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Suomiai
BOLŠEVIKAI EIS PRIE TIKSLO SULAUŽĄ

. VISAS KLIŪTIS
Suomiai nenori svetimos šalies 

protektorato
STOCKHOLM, Šveicarija, lapkr. 3. — čia gautas praneši

mas rodo, kad suomiai nesutinka visas rusų sąlygas priimti. 
Užsienių reikalų ministeris Errko pareiškė, jogei Suomija suti
ko išpildyti du trečdalius rusų reikalavimų, tačiau pasiekė taš
ką ir toliau eiti nebegali.

i®
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VOKIEČIAI NETEKO CITY OF FLINT
NACIŲ JŪREIVIAI INTERNUOTI NORVEGIJOJE

----X----X----X----
Ai?MASKVA, Sovietų Rusija, Suomija sutinka nusileisti ru- 

lapkr. 3. — Suomių delegaci- sams. Kad ji pripaž sta, jogei 
ja Maskvoje. Ji jau turėjo pa- rusai pagrįstai reikalauja tokių 
sitarimų su sovietų viršilomis, koncesijų, kurios sustiprintų 
Iš karto atrodė, kad suomiai Leningrado saugumą. Kad ji 
ir rusai ras pagrindą sutarčiai, pripažįsta taipgi tokius rusų 
nors ir turi skirtumų.

Tačiau penktadienį komunis-
lų partijos dienraštis -‘Pravda” Į—?'sake, kad Suomija nepriims jo- 

ikios svetimos šalies protekto
rato savo teritorijoje.

šitą suomių ministerių kalbą 
| bolševikų “Pravda” vadina grū
mojimu sovietų Rusijai, noru 

i iššaukti Rusiją į karą.
“Pravda” todėl kalba:
“Mes pasiųsime į peklą vi- 

su£ ' manevruotojus ir eisime 
tiesiai prie savo tikslo. Mes 
užtikrinsime savo saugumą ir

reikalavimus, kurie taiko užtik
rinti rusų interesų saugumą 
Suomių Įlankoje. Bet Errko pa-

' , NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
WICHITA, KAS.—Lakūnas TheoįpreA. Petras, kuris drauge su vaizduojamu 

lėktuvu ke’.iaus į antarktiką.

O3LO, Norvegija, lapkr. 3. — Vokiečiai neteko Amerikos 
laivo City cf Flint, kurį jie buvo suėmę.

Laivas plaukė pietų link, norėdamas pasiekti Vokietijos uo
stą. Jis plaukė pakraščiu, Norvegijos vandenyse, todėl britų lai
vai nepastojo jam kelio. . \

■ Bet penktadienį City of Flint sustojo norvegų uąste. Tuo
met Norvegijos valdžia internavo vokiečius jūreivius, kurie Ame
rikos laivą vairavo.

Pirmesnieji pranešimai sakė, kad Norvegijos teismas nu
spręs, ar atiduoti laivą amerikiečių įgulai. Bet vėlesnis prane
šimas paskelbė, kad City of Flint pakistas ir išplaukė į jurą.

Nepranešta, ar laivo kontrolė atiduota amerikiečiams, ar 
jis išplaukė nacių jūreivių vairuojamas.

išspausdino straipsnį, kuris ge
ro suomiams nežada. “Prav- 
dos” straipsnis sako, jogei Šuo-j 
mijos užsienių reikalų ministe-į 
rio Errko kalba, pasakyta pe
reitą trečiadienį, “tiesiogiai 
grūmoja” sovietų Rusijai. Pa
sak “Pravdcs”, Errko kalbą 
tenka skaityti ne kitaip, kaip 
tik noru iššaukti Suomijos-Ru- 
sijos karą. ' . r

pgąakė Suomijos už-’pą^ęksjm^.^ąyft 
slėnių reikalų ministeris'f | viską, kas pasitaikys mums pa?

Jis trečiadienį pareiškė, kad į keliu.”

KONGRESAS G A
LUTINAI PRIĖMĖ 

NEUTRALUMO 
BILIŲ

KARO ŽINIŲ
SĄTJtAUKA gi

■ ..A. „'„t, ,„rį .a

MASKVA, Sovietų Rusija 
lapkr. 3.

Įvyko lietuvių-lenkų 
susirėmimų Vilniuje

Indaitino žymų uni 
jos vadą

Britanijos karo lai-, Laukia didelių ka 
vai seka City of riaujančių šalių 

užsakymų
vai seka City of 

Flint
LONDONAS, Anglija, lapkr

- Admiraliteto komunika3..
tas penktadienį sako, kad Bri
tanijos karo laivai pastebėjo 
Amerikos laivą City of Flint 
plaukiantį pietų link Norvegi
jos pakraščiu. Laivą vairuoja 
vokiečiai jūreiviai ir gabena jį 
į Vokietijos uostą.

Laivas plaukia 
vandenyse. Britai 
šaukti tarptautinį
taigi nepuola vokiečių. Bet City 
of Flint esąs nebetoli tos vie
tos, kur jam gali tekti į atvi 
rą jurą išplaukti. Gal būt, kad 
čia britai ir mėgins vokiečiams 
kelią pastoti.

Norvegijos 
nenori iš- 
konfliktą,

Slovakai kelia 
riaušes

WASHINGTON, D. C., lapk. 
3. — Kai tik prez. Rooseveltas 
pasirašys Jungt. Valstijų neu- 
trąlumo bilių, kuris leidžia par
duoti kariaujančioms šalims 
karo reikmenas, Amerikoje lau
kiama didelių karo reikmenų 
užsakymų. Jau dabar Jungt. 
Valstijose yra Francuzijos ko
misija, prisiruošusi duoti užsa^ 
kymus pagaminti Francuzijai 
4,600 lėktuvų motorų, šitas už
sakymas pinigais sieks $50,- 
000,000. Britanijos komisija 
nori užsakyti 1,500 lėktuvų pra
timams daryti. Be to, 600 lėk
tuvų talkininkams jau yra pa
statyti. Bet jų išgabenimas Eu
ropon tapo sulaikytas, kai tal
kininkai paskelbė karą.

. ■--  Maskvos spauda
šaukia, kad Suomija graso ka
ru. sbvietų Rusijai, Komunistų 
spauda kaltiną taipgi švedus ir 
norvegus kaipo suomių talki- 

~ ‘ * ijoma, kad šitie 
paruošimas dir- 

lapkr. 3.—Pereitą savaitę J. vos rusų atąkai prieš Suomi- 
Valstijų senatas. priėmė ne- ją 
iftralumęr
hį priėmė \neutraltinio' bilių

PREZIDENTAS PASIRA
ŠYS BILIŲ ŠEŠTAD ENJ 

. f. ' —_______—______ ' ' •

i ninki
WĄSHINGTON, D. C., kaiti

_ Amerikos blaivas City bf 
ir atstovų rūmai. Atstovų Flint, vairuojamas vokiečių ju- 
rumų biliiis šiek: tiek skyrė-PGval plaukią pietų link, 
Si nuo senato^biliaus. prisilaikydamas Norvegijos yan- 

denų zonos/;Britų karo laivas 
Senato ir atstovų rūmų pastebėjo’ Cityi of Flint ir se- 

komisija penktądienį trijų 
valandų konferencijoj priė
mė sųtiet’iĄtą ir galutiną bi? 
liaus projektą, j e

Vėliau taip senatas, kaip 
ir atstovų rupiai galutinai 
priėmė: bilių. : r . ?

