsti
jų valdžių, ne vienas munici
palitetų atsakingas atstovas 
dagi neprasitarė su sumanymu 
stumti Jungt. Valstijas į karo 
verpetą.

Popiežius išleido 
encikliką

ROMA, Italija, spalio 27. — 
Popiežius Pijus penktadienį iš
leido ilg< encikliką. Tarp ko 
kita popiežius sako, kad neri
bota valstybės galia nė tik už
gauna šalies vidaus gyvenimą 
bet taipgi pažeidžia vienų su 
kitomis valstybių santykius.kitomis valstybių santykius. 
Popiežius nemini vardais nė 
Vokietijos, ne Rusijos, tačiau 
iš viso jo rašto matyti, kad jis 
atakuoja nacių Vokietiją ir So- 

ijyietų Rusiją.
Enciklika yra 

kitus dalykus.
/ , 4 ’ ’’ \

ilga ir liečia

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 27. — Oficialus pranešimai 
sako, kad Amerikos laivą City 
of Flint vairuoja vokiečiai jū
reiviai, Vokietijos karo laivo 
Deutschland įgulos nariai. Penk
tadienį laivas buvęs Norvegijos 
pakraščiuose. Jis plaukia povai 
į anglų blokados zoną. Vairuo
ją jį vokiečiai tikisi praslisti 
blokadą ir nugabenti City of 
Flint į Vokietijos uostą — vei
kiausia į Hamburgą.

Hamburge specialus teismas

Kelias Į taiką atda
ras — sako japonas

SHANGHAI, Kinija, spalio 
27. — Japonijos admirolas No- 
mura korespondentams penkta
dienį pasakė, kad kelias i tai
ką Kinijoj yra atdaras, jeigu 
tik Kihijos vyriausybė norėtų 
taikytis su Japonija. Bet kokio
mis sąlygomis Japonija sutiktų 
taikytis, tai admirolas atsisa
kė paaiškinti.

Vokietijos tankai, 
greitoji artilerija 
—! priešakinėj 

linijoje
PARYŽIUS, Francuzija, spa- 

io 27. — Francuzų kariuome
nės skautai praneša, kad na
ciai atgabeno į priešakines 
Siegfried linijos pozicijas tan
kus, greit šaujančią artileriją 
ir kitokius karo pabūklus var
tojamus ofensyve.

Kitos žinios sako, jogei fron
te ir užfrontėje vokiečiai turi 
sukoncentravę apie 1,500,000 
vyrų. Francuzų karo vadovy
bės manymu tenka laukti dide
lio nacių ofensyvo. Gal būt vo
kiečiai palauksią iki pasikeis 
dabartinis lietingas oras, bet 
ofensyvas iš visų vokiečių pri
siruošimų atrodo neišvengia
mas.

Lenkai žemesnėj vie 
toj Vokietijoje

BROMBERG, Vokietija, (bu
vusi Lenkija}, spalio 271 — Na
cių komisioniefjs Kampe išlei
do penktadienį įsakymą, kuris 
reikalauja, kad šitoje buvusio
je lenkų, bet užkariautoje Vo
kiečių teritorijoje lenkai krau
tuvėse, dirbtuvėse ir viešosiose 
įstaigose butų skaitomi kaipo 
prastesni už vokiečius. Įsako
ma lenkams patarnauti tik po 
to,z kai jau patarnavimas bus 
suteiktas vokiečiams.

Belgija kariaus 
prieš užpuolimą

BRUSSELS, Belgija, spalio 
27. — Belgijos karalius Leo
poldas, kalbėdamas per radiją 
pasakė, kad šalis yra prisiruo- 
šusi kariauti, jeigu priešai už
puls ją. Belgijos pasiryžimas 
gintis taip didelis, kaip- 1914 
metais, bet jos pajėgos šian
dien esančios dešimtį kartų di
desnės nei 1914 metais;• •

išspręs klausimą, ar vokiečiai 
teisėtai suėmė Amerikos laivą.

Jungt. Valstijų ambasadorius 
Rusijai mėgino pasimatyti su 
sovietų vyriausybės atsakin
gais atstovais ir pasikalbėti dėl 
City of Flint likimo, kad tik 
vokiečiai atgabeno laivą į Mur
manską. Bet rusų vyriausybė 
buvo perdaug “užimta”, ir'jtik 
penktadienį ambasadoriui pa. 
vyko reikalą apsvarstyti su so
vietų atstovu. Bet jau vokiečiai 
buvo išgabenę City of Flint iš 
Murmansko.

Senatas priėmė neu 
tralumo bilių

WASHINGTON, D. C. 
spalio 27.—Senatas penkta
dienio vakare priėmė admi
nistracijos proponuojamą J. 
Valstijų neutralumo b:lių. 
BiEus priimtas 63 balsais 
prieš 30. Manoma, atstovų 
rumus jis pasieks ateinantį 
antradienį. Ir atstovų rū
muose numatoma smarki 
kova dėl biliaus, bet admi
nistracijos šalininkai t kiši 
’ovą laimėti.

Senatas atmetė 
embargo

WASHINGTON, D. C., spa
lio 27. — Jungt. Valstijų sena
tas penktadienį 67 balsais prieš 
22 atmetė embargo (drausmę) 
siųsti ginklus kariaujančioms 
šalims.

Senato balsavimas padarė ke
lią galutiniam priėmimui sena
te valdžios siūlomo neutralu
mo biliaus, kuris, greta panai
kinimo embargo, turi punktus 
reguliuojančius Jungt. Valstijų 
prekybą su kariaujančiomis ša
limis.

Panaikinti embargo reko
mendavo prez. Rooseveltas, kai 
jis sušaukė kongresą nepapra
stai sesijai. ' <

Senato priimtas neutralumo 
bilius eis i atstovų rumus. Ma
noma, čia debatai Jtrtis trum
pesni. Bet biliaus priešininkai 
tikisi ir atstovų rūmuose smar
kios kovos.

Užtiko sudaužytą 
submariną

LONDONAS, Anglija, spalio 
27. —.Britanijos admiralitetas 
paskelbė, kad užtiktas sudau
žytas Vokietijos submarinas. 
Vieta kur jis užtiktas, yra — 
Goodwin Sands seklumos. Bri
tanijos narai surado submari- 
ne ir 50 jūreivių lavonų.

OSLO, Norvegija, spalio 27. 
— Krašto apsaugos ministeris 
Christian Frederik paskelbė, 
kad Norvegija išleis dar $13,- 
000,000 greta pirmiau asignuo
tų šitiems reikalams sumų.

STOCKHOLM, Švedija, spa
lio 27. — Už nuopelnus medi
cinos srity Nobelio prizas pa
skirtas vokiečiui daktarui Ger- 
hart Domagk’ui. Tačiau dakta
ras laukia nacių vyriausybės 
įgaliojimo prizą priimti.
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MAISTAS Ir vitaminai
Rašo Dr. A. J. GUSSEN, Cicero, III. ,

daug pagelbėjo Fleischrrianno 
Laboratorijos^ kuris suteikė ne
mažai moksliniu procesu džio
vintų mielių karves šerti.

Žinoma, reikėjo praktiškai 
įrodyti, kad džiovintomis mie-

IV
Pienas su Vitaminu D

Pasėkoj mokslinių maisto ty
rimų surasta Vitaminas D ir jis 
dabar gamirfhmas piene.

1927 metais Dr. Hess tyre jemis šeriamų karvių pienas 
įvairią maisto sudėtį ir rado4’yra svarbus sveikatos atžvilgiu, 
kad ultravioletiniais spinduliais praktišką j į įrodymą davė Dr. 
džiovintos mielės tinka kaip Hess ir jo kolegos, New Yorko 
vaistas suminkštėjusius kaulus vaikų ligoninėj. Čia buvo šim- 
gydyti. Gi Vokietijoje panašius (as vaikų, dauguma sergančių 
tyrimus darydamas Dr. Wack- kauių suminkštėjimo liga. Dr. 
dėl surado, kad šeriant karves Hess pieną sU vitaminu D nau

dojo 'kaulų suminkštėjimo liga 
sergančių vaikų dietoj. Kiek
vienam vaikui kasdien buvo 
duodama trys ketvirtadaliai 
kvortos pieno su vitaminu D. 
Bandymai daryta per mėnesį 
laiko. Paskui vaikus išegzami- 
havus pasirodė, kad visi sirgę 
kaulų suminkštėjimo liga pagi
jo. ‘

Antrą panašų eksperimentą 
darė daktarai Wyman ir But- 
ler, valkų ligoninėj Bostone. 
1931 metų kovo 17 d. ligoninėn 

(atgabenta aštuonių mėnesių kū
dikis, rimtai sefgąs kaulų su
minkštėjimo liga. Taip jau bu- 

|VO itlfektuotl jo kvėpavimo or- 
J ganai ir matėsi pradinių ženk
lų plaučių įdegimo. Kūno tem
peratūra buvo 102 F.

Vaikui buvo nustatyta dieta, 
kurion įėjo ir pienas su vitami- 

j nu D. Po kelių dienų Yaiko 
• karštis praėjo. Po trijų mėne
sių eksperimentinio gydymo 
vaikas beveik pasveiko.
/Iki šiol daktarai Hess, Wy- 
man, Butler, Krauss, Be|hke ir 
Monroe jau yra užrekordavę vi
są eilę įvykių, kur ligoniai bu
vę pagydyti pienų su vitaminu 
tf. Ligoninių. ., gi tyrimai rodo,- 
kad apsaugojimui vaikų nuo 
kaulų suminkštėjimo ligos bei 
jos gydymui pienas šit vitami
nu D yra 25% naudingesnis už 
treskos aliejų ir 5% už viester-

ultravioletiniais spinduliais džio
vintomis mielėmis jos gamina 
pienų, kuriame yra vitamino 
D. Tačiau pati šio atradimo 
garbė teko Amerikai, nes Wis- 
consihd‘bzUnievrsiteto profeso
rius, Harry Steenbock, bendrai 
su savo kolegomis, pats pirmas 
padarė tikruosius eksperimen
tinius bandymus ir savo atra
dimu užpatentavo. šiam darbui

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

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

sveikatos patarnavimą

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALtJMET 4178.

Listen to and Advertise dver
PALANDECH’S YUGOSLAV RADIO
Fdk Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago ■— Har. 3006

Rev. Bųrtorf J. McKinnell su Žmoilų saVo dukters 
Wirmie Ruth Judd, teisme 1932 m«

' ■. i

—

reikalus vedo, kaip tai: Kun. J. 
Ambotas, J. Ambraziejus, adv. 
F. J. Bagočius, p. p. Bukšnaitis, 
M. W. Busit, Dr. A. pącevičius, 
p. V. Borfeika, kun.'R. Gudaitis, 
p. K. Kasaitisi R. Karuža, kun. 
P. Kemėšis, p. S. Kišonas, p. J.
W. Liūtkhūskas, adv. S. J. Lo- 
patto, V. Lazdinas, kun. V. Ma- 

1 tūlai lis, kun. N. Petkus, p. V. K. 
Račkauskas, Jonas Strimaitis,
X. Slrumskie, B. J. Scliegaus, 
pp. J. šliupas, J. O. Širvydas, p. 
J. 8. Vasiliauskas* J. p. Valuko- 
hję, p. J. N. Varnės, Dr. B. K. 
Vencius, įp-lė B. VąškevičiUtė, p. 
P. J. Žuris, p. F. Živatas, p. A. 
Žukas. Viso 35 direktoriai, ko
dėl reikalaujama iš musų trijų 
sumokėti visus B-vės žuvusius 
kapitalus? Jei skundikams rupi 
rasti teisybę, tai turėtų taip ir 
elgtis, —- ieškoti žuvusių indė
lių nuo visų iš įvairių šaltinių.

Jei skundėjams rūpėjo suras
ti teisybė, taį kodėl niekuomet 
nesikreipė į direktorius ir ne
pareikalavo jiems leisti padary
ki savo kontrolę. Jei direktoriai

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Kiekvieną dieną 

6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252
Subatoj ir Nedėlioj
Central Avenue, 
Heverly Shores,

Indiana 
Tel. Mich. City 

2799—R3.

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

1 . ................  ■■■■ " ' ............................... ................. . . ...................- ■* .... .. ’J ■■■ I !■■■.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
- .............. ■' .. J ......; ............................................ -J: '

Ar skundėjas interesuotas Ėt-ves reikalais ? 
Ar skundėjams rūpėjo’IpaffrlFteisybė?

. KUR KITI ATSAKOMINGIEJI ORGANAI?
—ii........... .

to banko ‘ “TfeRŽųrer'*. ‘S^in“ 
džlau yįemJilM^ savo Kontrolę. Jei direktoriai
man ųžų^ų,./jogf W1) t atsisak taJ žinoma tUQA 
k(mipę|enti§kąs Yėsji: toki kom- 
pilkuotą B-vės finansinį “Led-

Šitos visos korltrėlės niekuo
met nieko blogo’1 nerado prieš 
tuos asmenis, kurtė dabar tąso
mi teisme, priėšii$di jie buvo 
perrenkami, ku6iriėt jiį tarny
bos laikas baigdavosi ilgesniam 
tarnavimui, o dabdiv Skundikai! 
verčia visą ‘bedą’ ’B-vęs ne- 
pasisekim^us ant trijų asmenų ir 
reikalauja išsiteisinti iš darmųą 
užmetimų, jei tie trys asmenys 
kaltinami, tai kodėl nėkaįtinft- 
nii visi direktoriai, kurie B-vėS

-_________ - _____ _____ -2_________'1

(Tęsinys)
ĮKud 'pamatuoja skundikai, 

kad Lietuvoje B-Vės indėliai bu
vo verti $100,000? B-vės knygos 
parodo, kad tos visos akcijos 
sudėjus krūvon buvo vertos ant 

s $47,063.95. Kuomet 
. šėrlninkai pilname levo-

v

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį. )

DR. BRUNO J. \
ZUBRICKAS / 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd SL 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

ir

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Špecialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 12 popiet. 
Daugely j atsitikimų akys, atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1378.

, , Km Lietuviai paktarai

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė.
(prie Kedzie Avė.) 

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

Trečiadieniais Susitarus .
\ Tel. Lafayette 3151met kreiptis teismo keliu pri

versti direktorius skaitytis su 
skundikų reikaiaviinais. Bet da
bar at yra kokis nors atsaky
mas, kukiais sumetimais skun
dikai kreipėsi teisman?

į tai galima tik du atsakymus 
surasti, — viena, tai išniekinti 
tuos ašmenis, kurie yra patrauk
ti politiniais sumetimais teis- 
HĮtfU, ir antra — tai padarytas 
likvidacijos komisijos nariui pa- 

j reiškimas, kad ši byla gali kaš
tuoti arti 20,000 dolerių.

—A. B. Strimaitis 
(GALAS)

K

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 
2600 West 63rd Street

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

popieros $47,063.95 
1936 m.
rūme susirinkę nutarė visus rei
kalus likviduoti, tą darbą iki 
galui atlikti pavedė direldoria- 
tųi ir specialiai išrinktai komi
sijai, tai pagal įstatymus, kaip 
mums aiškino musų legalis pa 
tarėjas adv. F. j. Bagočius, ir 
vėliau gautas laiškas iš Del. 
Valst. apdraudos departamento 
nurodė, kad laike 3 metą nuo 
dienos čarterio atšaukimo, di
rektoriai visus likvidacijos dar
bus privalo baigti nevėliau kkij) 
bal. mėn. 1940 m. Tątai ir Lie
tuvoj indėliai būtinai reikėjo 
pasirūpinti paversti į grynus pi
nigus, indėlius parduoti už ge
riausią kainą, kokią buvo gali
ma gauti. Direktoriai eidami 
savo pareigas ieškojo pirkikų 
čion Amerikoje, buvo pasiūlyta 
kai kuriems šėririinkariĮg ir mu
sų vice-pirminihkiii ad</; F. J.

- Bagočiui, bet Lietuvoje siau
čiant pavojui, lenkams grasi
na n teužimti Lietuvą ir Hitleriui 
atplėšus Klaipėdos kraštą Ame
rikos lietuviai su nepasitikėji
mu pradėjo žiūrėti į Lietuvos 
ateitį ir išsilaikymą, tad apie 
pirkimą akcijų ar Lietuvon ke
liavimą apsigyventi nei kalbos 
nebuvo, todėl ir pirkikų akci
joms neatsirado. Reikėjo tad 
kreiptis Lietuvoje prie financie- 
rių siūlant atpirkti tas akcijas. 
Laime, kad likvidacijos Komi
sijos pirmininku yra Lietuvos 
Generalinis Konsulas, su kurio 
patyrimais ir pažintimi Lietu
voje džiaugėsi direktoriai tokią 
sumą už tas akcijas gavę. Lie
tuvos indėliai parduota ūž $28,- 
936.25.