Biliųs pasiųstas preziden-

prisilaikydamas Norvegijos van
denų zonos/ Britų karo laivas

BRŲSSĘLS, Belgija, lapkr. 
3. Belgija tĮiri i^obilizaytįri 
600,000 kareivių. Belgijos ka* 
riuonįenė saugo sieną su Vo
kietija. Bijoma vokiečių užpilo- 
limo, t Z' ■ '

' BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
tui Rcoseveltui pasirašyti. 3- Vokietijos naciai smer- 
Prezidentas pasirašys jį šeš-' įia. Juyst. Valstijų Kongreso 

zln! Ir ori na nnMOlLitlrt

tadienį apie 12 vai. dienos ir 
bilius taps įstatymu.

Kongreso sesija pasibaigė 
penktadieni.

Pradės Turkijos-Ru- 
munijos-Rusijos 

derybas

BRATISLAVA, Slovakija, lap
kričio 3. 
čių slovakų ketvirtadienio va
kare sukėlė riaušes šiame mie
ste. Jie išdaužė langus krautu
vių, kurios priklauso vengrams. 
Užpuolė redakcijas dviejų ven
grų laikraščių. Slovakai kelia 
riaušes dėl to, kad pernai, po 
Miuncheno sutarties, dalis Slo
vakijos teritorijos buvo atiduo
ta Vengrijai.

Keletas tukstan-

600,000 Belgijos ka 
reivių mobilizuota

lapkr.

BRUSSELS, Belgija, lapkr.
3. — Belgija nekariauja. Bet 
ji turi mobilizavusi 600,000 ka
reivių. Jos kariuomenė daugiau
sia sukoncentruota neilgoj Ii- 

Įnijoj tarp Luxembourgo ir Ho- 
landijos. Ir kadangi Belgijos 
siena su Vokietija nėra per
daug ilga, tai atrodo, kad pa- 
sieny tik vien kareiviai ir tė
ra.

. Belgijos tvirtovių linija skai
tėsi ne kažin kaip tvirta. Bet 
per paskutinius'du mėnesius ji 
tapo sustiprinta. Per visą Bel- 
giją eina plieno tvora, padary
ta iŠ tvirtų • kuolų. Tvora pa
statyta tankams sulaikyti. Ka- 
nuolės paslėptos fortuose. Po

ISTANBUL, Turkija, 
3. —. Artimoj ateity, praneši
mai sako, prasidės Turkijos, 
Rumunijos ir Rusijos derybos. 
Viena svarbiausių derybų už
duočių bus Besarabijos klausi
mo išsprendimas.

Birm Pasaulinio karo Besara
bija priklausė Rusijai. Karui 
pasibaigus ją gavo Rumunija. 
Dabar Stalinas nori atsiimti 
Besarabiją.

: /-U—  —----------

Sustreikavo 5.000 do
kų darbininkų

NEW YORK, N. Y., lapkr. 
3. 4— Naktį į penktadienį pa
skelbtas New Yorkp dokų dar
bininkų streikas. Jis palietė 5,- 
000 vyrų. Streikas atkreiptas 
prieš devynias laivų kompanį- 
jas4 operuojančias 70 laivų. Ka
dangi šitie laivui gabena pre • 
kės į kitus uuątus, tai streikas 
palies ir kitų uostų darbinin
kus.

Prisibijoma, kad streikas gą-

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

Bendrai giedra; temperatūra tiltais padėtos minos. Jos pa-
kjla; lengvi, nepastovus vėjai, kastos taipgi vieškeliuose ir ki- 
pasikeičią į pietų vėjus; saulė tokiuose perėjimuose. Belgai 
teka 6:29 v. r., leidžiasi 4:42 neketina lengvai pasiduoti vo- 
v. v. Sekmadienį giedra ir šiL Riečiams, jeigu šie mėgintų įsi- Ii išsiplėsti visu Atlantiko pa
šiau, veržti Salin. kraičiu iki Texas valstijos.

Valstijų kongreso 
dėl to, kad jis panaikino draus
mę parduoti karo reikmenas.

ROMA, Italija, lapkr. 3. — 
Italijos painformuotuose sluok- 
snitfose vyrauja nuomonė, kad 
Hitleriui būtinai reikia parody
ti laiįtnėjimų artimoj ateity -r- 
tokių,! kokių jis turėjo Lenki
joje. Laimėjimai Hitleriui rei
kalingi, kad jis galėtų sustip
rinti yokiečių ūpą. z

ROMA, Italija, lapkr. 3. —( 
Italija ir Graikija, numatoma, 
artimoj ateity ^pasirašys drau- 
gingumo paktą.w

WĄSHINGTON, D. C., lapk. 
3. Jungt Valstijų biznis ti
kisi, kai tik prez. Rooseveltas 
pasirąšys neutralumo bilių, gau
ti kariaujančių šalių (daugiau
sia britų ir franeuzų) užsaky
mų biliono dolerių suma.
‘ AMSTERDAM, Holandija, 
lapkr. 3. — Paaiškinta, jogei 
karo stovis Holandijoj paskelb
tas ne dėl to, kAd* Hdlandija 
bijo Vokietijos užpuolimo, bet 
dėl to, kad norima šnipų veik
lą suvaržyti. < ;

taikinai sustabdyti vie
šieji darbai

; - ---- — •
KAUNAS. — Nesant pakan

kamam skaičiui darbininkų, 
Kauno miesto savivaldybė ^lai
kinai sustabdė viešuosius dar
bus. Numatoma, kad viešuo
sius darbus (reiks organizuoti 
Uk hm.

j/

BERLYNAS, Vokietija, 
lapkr. 3. — Gaunamais čia 
pranešim a is penktad en len 
kai surengė Vilniuje demon
stracijas. Lietuvos kariuo
menė turėjo- susirėmimų su 
lenkų miniomisį kurios dai
navo patriotines dainas prie 
Juozo Pilsudskio šeimos mi
rusiųjų skiepo. Ka5p žinoma, 
Pilsudskio širdis palaidota 
Vilniuje.

Lietuvos vyriausybė, kuri 
neseniai paėmė Vilnių, davė 
griežtus paliepimus tvarkų 
Vilniuje palaikyti.

,5':’’■

žiniomis 4.5 Kauno, Lais
vės Varpąs, kurį dovanojo 
Lietuvai Amerikos lietuviai 
1920 metais, neužilgo busiąs 
pasiųstas į Vilnių ir paka
bintas ant kalnelio, nuo ku
rio galima matyti visą mies
tą.

ST. LOUIS, Mo., lapkr. 3. — 
Federalus Grand Jury indaiti
no (apkaltino) William L. Hut- 
chesoną, United Brotherhood 
of Carpenlers and Joiners of 
America prezidentą. Jis yra 
kaltinamas sąmokslu lakižyti 
prieš-trustinį įstatymą .

Hutcheson yra Amerikos 
Darbo Federacijos vykdomojo 
komiteto narys. ,lo vadovauja
mą-unija bene didžiausia uni*- 
javFėderacijoje. Hutchesono 
balsas A.D.F. pasitarimuose 

| skaitydavosi iki šiol kaipo vie
nas svarbiausių balsų. Hutche
son skaitosi konservatyvus da
gi konservatyvių A.D.F. vadų 
tarpe.

Kalifornijos lėktuvų 
imonės laukia už- 

sakymų
LOS ANGELES, Cal., lapkr.

3. — Kalifornijos lėktuvų įmo
nės laukia, kad kongresas pri
imtų neutralumo kilių ir pa
naikintų embargo ginklams. 
Kai tik embargo bus nuimtas, 
ėktuvų įmonės pradės darbą 
visu spartumu. Jos tikisi pa
statyti po 700 lėktuvų kas mė
nuo.* Kalbama, kad talkininkai, 
britai ir francuzai, nori užsa
kyti Jungt. Valstijose apie 15,- 
000 lėktuvų.

Naciai žudo lenkus

Suomija prisiruošu 
si kariauti >

Italija ir Graikija 
pasirašys naują 

sutarti

HELSINKIS, Suomija, lapk. 
3. — Suomijoj'penktadienį at
rodė, kad šalis yra prisiruošu- 
si gintis, jeigu rusai užpuls ją. 
Suomijos kariuomenė mobili
zuota. ę Civiliai gyventojai iš
kraustyti iš pasienio su Rusi
ja. Miestai užbarikaduoti. Suo
mių Įlankos pa Išgąsčiuose pa
sėtos minos.

Ar rusai puls? Suomiai 
ko, kad rusų reikalavimai
perdideli. Sovietų spauda grū
moja pasiųsti į peklą visus, ku
rie mėgins pastoti komunistų 
užsimojimams kelią. Padėtis 
rimta. Artima, visai artima at
eitis parodys kas laukia Suo
miją.

BERLYNAS, Vokietija, lapk. 
3. — Lenkijoje ir Vokietijoje 
eina gandai, kad vokiečiai, už
ėmę Lenkiją, išžudė 17,000’ len
kų. Nacių vyriausybes atsto
vas dėl tų gandų pareiškė: esą 
nežinoma, ar buvjo’ 17,000 len
kų nužudyta; tačiau kai len
kai užmušė keletą šimtų vokie
čių Bromberge, tai negalima 
piktintis, jeigu vokiečiai jiems 
atkeršijo, šitas nacių atstovo 
pareiškimas interpretuojamas 
kaip pripažinimas, jogei naciai 
žudė 
lenkų 
žinti.

lenkus, tik nužud^ftų 
skaitlinę norima suma-

sa- 
yra

ROMA, Italija, lapkr. 3. — 
čia paskelbtos Italijos ir Grai
kijos notos, kuriomis abi šalys 
apsimainė rugsėjo 30 d. š.m. 

(Notos akcentuoja abiejų šalių 
draugingumą ir reiškia viltį, 
kad artimoj ateity jos pasira
šys naują sutartį.

Be to, eina gąndai, kad Ita
lija ketina artimoj ateity pasi
rašyti sutarti su Bulgarija. Iš 
šitų pasitarimų su graikais ir 
bulgarais ir iš kitų Italijos vy
riausybės žygių daromas išva
das, jogei Miissolinis yra pasi
ryžęs turėti balsą Balkanij rei
kaluose ir vadovybei Balkanuo
se neketina kitiems pavesti.

Komitetas vaikams glo
boti karo metu

Naciai atsake popie
žiui didesniu smurtu

Kroatijoj siaučia 
smurtas 

.......

ZAGREB, Jugo-Slavija, lapk. 
3. — Kroatija yra dalis Jugo
slavijos. Pereitą rugpiutį kro
atai gavo autonomiją. Rodos, 
tai turėjo patenkinti juos. Bet, 
matyti, nepatenkino. Nės smur- 
to žygiai siaučia Kroatijoj. Nuo 
to laiko, kai kroatai gavo auto
nomiją, jau 20 kroatų veikėjų 
užmušta.

VATIKANO MIESTAS, lapk. 
3. .— šiomis dienomis popie
žius ; Pijus išleido encikliką. 
Tarp ko kita jis griežtai pa
smerkė Rusiją ir Vokietiją. Po
piežiaus enciklika iššaukė na
cių kerštą.

Popiežiaus atstovas Vokieti
joje, Cesare Orsenigo, praho- 
ša, kad Hitlerio jaunuomenė 
įsiveržė bažnyčion ir išvaikė 
žmones mieste Osnabruck, kad 
Hitlerio jaunuomenė muša žmo
nes 'kai šie išeina iš bažnyčių 
ir kad kunigai tapo |spėti Vo
kietijoje nekalbėti apie encik
liką per pamokslus.

Kai kurie kiti įvykiai rodo, 
kad nacių smurtas prieš kata
likų bažnyčią Vokietijoje padi
dėjo po to, kai popiežiaus en
ciklika tapo išleista.

KAUNAS. — Ministerių tary
ba priėmė įstatymo projektą, 
kuriuo numatoma steigti spe
cialus komitetas vaikams karo 
metu globoti. Komiteto tikslas 
—- globoti karo: veiksmų palies
tus arba jų gresiamus vaikus, 
kurie turėtų būti evakuojami 
į saugesnes vietas, maitinami, 
gydomi ir visokeriopai globoja
mi.

Komitetą sudarytų septyni 
nariai, kurių tris skirtų Kr. 
aps. ir Vid. reik, ministeriai, o 
keturi kviečiami iš visuomeni
nių organizacijų.

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

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo 8 vaL 
ryto iki 8 vaL
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

MAISTAS IR VITAMINAI
Rašo Dr. A. J. GUSSEN, Cicero, III

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Kiekvieną dieną 

6630 S. VVestern av. 
Tęl. Hemlock 9252

Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. City 

2799—R3.

Dr. V. E. SIEDLLNSKI
DENTISTAS

. Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.
•< Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.
- Tel. LAFAYETTE 3650

nas stiprina visus kūno kau
lu#, taipgi ir dantis.

Tačiaus pieną su vitaminu

IV
Abelnoji Pieno Svarba.

Pienas yra vienas iš papras- D ypač turėtų vartoti nėščios 
čiausių maistu, kuriame yra moterys. Tose dienose jų ku- 
ikvaliai balkio ir fosforo mi-lna* reik“1‘luj“ <,i<,e,.io k‘ek!° 
neralinių druskų, taipgi balty-(balkio i os oro^m nėra imu 
mų (proteino), karbohydrato 
ir riebalų. Kitaip pasakius, 
piene yra visko, ko tik reika
linga žmogaus kūno sistemai. 
Dėlto labtĄ naudinga daug pie
no naudoti maistui kaip vaikų, 
taip ip-#uaugusių žmonių. Pie-

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi' Naujienose.