Skundikai savo skunde Ir lai
kraščiuose sako, kad Šėrininkai 
nebuvo prileidžiami prie kon
trolės ir patikrinimo B-vės rei
kalų. Tas yra gryna neteisybė. 
Kiekvienais metais pirm metiu 
nių seimų direktoriai pakvies
davo iš šėrininkų tris ašmenis 
peržiūrėti B-vės stovį, ir tokios 
komisijos visuomet patiekė šė
rininkų susirinkimams savo ra
portus, kurie ir dabar randasi 
B-vės protokolų knygoje su 
kontrolierių orginaliais para
šais. Be to, šėrininkų suvažiavij 
me 1921 m. vasario 21 d. buvo 
išrinkta specialė revizijos komi
sija iš trijų ašmenų. Šita komi
sija dirbo apskritus metus ir 
1922 m. seime pateikė savo pil
ną raportą, ką ų surado nuo 
pat B-ves įsikūrimo, ikį tai die
nai. Komisiją sudarė, p. F. ži- 
vatas, vėl. V. Lazdynas tir p-le 
B. Vaškeyičiųte. Bendrovė už
laikė prim mano atėjimo kaipo 
sėkr. prisaįkytą “public aęcpunL 
ant”, kuris priruošdAVo finan
sinius stątementUs. Aš per ištisą 
savo tarnybos - laiką savo kas
tais sąmdžiau buhalterį suvedi
mui sąskaitų. Jis tarnauja kai
po vyriausias knygyedis per pa
staruosius 26 metų viename 
New Yorko Banke ir dabar yra

DR. ,G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

-'Nedėliomis pagal sutartį.
8
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J LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
L,i;' r'fJnoM' j .- •'
SENIAUSIĄ IR DIDŽ1AUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

;; AMBULANCE ,
,/'jR- L'rJlii.. .■ 1 .H ■

Viši Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.
44'47 South Fairfield Avenue j

Telefonu LAFAXŠXTK «7M

T'“si J koplyčios visose1J V 1< 1 Chicagos dalyse

LIETUVIAI

U’<,<

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
' 756 Wėst 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

■į
Si . • .'f.’ « ■' . \

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

% X su POVHjV MXTIMIKBV.

; ■ ...plA... : i .-4 r; .... .• ■ '■ g-      —>

Laidotuvių Direktoriai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted 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 Park 3395

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

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

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonus Republic 7868

KITATAUČIAI ~
DR. HERZMAN

■ ... :Iš; rusuos'
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BĘVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUfc 
Ofiso valandos:

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

ADVOKATAI
te*

9

nuo 
8939

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS ir chirurgas

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

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

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dienĄ, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vhl. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Tclephone PLAZA 3200

Office aiid Res. Phone Calumet 7477 
Office Hoursf 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. MIKELIS
PHYSICIAN AND SURGEON

3261 So. Halsted Street
Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lt Aklttiuš Prithikd 
8343 S. HALSTED ST.

- * - .............. .... i. ....... ..t

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halgted Street

»•' iilv; MM • ■ ■ Ji• . Y ' r* Jk5 • ‘ 4* I

■ r

S. P. MAŽEIKĄ
3319 Lituanica Avenue
-

t.-'

Vii

u.,1

^fcB***

Yards 0782
e>. d

iluuiiftHliiaiihihiiiiiihtiitiiiif COMPLETELY AUIOMAHC

TOASTMASTER k ^-TOASTER
NARIAI ž

Kreipkitės prie Danfel Furniture Co. dėl visokių elektri- 
kinių reikmenų.

Sis Toastmaster Toaster yra gražiausia dovana bile kam.

DANFEL FURNITURE COMPANY
2602 West 69th Street

•• DANIELIUS T. KEZE9, Sav.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Rųn iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65

5 tonus ar daugiau ........ ................... TI /'
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Sales Tax ekstra.

6U i~. — O.ii id

KLAUSYKIME
siiTiHiERD RYTMETINIŲ

IJETUVBKV RADIO
PROGRAMŲ “S

Chicagos, 
Cicero
Lietuvių

Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
SOŠE i MIESTO

DALYSE
. ' i * •« A ■ i t

h ■■ bAu *i ■        4 4-i

ANTHONY B. PETKUS
Q834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

4348 S. California Avenue

Phoųe Gr°vehill 0142
Phpne Cicero 2109

. J. LIULEVIČIŪS
Phpne Lafayette 3572

YARDS 1419

1646 46th Street
I. J. ZOLP Phone Yardš 0781

>4—

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone Ganai 251S2314 West ŽBtd Place 

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullrhan 1270

4704 So. We^tetn Avenuė
ALBERT V. PETKUS

Ph0ne Lafayette 8024

į® ANTANAS M. PHILLIPS ji|
3307 Lituanika Avenue «(,. Phorte Yards 4908

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597 K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

SL

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

i Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel LAJFAYETTE 8650

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St.
Room 1230 

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE” 
* •- , . J.. .z- » — -* » w • m r



NAUJIENOS, Chicago, 111.
liūliu iLi'i. '■ »|u' ■ 'A. ■■ ■■ ii>.i u >■ ■—

šeštadienis, spalių 28, 1939 3

scįurreoem

BEI S.L.A. NUOSAVYBIŲ TVARKYMO
CHICAGOJ A

Karšto Vandens 
Apšildymo 
įrengimai

f COMPLETE 1

$195
k MATERIALS A

NEREIKIA 
RANKPI

NIGIŲ
36 Men. Išsimokėti

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

Dykai aptkaičiuoti • Ba priavolią TJfe
Ekspertų inžinierių patarnavimas CALUMET 5200

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

LOW PRICES-— PAYMENTS AS LOW AS $5 PER MONTH

U bėrai Allow- 
ance on vour 
oid nlumbinr.

SPECIALIAI SUMAŽINTA
Modernistinis Maudynės Įrengimas 

susideda iš 4% pd. Recess vanos, Wall 
Hung Lavatory, klozeto,^ _ —
įrengimo su balta sėdynėj^ „85
—PIRMOS KOKYBĖS. 41R , 
Naujas tiktai .................... ■ th*.

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

5QUARE DEAL/> -s&r
__________ PLUMBING Į Buduret Plan.

-mwhw’o».N2X KBAtinG/^
1725

So. State St
CAL. 5200 

OPBH IVENINOS UNTIL 7:20

BRANCH

zx 9302
Commercial Avė.

S AG. 1924 
5UNDAY UNTIL I P. M.

Vienintelis Lietuvių MEDŽIO SANDĖLIS 
įvairių rūšių medžiaga statymui ir taisymui na- ’ 
mų. PorČių ir garažų. Durių langų ir kitokių mę- I

' JYL. ________ _________ ______________ _______ — ________X*_________ A____ 1____'Y?______ i »5džių, popiera stogams ir porčiams. Apskaičiavi
mas dykai.

Gera medžiaga dėl apkalimo porčių už labai 
prieinant kainą.]

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

Atdara vakarais ir nedėliomis. 
DUODAME IŠMOKĖJIMAIS.

S.L.A. pildomoji taryba pa- dati darJ ir sėntįjų anglių. Pra 
skyrė mane tvarkyti nuosavybes džioj pirkau iš tos pačios viė 
Chicagoj nuo 1 d. balandžio šių tos, kur pirmiau buvo perkama, 
metų. Iki tol jas tvarkė kitas Tik kada kai kuriądženitoriai 
pild. tarybos narys, adv. K. P. ėmė skųstis angliui prastumų 
Gugįg. Kaip pirmiau jam, taip:1 
dabar man kai kurie priekabių ! 
ieškotojai daro įvairių priekaiš
tų. Kad neimti visos atsakomy
bės vienam, jis buvo sudaręs 
komisiją, į kurią įėjo ir p. Juo- 
as Hertmanavičius, kuris nėra 
nė S.L.A. narys. Adv. K. Guglui 
rezignavus iš namų manažeriaus 
vietos ir man užėmus jo parei
gas, aš irgi paskyriau komisiją,

H 
H

MODERNINKITE SAVO NAMUS
ŠIAIS DAIKTAIS:

MODERNAS 
MAUDYKLĖS

3 ŠMOTŲ ĮREN
GIMAS

.  $67.50

NAUJAS VANDENS ŠILDYTUVAS
Pigus kaip $195.00

<

•r
•

1 1 1
•

1 ■J

Moderną 42” Virtuvė
- Sinka ir Ka- < 4| Q CLO

binetas Tik ..... A I/iOV
Ateikite i musų parodos kambarį ir 
namatykit ypatingas vertybes, ko
kias'galim jums pasiūlyti—pirm ne
gu nakils kainos. .
PIRKIT DABAR — SUTAUPYKIT 

PINIGU. LENGVUS TERMINAI 
■ m ■ .................... n i......... iii .imu

v
S. DIPPER, Plrbi g & Heating Supply Co.
1547-51 W. 51 St., Ashland A v. j rytus. Tel. Yards 2255-2256

SLA narius iš įvairių kuopų —- 
J. Pučkorių iš Roselando, K., 
Liutkų iš Marąuette Parko, V. 
Stulpinų iš Bridgeporto ir J. 
Naujalį iš North Side. Senosios 
komisijos nariams buvo paveda
mos nuosavybes manažeriauti ir 
jie buvo suinteresuoti šiokiu to
kiu uždarbiu. Gi mano sudary
tosios komisijos nariai jokio at
lyginimo neima.

z • 7 •Kaip pirmesmam manažėriui 
taip ir man niekas kitas jokios 
kontrolės komisijos neskyrė. Ir 
man stebėtina, kad p. Juozas 
Hertmanąvičius rašo Sandaroj 
apie kokią tai Kontrolės Komi
siją, kuri pirmiau buvusi, o da
bar jos nelikę. Tiesa, mano su
daryto j komisijoj nėra p. Herp 

(manavičiąus, bet jis, nebūdamas 
SLA nariu, ir negali patekti į 
musų organizacijos komisijas. 
Ir iš viso jisai neprivalėtų kiš> 
lis į jos reikalus. Aš sudariau 
komisiją iš nuoširdžių, teisingų, 
sumanių ir darbščių Susivieni
jimo veikėjų, kurie nėra suin
teresuoti jokiu uždarbiu. Ne 
mano, o organizacijos naudai ji 
dirba. Su ja aš apžiūriu nuosa
vybes ir su ja tariuosi visais 
nuosavybių reikalais. Eidama 
savo pareigas sąžiningai ir tei
singai, aš nesibaidau jokios kon
trolės negi mano darbo patikri
nimo. Dar maloniau man butų, 
jeigu ir SLA Kontrolės Komi
sijos nariai ir kiti viršininkai 
artimai susipažintų, ar tinkamai 
aš tvarkau SLA nuosavybes 
Chicagoj.

Kadangi apie tas nuosavybes 
ėjo įvairus gandai spaudoj n 
žmonėse ir kadangi norėjau S. 
L.A. narius informuoti apie tik
rąją tų nuosavybių vertę ir pa
dėtį, todėl trumpai jas aprašiau 
Tėvynėje ir daviau raportą iŠ 4 
mėnesių mano manažmento. 
P-ui J. Hertmanavičiui šitas ma
no raportas nepatiko, ir jis ste
bėtinai nedžentelmeniškai pasi- 
koliojęs primeta man melagys
tes. Jis sako ir mane buvus toj 
komisijoj, kuri buvo sudarytą 
pirmesniojo manažeriaus. Bet 
yra faktas, kad aš niekad toj 
komisijoj nebuvau ir niekas 
manęs į ją nekvietė. Tik kada 
kai kurie Pild. Tarybos nartai 
:š rytinių valstijų buvo nužiū
rėję, .kad Chicagoj išleidžiama 
perdaug pinigų anglims ir' a L 
Zykę ėmė teirautis apie tai, tai 
ir man teko būti tame posėdyj.

Ką aš raportuoju Tėvynei a 
)ie SLA nuosavybes Chicagoj, 
ai yra paprasti faktai, kurių 
įei aš, nei niekas kitas pakeis- 
i negali. Man visai nerūpėjo ne 

■}. J. Hertmanavičių, negi ką lįi- 
ą užgauti, todėl savo raporte 
leminėjau nė vienos pavardės— 
kas tą ar kitą nuosavybę pir- 
niaus tvarkė. Kadangi jis pats 
Sandaroj pasiskelbė, kurių mu* 
;ų nuosavybių tvarkytoju jis 
juvęs ir kądangi rie visi jo pa
duotieji faktai atitinka tikrybės, 
kiti dar yra tendencingai iš
kreipti, tai priversta esu pada 
yti kelias pastabas.

Anglių klausimas.
Del anglių neisiu į smulkius 

disputus. Aš jas perku pigiau, 
negu kad seniau buvo mokama. 
Ar mano perkamos anglys yra 
geresnės ar prastesnės, tik var
totojai gali pasakyti. sKada pa
ėmiau namus manažeriauti, ra*

pakeičiau pirkimo Metą. Dąbaf 
(niekas nesiskundžia, bet džiaur 
giasi pakeitimu. Balandžio mė 
nesyj 6423-25 S. Wašhtenay^ 
Avė., randauninkai skundėsi dėl 
šilumos , ir karšto vandens sto
kos ir kaltino pečiaus mažumą 
ir nemoderniškumą, kas tuoj 
pasikeitė/ kitas anglis pradėjus 
vartoti. - <

Tiek to. Laikas parodys, kiek 
bus patenkinti .dąenitoriai ir 
randauninkai' mąųęi ^perkamo
mis anglimis ir kiek jos atseis 
Susivienijimui. ‘; 1 n

7036-38 S.;(Xa!e Avė.

S
s J. Hėrtmariavičruš nu- 
) pagavęs manė nežinant, 
yra narnąs po riUm. 7036- 
Yale Avė., neis aš pažymėk 
jau, jog ten yra 6 butai po 6 

kambarius. Tiesa, apačioj yrą 
du butai po 5 kambarius. Tokia 
mažmožys ir tiek džiaugsmo! 

.j Jis klausia, kųrįąme bute ne« 
ra sienos tarp įdegamojo ir se
klyčios. Trečiame, aukšte abie
juose butuose tosįdienos nebu* 
vo; Jisai nekaltas,( kad jos ne
buvo. Kiekvienas, kas atėjo šitų 
butų randuoti, reikalavo tos sie
nos. Na, ir ji padaryta. Argi 
reikia ją, išardyti? Antrame auk
šte (7038) irgi sienos nėra tarp 
miegamojo ir seklyčios. O tas 
miegamasis yrą vartojamas jąe' 
muzikai, bet miegojimui. Ir čiu 
sieną reikės dėti. Argi aš kalti
nau p. J. H. už šitų sienų ne
buvimą? ;7;'įįv'\

P-as J. Herlrngp^vičius rašo: 
“Apleisdamas agentavimą, pali
kau visą namą pilhą rendaunin- 
kų.” Jisąi turėtų žinoti, kad tre
čiame aukšte (7036 Yąle Avė.) 
rfmdaulrfhkas jau buvo skolin
gas $100, ir .pats p; Hęrtmana- 
vičius nunešė notą/kad krausty
tus, ir Adv, Gugi$ teismo ke
liu jį iškraustė., Trečiame aukš
te (7038 Yale A^e;f- kitas ran- 
dąuninkąs irgi buvo įsiskolinęs 
ir gyveno beveik įe randą5 ir 
baisiame nęšyar uniė. J į y pavyko 
geruoju be teismo išprašyti. Ąš 
nesakiau ir nesakaU/kad jtiana- 
žeritis čia kaltas, tik pažymėjau, 
kokioj padėtyj: namą radau.

Aš Ir, visas svięijąs. žjndme, 
kad inanažerius neskiriamas ta
rakonų ir blakių gaudymui ir 

^Žudymui, P-as Hėrtmanavičiuš 
. I nusamdė “Ęxt^minators” 

tam darbui. lai jau parodų, 
kad parazitų čia butą ir kad ji
sai rūpinosi juos išnaikihti. Ka
dangi “A-l” skaitosi aukščiau
sios r ųšies, tad‘ir jo exterminą- 
toriai turėjo būti gudrus žmo
nės. Visgi kai kurie randau- 
ninkia buvo taip apsileidę, kad 
ir genijališki exterminatbriai 
įiespėjpįĮyabalų naikinti, ir mu
sų namas visoj kaifnynystėj bu
vo jais pagarsėjęs. Kad ir ne 
taip gabius ėx;tėrminatorius, i 
aš turėjau samdyti. Jie baigia 
namą apvalyti.

P-as J. H. giriasi supirkęs 
šiam namui 1‘efrigeratorįus. Kur 
žmonė^ moka žemas randas Už 
šešis ar penkis šildomus savi 
iįinkdr lėšomis kambarius, var
giai yra išmintinga aprūpinti 
juos refrigeratoriais. Viėnas tų 
Įefrigeratorių (Modre bute) j au 
kelis sykius yra taisytas ir da
bar tapo nepataisomas; tad Su
sivienijimas galės jį pirkėjui ai* 
kas kitam įteikti kaipo Kalėdų 
dovftną.

Dėl butų dekoravimo p. J. H. 
kalba už ekonomiją: “Todėl dę* 
koruoti kas; mėtai nėra' galima 
ten, kur nuomos yra neaukš
tas”. Tikra tiesa. Ne tik kiti, o 
ir aš tai ąuprantu. Dekoruoti 
kad ir po vienų metų reikia tik 
tuos butus, iš kurių senasis ran- 
dauninkąs išsikrausto ir palieka 
sienas ir grindis suterštas; Yra 
švarių ir nešvarių rąndaunijd^ų.

' (Bus daugiau) *
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Progress Krautuvė
PARDUODA AKORDIONUS VEIK

Už -f/Ž Kainos
IR IŠMOKINA GROTI DYKAI 

Mokinimus. Kursas Prasideda Šią Savaitę 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

>225 .00 Italijos Išdirbystės 120 Basų
z Piano Akordionai

$125.00
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j LIETUVĄ 
KELIAUKITE VIKIN

GŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimai 
Iš New York o 
Lapkr. 2

Gruodžio

Iš Gothenpurg
DROTTNINGHOLM

” Lapkričio 21
6 DROTTNINGHOLM

” Gruodžio 22
kelionei niekas nepatar-Tamstos

taus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

SWEDISH-AMERIGAN LINE
'.81 N. Michigan Avė. Chicago, UI.

DUODAM PASKOLAS 
’erkam morgičius, parduodam ir 
išmainom namus, ukius,' lotus ir 
jiznius.

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Michigan .ežero) 
Phone — OAKLAND 6121

ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

Išgydome per du per keturius mė
nesius skilvio, duodenalį j ulserį, 
ugŠčių, gasų, tulžies ligas. Nė ba- 

king sodos “Mucin” nė indžekšinų 
/arto j ame.