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 .

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — VVholesale
4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

MltfHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

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

sveikatos patarnavimą

GAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICH1GAN AVĖ. 
Tel. CALUMET 4178.

(druskų, nes tuomet auga ir 
formuojasi višą busimojo kū
dikio kūno kaulų ir dantų 
Struktūra. Jeigu nėščia moteris 
gausiai vartos tokią maisto 
medžiagą, tai jos kūdikis bus 
liuosas nuo minkštų kaulų li
gos.

Daktarai Grėenbaum ir Sel- 
kirk praleido' daugiau kaip 
septynis metus studijavimui 
nėščioms moterims reikalingo 
maisto. Jų surinktieji daviniai 
rodo, kad visos moterys, ku
rios nėštumo laikotarpy nega
lėjo naudotis deramu maistu, 
pagimdė kūdikius, sergančius 
kaulų suminkštėjimo liga. Su
dygusiuose tų kūdikių dantu
kuose buvo du sykiu tiek sky- 
lelių, kaip sveikų kud’kių dai> 
tukuose.

Reikia tiesiog apgailėsiant, 
kad musų gadynėje diena iš 
dienos mažėja sveikų kūdikių 
skaičjus. Statistika rodo, jog 
baltveidžių tik ką gimusių kū
dikių 50% serga kaulų sumin- 

'kštėjimo liga, o juodveidžių 
net 75%.

;» Gaminimas Pieno, Turinčio 
Vitamino D

Fleiscbmanrio Laboratorijos 
jau gale 1929 metų įvairiose

Auri ignition ir gerą motorą primena lėktuvą

X X i.___—X

CRANE COAL COMPANY 
5332 Sb. Lohg Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTĄS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau .............................. ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.
------------------— .. ---------- ■ - . -. . ■■ • ■ 4

✓

* u t ' -r t . •. < h A

KLAUSYKIME 
SALTIMIERO RYTMETINIU 

W11P.- LIETUVIŠKŲ RADIO 
nnnnn«uii 10.00 val. rytoPROGRAMŲ iS14MeS

.CROCHETED MEDALLION 
22^5—Mėgstąs medalionas.

PATTERN 2283

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 2283
Į 1739 S<£ Halsted St, Chicago, m.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

I Vardas ir pavardė

Adresas.

Miestas ir valstija...-

■savo pieninėse pradėjo daryti 
mokslinius tyrimus, kad sura
dus budus sėkmingai gamybai

AKTU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

pieno su vitaminu D, šeriaht ; ' —
spin- Penkiolika naująkarves ultravioletiniais 

dūliais džiovintomis inielčmis. 
Eksperimentiniai • bandymai 
daryta vien tik su geriausios

Baigiami Neinuno žem- 
jpraMif M įAioiiių °Pi°' reguliavimo darbai•ii.'

'į z. j.'
Rūgėjo inėii.

KAUNAS__ šį pavasarį Kau
no Vandens kelių rajonas Ne
muno žemupyje, Jurbarko-Su- 

- a - ' . drirgo apylinkėse, pradėjo re-
■ yra ptehiriė#, vieM Sūrinė, dvi guliaviril0 darbus.

Darbininkai per vasarą pa
statė kelis tūkstančius išilginių 
kamšų/ Darbai kurį laiką dar 
užtruks, bet jų didesnė dalis 
jau baigta.

rūšies karvėmis. Iš pradžių pa- KAtlNAŠ,’. — Kriošėjo iMriy 
rinkta penkios karvė#, o vėliau Fihabs'ų lefdb įsteigti 15 
jų kiekis pasiekė du šimtus, pramonė# įnibriių^'kurių trys i 
pagalios tuk#tantį karvių. L ' -- -

Galutiniai bandymai įrodė, plytinė# #d 32 daYibriinkais ir 
kad norint pagaminti piene kt. Septynias įmones leista pra- 
reikiamą kiekį vitamino D, rei-1 plėsti. Pav., “Maisto’ ’ fabriko 
kia įmaišyti į karvių pašarą'Aleksote praplėtimas suteiksiąs 
sekamą kiekį ultravioletiniais darbo 12 tarnautojų ir 60 dai- 
spinduliais džiovintų mielių:

Į pašarą karvių, duodančių
bininkų., , ,

i-, , 1 ' ■. ■.

Raseiniuose leista steigti elek- 
po 30 svarų pieno per dieną, jros armatrifų dirbtuvė ir Verš- 
įmaišoma po 4.3 uncijas mie- vuose Rau(ioridvario vals. leis- 
lių; kurios karvės duoda po u praplėsti siūlų sukimo dirb- 
50 svarų pieno per dieną; tom ,
sumaišiom a po 5.6 uncijas 
mielių. Taip maitinamų kar- 
vių pieno kvortoje laipsniškai 
susidaro 160 Steenbocko nusta* 
tųjų vitamino D dalių. v

Už tūlo laiko vitamino D 
kiekis piene pasidaro pastovus,! 
pakol karvės maitinamos mi
nėtu būdų. Pienus irgi po to 
vien retkarčiais patikrinamas.

Šis pienas (su vitaminu D) 
yra užpatentuotas, Patentas 
priklauso NVisconsin Alumni 
Research Foundation’o prof. 
Harry Steenbock’ui. Paminėta 
įstaiga leidimą gaminti įnertu su 
vitaminu D duoda vien tik at-j 
sakomingieihs ūkininkams, ku-į 
rie verčiasi pienininkyste. Mie
les, džiovintas ultravioletiniais 
Spinduliais ūkininkai turi pirk
ti iš Flėischamnn Laboratorijų. 
Kiekviena karvė, skirta Jokio 
pieno gamybai, turi būt svei
ka. Karves prižiūri medikalė 
pieno komisija.

Svarba Pieno su Vitaminu D
Minėtas pienas yra būtinai 

reikalingas kaip vaikam, taip 
ir nėščiom moterim. Jis apsau
goja vaikus nuo kaulų sumink
štėjimo ligos, duoda- atsparumo 
ir nuo kitų ligų, kaip ve: bron
chito, plaučių įdegimo ir tt. 
Jis saugoja nuo gedimo vaikų 
ir Suaugusių žmonių dantis. 
Jis duoda galimybės normaliai 
formuotis kaulams laike vai
ko augimo periodo. Jis apsau
goja moterų dantis nuo gėdi- 
incf ir puvinio nėštumo dieriošė. 
kuo nesiskiria nttb priprasto

Pienas, turįs vitamino D’, nie
kuo nesiskiria nei skoniu, nei 
spalva. Visa jo svarba tame, 
kad jis turi vitamino D, kurio 
daugiausiai reikalinga augančių 
vaikų kūno sistemai.

Sekamą kartą pakalbėsime 
apie vitaminą B, o svarbą ir 
įtekmę žmogaus kūne.

BIRŽAI. — švietimo Ministe
rija leido Biržuose įsteigti nau
ją amatų mokyklą su dailydžių, 
mūrininkų ir krosnininkų sky
riais.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Paleųgvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 
Nedėlioj nuo 10 ryto 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
iki 12 popiet 
akys atitaiso-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• < ! ' • • < • .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

I AMBULANCE
' DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
UOlD \ , / -J. ’ ‘

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonu LAFAYETTE OTM

_ _! koplyčios visose

Klausykite musų radlo programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vaL ryto 14 W. H. L P. stoties (1480 t.) 

su POVILU OALTIMIERU.

Direktoriai

f DON’T FORGET Y 
** TO SEND THE 

MIRACLE 
-TSkWHlP.

A FIM?
IB Gv

MIUIONS PREFER

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė.
(prie Kedzie Avė.) 

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

Trečiadieniais Susitarus
Tel. Lafayette 3151

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

n Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinids

* Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių DirbtuvėOfisas ir
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, ‘nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos, Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo f-3 nuo 6:30^:30 

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

Tel. Kenwood 5107.

YARDS 1419

Yards 1139
Yards 1138

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
I 1646 Svėšt 46th Sifėet Yards 0782

2109

TU&IME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

■ » •'» i • » f ( ' f ‘ ’ ■
iiiaiiiiiiiiiiiiiuiiaitiiiuiihiiiHi

laaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaia

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

P. 3. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

4

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

! S. P. MAŽEIKA
3319 Litiianica Avenue

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

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

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 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Office and Res. Phone Calumėt 7472 
Office llours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

3261 So. Halsted Street

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

iiiiiiiiiiiiiiHiiihiiiiiiiiihiiiiiiii

NARIAI '
Chicagos,
Cicefo ■ •
Lietuvių
Direktorių
Abociacijos

Į t « »,». ■.4 c ;y if ... 
iiiliiiiiiitiiiiituiiiinitiiiiiiiMii

A, VĮ.,?; ■ į *; ■ ■ —-----------

i / J- LIULĖVICIUS
4348 S.! Califorriia A vėrinė Phone Lafayette 3572

4704 So;

1 LACftAWICZ IR SUNŲ#
ŽH14 West 23rd Place Pilėne Canal 2515
SKYR/US: JŽ-44 fcisi loDtH Street , T41. Dullman 1270

... _ _
ALBĘRT V. PETKUS

Western Avarine Phonė Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
I 3307 LitUanica Avenue Phorie Yardš 4908

. _________________ - ■ ___________________ '_________________ •

f'/,' 1 anthony b. Petkus ~
68*34 S6. tVeštern Avė. Phone Grovehill
1410 SoutĖ 49th Court, Cicero Phone Cicero

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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 ^330 . “ 
” Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
69U0 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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 St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNuo
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.

Qfiso valandos.
Nub 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ne<j. nuo 10 iki 12 

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

st

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

9

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

St.
1824
3395

Garsinkitės “N-nose*



šeštadienis, lapkričio 4, 1939

KORESPONDENCIJOS
CADILLAC 60 SPECIAL

Rockford, III Kenosha, Wis

E. Mikužiutė
SLA 77 kuopa, Rockford, Ilk, 

rengia vakarienę naujų nariij 
priėmimui lapkričio 5 d., kaip 
5 vai. vakare, Griicaus salėje, 
510 Island Avė.

Šioj vakarienėj kalbės SLA 
iždo globėja, E. Mikuži u tė. Ji 
yra vienintelė moteris Pildo- 
inoj Taryboj ir prie to da jau 
niausiąs pjld. Tarybos narys. 
Bus įdomti ne tik senesniems, o 
ir jaunimui išgirsti jos kalbų 
apie Susivienijimo ateitį.

Narys.

REMKITĖS MUSU ŽEMOMIS 
KAINOMIS.

Rock Woll Batts $ 4 .29 
Labai specialus ....

Liuosas Rock Woll CQČ
Dideli maišai .............Uw

Specialios kombinuotos
durys. Skrynai ir $4 .50
Žiemines ................. “i

Roliai Stogams Dengti QEę 
Soecialas ................. vw^*

Pirk skolon. Imk 3 metus 
išmokėti.

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. VVESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

Darbininkai laimėjo kovų. — 
Nepaprastas ko ncertas.—Vyk
stantiems į Floridų.
Po trijų savaičių ištvermin

gos kovos Nash automobil.ų 
dirbtuves darbininkai grįžo į 
darbų pilnai laimėję reikalavi
mus. Svarbiausias punktas lai 
mėjime — tai pasirašytas kon
traktas tarpe darbdavių ir uni 
jos; dėlei to ir derybos buvo už- 
kliuvusios per 16 dienų, 

r

Imtasi visokių priemonių, kad 
butų galima sudeniorabzuoU 
darbininkus; grasinama buvo 
iškelti dirbtuvę kitur, leidž.ani 
buvo paskalai apie organ zaci 
jos viršininkus ir 1.1. Bet nega 
Įėjo suardyti vienybės ir prive: -; 
sta buvo korporacija ska lytis 
su žmonių valia. Nūope nas p - 
klauso pirmiausia tai valdy a , ! 
nes be sąžiningos valdybų; ( r : 
ganizačija neJgai gali būt stip
ri. Net ir musų mieste yra mi-' 
jos tik iš vardo, — veiksmas 
silpnas, nes valdyba neturi ie.-j 
kalingo nugarkaulio vedime d.- 
rybų ir išlyginime nors ir ma-Į 
žų nesusipratimų.

Man tiesiog nuostabu, kad 
dar yra tarpe smulkiųjų bizn e 
rių tokių nesusipratėlių, kad ne
išmano iki šiol, jog jų visas gy
venimas yra surištas su d rb -i 
ninku padėtimi. Jei darbininkai 
dirba; tai ir jiems yra šaltinis 
pasidaryti bizni ir eiti, kaip ir 
tūkstančiai pirmiau darė, pra
šyti pašalpos. Tad ir nepridera 
kąsti rankų, kuri šeria juos. Aš 
turiu galvoje kai kuriuos biz
nierius, kurie streiko metu sė
ja demoralizacijų.

Vienas mažesniųjų Cadillac’ų, brangus,) k 
■* •»

1940 METŲ WILLYS

vietose. Visi internuotieji len
kai apgy.eįidinU tam t ikre s j 
koncentracijos vietose, dau
giausia vasarvietės2, kaip Pa
langoj, Kulautuvoj, Birštone ir 
k I. Jų skaičius nepervi.šija 
10,000 žmdnių.

Šiomis dienomis prie Ukmer- 
* ges ties demarkacijos I ni ja vie- 

nas-mųsų kareivis pamalė ien 
kų kareivį, mėginantį pereiti 
linijų. Mūsiškiui sušukus susto
ti ir atiduoti ginklus, lenkas 
dar delsė, bet pakartojus įsaky
mų, lenkų karys s laika sušuko 

j “broli”. Pasirodė, kad susitiko 
į tikrieji pusbroliai, kurių vie 
nas, kaip gyvenęs okupuotoje 
Lietuvoje, buvo paimtas. į len
kų kariuomenę. Pusbrolis su 
džiaugsmu atidavė ginklus .savo 

. pusbroliui ir davėsi internuc-
jąmas.