DR. WALSH
ULSFRIO SPECIALISTAS

1602 W. Garfield BlVd.
Tel. PROSPECT 7474

ATDARA: 10 v. ryto iki 9 v. vak.

B A R G E N A I 
Muzikos Instrumentuose 

$12.00 smuiką 
už . $4.00

25.00 Albert \ '
Klerneta . ..... 8.00
50.00 Boehm

. Klerneta ......  35.00
75.00 Bass Drum

x 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.
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PIRKDAMAS PAS MUS SU- 
1 MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSĖS
Rock Woll Batts $1.29

< Labai „specialus ....
,Įjįuosąs^Rock Woll
,1 DidelT maišai ..........v v
Specialios kombinuotos

durys. Skrynai 0 $A.50 
Žiemines ............. **

Roliai Stogams Dengti QE£ 
Specialas .............
Albert Lurnber & 

Supply Co.
3800 SO. WESTERN AVĖ. / 

Lafayette 2101----- .
X-

Mi'* 4F.'-.

Progress Krautuve parūpina geriausius akordionus 
žiausiomis kainomis-ir dykai išmokina groti, čia yra pa
sirinkimas visųt gerųjų išdribysčių akordionų—kitų šalių 

'ir Amerikęs.-.^ecialis. pasiūlymas dėl pradinių mokinių;
12-kos basų Piano Akordionas reg. vertės $35.00, už ■>

$19.95
Už kurią bus^uodama pilną, nuolaida mainant 

VaO'&idėsnės Akordionus.
Čia kilų aiROTjlJdftiį; randasi didelis pasirinkimas už •/*^'!*i®W®tfiįain kairias '

? ^-t. .4 - s -u . ...

; - . . ................................................................................‘

Speciąii si špar davimas
V. .C!<‘ ’•«,;■ ’• ■J '

iPpįfSciu Radios už Labai Mažas Kainas
1940 Zenith Midget Radio

su Wave Magnet. Be Aerial ir 
Ground. Niekad pirmiau šia že
ma kaina .
Tik JL
Kiti Zeiįith Midget Radios iki

ma
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Šis Naujus 1940 Philco Radio 
padarytas. >- .priimti TęlęVision 
Sound. TuH Super Aerial Sys
tem it‘ turi geriausias pagerini- 
muse ČROGRESS ; KRAUTUVĖ 
pasiūlo už gF tfVB”
tik’....;... :'.r.
Su pastumiamais mygtukais $10 

. daugiau.. ’ ■
Kiti CONSOLE PHIL- $200 

COS iki .........
i ' . . ■..................y

Nauji Midget Raclioš Pasirinki
mui po 

$7.50 ‘r $9.75

RAŠOMAS . ir
MAŠINĖLES

VISŲ ISDIRBYSCIŲ 
Parduoda, 

Taiso, Renduoja 
Maino Rašomas

Mašinėles
515.00
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba
WAGNER

TYPEWRITER SALES .
AND SERVICE

3712 S. Western Avė.
* Prie Archer Avenue ••

AL D ARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., ketvirtad. ir 
Šeštad. vakarais iki 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3534

* 
0

H

PILNAS PASIRINKIMAS 1940 RADIOS: 
PHILCO, RCA VICTOR, ZENITH, EMMRRSON 

/ -į : ' ir kitų už Mažiausias Kainas
Didelė Nuolaidą Už,Sėlius Radios į Mainus ant Naujų

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

M

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš stoties

Kasdien ano 8:30 v. ryte 
iki 9:15 vakaro.

Bgirslt vėliausias žinias, 
mušiką ir kitus (domius 

pranešimus.

p

; 3224 SO. HALSTED STREET
NETOLI 32-ros GATVĖS BRIDGEPORTE 

JURGIS NAKROŠIS, Vedėjas
VICtory 4226- : f Chicago, IllinoisJ Tel

M ... ........................  , . ■ . .... u. , ■ . . - -------------------- ------------------ M

" Pasiklausykite musiį gražaus Lietuviško Progranio rytoj, Nedėlioj, J 
m - , 11 vai, ryte, išMstoties WGES, 1360 kilocycles • *
^XXXXXXXXXXXXXXXX^XaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS
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xxxx
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GERBIAMI NAU 
tytojai Prašomi 1
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St. Miščikas-Žiemys

Dar viena pamoka pasaulio 
proletariatui

Iš Lietuvos
KAUNAS.

Užsakyme kaimu
Chicagoj e—pašto:

Metams _________ ______
Pusei metų ----------- -------
Trims mSnesiąrą« .
Dviem mėnesiams - , r,i 
Vienam mėnesiui

Chicago) per išsiuntinėtoj vs 
Viena kopija 
Savaitei ’ ' 1 ’ ‘'
Mėnesiui

Jungtinėse

— $8.00
-...4.00
— 2.00
£ 1.50
— .75

Apžvalga
Anot darbininkų, stachanovcų 
judėjimas tikras, farizejišku-1 
mąs, nes pąy. kuris porį virsti 
stachąnęyęų, jįs ruošiasi tam 
ilgąį ir dirbtuvėje ar kasykloje 
!taip užsitąiso y|sa, kad |ąm 
niekęs Įąek|ip0y|ų ir $tąį po ję- 
kio pąąiręę$|p|ą jis jąųĮą rę- 
ko^dą: išęietą trjgąbąį, dešimt 
|kaptų tiek anglies ĮkĮek kįtį.

moję kūryboje. Pačio socializ-kja ępaędą, pa|s rekordjnanąs 
m n teori in Rnsiins mnsese bu- _ ____ ii'LJ.1L

Kad nepaisant 
dėl karę kaimynystėje susida
riusiu sunkumų, Lietuvos eks- , 
portas ir importas nėra pašli- 
jęs? P kąikjąriose srityse eipa 
visiškai normaliai, parodo kad 
įr k|aušinių eksportas. Rugsė
jo ą|—-17 d. sayąitę Pienocen
tras išvežė 1,674,000 kiaušinių, 
pęrųai ppr tą patį laiką i^uyo 
išvežtą 1,690,000. Visą Šiemet 
ligi šįol į užsienį įvežta 92,- 
0SW0 kiaušinių. Pernai ppr 
tą patį liką bųyę i^ypžta 82,- 
239,888 kiaušiniai.

Nąųja| įsisteigusi lietuviu al
pinė kuro prekybos bpndroye 
“Ląima’F, nepaisant pasunkėju
siu tarptautinės pppkybos sąly
gų ir laikinų transporto ne
sklandumų, yra padariusi stam
bių sutarčių dėl nkmeps ang
lies ir kokšp tiekimo įr žada 
bp pertraukoj gąųnąmąis įrąąs- 
portais patenkinti vįsą Lietu
vos mineralinįą kuro paklausą.

Įvairus pramonininkai' ir už
sienių firmų atstovai gausingai 
kreipiasi telegramomis ir laiš
kais į mųsU įstaigas su' įrody
mais, kąd užsienių g fitynos ir 
įoįįau neąįsisako padubti ir 
pristatyti Lietuvai vįąas į reika
lingas pramonei žaliavas. Pa- 
brangusios tik važmos išlaidos, 
gi pačių prekių kainąs liekan
čios pepasikeitusios.

Ryšium SP karo yeiksinąis 
ir blokąūioėmis priemonėmis, 
įrąnsportai juros keliais yra 
pabrangę nuo 20 iki 50 nuoš. 
Taigi pabrango ir Baltijos vals
tybių importuojamų bei eks
portuojamų prekių važmos, ta
čiau, gaunant brangiau už sa
vo eksporto važmą, importo 
važma išsilygina ir tokiu bu
du yra išvengiama kainų pa
brangimo.

Tiksliau sutvarkyti prekybą, 
Finansų ministerija registruo
ja urmo sandėliuose ir pas 
stambesnius detalistus esamas 
.prekių'atsargas. Skystajam ku
rui (benzinui, žibalui ir kt.) 
taupyti priemonės prilaikytos 
ir valdžios bei savivaldybių įs
taigom ir net diplomatinio kor
puso nariams. Važinėjimas 
benzinu, gazolinu ar motorinu 
varomų lengvųjų automobilių 
ir motociklų visiškai sustabdy
tas ir leidžiamas tik būtiniau
siais reikalais. Nuo spalių 1 d. v 
žibalo pardavimui įvestos 
Jelės. Kortelių sistema, 
praktikuojama jau visoj 
neutralių valstybių ir ne 
tik skystajam kurui, turi 
lą apsaugoti, kad vieni nepri- 
sipirktų tiek daug, kad kitiems 
nieko nebeliktų.

Gyventojams kuru aprūpinti 
Miškų departamentas šiemet 
vietoje 900,000 kubinių J metrų 
pagamins pusantro milijono 
kub. metrų malkų, kurioęis nu
statytos tvirtos kainos, kąd ne
būtų spekuliuojama. Taip pat 
padarytos priemones, kad nesu- 
sitrukdytų Kaunui ;maisto prj- 
statymas. Kuro reikalais žy
miai atpigintas denątųruotąs 
spiritas.

’ 4V v H fri » > . te i

DVEJI BALSAVIMAI
SUSIVIENIJIME 

I

SLA. pildomoji Taryba pa
skelbė ąios savaitės “Tėvynėje’ 
nominacijas į SLA. viršininkus

3c ife 
75c, 

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta) 
.1—.Z__—..— $5.00

1 ?0 R08 su lapkričio 1 d.
Dviem mėnesiams - - - - - Z* ūoo ir baigsis paskutinę dieną grųo- 
Vienam mėnesini ~-----— .75 džio.
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose: Tame pačiame “Tėvynės” pu- 

.....■•.■-.■■---7- meryje prez. F. J. Bagočius pnj- 
Trims mėnesiams k&0 ąešą, kad Įąpkričio mėnesį bus,

M°ne* balsuojamą Sį.Ą. .centro kėlimo 
_______ klausimas, šitame balsavime da

lyvaus tiktai Petinsylvanijos 
kuopos. Jos turės nuspręsti, ar 
kelti ceptrą į Rittsburghą, ąr 

Į palikti Wi|ke$ Ęarrę’je.,
J. V. senatas vakar nutarė 67 balsais prieš 22 pakeis- CT ’ ' . x ,

'7 * ' * i f itipioi-j ./> ppntrn vipro fili-. '. v.* , bar skaitosi Wilkes-Barre, Pą.J

ma pardavinėti ginklus kariaujančioms valstybėms. Taslj|Qj.g faktįnai centras yra laiko- 
ginklų pardavinėjimo draudimas, arba “embargo”, iššąu-hnąs Yorke. Bet Pennsyl- 
kė/karščiausių ginčų ne tiktai kongrese, bet ir visuome- yaniįos Apdraudos departamėn- 
nėje, ir senato nutarimas, daugiau kaip trims prieš yie-ras ka^a tikt.ai nori» Pa“ 
ną, jį panaikinti yra labdi reikšmingas.•'.... n - i i a -i i- iš New Yąrko i Wilkes Barrę. 

Embargo panaikinimas reiks, kad Amerika gaįes b tenai )au yra kito (Romos- 
pardavinėti ginklus, amuniciją, lėktuvus ir įvairias karo katalikų) §ųgįyienįjimo centras.

Todėl geriausia butų, kad vi
sos Pęnnsylvanijos 1-cuopos bal- 
suętų už ęentpo kėlimą į Pitts- 
butghą.

PUS KARAS,—KADANGI 
SUĖMĖ BR0WDERI 

- --
ĄipeFįJtos fęįąjngumo depar- 

tąmeptąs ęųąyęštayo kępiunis- 
tų genęrąlinį sekretorių už klas
tingą pasą vartojipią po to, kai 
pats Bfowdęris yįežąį pasigydė 
du kartų kęliąyęs netikrais pa
sais į Maskvą, /isąį pats įsivėįė 
į kriminąbšką bylą, bet dabar 
Broiyderip draugai ąiškįba, tad 
Rroįvdęrįę sųąyę$|ąyimas reiš
kiąs,-. jogei Amerikbs kapitalis
tai nori*įvelti šį kraštą į karą! 

Tik nę$ijuękitę.< Štai “Laisvė“, 
rašo: . j ,

“Visas ''dalykas^' keri tame, 
kad Amerikos valdančioji 
klase ruošia musų kraštą į 
kąrą; jinai nori įvelti Jungti
nes Valstijas į tą skęrdyhę, 
kurį tęsiasi Europoj. Čia, pi, 
įr pąaįškį visa paslaptis. ?Kad 
paruošti dirvą karui, kad ąp- 
sųkti žmonėms galvas, kąd 
nustatyti juos prieš karo prie
šininkus, reikūlinga pradęti 
karas prieš komunistus,* ręi- 
kalinga sunaikinti sąmoningą 
opozicija. Taigi šis Brpwde- 
i’io areštas^ ir reikia skaityti 
jkaipp reaįtpinęą buržuaziją? 
kampaniją? pjrąd^ią.” 

a Mip
Ijąs”. Tik ąepasąĮiyta, nąo Rurio 

pąvirtj) ‘TeąMpp toįijąjfiją” 
To depąrtąmęnįo prįejąiky|ę sto? 
vi Mųrphy, buy. Miclligaiio val
stijos gubernatorius, kuris už
traukė ant savęs reakcionierių 
ntapykantą, atsisakydamas gin^ 
klupta jėga laužyti darbininkų 
?tręikus. O gal “reakcionie
rium’’ jau paVtrto prez. Robse? 
veltas, kuris paskyrė Murphy 
generaliniu prokuroru? x

Be to, dar iki šiol neaiškių 
kodėl Browderis viešai gyrėsį 
vartojęs netikrus pasus. Juk 4aį 
y^a nusikalstamas darbas. Jeigu 
koks nors žipagu? valdinei įstai? 

_____________  __ 7 v - o.- - t^a* Par^k^ kad jisai atliko tarų 
linas nepasirodys pilnai ištikimas sąvo naujam priete- tik^ nusikaitimą, tai ar valdžią 
liui. Jisai, kaip sakpma, yra “realistas”. Kas jam dau? rali atsitikime nieką
giau duoda, su tuo jisai eina. ♦ J tąi visųo* e aky,? a

’ • kad jį pepaiso įstatymų ir
neatlieka savo pareigų. Browde^ 

-77* j .. - yis faktinąi įŠprdyękavą tęisin?
kitur čia dar mėgsta paeįgetau- departąmeptą savo paro? Ii. šiomis dienomis vietos po-|jjn^.<Ob"^pfe

a smaiKe neeigetąųjąiĮt. h<qs»» patylėjęs, tai ją niekas ne- 
Leckų, atvykusį pęt Uk-]bųtų |ietęs. /
gė? ąpskp. ?as h rąste ge

rokas maišiukas pinigų. Pasfro*. _ y
dė, kad Leckus už elgetayimą | : BUS dll HOfeltai z. 
jau 17 kartų baustas. Dabar už 
tinginiavimą jam teks Cstoti 
prieš teismą 18 kartą, nes jis 
teturi dąr 34 m. ir vįsąi yrą 
sveikas. į
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ėnesiams .

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Senatas grieš embargo

medžiagas Anglijai ir Francuzijai, nes tiktai jos turi ga
limumų siųsti laivus į Jungtines Valstijas tų prekių 
pasiimti ir tiktai jos gali už jas mokėti. Todėl šis sena
to balsavimas yra didelis smūgis Hitleriui!

Skaudus jisai yra, matyt, ir Maskvai, nes užvakar 
sovietų'spauda labai aštriai smerkė sumanymų atšąukti 
ginklų embargo, tuo budu dar kartų parodydama, ka4 
jos simpatijos yra hitlerizmo, o ne demokratijų pusėje.

Už embargo panaikinimų vedė energingų kovų prez. 
Roose veltas, ir jam daugiausia priklauso kreditas už ši
tų demokratijos rėmėjų pergalę senate.

Reikia manyti, kad prezideųto šalininkai paims vir
šų ir abstovų bute, kur tas klausįpias netrukus bus degu
tuojamas. Visi argumentai už ir prieš seniai yra pasa^yr 
ti. Todėl galima tikėtis, kad kongresmanai daug ląiką 
šiam klausimui negaišins.

Diplomatinė prekyba
... \ " • K

Dar ir šiandien, praėjus jRione dviefn mėnesiam nuo 
karo pradžios, daugiaus stambių žinių ateina .iš diploma
tinių užkulisių, negu iš musių laukų. Karo frontai dąrj 
nėra nusistatę, išimant tvirtovių linijas Europos vaka
ruose.

Iki šiol dar tebeina grumtynės tarpe Anglijos ir Vo
kietijos dėl įvairių neutralų ir pusiau-neutralių kraštų, 
kurių eilėje pirmų vietų užima, žinoma, Sovietų Sąjunga. 
Ji imponuoja abiem pusėm savo milžinišku plotu ir savo 
strategine padėtim. Hitleris nori su Rusijos pagalba, jei 
ne išsigelbėti visai nuo sąjungininkų blokados, tai bent 
sumažinti jos aštrumų. Jeigu jisai gautų iš Rusijos duo
nos, pašaro, gazolino ir geležies, tai jisai galėtų gana il
gai atsilaikyti prieš sųjungininkus.