Prie nepaprastų šio karo epi
zodų reikia priskailyti ir seka
mų atsitik'mų. Latvių žveju 
šiomis dienomis pastebėjo Bai
li ios juroj benluduraojant di-

lę į savo k Hcrį atidarę, rado 
(ris su menkom‘s gyvybės žy 

lenkų kareivuis. Niu'a 
inlernuol’ i

atsipeile je, p'si-l 
vokiečių

MAŽAS, BET RUIMINGAS 
-----———   —...................

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Lapkričio 19 d. turėsime di- 
dėlę šventę German-American 
svetainėje, nes tų dienų atva
žiuos mus- palinksminti didžiu
lis “Birutės choras .iš didžiojo 
Chicagos miesto. Choras bus 
pilnam sustatė po vadovyste p-

no Byansko. Be choro, turėsime 
dar savo tarpe garsiųjų operos 
solistę p-ia Barborą Dar lys, ku
li netaip seniai grįžo iš Lietu
vos, pasekmingai koncertavusi 
Europoje. Ji buvo kelis metus 
Lietuvos operoje kaipo sotis d. 
Tad nepraleiskite progos ir iš 
apylinkės miestų atsilankyti, 
nes už mažų įžangų bus g l.ma 
gėrėtis vienu iš geriausių cho- 
rų Amerikoje. Taipgi bus p.o 
gos girdėti garsių solistę. Kon
certo pradžia 3:30 p.p., o vaka
re bus ir šokiai. Rengėjai yra 
nariai T.M.D. »119 kp3ir jiems 
reikia atiduoti kreditų už tai,' 
kad būdami tiktai keli skaičių- 

2 

jc pasiima taip didelį darbų.

m/mlš
bent! į Liepoją ir

, lo’J<ų kari'-i.
/ sakė esą vieno vokiečių pa- 

skand nlo lenkų povandeni io 
laivo įgu’os nariai, kurie tokiu 

= budu gelbėjęsis. Tokiose gele
žinėse dėžėse gelbėjęsis 12 to 

» povandeninio laivo vyrų, bet 
apie kitų likimų nieko nebepa- 
tirta.

KLAIPĖDA, r 
koks veikimas

L'etuviu k e t KAUNAS. — Lietuvos lenku ~ 
*- ........... .......... . r

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.)

Teko skaityti laiškų iš Flori
dos nuo p-ios Julijos Braze, 
“Naujienų” kon testai! to žmo
nos.

NOR7 HIVESTERN
STOVE REPAIR CO.

Visų typų furnasų ir pečių taisymai!
Dirbėjai ir taisytojai visiems pečiams, furnasams ir boi

leriams dalių distributoriai.

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

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

Telefonas M0NR0E 6600

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

“PRIKIJ1USOME PRIE FIRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD OF UNDERVVRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
, . GENERALINE AGENTŪRA

R.„ke„ in. co 222 W. ADAMS ST.
Columbla Pire Ins. Co. JF?IVb* ?’»
Michigan Fire & Marine Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5208 
Sentinel Fire Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5209

CHICAGO.

. Ji. < .izLiA'U/

Kaip, rašidu pirmiau, p-ia 
Braze žiemų leidžia Miami mie
ste. Nenorėdama būti be užsiė
mimo, ji išnuomavo apartamen- 
tinį namų ir išrenduoja kamba
rius. Mano, biznis bus sėkmin
gas, nes jau keletu kambarių, 
dar sezonui neprasidėjus, išnuo
mavo/ Patartina visiems, kurie 
mano vykti į Miami, Fla.., re
zervuoti sau vietų, nes p-ia Bra
ze yra gabi šeimininkė ir man
dagiai svečius priims. 
1575 North West 2nd 
mi, Fla.

Adresas: 
S t., Mia-

Jau beliko tiktai du 
iki užbaigimo “Naujienų” kon- 
testo, tad norintieji palaikyti 
garbę musų miesto kreipkitės 
į C. Braze arba į mane: mes su 
mielu noru jums patarnausime 
užrašydami “Naujienas” arba 
paimant skelbimų. —H. L;

mėnesiai

IS LIETUVOS
Kada bus'visuotinas 
gyventojų surašymas

KAUNAS. — Lietuvoje vi
suotinis gyventojų surašymas 
buvo tik 1923 metais. Jau ke
linti metai rengiamasi padary
ti visuotinį gyventojų surašy
mų, bet surašymas metai iš 
metų atidedamas, nes be to ga
lima gyventi, o surašymas kaš
tuoja didelius pinigus.

Visuotinis gyventojų surašy
mas galutinai buvo atidėtas į 
1940 metus, bet dėl finhnšinių 
sunkumų vėl nukeliamas dar 
vieneriais metais toliau. 1940 
m. numatoma atlikti tik paruo
šiamuosius visuotinio gyvento
jų surašymo darbus.

d. b rl.nėmi ; leidžiamasis 
sąlygomis yrai visiškai neįma 
nomas. Iš visų pastangų atgau
ti lietuvių mokyklas ir gimna
zijų, bent kolkas, | nieko neišė
jo. Iš lietuviškų laikraščių taip 
pat nieko neįsileidžiama ir nė 
vieno Klaipedoje^ejusio neleis-, 
ta atsteigti. Kioskuose parduo
damas tik pačių.yokiečių lei 
džianias ‘‘Lietuviška* Ceitunaa’ 
ir L 
mas iš Tilžės “Naujasis Tilžės 
Keleivis”. Norinčių gauti Lietu
vos pasus Klaipėdos mieste esą-' 
ma apie 6,000 žmonių ir dar 
apie pora tukstąftęlį pačiame 
krašte. Prie Lietuvos konsula
to pasų prašančiųjų kasdien 
susidaro ilgos- eilės, šiaip lietu- 
viai nebepersekiojami. 1 Pasta
ruoju metu į juoš žiūrima šu 
didesne pagarbą, negu seniau. 
Buvę garsus Klaipėdos vokiečių 
vadai yra visiškai pritilę. Ne- 
urnanas yra mobilizuotas ii’ 
randasi fronte Patarėjos, vadu. 
Berlulaitis taip pat mobilizuo
tas, bet tik paprastu kareiviu, 
buvęs seimelio pirmininkas 
stambus, (dvarininkas Dressleris ( 
nusišovė, kitas vokiečių vadas 
dvarininkas Guna pabėgo į Vo
kietijų, savo laiku buvęs direk
torijos pirm. dr. Šreiberis yra 
paprastu prekybos rmnų eindi- 
ku ir važinėjasi gatvėmis dvi 
račių, buv. prekybos rūmų 
pirm, šarfeteris buvo suimtas 
ir dabar laikosi nuošaliai. Visos 
svarbesnės vietos yra užimtos 
iš reicho gilumos atkeltų valdi
ninkų ir pareigūnų, kurie yra 
mandagus ir lietuviams nuo
širdus. Vyrų mieste ir krašte 
labai nedaug belikę, tik maži ir 
seni ir "moterys; kiti visi mobi
lizuoti. Iš vokiečių keli žymes
ni yra jau žuvę ir atgabenti 
į Klaipėdą kukliai palaidoti. Ne 
vienas ir lietuvių jau žuvęs, bet 
žymesnių veikėjų žuvusių ne
girdėti.