O Anglijai, suprantama, rupi, kad tų prekių vokie
čiams tektų juo mažiausiai. Todėl ji deda visas pastan
gas atitraukti Stalinų nuo nacių, ir prisivilioti jį savo pu
sėn. Šituo tikslu Chamberlainas vartoja seniai išmėgin
tų (bet, deja, labai liūdnų vaisių davusių) “maldinimo 
pūtiką”. Kaip pernai jisai gerinosi Berlynui, taip dabar 
jisai gerinasi Maskvai/ir čia Anglijęs premjeras nužen
gia kartais pusėtinai toli. Jisai ir jo užsieniu reikalų rpi- 
ništėris užvakar vėl pareiškė pąriąjpępte, kacĮ, npFS sq- 
yietų, ųrmij.os įsiveržimas Lenkijos tentopjpn pegąlįą bū
ti pateisintas, bet esąs “suprantąmąs”, |r todėl ;Ąnglijos 
valdžią nematanti reikalo elgtis sų rusais taip, karo sti 
naciais.

Ar šita “maldinimo” taktika bus sėkmingesnę su 
Stalinu, negu d ji buvo su Jiitleriu, parodys ateitis. 
Bet reikia mąriyti, kad stipriausias Cįąmb.erlaino jtriu- 

 

pas santykiuose su bolševikais bus visgi ne diplomatiškos 
kalbos, o pinigai. Anglija gali už Rusijos prekes mokėti 
auksu, o Hitleris negali. Todėl nebus nuostabų, jeigu Sta-

Tik tįek galima pastebėti, kad tokiu būdų įgįjąmąs dytų, 
turtas nevisųomet ątneąa naudą. ' heatl]

IŠ LIETUVOS
Sulaikytas turtingas 

elgeta

licija sulaikė beelgetąująnt Sg’]kus 
mą f T % *.r r? ; t j

■*

- Nors Mažei
kiuose yiiešas elgetavimas pą- 
ųaikintas ir vieni seneliai še|- 
piąmi namuose, p kiti laikoųp 
prieglaudoje, tačiau atvykę iš

MAŽEIKIAI
Nuo š. m. spalių mėn. Mažei

kiuose bus du notarai. Ąntruą- 
jų notaru paskirtą? Kųtfa. Jo 
kontora bus Laisvės g-vė 24.

(Musų korespondento) 
} r--—

z (Tęsinys)
. . . ‘ I

Šįąndįen^ dįplppiątijoję prįęi-: 
ta prie paskutinės rųšięs šanta
žo, sutarčių negerbimą įr jokio
mis Jeryboipis bęį sutartinas* 
ųęgalima tikęti. Juk Rusiją tu
rėjo nepuolimo sutartį su Len
kiją, įęt ją pųplę, <Įar gį nepa
sakydama, kad ta sutartis ne
beveikia. Mą£a tę, cimškumąs 
rusų daug Didesnis, negu Hitle
rio, nęs savo nątoje sako, kad 
Lenkijoje nėra vyriausybės įr 
todėl einą ^lĮįėįi sayę tautiečių, 
gi pačią ųdlą ' naktį pabudinę 
Lenkijos pašiuhjįųį, nbri jam į- 
teikti. Tad jei nėra Lenkijos vy
riausybes, thd kodėl pripažįsta
mas bent paskutiniam pusvalan
džiui -tos vyriausybės pasiunti
nys? Iš skubumo ir galvelės su
simaišė, nors tas turėjo atsitik
ti su Lenkijos pasiuntiniu, bet 
apas nę tik prisiminė visas tarp
tautines teises, bet ir nepriėmė 
rusų notos1 tuo pareikšdamas, 
kad Lenkija, nežiūrint, kad ji 
bus okupuotą, formaliai tebėra. 
Bet grįžkime prie temos.

Taigi, negalę būti šiandien 
jokio pasitikėjimo sutartimis įr 
pasaulio, bent Europos ribose, 
liko vienas iš dviejų: įkoyoti 
iki galo, iki kuri nors pusė lai
mės.

Susitaikinti šiandien su Vo
kietija, reiškia’ pasiduoti jos 
galiai ir to negalima. Šiandien 
Anglija ir Prancūzija pareiš
kus, jog kovos iki sunaikins 
hitlerizmą, neturi galvoje vien 
Hitlerį ir ją valdžią, šiandien 
gali valdžion^atsisėsti Berlyne 
pats popiežiui ir tai nęsuląikys 
anglų iki riębus sunaikinta mi- 
litarinė galybę, kuri gali gręstr 
ateityje JCąkU.. Šiandien anglai 
su prancūzais turi Riekti" padik-1 
tuoti daug baisesnę taiką, negu 
Versalio ir* pagaliau yieną kar
tą ant visados atstatyti pasitikė
jimą pasaulyje, kad butų gali
ma pasitikėti sutartims, butų 
galima išvengti naujo karo pa
sikartojimo po šio, po dvide
šimties melų. O iiapdfen prie 
dabartinių jėgų negali būti kal
bos apie jėgų lygsvarą.

Iš šito nesunku padaryti iš
vadą, jog taikos laukti pėra ko 
ir reikia x ruoštis ne tik ilges
niam laikui, bet ir didesniam, 
negu buvo paskutinis. *

Aš netikiu, karšio kuro iš
vengs Š. Amerika, dargi abejo
tina, kad n^ręs karo pavojus 
P. Amerikai ir visam Ameri
kos kbntineiitili. 

< l .

Bet apie tai toliau.
jy . ■ 

§varbiąųsįas klapsįnias: kaip
pasikeitė ir koidčl pąsįkeį tė tą į) 
sfaigą Rusijos politika ir kas 
ląukia Jlųsijų ateityje?į 
. Daųgrįęngyiąu sugriauti nąr 
mąsj/ąegųatstatyti. Tąi seųą 
tiesa/ Tuą'didesnė tiesa, kad 
daug lengviau pakeisti vieną 
režimą kitu, negu žmones įtb 
kintį kamfe hors kitame, negu 
į tai, į ką?ffc prieš tai tįkėjo. 
Daug lengviau padaryti revo? 
liuciją valstybėje, negu pavįcr 
niąme žmoguje ir jtępėl kiek
viena ^evoliucija reikafaųją tą- 
kio didelio teroro iš abiejų pu: 
šių, nęs U.ėrą ldik.Q įtikinėki ir 
kiekvienas k^ia^P &ą?Yojąųti$ 
žųdpmas.

Šitą nęnprčjo suprasta Rusi
joj revęliucijos nųtųpiai ir jė
ga, geležine jėga stengėsi sųr 
laužytį šimto milijonų žmonių 
įsįtįkinipius. \

Pąts gyvenimas rodo, jog jis 
nemėgstą šublių įr ųųžengus ner 
tiketąis penkis žingsnius, reikią 
žengti vėliau kelia žjngsęius 
gal, kad sutvirtinti peršpktą 
yįetą.

Rusijos ręvoliųciją pebųvo 
pribrendus, tai vįsi žįno ir galė
jo įvykti yįęp ąpĮįnkybįų dėka.

Šitą turėjo suprasti revoliu

cijoj autoriai ir atminti, nes
tai labai svarbus punktas busi-|Apįę’$į o&ęrdų tuojau paskeį-

mo teorija Rusijos masėse bu-Įi§eįna įš kąsyklęs piispaiųąsij 
yo nesuprantama įr nežinoma. I įr eina į klpI?U priimti pasyęiiki- 
Masės žinojo tik gražius obal- nimus. Rytojaus dieną ję ųeiųa- 
siųs ir kuomet buvo eita prie tysi kasykloje, už savaitės jis 
tos teorijos vykdymo, prasidė- Įjąų pegfįš visai į savo seųą 
jo sųiarki kova prieš valdžią, nes visi žino, kad
dargi po penkiolikos metų re- jį^ kasdien tokių rekordu ne- 
Voliucijos sukaktuvių šventi-
mo. (Atminkime nepaprastą yįršįniękd arbą perkelia 
valstiečių priešinimąsi kolekti- kitur, kad “nesusitrupuotų”. 
vizacijai). Anot darbininkų: “Po rekordo

Antra, valdžia perkainuoda- gU]į ištisas dvi, savaites išdri- 
ma savo jėgas stengėsi būtinai kas”J p VęĮįąų ręitaląųią iš kt- 
užvilkti ant savo kurpaliaus vi-1 m darhinmkii vytį# rekęrdisla 
są valstybę ir nors kasdien
pirmo jiepasisekiino_ nusileidi-|šėjas tik už metų yėl įs

tengtų tokių darbo rezultatų 
pasiekti.

Ir vįsa tai didiną uępątęnkin- 
tų skaičių ir valdančiųjų skai
čių, nes toks stachandvcas jau 
pąppola į aukštesnį Įupmą, į 
vaĮdąntąjį.

j}us daugiau)

nėjo, kad galėtų vėliau pulti,] 
neįvertino tų nusileidimų pa-, 
sėkmių.

Ir kas gavosi?
Iš pirmų metų komunistų 

viešpatavimo buvo griebtasi 
gryno socializmo, bet jau Leni
nas pamatė, jog tai Rusijos są
lygose neįmanoma ir turėjo 
pereiti prie taip vadinamos! 
Naujos Ekonominės Politikos 
(N. E. P-o). Tai buvo savotiš
ka nuolaida smulkiai buržuazi
jai ir šis nusileidinėjimas vyko 
visą laiką, nes jei kur nors per
ėjo k°^evD<ai prie puolimo, 
tuojau už savaitės reformavo 
ir buvę griežti įstatymai, kurie 
reikalavo dargi žmonių gyvy
bių, nes daug prasikaltimų Ru
sijoje buvo baudžiama riiirtimi, 
buvo atleisti, pertaisyti ir vėl 
leista pasireikšti smulkiai bur
žuazijai, bendrai, privatei nuo
savybei, kuri šiandien išaugo į 
viešpataujantį elementą.

Buvo pradėta kolektivizącija 
įr tuojau po tą buvo leistą lyg 
bąųd|iąyos lęika|s j kolektyvo 
ųariąųię turėti savo gabalėli že
mės, yėliau kąrvę, kelias kiau
les ir pardavinėti savo jąu! pri- 
vatiško ūkelio produktus rin- 
1«M- z

Ęargį šiandien, prieš menesį 
teko skaityti Rusijos valdžios 
organe, k.a(l reikia duoti priva
tiems daržininkams bei kitoms 
mažoms dirbtuvėlėms pasi
reikšti, kad neręiktų jausti to
kią stoką daržovių, šaltų gėri
mų, ledų ir t. t.

Visa tai žmonėse, liaudyje 
tįk tvirtino nuomonę, kad vi
sos buvusios rusų reformos yra 
tik b.evąisiaį mėginimai ir vis
kas grįš kaip pirma.

Ženkime toliau. Ar yra algų 
lygumas pas rusus? Ne. Yra 
žurnalistų ir rašytojų, kurie 
p.elno iki 3,000 rup. į mėnesį, 
gį darpininkas nedavapo ir 300 
rublių. O dirbtuvių direktoriai, 
meisteriai, viršvalandžių darbi
ninkai, stacbąnofcąi, udąrjiin- 
kai ar pelno tiek, kiek bendrai 

i pelno .dapbiųinkas ?
Rusai didžiuojasi, kad pas 

juos darbininguiųas nepaprasr 
tai padidėjo. Puiku, bet kokios 
to pasekpies ir kokiais meto
dais tai pasiekta? Grynai kapir 
talistiniais. Mes, kurie dirba? 
me kapitalistiniuose fabrikuo
se, puikiai žinome, kacį dauge
lyje kapitalistų įmonių, norint 
pakelti darbo našumą, moka? 
ma tam tikros premijos darbi? 
nirikams, jei jie pagamina dau? 
giau ar greįčiąų, negu iki šiol 
vyko. Bet kas per pasekmės tų 
premijų? Kuomet dirbtuvėje ar 
fabrike daug darbininkų gauną 
tas premijas (keli centai) di
rekcija pasuka visą mechaniz? 
mą greičiau, negu ėjo ir vė| 
siūlo darbininkams lenktyųiuo? 
tis.

To pat pąąiękią pu^ąi su sa? 
vo ųdarnįnkais ir ypač stacha? 
noveaiš. Bunanį (Jar Lietuvoje 
prieš du metu teko, kalbėtią 

> apie stachanovcų darbą ir sek
ti kaip Ši sistema vyksta. Dar? 
bininkaį jąįs nepatenkinti, ly
giai kaip pas irius batlaižiais.

TA DIENĄ SAULĖ 
TEKĖJO RAUDONA

žmonės matė. Ji

paųdona pakilo
Šyį^čiųs spindų-

žemėn ir vėl

Tą dięną $aųlė raudoųa |ę- 
kėjo! Taip 
taip sįąįgą lyg kraujuose į$- 
simaudžiųęį 
nuo žepiėg.
liūs žersielejo 
dingo. Tiršti rukai gaubė visą 
žemę. Šalčiu dvelkė. Nelijo. 
Medžiai rasojo. Ruduo. Me
džių lapai dar žaliavo. Kaip 
kur anipu kartu pražy
do. Rąsa uą medžių krito. 
Lašai ž je įyg paskiro aša
ros žįbįjo. Tartum žemė ver
kė, ašąįojo. Tyla?1 Jokio vėjoi- 

 

pėdžių 5ląpai lyg suakmenėję 
rųkų tapispje stūksojo. Rukai 
ir niirtieą tyla visus slėgte' slė
gė. Toli, už daugelio varsnų, 
pasigirdo duslus smūgiai, lyg 
žąęiė sunkios naštos ąpaudžia- 
mą ^ęl|$ kaftus atsiduso. Per
kūnas? Np, ląį nębnyo pana
šų į pęrjriiųą, juk jau ruduo, 
tuo ęiętĮą pęrkunąs ęesibeldžia.

Pęslus garsai tolydžiai aidė
jo RųKąi rętejo. Pro rukus, 
sąųlętę nųąįšypsoję. Medžiai 
sąyę ąšąrąs skųbęmi? skleidė 
žemėn. Jps ^iro ęęsęlaikomos 
ir čępięje diPgP- P^g° tik sa‘ 
vą pędąą^us palikę. Pievos, 
dirvonai, rugienos, vasarojaus 
nuvalyti laukai, visa žemė nuo 
rasos nukritusių išdžiuvusių 
ašarų savotiškai mirgėjo. Staiga 
saule gausiai šiuptelėjo žemėn 
savo šiltus spindulius ir gyve? 
nimąs atgijo. Atšilo.

Toli, toli iš vakarų sklido 
duslus gardai. Padaugėję suži
bo plieniniai paukščiai. Jie vi
si lėkė lygia linija. Staiga pa
dangėje iškilo baltos baltutės 
pūkų -^kepuraitės. žypčiojo 
liepsna. Vienas tų plieninių 
paukščių baltų, pūkinių kepu- 
ričių lydimas susvyravo. Iš jo 
iškilo juodi* tamsus durnai. 
Pasirodė liepsnos liežuviai. 
Tasai paukštis viena akimirka 
krito žemėn? Visi kiti plieno 
paukščiai pasisukę nuskrido 
savo keliais.

Taip, tą rytą, kada saulė 
raudona lyg kraujuose išsi- 
maudžiusi nuo žemės pakilo, 
tą rylą kąrąs prąsidėją.

Taip žmonės- sako, toksai 
tas rytas žmonių atmintyje il- 
gapĮ įstrigo.

( Tįę plieno paukščiai tai bu
vo karo pranašai. Tasai dus
lus aidėjimas, tai buvo pa
trankų šūviai.

Tą rytą prasidėjo nuožmus 
karas.

Tą rytą puo žemės saulė pa-' 
kilo kraujyje išsimaudžiusi.

Vistas pat s

kor-
kuri

viep
tik?-

ĘAUNAS. — Iš fj|etuvqs 
pusto per Mažeikius ą|vežta 
apie 12,000 tonų ceųięnto ir 
daug geležies iš Švedijos.

Šiuo inęįu Neipupu iš Klaipė
dos į Kauną atgabenama bai
dokais labai daug (vairių pre
kių. 10 baidokų atgabenę gele
žies dirbinių, rudos, pino, bitų- 
ko-meksfalto smalos, druskos 
ir kt. prekių.

KAUNAS. — Lietuvos V. Q. 
universitetas iki šio pavasario 
semestro yra pripažinęs auko
tojo ippkslo laipsnius 3,144 as
menims, o šio pavasario se
mestre 238 asmeninis, iš viso 
iki šįoį 3,382 asmenims. Vien 
teisių fakultetas pripažino 1, 
10Q. diplomus. 1939 melų pava
sario semestre buvo 2,893 stu
dentai, iš kurių tikrų studentų 
2,576 ir laisvų klausytojų 317. 
Daugiausiai teisių ir medicinos 
fakultetuose.
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PINIGŲ ^PJ^S-PATĄJgfIRO

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas 

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

Po$12i.5O
PRASYK PAKO 

Visas pleitas daro LĄIŠF 
pačių laboratbrijoję-Sšte

• FOTOGRAFAS

gerą 
liku-
PER

NAUJIĘNŲ 
Raštinėje per 

A. RYP&EVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštini atdara kas rakama

šeštadienis, spalių 23, 1939__________ ___ _ Y

GALYBĖS VISOKIU PARENGIMU-VAKARU 
CICEROKOLONIJOJ

Salių Nebęgalima Gauti. Kitos Žinios Iš Vietos 
Gyvenimo.

CICERO. — Parengimų spzp- 
nas jau įsisiūbuoja. Svejainįų 
jau negalima gąpti, užimtos i|ci 
pat Kalėdų. Jeigu netikite! atsi
klauskite Liuosybes Svetainėj ip 
p. Sbametp. Tm dyį paraikiu
sios vietos^ Tiesa, čja galima 
rasti tuščių vietų — kitų sekma
dienį, bet ne šeštadienį. Kaip 
daug parengimų, tai ir muzi
kantais nepasidaliname, o jų 
nedaugiausia turim. Yra Barčas 
su sunum ir Viktoras Balakas 
Jr., bet tėvas Bųlakas Jcaž ko
dėl pradeda atšalti. Jisai pilnai 
tai gali daryti, nes savo vietoj 
turi kų pastatyti. Mažai tok|ų 
muzikalių šeimų turim.

Iš didesnių parengimų galinga 
pažyipėti Rųuclpnos Rožes Klu
bo, G.Y.p., Vyfių |4-tp$ kuo
pos ir švento Antano Draugys-

|ės. Pastaroji jau savo atliko. 
Vyrai gamino valgius ir patys 
patarnavo prie stalų. Moterų Są
jungos 2 kuopa švęs savo 25 
pietų jubiliejų 12 d. lapkričio. 
Visų šventų draugystė, vado
vaujama Jono šileikio, irgi ruo
šiasi prie savo metų vakarienės. 
S.L.A. 301 kuopa turės savo iųer 
tinį parengimų lapkričio 11 d. 

:— tai bus pagerbimas naujų 
narių.

*• Ruošiasi Vakarui.
Draugystės Lietuvos I^areiyių 

pietinis parengimas 18 d. lapr 
kričio. Programų pildo Jaunoji 
pirutė. Komitetas dirba sušilęs 
ir tuo savo triūsų atneš draugi
jai gražaus pelno. Ir kaipgi ne. 
Vien K. Andrijauskas, 1410 S. 
49th Avė., padovanojo statinę

1Ū00^75c
TAIP—Mes suteiksime jums 1,000 mylių tylauš važiavi
mo už 75 centus—taį ųįtikfinta. Ir jei pasirodytų koks 
nųrs cypčiojimas pirm ųegu šio skaičiaus pasieksit, galit 
vėl atvažiuoti, mes pašalinsinje.

NIEKO NEKAINUOJANT
Matote—kad galvojame rimtai. Taį darome? todėl, kail mes žinome, 

jog atliekame geriausįdarbą
CĮpiCĄGOJTE______________

PAKEISKIT ŠIANDIEN!
I ŽIEMINIUS TEPALUS 

APRIBOTO LAIKO PASIŪLA

Ilšleiskit vasarinį aliejų iy pripildykit krenkeisį tikros rųšies,
■ šviežių, Švariu AM. CeĮrtifikųotu žieminiu aliejum—iki 5 kvor

tų 25c aliejum* Extra už virš 5 kvortų, primiumo rųšies, ir 
už flūshing aliejų.

2Išleiskit sunkųjų, senąjį aliejų ir pripildykit transmisiją ir 
■ differėrrtial naujrt žieminiu AM. Certifikuotu gyrų aliejum— 
iki 6 svarų. Ęxtra uį ėžtra kiekybę.

w/y£ilnas česis. Jų Judomų .Ualių išlepimas. . ...

4 Išvalymas ir patikrinimas spark plagsų ir nustatymas
■ oro stardavįipųi. •* ' r

Išvalymas radiatoriaus ir visų paipų susįjųngiųių.

Patikrinimas šildytuvo ir langų valytuvu.
C . , . • •

Patepęs patikrįnimaš—pripildymas baterės vandeniu.
Reguliariai $4.50
Vertės..........

* " ■< ' • • , »

REGULIARIAI 0 4 4 A 
. >1.19

1. Išvalymas ir plovimas prip- 
šakiPįų ratų bėringių.

2. Pridėjimas Fibre Gryso.
* 3. Tikslus išlepimas stabdžių si

stemos.
4. ųuivįrtlnipias U.Bolts |r Sprip- 

gsų Hangerių.
Moksliriis stabdžiu pajtįfcri-

PRAUGIŠKAS
JŪSŲ 
PYLĖMIS

MOTORO
A SUTURIMA 

atliks patyru n^ib^a?
J. Išvalys oro
2. Išvalys ir 

gus.
3. Patikrins
4. Patikrins

Reg.
$1.50 
Vertės

p|j-
kartHWfoFlM-

SUNDARI) 
SERVICE

ART AMBROZ
SAFETY CLINĮC

50th į 5VESTĖRN AVENUE
ŠIAURĖS vakarų KĄMPAS

DANTIMS 
PAEITOS 
Pątąisoiąa

PLĖtTOS

MATOMŲJŲ FLEITŲ 
ENTISTĄS iš impresijų

Lawndale Dental Laboratories
3945W.26th St. J72| Są. Ashland

' TeL tawndale 3908-0 ttL Monroe F ‘

are,Kazokų Choro 
oricertas

Š. JAROV, Vedėjas, ir CJioras
Rytoj vakare, Chicagos Gi? lietuvis dainininkas, p. K. Jur

kevičius. Jis turi nepaprastai 
gražų balsą. ,

Bilietu^ aąpmą gaųtL “Nau
jienose”. Visos viętos rezervuo
tos ir kainus yra nuo 83c iki 
$2.20. ;

Koncertas prasidės 8:15 va- ’• ■ ; • -t ‘ e ’ * u. i . ' ‘ ’
landų vakare., , (Sk.)

■■■- !■! I ■ ■ ■ ..................... 1 ■

vjc Operos Salėj, prie Madisoų 
ir Wacker, įvyks antras gar
saus Dono Kazokų choro kon
certas. Jie grįžta jChicagon1 pu
blikai reikalaujant.

Lietuviams koncertas bų? 
ypatingai įdomus, nes keljųs 
solo partijos program.e Rainuos

alaus. Na, o kur kiti geri rčiųę- 
jai? Komisija dar jų nespėjo at
lankyti, o aš esu tikras, kad nei 
vienas neatsisakys. Bet ąr žiųo? 
te kad kai kurie tų parengiipų 
virsta tikrais bankietais? J. Ril- •, i > 1 . - ■ . « . • »
kis, vietos Liberty valgyklos žu
vininkas viską paruošia pui
kiausiai — taįp kaip “Dow'ų-r 
town”, tik pigiau.

“Prašalinami Visokie 
Nesvęikumai”.

Tm skambą lyg gydytojo pų- 
reišĮcįmąs, l^et tąip nėra. Tą pą- 
reiškimų padarė Antanas Vistyą- 
raš, plačiai žinomas ne tik Chi- 
cagoj, bet ir Ciceroj ir dar to- 
liaus. P-as Visbaras kadaise bu
vo stambus brokeris.. Pasikeitus 
aplinkybėms, Visbaras rankų 
nenuleido. Tai šį tai tų parda: 
ginėjo ir darė pragyvenimą. Štaj 
šiomis dienomis p. Visbaras pla7 
tina naują išradimą vandeniui 
valyti — “G.ųardįap Jr. Watęr 
Filter.” Atrodo gana tobulas^ 
Vandenį per tų prietaisų perlei: 
dus, matosi didelis Skirtumas— 
išima visokį “brudų”. Visbarų 
adresas, |229 Š. 50 Ct. Cicerof 
III.

/

“Visuomet Atranda”.
P as palulįs, 5-10 tavern, 2320 

S. Cicero Ąve. įvedė Budweįsei? 
alų. Tai vienas iš geriausių alų 
Amerikoj. Ir kiti gėrimai ir val
giai pirmos rųšies. Nors p. Pa- 
Ijįjip ųžeįga tolokai nuo lietu7 
yįų, Į>et W jft suranda — “kaj 
pprį gųifli skelbimų programnį 
ųpba aųkų par(ėms.” Tų Paluli^ 
rak? lik |Ų.okp. Pas jį žmopių 
ypa pilpą įš yi^pr. Kas ko nori, 
tai gpraMa* tuo^ pilnai su- 
ten-

ftlmfoteči3' Renkasi.
♦

J£ĮpyųjpĮe$ų Klubas šaukią 
sųyp pųrįųs Sųeigon po ilgos 
yųsatVs pPFlFąukos. Laikas pra- 
$$ likimų: Tad, visį
Matomai, lipkite savo vietoj, 

gyyumų, visi kaip 
yįepųs ųteįkitę į susirinkimą, 
kaip jf paprastai, paskutinį mė- 
neSIP a^Fftądįepį. Šis susirinki?

2? dienų spalių, 2 
yųį. pp pįetų Šlamėto Svetainė
je, |5QQ' ^tį| Avė. Neateikite 

naudingų suma- 
pymų MMbo ir visuomenes nąu- 
dųi. Taipgi atsivesjcite savo 
dpųpgų — kaimvną. (Kviečia vi
sus kliubo pirmininkas %

K. P. DeveiĮkjč;

Vaidins “Pavogtą 
Kūdikį” 

■t

Rytoj, Chicagos Lietuvių Ąų-
ditorijoj, Moterų Kultūros Klįų- 
bas suvaidins įdomų veikalų, 
“Pavogtas Kūdikis”, kurio pų- 
saką yra paremta yišam pa
saulyj išgarsintu Lindberghų 
sunaus pagrobimu. Vaidins ge
ras scenos veteranų^ sąstatas-

Po veikalo Moterų Kultūros 
choras išpildys dainų programų. 
Pradžia 4:30 v. pp.

--------------------------------------- -------- ■ ...

.......................-........-........................- H

$3,500,000.00
$250,000.00:

EGG
NUT
BIG LUMP $6.00
MINE RUN $5.75
SCREENINGS ......  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

LOAN ASSOClATIONoFCtogo 
JUSTIN MACKIEVVICII.Pres. 4|92 AĘlCfJER AVENtJE

S^yiNGŠ FEDERAbLY
S J INSURED

■■ ■■■
•
,T--r . ■—■■■■■.- ......... y

» W ' ■»

• - - —
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,UMET 6969
T, BING & HEATING 

SŪPPLY COMPANY Not inc,
10 West Į8th Street

J vakarus nuo Štate Street
Ir mugu pątyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
ųamųs įjr suteiks pVKĄI apskaičiavimą dėl na-

Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tel. LAFAYETTE 4557

f. KLUJKA, vedėjas 
COLUMBIA 

ROOFING CO., 
NOT INC.

Žvyrinis dengimas ir ant gontų 
parengtas dengimas Smala ir Pi
kiu Dengimo Dyleriai, Felt Cut- 

ters ir Blėkų specialistai.
3319 S. Morgan St.

PHICAGO, JLL.

kidhiniaii: Naujienose
? I

.aorta del£o,
iub Naujienos

apšildymo reįk^ppų .(pląnt) gą- 
ru arba karštų vandeniu šildomą.
Nereikia pinigu įmokėti—3C me
nesiai išmpkfeįimjU—žerna pąlų- 
kanų kaina. Lietųyis S|lešmanas

Atdara vakarais iki vai.
Nedaliomis iki 1 v. dieną. M C • • • ,- ' t

Ml
COOK COUNTY

PASIŪLO
ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KORI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS. 
" » * ' 1 . t

^Užtikriname, kad Sutaupysite
Šimtus Dolerių.

Virš 300 garantuotų i karų. 
Yra visų išdirbysčių naujutė- ’ 
lių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime 
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 šįos progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO F1NANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

Vičtor Bagdonas
LOCAL & LONG DįSTANCE 

MOVING rr’
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į fermas 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

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.
' 420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

Pilkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

INSURANCE 
«* 1 

(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir Barnu «arl-

nlnkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
Uttea.



Diena Iš Dienos

FURNASAI
BOILERIAI
PEČIAI
Taisymo Dalys

Užsirašė “Naujienas:

Elea

Olga

Norlhweslerff
STOVEALIEJINIAI REMIU CO

PEČIAI
nhmnnmmtmmHinTnnminznmiimfl

KŪDIKIS

Ned., Spalių (Oct.) 29
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AUKITE

Del Apšildymo 3 KambariųSunkus gydytojo darbas, jis

ANTANAS BALČHUNAS
I * ' * ■ ' .> * L* *

Rosemoor Buffet Savininkas

išsiėmė Leidimu 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Apie Musų Gydyto 
jus Kalbant

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

Keturios Didelės 
Krautuvės 
Chicago je

4839 West 14t

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

4 O—OLDSMOBILES 1939, 1938 
I O 19°7 ir 1936 trto žiba ir to

buli kaip naujas cidahr*nis do
leris, pigiai $?85

RACINE, WIS

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St

Joniškiečių L. K. Kliubas rengia gražų vakarą po vardu

INDIAN SUMMER FARM SESSION

Del Apšildymo 5 Kambarių

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

kad šufcaktuvėse

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

Neatidėliokite—Ateikite 
arba šaukite šiandien

Tel. MONroe 6600

Gydytojas taį;3 musų sveika
tos sargas. Ir, jei kalbėti Apie 
musų profesionalus, jų pastan
gas saviesiems ligoj ė padėti, 
kiek toliau šio audringo gyve
nimo bangose pasiirti, tai ne
galima tylomis praeiti ir pro 
niekur nesigarsinančio* musų 
dantų gydytojų Dr. C. B. Bru-

IETUVIŲ AUDITORIJOJ 
3133 South Halsted Street 

hu-ys Atsidarys 3:30 vai. po piet 
osimas prasidės 4:30 vai. po piet

A. GARŠINSKAS
Pranukas, Irenos Augintinis

Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

• Tik pasakykite kokia rei
kalinga dalis, Furnaso, Pe
čiaus ar Boilerio vardą ir 
numerį—o mes parūpinsime 
dalis.

ŠEŠTADIENĮ, SPALIŲ 28 d.—1939
Visi kviečiami atsilankyti. Valgiai pačių virti.

Padarė Vaikų 
Fotografijas 
Dykai' r" '■

Prie progos noriu priminti, 
kad Larry Stanley, dirbdamas 
dienomis, vakarais lankė kole
gijų, jų užbaigė su aukštais 
laipsniais ir gavo gerų valdžios 
darbų. P-a Julija lankė North- 
western universiteto Dantų chi
rurgijos skyrių ir dabar užima 
aukštų vietų dentisterijos sri- 
tyj. Abu, kaip Larry, taip ip 
Julija Stanley, yra pavyzdingi 
ir progresyviai jaunuoliai. Nuo 
savęs linkiu jiems daug laimės 
jų šeimyniškam gyvenime.

Draugas,

Tik 10% įmokėti, d likusius ant lengvų 
išmokėjimų

Trijų Veiksmų Tragedija
Stato Scenoj Chicagos Liet. Mot 

Kultūros Kliubas

Po perstatymo bus programo 
koncertinė dalią, kurią išpildys 
Moterų Kultūros Kliubo Choras. 
Dainuos gražias dainas paimtas 
iš operetės “Sylvia”.
Širdingai kviečiame -visus atsi
lankyti. —Komitetas

Į DON’T FORGET \ 
* TO SENP THE 

MIRACLE

AGENTŪRA ?

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

Telefonas CENTRAL 5208 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO.

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

rus ar Daugiau.
PRISTATYMAS MUSŲ 

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

Prisiuntimu

JOSEPH
LESKOVAR
610—14 St.

ELLA’S & ISABELEA’S RESTAURANTO
Cicero, III.

4 a—DODGES 1939, 1938, 1937 
I "O* ir 1936 kaip nauji, kaikuris 

su radio, pigiai $24 S

Gavo
erskiras
Carol’ne Pruski nuo Wa|ter 

Pruski.
Della Savicz nuo James Sa- 

viez
Julia Mureika nuo Anthony 

Mureika
Evelyn Zakos nuo Thomas 

Zakos

A HM d t 
IK Ov .HAT(

MILUONS FREFER

Sunkiai Serga'
E. Blumas

Sunkiai susirgo Edvardas 
Blumas, laikraščių pardavėjas 
ir išnešiotojas. Jis turi stand i 
prie 33rd ir Halsted St. Kol 
pasveiks, standų pavedė jaunuo-

Du Pavyzdingi 
Jaunuoliai

Neseniai apsivedė Marųuette- 
parko jaunuolis Larry Stanley 
(Stasiūnas) ir p-.’ė Julija Sovs 
iš Behton Harbor, Mich. Jų tė
veliai, pp. Šovai savo ukyj, ne
toli B. H., surengė jiems šau
nų pokilį. (Sakau, tėveliai, nes

Žymėtina ir tas, kad juodu 
yra ne tik geri mechanikai, bet 
ir gėri niiizikantai. į Frentas.

DABAR RODO sensacingiausią 
misterinę filmą

“Dvigubas Prasikalti
mas Maginot Linėj”

Padaryta Francijos militarei val
džiai pilnai kooperuojant. 

(Pilnos angliškos antraštės)
MONROE TEATRAS 

Prie Monroe ir Dearborn 
Atdara 8:30 iki vidnakčio 
25c iki 6:30 vai. vakaro.

Baigdamas, matau reikalų pa 
žymėti^ kad pp. "tverionai už 
sirašė metamą “Naujienas” ii 
ateityj, pasitaikius progai, pa
sižadėjo “Naujienų” kontestan 
to K. Juso “šėrus” padaugin
ti. Ačiū už geras pastangas.

Reikalauja
’erfckir’.
Pete^r Samoška nuo Helen

Samoška ,
Benjajnin Rczett nuo Želia 

Rozett ,

F-— STUDEBAKFRS 1«39
mn'io’iai visi 6 cHin- 

knln nauji $^ 
pigiai kaip ................ ■ vw
karų iš visų ^am^hų ir modelių

W—CHRYSLERS 1938, 1937 
ir 1936 garantuotas, SJ&CC 

kaip nauji pigiai kaip ....

A pdraudos 
Nebepardavinėja

Rodos, visai neseniai Jonas 
Benikaitis atsilankydavo pas 
lietuvius su apdraudos reika
lais. Per kurį laikų jo nebe- 
maičau ir manęs nekalbino 
7irkti daugiau apdraudos. Bet 
anų dienų netikėtai pamačiau 
pagarsinimų, kad jis jau ta- 
verno binyj. Man parupo pa
matyti kaip jam tas biznis se- 

ir neiškenčiau nenuva-

Sekmadienį, Spalių-October 29 d., 1939
H0LLYW00D INN SVETAINEI 

2417 West 43rd Street
Pradžia 6 vai. vakare. Bus gera muzika Al Stern orkestrą 

Bus visokių pamarginimų ir dovanų Door Prizes. Tikietas tik 25c 
ypatai. Visus užprašo —RENGIMO KOMISIJA

Spalių (Oct.) 28, 1939
ROSEMOOR BUFFET

> 10314 So. Michigan Avė.
Telefonas Commodore 1946

■į'

Užprašo visu? savo draugus ir pa
žįstamus atsilankytir į Hallowe’en 
Party, kuri bus triukšminga. Prie 
įvairių gėrimų ir užkandžių [links
mumas visiems užtikrintas. Steiko 
ir vištienos galima gauti visada.