Lietuvai skįrtpji’ neutralioji 
zona jau baigiama tvarkyti ir 
busianti perduota lietuviams 
spalių 15 di Lietuvių didžio
sioms įmonėms likviduotis duor 
ta termino iki pustrečių metų. 
Šiuo metu Klaipėdoje dar yra 
likusi dalis jų tarnautojų. Di
desniuose fabrikuose tebedirba 
didesnė pusė lietuvių darbin o- 
kų.

laikraštis “Dz'ien 
Ęolski” skaitomas šiuo t irpu 
bene vieninteliu lenkų laikr š 
čiu visoj Europoj> išskiriant 
dar vienų lenkų laikraš į “Na- 
rodoviec”, kurs išeina Varšuvo
je. Lenkų kariuomenės karių 
likučių po vienų antrų vis dar

tiniai pavieniai bėgliai, kurie 
iki pasiekdami m'usų pasieni, 

paskutiniu L feiku įsileidžia- slapstėsi ilgesnį "‘laikų įvairiose

Nauflenose 
r įaudn dėlto, 
'ačios Naujienos 

naudihjrd^ ■ \

NEKILNOJAMO 
TURTO

PASKOLOS
Ą'/2% F. H. A.

Konvencialės ilsų terminų 
paskolos

PIRKIMUI—STATYBAI. 
-REFINANSAVIMUI

Ūmus Mandagus Patarnavima?

Ckicago City Bank 
and Trust Co. 
pALSTED ATS 63rd.
Tel. Wenlworth 880 J

COAL!
F'TD TTA nr EC-G ........ $6.00
4” CARBON  ................... 8.00

. .luv 'i ai—Plūs Taksai

V IR GINI A C0
Sauk*’ B^ULEVARD 6612 

S5th & NORMAI.
' , — ’ i ’’r-’

• *> QTA^r nrIKiirkS UE-
TUVIŠIr‘r'C! . vn * j XUS

STAILĖS RŪKYTOS

DEŠROS

NUDAŽYTI 
VY’RfTFVTTjG RT

1UC
uk.40C

KAINUOJA
MAŽIAU

PCiRA

yra Vaisiu 
KRAUTUVĖSE

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

rus ar Daugiau.
PRISTATYMAS MUSŲ 

APMOKĖTAS

Prisiųskite
Užsakymą Pabandymui. Mes Pri
siusime 3 Svarui su Apmokėtu 

Prisiuntimu

ŠTAI JI ČIA

Gypsy
&CRU CURTAtNDYE

LESKOVAR
610—14 St.
RACINE, WIS.

ALIEJINIAI
PEČIAI

B AR GENAI 
Muzikos Instrumentuose

B $12.00 smuiką 
už .    $4.00
25.00 Albert 
Klerneta ........ 8.00
50.00 Boehin 1 
Klerneta ____ 35.00
75.00 Bass Drum ’ 
setas ............. 50.00

8.00 Gitaras su keisu ............ 4.00
12.00 Porto Phonographs .... 8.00

GOLDSTEIN MUSIC SIIOP 
914 Maxwell St., 3 blokai į va
karus nuo Halsted St. Tel. Canal 

.6114.

RAŠOMAS
- • MAŠINĖLES 

VISU 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 DARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., ketvirtad. ir 
šeštad. vakarais iki 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3534

Didelis Pasirinkimas Visokių Išdirbysčių
Aliejinių Pečių '

Del Apšildymo 3 Kambarių $29.50
; •: 1

Del Apšildymo 5 Kambarių $49.50

Tik 10% įmokėti, o likusius ant lengvų 
išmokėjimų

ROOSEVELTEURNITURE C0.
2310 ROOSEVELT ROAD •%' ■ SEELEY 8760

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien

llgirsit

buo 8:30 ▼. ryte 
9:15 vakaro.

; vėliausias tiniae, 
1 Ir kitus (domius 
pranešimus.
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The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy. „
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Užsakyme kaimu
Chicagoje—paštu:

Metams________________
Pusei metų_____ _______
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui __ ~___

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija..... ................
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75 ■■M

Lietuvos naujas kaimynas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
$5.00 

2.75 
1.60 
1.00

.75

Metams
Pusei metų .....___
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ..........  $8.00

’ Pusei metų_______ ___ —. 4.00
Trims mėnesiams..... . — 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Naciai ir bolševikai nepatenkinti

HITLERIS KALBĖJO ^tsisakė tokiai partijų sutarčiai 
BOSTONE pritarti. Kadangi įstatymo nėra,

kuris uždraustų rinkimus, tai
BOSTONE

“Keleivis” Tašo, kad
Hali Forume, Bostone, kalbėjo 
— Hitleris. Žmonių prisirinko 
tiek daug, kad keli tūkstančiai 
netilpo į $alę$ nes publika norė
jo pamatyti, kaip tas Hitleris 
atrodo. Bet, anot “Keleivio”, tai 
buvo visai kitas Hitleris: z

> . • < •
“Ištikro gi tai nebuvo tas 

Hitleris, apie kurį dabar kal
ba visas pasaulis, ne. Adolfas 
Hitleris, bet jo brolėnas, Wil- 
liam Patrick Hitler, kuris pa
sisakė esąs airis katalikas.”
O gal būt, tas asmuo nėra ir 

Hitlerio giminė. Reklamos tiks
lais kartais prasimanoma nebu- 
čiausi dalykai.

Tas pasivadinęs “Hitleriu,’ 
kalbėtojas Skaitė iŠ popieros ’a- 
pie 'savo kilmę, įrodinėdamas, 
kad jo tėvas kilęs Austrijoje ir 
buvęs tikras Adolfo Hitlerio 
brolis, šiaip jisai nepasakė nie
ko įdomaus.

Ford

LITVINOVAS DAR 
GYVAS

tRodos, tokios politikos nustaty
tos gaires visai yra sveikos ir 
sveikintinos.