ėsi jos darbui. Tokiu 
ir Dr. C. B. Bružas, 

kuris laikas jis dir- 
vienoje iŠ didžių- 

lietuviškųjų aplelinkių —

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 W00D ST.)

AR MĖGSTATE TIKROS LIE
TUVIŠKOS SENO KRAJAUS 

STAILĖS RŪKYTOS

DEŠROSE

Lietuvių Biznierių 
Skaičius Auga

BRIDGEPORTAS.—Pp. Ste- 
ponas ir^Mąrcelė Tvetiohai ga
lų gale nusispreridė palikt 
bridgeportiečiaiš. Kiek laiko at 
gal čia jie nusipirko gražų mū
rinį bizniškų namų, adresu 2950 
So. Normai Avė. Po didelio 
triūso, pp. Tverionai biznio pa
talpų iš vidaus artistiškai pa
dailino ir jau pilnai prisirengė 
vakar atidaryti užeigų (“taver 
nų”). Tai nebus, taip sakant 
“didysis atidarymas”,, o tik. 
pradžia biznio. " v

Pp. Tverionai turi daug pa
tyrimo įvairios ^prekybos 'vedi 
me, prie to dar yra draugiški- 
simpatiški bei turihti plačių pa
žintį žmones. Ypatingai p. S t. 
Tverionas savo laiku nemažai 
dirpo įvairių draugijų valdybo
se \— pirmininku, raštininku ir 
kitas atsakomingas vietas užim
davo. Užtad manau, jų šiuo 
kart pasirinktas “tavernos” 
biznis bus sėkmingas.

Pradedant biznį, pp. Tverio
nai labai pageidauja pasimaty
ti su visais draugais savo biz
nio įstaigoj, viršų minėtu adre 
su, šeštadienį, spalių 28-tą. Sa
ko, gerai prisiruošę lauks sve-

»15

»25

»4 O

karpytų— 
ir auk£

Čhccker Ckaners
Sandėly (Tiktai)

6208-16 South Ručine Avė.
* Muri kA«>*inrt. nntr . k°tv. vak.

Rytoj Gali Būti Pervėlu!
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 
x CHICAGO BOARD OF UNDERVVRITERS”

Neatsiimta 8x10, 9x12 
*5 iki 

Nauji 0x9. 9xr», 
*10 iki 

Nauji 8x10. 9x12. 
S15 iki 

Tikras Ori<ntnlB 2x4 

salima ir laiptam 
L’£ jard? 4 5

Gerai Verčiasi' ,
BRIDGEPORT. — Jaunosios 

kartos mechanikas, Frank Ku- 
rauskas, 650 ‘AV^ BSth St., ge
rai verčiasi.

Iš amato Fraųkis yra auto
mobilių mechanikas, o tėvas 
Stanislovas baterijų mechani-

LINKSMAS ŠEŠTADIENIO 
\ VAKARAS

HALLOWE’EN
PARTY

Didelis Pasirinkimas Visokių Išdirbysčių
A Aliejinių Pečių

Mųrųuette Parko lietuvių pa
togumui atsidarė nauja foto
grafijų studijo, Matųuėtte Stu- 
dio, 6823 S. Western avė. At
siveskite savo vaikus j jiems fo
tografijas padarys dykai. Tai 
daroma, kad parodyti jums ge
rų darbų.

Naujos studijos savininkas 
p. Atlas’as yra dirbęs eilę me
tų didmiestyje prie garsiųjų 
fotografų. Dabar jis pasiryžo 
dirbti pats .ant savę.š v

: (Skelb.)

James Sinkay, 22, ; 
nor Janonis, 18

William New, 2.2,
Walkus, 21

Walter Bogaszewski, 
Lorraine Taleika, 18

James Carnelley, 34. 
ra Mažeika, ^4 3

Joseph Bludžius, 25 
sephine Jukaitis, 22

Jeigu nepatarnauja, mes pra 
šom atleisti.

Geras Draugas.

trečiadieniais 
tik susitarus, telefonas Lafa- 

•Kaimynas. yette 3151

ff—PACKARDS nuo 1939 iki 
v 7936. VH garantuoti, kain 
nauji, pigiai ^345
6—LA SALLES nuo 1938 iki 

1936 ypatingai puikus $9Q£ 
karai, pigiai kaip •....... fcwv

CHICAGOS CITY 

OPERA
Boris 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. 
Claessens, Kullman, Rothier, 

Faustas-—Lapkr. 4, 2 vai.—Jep- 
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 HOUSE

kasi 
žiavęs pažiūrėti? \

Nugi, matau, dirba sušilęs 
už baro. Kaip einasi, Jonai, 
paklausiau. Ar moki įpilti 
alaus? Tik. pašauk, atsakė. 
Lengvas darbas, pripilk stik
lų ir paduok. Norėjau tylomis 
su juo pakalbėti, kad niekas 
besuprastų, bet jis tarė, kal
bėk drąsiai, čia nėra nei vie
no lietuvio, visi svetimtaučiai.

Rodos tik kelios dienos kaip tad yra 
kalbėjom apie apdraudę, o;Jau 
jau p. Benikaičiai švenčia tre-ba 
čias. savo naujo biznio sukak- S jų 
t u ves. Jie draugiški žmonės ir [Brigh ton Parke. Jo ofisas ran 
neabejoju 
susilauks daug draugų. Jų vie

j PLYMOUTHS 1939, 193P
I £ 1937 ir 1936 vos var4^'* 

^<»i rantuoti
pigiai kain ...................... fafaiv
Taipgi, turime v’rš 150 senesnių
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kato $45.
ATMINKITE. KAD F^^VIF^AS ^ARAS VP.A PHALAI GA

RANTUOTAS IR DUOS METU PATARNAVIMA IR
PATENKINIMĄ

Viskas, ko mes prašome, tai nirm negu nirks'te. aplankykite mnsij 
parodos kambarį ir palyginkite musų kainas. Mes pažadame jums 
siuprizų.
Jums nereikia ir pinigų, wes irns’me jūsų ’ arus kaipo įmokejimą. 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.
fspėjame ir antomohi’ ų dylerius, kad nepra’eistų proaos an’ankj- 
ti musų parodos kambario, jei nori geriausio Chicagoj pirkinio.

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

Cook CountyFinanceCo.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

LLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ

| jff—FORDS 1939, 1938, 1937
S v ir 1936 visi naujų karų są- 

pigiai
aip‘ ............ .....................

EUDSONS nuo 1939 iki 1935
* kiekvienas garantuo- $4QlC 
«s. nitriai katu .... ..... ■
4 jft—CHEVROLETS nuo 1939 
I iki 1336. Visi modeliai, kaip 
tkuj , pigiai

300 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ 
AUTOMOBILIŲ PARDAVIMUI—PRA K- 

TIŠKAI JŪSŲ PACxŲ KAINA
Išsirinkite savąjį karą iš didžiausio, puikiausio šiam krašte auto
mobilių pasirinkimo ir sutaupykite šimtus dolerių.
Čia rasite karą, kok*o norite tokia kaina, kokią išgalėsite mokėti. 
i\ors ir 1,000 my.ių tuo Chicagos gyventumėte, jums apsimoka 
dalvauti šiam didžiuliam išpardavime. Niekur kitur pasaulyje jus 
negalite rasti šių kainų antrininko. x
Kiekvienas karas patikrintas ir garantuotas, kad duotų jums ilgų 
metų patarnavimą ir patenkinimą.
pC—BUICKS, 1939, 1938, 1937 
■v ir 1936 kiekvienas parsiduo
da pigiai 
kaip .................................. I v

dasi ties 4363 Archer Avenue 
—Brighton’ Bank name. Ligo

ta randasi adresu 1656 North - nius priima kasdien nuo 10 v. 
Troy st., ir vadinasi “John’s'r. iki S) v, v. -i trečiadieniai 
Tavern.’

Kaurų Kainos Numuštos 50% 
500 neatsiimta ruros kokybes kantų 

’50 naujų pavyzdinių kaurų—v nų m.enj 
85 Kaurų Išdavimų Krautuves 
Irnp5 1. Neatsiimtas 0x0, 0x12 
>x!5 . ............ ““

......' S.
11x18
If.pS 4.
•X15 . 
'r>tp* 6 
0%X18 

InipJ 8. 
ki 0x12 
<m jardų 
artotų ir nnujų

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

NAUJIENOS. Chicago, III
—........... . . .................................... ' , , --------- ? < ■

apie metai atgal Julijos tėvas 
apsivedė su jaunuolio La^y.
motina.)

Svečių pokilyj buvo gana 
daug. Prie skanių valgių gimi
nės ir draugai smagiai links
minosi ir linkėjo jaunavedžiams 
daug laimės, įteikdami jiems ir 
daug gražių dovanų.

Jaunavedžiai mędaus mėnesį 
praleido New Orleans, Louisia- 
noj. Grįžę greitai išvažiavo į 
Alton, III., kur Larry diroa už 
auditorių valstijos sales tax 
biure. Jie mano ten apsigyven-

tf

ROOSEVELT FURNITURECO.
• | . • * ’ 1 • V* ' • . ’•    *'

2310 ROOSEVELT ROAD SEELEY 8760



šeštadienis, spalių 28, 1989

BRONĖS DRANGEUENĖS-DARLYS CHI 
CAGOS KONCERTO PROGA
Jos Dainavimo Vertinimas

Rašo NORA
Reiškia, išklausėm tų kvoti

mų, kuriuos Bronė Drangelie- 
nė-Darlys laikė, duodama savo 
koncertų Chicagos Moterų Klu
bo teatre praeito trečiadienio 
vakarų. Atgarsiai yra įvairus.

Žinoma, jeigu ji butų italė 
arba pasivadintų Barbara 
Drangelio-Darlys, tai butume 
nuolankiai išklausę koncertų ir 
labai entuziastiškai jai ploję. 
Vienu balsu butume sutikę, 
kad čia yra tikrai kultūringa 
dainininkė, su turtinga balso 
medžiaga, turinti gilų muzikali 
supratimų, Įdomų stilių ir in
terpretacijų pildyme savo už
duoties. Pridėtume dar, kad ji

tokšULfi ZALFIS 
t •; (po tėvais Klebonaltė)

' Persiskyrė Su šiuo pasauliu 
spalių 27 d. 4:15 vai. ryto, 
1939 tn., sulaukus 25 metų 
amž., gimus Chicago, III.

Paliko 5 dideliame nuliūdima 
vyrą Vytautą , motiną Oną, 
tėvą Joną Klebonus, brolį 
Juozapą ir jo žmoną, seserį 
Oną Stumbris ir jos vyrą; 
uošvius Aleksandrą Ir Oną 
Žalpius ir kitas gimines, drau
gus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas S. M. 
Skudo koplyčioį, 718 W. 18 
St. Laidotuvės įvyks pirmad., 
spalių 30 d., 8:30 vai. ryto 
iš kopi. į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Uršulės Žalpienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuošlrdžiąi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka, 
Vyras, Motina, Tėvas, Brolis, 
Sesuo, Uošviai ir Giminės.
Laid. Dir. S. M. Skudas, 

Tek. MONROE 3$77. : . j |

11 R R 1 Gėles Mylintiems 
H U U A Vestuvėms, Bah- 
I I I I uMkietams, Laidotu- 

vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 8

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

-

r

dikci

išpil-

jaus-
Dar-

turi gerų tarsenų, aiškių 
jų ir.kad yra “air of refinc- 
ment” jos visoj programoj. Iš
ėję namon ir rytojaus diena 
butume pamiršę tų koncertų ir 
tų artistę*

Bet suprantama, savo lietuvį 
dainininkų negalime vertinti 
taip, kaip vertinam.'svetimtautį. 
Atrodo iš visko, kad į savųjį 
žiūrime visai kitokiomis aki
mis, širdyje turim abejones, 
esam kupini nepasitikėjimo, 
nepasitenkinimo jo pastango
mis ir kad ir gražiausiu 
dymu dainų,.

Tačiau, jeigu tokiais 
mais -kas nors ir. buvo p.
lys koncerte, esu linkus tikėti, 
kad, nekalbant jau apie jos pir* 
masias dvi dainų grupes, ku
rios buvo didžiumai publikos 
svetimos ir ne taip jau gerai 
suprantamos, likusiojoj progra
mos dalyj p. Darlys daina būti
nai turėjo rasti simpatingo at
balsio kiekvieno dainos mylė
tojo širdyje. Josios Toskos ari
ja (Puccini) “Gėlės iš šieno” 
— “Kad aš Našlaitėlė” ir ben
drai visi lietuvių kompozitorių 
kuriniai buvo tikrai grožio ku
riniai. Josios versija šių lietu
vių kurinių priminė man mu
sų mylimų artistų-dainininkų 
Babravičių, kuomet jis, savo 
karjeros aukštumoj, žavėdavo 
publikų su “Visur Tylu” — 
“Aguonėlė”, “Karvelėli” ir dau-

Anglų spaudos muzikos krlt’kų 
nuomonės

soprano

Manau, kad gal skaitjytojams 
bus įdomu žinoti, kaipVChica
gos anglų spaudos kritikai at
siliepė apie p. Darlys konoefta.

Vienas Chicagos Tribūne mu
zikos kritikų, p. Cecil Smith, 
spalių 26 d. laidoje, po didele 
antrašte “LHhuanian Soprano’’ 
štai kų pasakė:

“Barbara Darlys,
Lietuvos Valstybės Operos, dai
navo solo recitalėj Chicagos 
Moterų Klubo Teatre vakar, su 
visuomet. patikima pagelba 
Ruth Heizer prie piano. Gru
pėje lietuviškų dainų ji parode 
daugel vokališkos šilumos ir 
troškimų perduoti muzikos 
reikšmę savo publikai.

“Prancūzų ir italų kompozi
torių kuriniuose, iš kitos pusės, 
tvirta kokybė bandymų kartu 
su perlėtu tempu padarė jos

Vieny Metų Mirties Sukaktuvė ’s

JURGIS ŠAŠKAS
* * • r • < <

Jau praėjo vieni, ilgai slenkanti metai, kai užmigo 
Viešpatyje Spalių 31-nią d., 1938 metais brangus ir my
limas vyras Jurgis šaškas.

Ilgu ir skaudu gyventi gyvenimo bangose be tavęs 
mano numylėtas vyre.

Nors gailestingasis tave pas save pasišaukė, bot Jus 
paliekate mano mintyj ant visados. Vis, rodos, dar, 
laukiu sugrįžtant tavęs, bet mano laukimas veltui.

Tam liūdnam atminimui užprašiau šv. Mišias už jo 
sielų, Antradienį, Spalių 31-mų dienų, 1939 m. Nekalto 
Prasidėjimo šv. Panelis parap. bažnyčioje, Brighton 
Parke, 8 vai. ryto. Kviečiu visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti pamaldose ir pasimelsti už jo 
sielų. PASILIEKU LIŪDINTI MOTERIS,

NAUJAUSI m GERIAUSI >

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS BMOKBJUHAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
*THE HOME br FINE FURNITURE* SINCĖ 1904

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

daipavhn$ mažįaų įdomių. Be 
ibcjo, to priežastis buvo tame, 
kad balsas yra efektingas tik
tai viršuje, nes vidurinį dalis 
yra bęspųlvė, kųip ir nepasto
vi. Ji nėturi techniškos galimy
bės galutinai perduoti sunkių 
muzikų.” .

Tuo tarpų Eugene §tinspm 
Daily News, sako:

“Barbora < Darlys, chicagietč, 
sugrįžo namo po dviejų metų 
šū (Lietuvos .Qpera.

uJos dainavimas Chicagos 
Moterų klubo Teatre buvo teiw 
singas taip toli, jkaip jis ėjb, 
bet jis jokių būdų nėjo taip to
li, kaip nepaprastos ypatybės 
jos puikaus soprano bųlso Už
sipelno.

“Sudėtis jos balso yra nepa
prastai puiki ir vieninga; Jį tu
ri plačių skalę ir turi kaip ir 
deimantinę skaidrų per ištisų 
balsų.

“Jos trukumas yra neganėti
na kvėpavimo parama, ir tas 
priveda prie nelygumo regist
re. Aš hijati, kad tai kainuos 
jai dar daug daugiau, jeigu 
bus trukumas pataisytas. Ji tu
ri vienų iš tų tikrai stebuklin
gų balsų, kurie tupi galimybės 
daryti viskų, bet, mano tifaip 
dėkingoms ausims, ji darė įs
pūdį savininko puikaus auto
mobilio, kuris mėgina važiuoti 
be gazolino.

Ponia Darlys turi puikių iš
vaizdų. Ji matomai dirbo sun
kiai ir gerai^ Mes turime 
džiaugtis tuo pasisekimu, kurį 
ji turi užsienyje.” .

Abu šie žymus kritikai at
kreipė nemažos domės į p. Dar
lys puikų talentų ir artistiškus 
gabumus ir atidavė jai nema
žai kredito. Į jų padarytas pa* 
stabas p. Darlys gerovei, tikiuo
si, Ji atkreips domę, priimda
ma tų vieh tiktai kaipo kon- 
struktyvę kritikų.

šį koncertų butinei priskai- 
tau prie tikrai aukšto kalibro 
parengimų, kurį visuomet su 
malonumu prisiminsiu, kaip 
kad darys ir daugelis kitų tame 
vakare dalyvavusių. ’ Lauksime 
jos sekančio,pasirodymo mųsų 
scenoje.

Po kiekvienos grupės p. 
Darlys dainų, jai buvo įteikta 
dideli bukietai gražių gelių. t

HALLOWE’EN
VAKARĖLIAI

NAUJIENOS, Chicago, 111.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
... - ......II.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE
....  ...........n................. miHUOMii

ANIMAL8—DOGS—BIRD8—PETS

' JEĮGIU KAS ŽINOTE KtlK ran
dasi p-ia Birbohenė, pq tėvais še- 
putikė, prašau pranešti arba duktė-* 
rims kfba kad atsišauktų Mike 
Mockus. 3544 So. Lowe Avė. Svar-* 
biis reikalai .

- - f-. -»T\ ^ W ------ T w

REIKALINGA MERGINA ar mo-
teris bendram ruošos darbui—pri 
Žilinti metų avižiaus dVinukus — 
būti. 3123 W. OTfd St.
žitirėti metų 
būti. 3123

drąr
Žlutk-, -T-

RAVENSWOOD SUpT.
>

NKĖ ben 
aikąih pri

PAR-* 
tesikreiu

...... i. ■ '■ ■ ■ 11 i. ..i ><• ■ ■■-Įr*"li'

ALAUS PARDAVĖJŲ ALUI par
davinėti ir skelbti/ ųaujoinfe sąs- 
kąitoms > hominalė komisija—kiek
vienai atidęrigtai .sąskaitai.

OAKLEY BOTTL1NG CO., 
2244 i:FUllėrton./

>■ ■ . • » *

REIKALINGAS salesman, . kuris 
norėtų pardavinėti kalėdines atyi- 
rutes (Chrlstmas cards). Galima 
dirbti if Vakarais. Mokama geras 
komisas. Progresą EmboSsihg Co., 
3326 Š; Halsted St. Yards 0123.

.. f ’• i • ■

. • _ ir w -■> i;-,..ii ,4.
REiKALINGA GĖRIMŲ pard/ 

vėjas favettipms pardavinėti viso
kius plačiai''0 išgarsintus gėrimus. 
Komisija at.alga* jei atsakąs. Kreip
tis PROSPECJT,, 630Q.

BUNNIN’S
GERESNI PIRKINIAI

*38 Olds. 5 kel. sedan, radio 
šildytuvas ...................   $495

’38 Pįymouth de 1., 5 kel. trunk 
sedcih ..........   395

’37 Plymouth de 1.5 k. sedan,
i šildypivas, radio .................. 345
’37 Studebaker 6 cil., 4-dr. trk.

sedan ........ ......... ..... ..............  295
’36 Bujok ’4-dr. sėd., s. mts., rad. 365 
’36 Olds. “6” $ kel. sedan' .... . 295
’36 Plymouth bfls. coup. Al pad. 235 
’36 DOdge 4-dr. trunk Sedan .... 295 
’36 Chrysler Airflow 4-dr. sėd 

overdrive . ........... .. .......
’36 Pontiac de 1. coupe 6 cik
’35 Plymouth de L 4-dr. sėd., 

šildytuvas, radio ..... .
’34 į’ord de luxe 2 durų sėd.....
’34 Chevrolet 2. durų sedan ....
’32 Ford 2 durų sedan ..........
Atdara vakarais ir sekmadieniais,

> BUNNIN & SONS, INC.' .
Autoriz. Chrysler-Plymouth dyleris. 
3651 OGDĖN. ROCKWELL 0434

$495

395

235
125
135
85

AUTOS—TRUCKS WANTED 
Automobilių ir Trokų Reikia

NORIU PIRKTI y2 TONO troką 
—Panel—uždaromą. Kad nebūtų 
gerbrangiai. Kabil, 2958 So. Lowe.
Jauskite store.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARSIDUODA 2 JUODI CHOW 
Šunys, gerai išmokyti, čysti, geri 
“watchdog”. Ldbai pigiai, atsišau
kite 1825 N. Wabansia.

*

REAL ESTATE FOR ŠALĘ 
Namai-žemė Pardavimui

NAUJI MŪRINIAI 
' BUNGALOW 
4 nauji mūriniai bungalow, po 4 
6 kambarius. Moderniški, karštu 
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 Crawford Avė. Parduosiu už 
jūsų tinkamą pasiūlymą.

MiRS. anna BITTIN 
GARDEN HOMES 

3958 W. 111 St. Beverly 0005

SAVININKAS PARDUODA 6 
kambarių bungalow, nauja, plum- 
bing, naujas kūrenamas pečius, už
dari porčiai, 2 karų garažas, $4,500. 
6409 So. Paulina, Republic 1303.

ir

PARSIDUODA MEDINIS 3 flatų 
namas—2 po 6 kambarius—vienas 
5-kių. 3145 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS storas, 3 flatai, naujas, Mar- 
ąuette Parke. Taipgi ir tavernos 
biznis.. Kaina pigi, maino ant ma
žesnio namo, ar ko kito. J. VILI
MAS, 6800 So. Maplewood> Avė.

FARM8 FOR SALE 
UkiaiPardavimtii

150 AKRŲ GEROS ŽEMĖS ir 
budinkai arti Peotone, po $80 ak
ras. Terminai. 137 akrai geros že
mės ir budinkai arti New Lennox 
—$100 už akrą, terminais. E. POR- 
TER, 1122 Bryan Avė., Joliet, III.

142 AKRAI 1 MYLIA NUO Paw 
Paw Michigan; 8Q akrų suaugusio 
vynuogyno, nama§>. barnė, įrankiai, 
tymas ir tt. Atti prie aliejaus šal
tinio, nebrangiai, piniginis mokėji
mas, ilgas terminas likusiai daliai, 
kiti ūkiai.

INTERSTATE RESERVE LIFE 
INSURANCE CO.,

10 East Pearson St., Chicago, III.
PARSIDUODA 80 AKRŲ FAR- 

MA, 80 mylių nuo Chicagos India
noj. 7 kamb. namas, didelė barnė. 
Visi kiti budinkai, 20 akerių rugių 
užsėta. Geras juodžemis. Turime ir 
kitokių farmų. 2462 W. 46 Place.

80 AKRŲ FARMA PUIKIOS že" 
mės, gerus namus, pirk iš farmos 
savininko, sutaupyk. HENRY ROW, 
Route 4, AUegan, Mich.

VVHOLESALE FURNITURE'^ 

Rakandai ir įtaisai Pardavimui
Mokėdamas cash už rakandus, šu- 
taupinsi nuo 40 iki 607<j. Meš prista
tome bile kur. Pašaukiąs ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinotni daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

''reikalIngAš pavienis žmcs 
GUS namų darbui —kuris supranta 
darbą. Gyvenimai vietoje.

3738 Soi Halsted St.

kuRiNifiiihD ftooMS®RENT

' RĖNEipN KAMBARYS pavieniui 
vyrui, su ar be ■ valgio, v ” • s;

3711 So: Halsted , ;
'■■■ ■.!■*.!!! ...ar—■ ■ i t i ..

I KAMBARYS1 APŠILDOMAS dėl 
vyro. Tel. Lafąyette 9438. 4408 .So. 
Campbell AVe. K

• j . •

RENDAI KAMBARYS MAŽAI 
šeimai su ariphe‘.'valgio, 2 aukštai, 
4215/ So. Campoell Avė.
~--- ----------------------------------- 7------- —--------- -

REIDAI, KAMBARYS,,..merginai 
arba ’ vaikinui. 4515 So. Faiffięld.'

RENDAI ' FORNlšiUOTi kAM- 
pARIAI. Kreiptis 290Į Š. Emerald 
Avfe. pirmą^-.^ųk^as užpakaly.

Mi’or fN"
:., iBe^įj^-;_____

VER- 
hisnio.

' RENtJON STORAS SŪ TA 
KV. flkčeriaį—Ttik reikia 1b 
Bižniš išdirbtas per 8 metus.

2507 We3t 69th St. . 
. \ 4 U

- r ' ė1 n-i g ’ * «—■>

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

2301 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ar 
rendąi, gera vieta, arti Ashland 
Ayenue. 1617 W. 43rd St., Charles 
Stock, savininkas.

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Krautuvė ir 4 kambariai užpa

kaly su vana ir 2-jų karų garažu, 
tinka grosernei, barbernei ar šiau
čiui. Dėl informacijų kreiptis 1620 
West 48th St., YARDS 2225.

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
riausia vieta Chicagoje dėl biznio. 
Kreiptis greitai, nes didelis barge- 
nas, 1506 W. Madison St.

5 KAMBARIŲ PLYTINIS, 2 ka
rų garažas siūloma tikslu likviduo
ti turtą. 5656 So. California, Col- 
lins: Prospect 9163.

/
ALAUS Iš VEŽIOJIMO BIZNIS 

pardavimui, rautas ir trokas. Savi
ninkas turi kitą biznį. John Maku- 
tėnaš, Willow Springs 1083.

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.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakantiir Par^yhnid

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

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

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

Distributor
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.

PARSipUODA , . TAVERNAS su 
rooming house arb^a’išsimaino į va-, 
safhamį, taipgi parsiduoda kitas 
tavernas ’.'arb&'u priimbiu' ’ partnerį.' 
Atsišaukite 3538 Halsted ,£|t»

TAVERNAS PARDAVIMŲ! su ar 
be namo. Geroj vietoje.

5946 So. Halsted ■■St. *'

PARSIDUODA NAMAS, 3 flatai 
ir štoras. Parduosiu ar mainysiu 
ant 2, flačio ,ar farmos, ąetoli Chi
cagos. 4213/ Sbi ‘Campb^Į, antros 
lubos, priešakyje.'——"--J J h; ----DIDELIS BARGENAS, labai se
na moteris parduoda namą labai 
pigiai. 529 North Ridgevvay' Avė.

BLUEPARDAVIMUI ROYAL 
storas, bučernė, grosernė ir vege- 
table krautuvė; erdVi. Pigiai, išdir
bta 16 metų. 946 W. 59th St,

“Pirmyn” Choro
Kuo" juokingiau busit pasirė

dę, kuo keistesnis bus jūsų ko
stiumas, tuo daugiau šansų tų* 
rėsite laimėti prizų ttallpwe’en 
vakaręlyj, kurį rengia savo na
riams, rėmėjams . ir draugams 
“Pirmyn’* choras.

Jo “Vėlinių Maskaradiniai 
šokiai” įvyks šį , vakarų W. 
Neffos salėje, adresu 2435 Š. 
Leavitt Street. Prasidės 8 va- 
landų vakare ir įžaųga yra 35 
centai asmeniui.

Vakarėly j smagiai pasišok
siu turėsit daug juoko juokin
giausių ir keisčiausių kostiumų 
rinkimuose, bus įvairių “Hal- 
lowe’en”' žaidimų ir atsilankys 
net. čigone-burtihinkė, kuri vi
siems geriems ir blogiems žmo
nėms ateitį išmes.

P-lė Stella Pukiutė, choro 
parengimų komisijos pirminin
kė, visus pirmyniečius nuošird
žiai kviečia atsilankyti. Mes ją 
paremiam.

• J__i. iii . b,—J

r, mąrquętte PARKO LIETU
VIŲ- PILIEČIŲ. KLIURK mėnesinis 
sudrinkamas įvyks htedėliojį Spalių 
29. ‘ 1939^2.? VaĮ. (poplet, typžhyčios 
salėje, B8th ir Wasntehaw Avė.

*' Šugėįiš, ' rast.

«
IKOS' LIETUVIŲ PILIE- 
LĮTIKOS ĮR PĄš. ĖLIU- 
BO 12 Wardo >extra susirinkimas 
įvyks sekmadiehį, spalių 29 d.— 
1939 m., 12 vai. diąną, Tlollowood 

salėje, 2417 W. >43fd St.
Paul J. Petraitis, rast.

;u 1^,. .r iįįi Jir —T

en) vakaras įvyks šįvakar (7:30 
vai. vak.)„ ir,. Šv.1 Jono bažny
čios; salėj e, 2235 So. Damen 
Avė. -.-■■....

Vakaro/ programa bus įvairiu 
gyva ir įspūdinga. Orkestrą 
gros vėlių maršį,o vėlės, ap~ 
stabdžiusios- 'spalvotais kostiu
mais, mikli#1 eišena, paroduos.

t M . ' *

Mokyklos jaunuoliai išpildys 
tautiškus ir akrobatiškas šo
kius, o vakaro šei:

Pirmynietis

Legiono Vaikų Grupė
Šįvakar “Haliowe’enM vaka

rėlį (Frolic) rengia ir Dariaus- 
Girėno Legiono jaunuolių gru
pė, Drum and Bugle Corps. 
Įvyksta J. J. svetainėj, Town 
of Lake, prie 4600 S. Paulina 
Street. Muziką pąrupins Rhythm 
Capers, įžanga bus tiktai 17 
centų ir svečiai prašomi susi
rinkti 8 vai. vakare.

M. Sebastian, Pirmininkė.
■

’■ .......- *«■■. .. ....................m—a.

Mokyklėlės Vakaras^

kius, o vakaro šeimiiiinkės sve
čius aptarnaus skųniu maistu, 
gatdžiaiš. gėrimais ir saldžiais 
sųsjkoniais, Prįe įžangos hihety 
bus duodamas išlaimėt! geros 
išdirbystės mažiukas radio.

x Į šį vėlių vakarą pasįžadėjo 
atvykti ‘ -ženiaičių Kliubas” ir 
visi kiti lietuvininkai. Išanksto 
įžangos ‘O^t'hs galima gapti 
pirkti pas pp. Dovginienę, Boč- 
kįenę, Endžiulienę, Vincentų 
šliažas, Frances Budrik, Letįa 
Adams, Frank žičkus, Kotrinų 
Gedvilas, Frank Bųkaveckas ir 
Jonas Sutkus, j Hallofte’ėn va
karų visus širdingai kviečia'.at
silankyti vakaro rėngimo tary
ba' '

PARSIDUODA TAVERNAS pi
giai. $3Č.OO renda, graži sale; vie
nai moteriai per sunku. 715 W. 
120th St.

BARGENAt BRIGHTON PARKE 
Krautuvė, 4 kambariai užpakaly, 
konkryto pamatas, 2 karų garažas, 
tinka grosernei, šiaučiui ar kepė
jui. Dėl informacijų šaukti Yards 
2225—1620 W. 48th St. Atdara sek
madienį nuo 10 iki 2 v. popiet.

PARDAVIMUI COMBINATION 
pečius. Gasas ir anglinis. Labai ge
ram stovyje. Taipgi parduodu nau
jos mados Oriental rug. Kabil, 2958 
^^»^Lowe Avė. Klauskite store.

PARDUODAM PIGIAI piųkų 2 
šmotų “parlor suite”, pabudavotas 
musų pačių dirbtuvėj, specialiai dėl 
kostumerių. Dalis pinigų yra įmo
kėta, todėl pirkėjas mokės tik liku
sią dalį ir gaus puikų seklyčios se
tą. ACE FURNITURE CO., 6810 S. 
Halsted St. Wentworth 3676.

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

TIKRAS BARGENAS BROOK- 
FIELD 6 kambarių modernas plyti
nis bungalovv, 2 karų garažas—už
dari porčiai, furnasu šildomas. Kai
navo $9,506, dabar $5200—tik $900 
įmokėti. 3230 Park Avė. Brook- 
field, 111.

FURNlTDRE-FlXTURE-WANTED 
įkandu ir

NORIU PIRKTI COMBINATION 
pečių—gesinį ir anglinį. Kad butų 
4 skylės dėl anglių. 3514 So. Eme
rald Avė.

tlNANČIAt 
Finansai-Paskolos

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
roj vietoj. Priežastis—du bizniai. 

1732 West 79th St.

TAVERNAS SU NAMU ar be 
namo, krautuvė ir du flatai, barge- 
no kaina. 5253 So. Halsted St.

PARSIDUODA PELNINGAS TA
VERNAS. Priežastis—liga.

5617 West 63rd Place.

PARSIDUODA TAVERNAS už 
nebrangią kainą—Įsteigtas 6 metai. 
Gerai einasi biznis, kampinis na
mas—didelis štoras—užpakaly įren
gtas didelis kambarys. Galima var
toti dėl svetainės. 6 gyvenimui 
kambariai viršuj. Nebrangi renda. 
Verta pamatyti. 6556 So. State St.

PARSIDUODA TAVERNAS Mar- 
quette Parke, už teisingą pasiūly
mą—6 metai išdirbtas biznis. 

2608 W. 47th St. Lafayette 1083.

PARSIDUODA TAVERNAS . — 
visas atba pusė—geras biznis ir 
gera vieta. Moderniški fikčeriai, 4 
metų išdirbta. 6954 S. Wegtern Av.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
bųčernė su namu. Maišytų tautų 
abįyventafti ^ėzidėncijų distrįkte— 
negali mitį koinpeticijos. Noriu pa-

K ■Eismui i i į. ... 4. .—r. .4 —

MODERNAS KAMPINIS TA
VERNAS pardavimui—4 gyveni
mui kambariai šildomi, forpišiuoti. 
Relkja pąmatyti, kad įvertinti, 3 
metų lysas, renda nebrangi, 1301 
Wąst 51st St.

"TO®**
RENDON TAVERNAS su visais 

įtaipymais, biznis- Išdirbtas per 
daug metų, arba parduosiu biznį
su namu

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
ffeiminis namas cementiniu pama
tu, dengtas asfalto gontais, karšto 
vandens šiluma, 'viškuj 4 kamba
riai, 2 karų garažas, $3900.

5127 So. Artesian Avė.

PARSIDUOŲA MARQUETTE 
PARKE 2 aukštų apšildomas po 5 
it 6 kambarius, mūrinis namas, 2 
karų rnur. garažas, gerame stovyje. 
Kampinis. Geras pirkinys visame 
Marųuette parke namas,— vertas 
$12000, parsiduoda už $8500. Tele
fonas Prospect 6025, rytmečiais.

KON TRAKTORIUS TURI SAVO 
žinioje pinigų. Gali finansuoti len
gvais mėnesiniais išmokėjimais: 
namų pataisymus, viškų ar beis- 
mentų flatus, katpenterio darbą, 
plasteriavimą, naujus langus, arėta 
duris, stogų ir sienų dengimą, nau
jus frontus, plytinias venieras, na
mų pakėlimus, cementinius blokstts 
ar plytų pamatus. Žemos kainos. 
Telefonuok nemokamam, apskai
čiavimui. Victory 0908.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

MARQUETTE PARKE—ant Rock- 
well prie 64-tos 5 kamb. mūrinis 
bungalow, karštu vandeniu apšil
domas. Garažas. Platus lotas. Kai
navo $9300. Parsiduoda už $4950. 
Turime visokių kitokių bargenų ir 
mainų. G. P. SUROMSKIS, 6816 
S. Western Avė. tel. Grovehill 0306 
—-vakarais Prospect 0176.

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ ‘ įj

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

No. 3 Oil—6 ¥4c.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN, 
Tel. HARRISON 3000.

BARGENAS MARQUETTE PAR
KE. Mūrinis namas 2 po 5 kamba
rius, 2 boileriai, parsiduoda labai 
pigiai arba mainysiu į seną1 namų. 
Atsišaukite Al. V. SIRUS, 3553. So. 
Halsted St. tel. YARDS 5118. '

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų Ir t t

4504 SO. ROGKWELL—štoras ir 
kambariai prie štoro. Viršui lietas 
ir 2 karų garažas. Parsiduoda visai 
pigiai. CHARLES ZEKAS, 4426 
So. Fairfield Avė.

exčRA!»gė
ĮVaiaaĮ j^aaĮI lįftįijlyto

MAINUI PLYTINIS NAMAS su
sidedąs iš 11 flatų ir krautuvės su 
groserne ir mėsos marketu. Mainys 
į įrengtą farmą ar mažą nuosavy
bę. John Chmielinski, 2317 North 
Rockwell St

MAINYSIU - 6 FLETŲ murini I 
kampini namų pečiais* šildomų į I 
bizniavą namą ar gąsdino stoties. I 
1500 So. 48th Ct. Tel. Cicero 5609 R U

' Py

Todėl jeigu turite kų par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostttmert bet garsinki- 
tes ŠIANDIEN NAUJIENV 
“Classlfied” skyriuje.

SKAITYKITE kas diena Nau- 
»7-me puslapyje ’THass- 

skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba ai- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1?S» B. HALSTED STBEET
Chlcaro, IH.



darban, o išvargę ir išalkę vii- tęs dovanų. Kiekvienas, k$s tik
VAKAR
CHICAGOJ

Lėktuvas Nukrito

O-

na

visų

Šiandien Atsidaro
Opera

metai 
teikia

Apipl
Mawr j

Lietuvai Gelbėti 
Fondas Šaukia 
Susirinkimą

ir jos brolis 
—Kaimynas.

Paliuosavo Kelis 
Lietuvius Iš 
Kalėjimų

Žuvo Jaunas 
Lietuvis—Lakūnas

l«f

Chicagos Mokesčiai 
Padidės

Graikai Tautiškam 
Kampelyje

Naujus Narius 
Nemokamai Vaišins

šiandien Chicagos City Ope 
ra Company, atidaro 1939 me 
tų sezonų, pastatydamas “Bo 
ris Godunovą” Civic Operos ru 
muose.

l'AI.I.S 
mirtinai 
inger 
pats liko

tenka priminti, 
krautuvėj dabar

Apskričio asesorius, John S. 
Clark, skelbia, kad ateinančiais 
metais padidės real-estate mo
kesčiai Chicagoj.

Dainuos Stanys 
Rimkus, Šauni Muzika. 
Visokios Įdomybės

Svarbu priminti radio klau
sytojams, kad rytoj, sekmadie
ni, litą valandų prieš piet, gir
dėsis oro bangomis gražus ir 
įdomus reguliaris sekmadienio 
radio programas, kurio leidimu 
rūpinasi Progress Bendrovės 
Krautuvė, 3224 South Halsted 
Street.

uracę Moore, žymi soprano. Chicagoj dainuos pir 
mų kartų šeštadienį, lapkričio 4 d. -

Chicagoj va 
vasa

‘'Laisvės Varpas Šaukia
' Darban"

e Oro pranašas 
kar paskelbė, kad “bobų 
ra” jau tur būt pasibaigė ir nuo 
šiandien galima tikėtis gana šal
to oro.

Nors ir žmogaus gyvenimas 
nėra ilgas, bet su vienu sezonu 
vistiek nepasibaigia. Žmonės iš
moko netiktai vasaros laiku 
gamtos grožybėmis naudotis, 
bet, atėjus ir rudeniui, ilgus va
karus išnaudoti savo malonu
mui.

• Slovakų Tautinė Taryba va
kar užbaigė dviejų dienų kon
vencijų Chicagoj. Nutarė visais 
galiniais budais remti Čekoslo
vakijos hcptiklausomybės at- 
steigimų.
• Namie pavirto ir mirtinai su
sižeidė 90 metų senelė, Carriė 
Virginia Gray, 802 Belmont avė*
• Prie 84-tos ir Cottage GrdVė 
policija suėmė pamiŠusį 22 rrię? 
tų negrų, Charles Atlast, 317* 
Ellis avenue. Vakar anksti rytį 
jis užpuolė dvi moteriškes toj 
apylinkėj, vienų skaudžiai apb-

. termometrų 
vis 'Viena, ar

Bendri Northsidės Bankietas 
Naujų SLA Narių Įvesdinimui.

Jau vasara prabėgo ir taip 
greitai, kad, rodos, dar visai ne
seniai medžiai pradėjo lapuoti 
ir gėlės žydėti. Bet jau dabar 
tie lapai, kuriais džiaugėmės, 
gėrėjomės, pagelto, juos min
džiojame, dargi net ir pyksta
me, kad po kojomis pinasi. Gė
lių žiedus šalna pakirto, tik jų 
diebai nusvirę, pajuodę beliko. 
Gamta, kurių pavasaris pagim
dė ir vasara auklėjo, dabar jau 
miršta.

sportinių.
Tais laikais buvo nemaža 

jaukų, kuriuos pačiupo nelem
tas bankrotas ir to rezultate tu
rėjo nukentėti ne vienas musų 
tautietis.

19 metų jaunuolis iš DeKalbj 
III., Matas Masiokas, buvo už 
muštas, kai lėtuvas, kuriame jis 
skraidė, nukrito į kornų laukų, 
netoli DeKalbo. Krito iš 700 pė
dų aukštumos.

Lėktuvas priklausė Chester 
Henricksonui, vietos gaspl no 
stoties savininkui. Nebuvo ap
draustas.

Ryt dienos programų išpil
dys dainininkai ir muzikai, kaip 
tai Stasys Rimkus, Gyvenimo 
Dramos lošėjai, ir vist patieks 
gražių dainų, dramų, įdomių 
patarimų, -svarbių pranešimų ir 
kitų įvairenybių. Kiekvienam 
bus naudinga girdėti ir žino-

vakare
30, iki 6:30 yąl., 
įdomus Budriko 

programas iš stoties 
,—970 kil. Programe da- 
didžiulė simfonijos or- 
iš 14 instrumentų, šv. 

parapijos anfifoninis 
vedamas prof. A. Po- 

ir artistas Juozas Žiu-

Ir čia Vasara Pasibaigė...
Tatai ir northsidiečiai užbai

gė piknikus ir atostogas. Su 
pradžia žieminio sezono, dvi S. 
L.A. kaimynės kuopos 223 ir 
313, sudėtinai rengia bankietų 
ir šokius, šis pokilis yra ren
giamas įvesdinimui ir pagerbi
mui naujų narių, kuriuos įra
šė vajaus Ihiku. Šiame bankie- 
te dalyvaus “Tėvynės” redakto
rius ir Vajaus vedėjas, adv. Kl. 
Jurgelionis, kuris tuom sykiu 
bus Chicagoje. Bankietas įvyks 
lapkričio (November) 12 d. (j 
v. vak. visiems gerai žinomoj 
vieloj, Armitage Hali — J. Gri
gaičio svet., 3804 W. Armitage

• Trys ginkluoti vyrai atėmė 
$188 pinigais ir automobili nuo 
chicagiečio Paul Waks, 4904 N. 
St. Louis avenue. Apiplęšimas 
įvyko prie Bryn 
zart Street.
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Sniego kreiseris, kurį padarė Armour technologijos tyrinėjimo departamentas. Tas kreiseris iš Chica 

gos yra vežamas į Bostoną, o iš ten laivu bus nugabentas į antarktikų.

• Teisėjas H. M. Fisher vakar 
atėmė nuo motinos ir atidavė 
tėvui, Ernest Stolleiui, 1946 Nel- 
son st., 3 metų sūnų, Ernest 
Solle. Tėvasi aiškinoi teisėjui, kad 
motina nori iš Ernesto padary
ti “hitlerininkų”.
O Chicagietis mokslininkas, U* 
A. Sanabria skelbia išradę^ 
“skraidančių torpedų’’ laivų 
skandinimui, kurių galima kon
troliuoti iš lėktuvų radįo ban
gomis. - -
• Armour Institutas ir Lewis 
institutas, dvi garsios inžineri
jos ir akademinių mokslų įstai
gos Chicagoj, vakar paskelbė, 
kad susijungs. Ateinančiais me
tais abi įstaigos veiks bendrai, 
po nauju vardu, Illinais Institu
te of Technology.
• B Iznieriai pyksta, kai vaikai 
išmuiluoja jų krautuvių langus 
Hallovve’en išvakarėse. Bet ne 
Berwyne, III. Ten biznieriai 
duos dovanas vaikams, kurie 
langus išmuiluos “artistiškai”. -į
® Prie Mauritzon and Co., raš
tinės, 407 Mihvaukee avė., va
kar rytų sprogo bomba. Nuosto
liai maži.

Lietuva atsirado ypatingose 
sųlygose: vieni jai pranašau
ja etnografinių sienų atstaty
mų, o kiti nepriklausomybės 
sušiaurinimą; vieni jai grųži- 
na ir Vilnių ir Klaipėdą, o kiti 
abejingai žiuri net ir į Kauno 
ir kitų miestų likimų; vieni 
mato iš Sovietų globos apsau
gų, o kiti pavojų; vieni Įžiū
ri Lietuvos ekonominės būklės 
pagerėjimų, o kiti blogėjimų; 
pas vienus lietuvius yra gajus 
optimizmas, o pas kitus tam
sus pesimizmas—vieni yra pa
siryžę dirbti, o kiti užmigti. 
Tai pavojiin^i aps/ireijkimai. 
Jie turi būti skubiai išaiškinti 
ir į atitinkamas vėžes įstatyti.

Čia kalbamam tikslui Chi- 
cagoje sudarytasai iš visų sro
vių Lietuvai Gelbėti Komite
tas šaukia visuomeninį susi
rinkimų ateinantį antradienį, 
spalių 31 d. Sandaros salėje, 
814 W. 33rd st., 8 vai. vakaro.

I šaukiamų susirinkimų 
šiuo kviečiami Draugijų val
dybų nariai arba jų įgalioti
niai, ^profesionalai, veikėjai ir 
visi Lietuvos bei lietuvių tau
tos reikalais interesuoiteji lie- 
tuviai.-n « ..

Pasekmingai pergyveno 
depresijų •

WEST SIDE. — Gerai žino 
mam Metropolitan State Bau 
kili, 2201 W. Cermak Rd., ku
rio valdytojai yra Brenzų šei 
myna, sueina lygiai 2 
kai savo kostumeriams 
finansinį patarnavimų.

Šia proga tenka širdinga 
sveikinti banko vadovybę

šįvakar, Tautiškam Kampe
lyje, 514 Ė. 61 st SI., įvyks 
Graikų Vąkaras. Graikiškas 
Choras, po vadovybe Konstan
tino Koptos, kuris pasižymėjo 
dvi savaites atgal, įspūdingai 
pastatydamas Operų, “Marko 
Bozaris”, suruoš dainų progra
mų, o tautiškus šokius, “Hor- 
ro”, sušoks panelė Haitho Con- 
tou. Svečiai bus vaišinami grai
kiškais valgiais kaipo: Arni 
Plati Parayemisti, Tere, Fene- 
kia, Kayamaki ir t>t.

šie tautiški vakarai įvyksta 
kiekvienų šeštadienį. Įvairios 
tautos parodo savo tautiškus 
papročius, dainas, šokius ir mu
zikalius instrumentus. Tarp 
svečių rasi ir turtuolius ir var
guolius.

Visi praleidžia vakarus geroj, 
draugiškoj ir smagioj nuotai-

vakar
iš kalėjimų sekamus

les ir materialas pagalbos, riko krautuvę, gaus gražių ir 
Tad, nebūkime suakmenėję— 
sekime lietuviškų bei huma 
niškų balsų—susirinkime ;
Sandaros salę, apkalbėkime 
visus gyvuosius reikalus\ ir pa- 
sirodykime nėsų gyvais nabaš- 
ninkais.

Lietuvai Gelbėti Fondo
Komii&ija.

Metropolitan Štate 
Bankui Suėjo 
25 Metai
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' v<Prezi<lento (Roosevelt() žmona (po kairei) sveikina 

HOrbert IJooyerio, buvusio prezidento, žmonų" £5-to je' 
skaučių konvencijoje, kuri įvyko Philadelphijoje.

Dalyvaus Jurgelionis.
Šios dvi kuopos turės didelį 

malonumų šiame parengime tų- 
lėti SLA organo redaktorių ir 
koptęsto vedėjų, p. Kl. Jurge- 
lionį ir taipgi naujienji nariai 
jausis gana smagiai, kada juos 
Įvesdins kontesto vedėjas.

Tatai, šių dviejų kudpų na
riai ir svečiai meldžiame nepa
miršti lapkr. 12 d. Įžanga nau
jiems nariams įrašytiems laike 
Pažangos Vajaus veltui. Kitiems 
nariams ir svečiams 75c. Tikie- . %
lai iš anksto pardavinėjami.

Programe taipgi dalyvaus 
“Naujos Gadynės” choras, po 
n. Jurgio Steponavičiaus 
dovybe.

Prie to, pirkėjai visokių 
mams reikmenų girdės gerų .ži
nių iš Progress Krautuvės, nes 
šiomis dienomis čia eina 7tas 
metinis rudeninis išpardavimas 
su nepaprastu pasiulymu viso
kių naujausių prekių už ma
žiausias kainas. Pasiklausyki
te. . „ Rep. J. J.

Budriko Radio 
Programas

Septintadienio 
valandų, nu 
bus gražuą 
radio , 
WCFL 
lyvaus 
kestra 
Jurgio 
choras, 
ciaus, 
ronas su savo vyrų choru. Vi
si /programo numeriai bus ati
džiai parinkti iš geros muzikos 
ir gražių dainų.

Be to, šitame programe kal
bės prof. Kun. Mačiūlionis apie 
svarbius dienos įvykius ir gy
vus musų visuomenės reikalus. 
Taigi, šita Budriko radio va
landa bus įdom| ir svarbi vi
sais atžvilgiais, todėl nepamirš
kite jos pasiklausyti.

28 Metai

Kontroliuoja ledo f’rmų
Pp. Brenzai operuoja ir ledo 

(fabrikų, vadinamų Pullman Ice 
’& Stipply Co.„ 742 W. 1201h 
St. Bet šių įmonę išimtinai kon
troliuoja p-lė Marijona Bren- 
zaitė ir jos brolis, advokatas 
Jonas

Gavo Parolius.
fe^Llinois parolių taryba
Tafiuosavo
dietuviusl:

Iš Stateville kalėjimo:
Frank Sadowski
Frank Posedel

Iš Pontiac Reformatorijos 
t Felix Šamas

Frank M. Slateris
Stanley Novarskis 
Frank Kairis.

Čia taipgi 
kad Budriko 
eina didelis išpardavimas pami
nėjimui 28 metų Budriko biz
nio sukakties, ir tam tikslui 

Valanda svarbi. Lietuvos bus išdalinta kostumeriams de- 
laisvės varpas kviečia visus šimts tūkstančių dolerių ver-

- naudingą dovanų
- su barometru, 
j jis pirks ką, ar ne.
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Galima Transliaciją Matyti
Taippat, kas iš lietuvių no^ 

rėtų pamatyti kaip yra leidžia
mi radio programai, tegul at
eina sekmadienio vakare tarp 
5:30 ir 6:30 vai. į National 
Broadcasting stotį, WCFL., ku
ri randasi Furnįture Mart na
me, 666 Lake St.,‘ netoli tilto 
Navy Pier, 20 aukšte. Bus įlei
džiama nedaugiau kaip 25 as
menys kiekvieną sekmadienį.

— Pranešėjas.

iŽižSii 
.AUJIENV-ACME Telephop- 

-J'raTY.-'NEB.-^Ralph Assendorf (po dešinei) 
pašovė savo buvusią numylėtinę Joan Kleck- 

Pastaruos tėv£? mirtinai pašovė Assendorfų ir 
rpifljįųąi pašautas

Naujienų-Acme Telephoto
Joachim Von Ribbentfop, nacių užsienių reikalų ministras, sako kalbų Dancige.