šių dienų Lietuvos politikos 
vairuotojų tarpe neabejotinai ir 
nesvyruojančiai pasiryžta tuo 
keliu eiti. Lietuvos visuomenė, 
veik be jokios išimties, šiokiai

Vis dėlto SSSR sudarytos su- Į 
tarties 1920 metais su Lietuva , 
nepabojo ir ta sutartimi nūs ta- , 
tylą sieną peržengė, tai yra už
ėmė Vilniaus kraštą, kurį iki 
šiol visai neteisėtai Lenkija val
dė.^ ,

Juridiniai šį SSSR žygį vargu 
galima pateisinti. Grynai teisės 
požiūriu čia ne viskas tvarkoje. 
Politiniai yisai) suprantamas 
daiktas. SSSR užimdama tą 
kraštą ir kitaip pradėjusi tvar
kyti vietos gyventojų sociali
nius santykius, o taip pat įneš- 
darna naują politinę tvarką ne
abejotinai stipriau galės veikti 
visą Lietuvos gyvenimą, o kar
tu kaipo artymiausias Lietuvos 
kaimynas bendrai galės daryti 
didesnės įtakos į Lietuvos vals
tybės reikalus, o ypač į jos už
sienių politiką. Be to, Vilniaus 
kraštas jau tampa tarp Lietuvos 
ir SSSR derybų objektu. Rodos, 
visiems aišku, kad derybų metu 
stipresiiis visuomet daugiau ga- kai tiek yra pajėgi, kad ji gali 
lį laimėti, Jai šiuo atsitikimu turėti čia sprendžiamą, jei ne- 
SSSR daugiau, iš Lietuvos galės ] 

lišsiderėtir ;
Kaip SSSR spręs Vilniaus te- ' 

, ritorijos klausimą, dabar tik ga- 
Įima spėlioti. Vargu ir SSSR 

ministerišsiulo ’humpo šiuo reikalu Jau luri tam.likr? 
išdirbusi planą. Visa tai pri- 

me blanke pagal Kainų tvarky- blal^sys ^uo tolimesnių karo į- 
tojo nustatytą formatą. Rašyti vykių raidos.
abiejose lakšto pusėse. Juod- Dabar viena tik galima aiš- 
raščiams ir nuorašams vartoti kiai ir neabejotinai pasakyti, 
iš apyvartos išėjusius blankus kad SSSR dės visas galimas pa- 
ir kt. mažesnės vertės popierių, stangas, kad tarp vietos gyven- 
Taupyti laiškų vokus, jeigu ga- Joją galimai daugiau įgyti sim- 
lima versti juos į antrą pusę; patiją b’ prisirišimo prie SSSR, 
vokus vartoti tik užmiestinei ir čia, jau Lietuvai-gimsta visa ei- 
slaptai korespondencijai, o iš- io naujų problemų, kurios dau- 
nešiojamąją-.. korespondenciją gtausia yra susiję su socialiniais 
gražiai susegtą išnešioti be vo- vidaus politikos klausimais.
kų. Bendrai, ką galima atlikti SSSR kariuomenė jau priėjo 
žodžiu irlvengti bereikalingo Lietuvos buvusią su Lenkija ad- 
susirašinėjįųio, o lydimuosius ministracijos liniją. Musų ka- 
raštus siūloma pakeisti daro- riuomenės . vadovybė susidurusi 
mais prierašais reikalų raštuo- su naujo kaimyno kariuomene 

|se. parodė'prideramo ir reikiamo
tokiu atsitikimu mandagumo. 
SSSR kariuomenės vadai taip 
pat korektiškai elgėsi. Visi įsak
miai pabrėžė, kad administraci- 

. jos siena nebus pažeista ir Lie- 
ii I tuvos neutralumas bus gerbia

mas.
SSSR kariuomenė nuo admi

nistracijos linijos laikosi bent 
kiek atokiau ir tik arčiau jos iš
statė sargybas.

Dėl Vilniaus, teritorijos liki
mo dabar jau tenka pasidarbuo
ti Lietuvos diplomatams, jei iš 
viso tasai klausimas dabar bus 
galima judinti ir kelti. Tenka 
manyti, kad SSSR neskubės jo 
greitai rišti. Atrodo, kad toksai 
skubotumas neatitiktų jos poli
tikos interesus.

Lietuva viena iš pirmųjų yra 
sudariusi su SSSR nepuolimo 
sutartį ir ją iki šiol visai ne
dviprasmiai vykdė. Iš viso ten
ka pastebėti, kad Lietuva su 
SSSR visą laiką palaikė glau
džius ir gerus santykius. Tai at
rodo, kad Lietuva su SSSR iš 
viso neturi jokių atvirų sąskai
tų, kurias dabar tektų suvesti.

Turint visa tai galvoje tenka 
manyti, kad SSSR neturi agre- 
soriškų užsimojimų dėl Lietu
vos, o jos Vilniaus teritorijos 
užėmimas taip* pat neturėtų su
kelti didelių ginčų. Juk SSSR 
1920 metais sudariusi su Lietu
va sutartį tų sričių, tai yra Vil
niaus teritorijos išsižadėjo vi
siems amžiams. Tiesa, dabar 
tarptautinėje politikoje daug 
kas pakitėjo, gyvename karo 
|metą, daugelis klausimų jau ri-

rinkimai Clackmanan distrikte 
įvyko.

Darbo* partijos kandidatas bu- 
yo Artliur Woodburn, o paci
fistų kandidatas — Andrew 
Stewart. Pirmasis gavo 15,645 
balsus, o antrasis — 1,060. Dar
biems laimėjo 14,585 balsų dau
guma.

Kadangi pacifistas negavo nė 
penktadalio, balsų, tai jisai pra
kišo rinkimų depozitą.

Čia aiškiai pasirodė, koks Bri
tanijos žmonių nusistatymas. 
Už taiką su Hitleriu stoja ma
žiaus, kaip vienas iš dvylikos 
balsuotojų.

Telegramose iš Maskvos apie 
Vyriausiojo Sovieto sesiją, ku
rioje Molotovas pasakė savo

Iš Lietuvos
Siūlo taupyti rašomąją

• medžiagą
KAUNAS. — Susisiekimo ini- 

nisteris išleido aplinkraštį, ku
riuo visoms susisiekimo minis
terijos įstaigoms įsakoma kuo 
stropiausiai taupyti popierių ir 
kt. raštinės medžiagą. Tuo rei
kalu ] 
turinio raštus rašyti mažiausia-

Ginklų embargo atšaukimas labai nepatinka nacių 
valdžiai. Kaip Amerikos korespondentai praneša iš Ber
lyno, tos valdžios atstovai piktai smerkia Jungtinių Vals
tijų kongresą ir prezidentą Rooseveltą už jų “šališku
mą” Britanijos ir Francuzijos naudai. O nacių spauda 

' pranašauja, kad Rooseveltas eisiąs Wilsono keliu, t. y. 
privesiąs Ameriką prie karo sąjungininkų pusėje.

Šitą nacių nepasitenkinimą galima lengvai suprasti. 
Jie žino, kad embargo atšaukimas duoda progos Vokie
tijos priešams taip stipriai apsiginkluoti, kad Hitlerio vil
tis laimėti “žaibo karą”K nueis niekais. O greitai karo ne
laimėjęs, Hitleris atsidurs keblioje padėtyje.

Bet yra reikšminga, kad dėl embargo atšaukimo 
pyksta ir sovietų Rusijos valdžia. Ji smerkia tai, kas ne
patinka naciams. O kaip čia seniai visas Komintemas va
dindavo nacius “barbarais” ir “banditais”!

Tai dar kartą parodo, kokia didelė atmaina pasidarė Į nevykusią prakalbą, buvo pami- 
sovietų valdžios ir jos šalininkų galvose. Rudoji Vokieti- net*’ ka.d tarpe ‘atstovų’ buvo 
jos diktatūra juk nepasikeitė. Nė vienos savo piktadary
bės ji dar neatitaisė. Tai kodėl Molotovas pučia į vieną Į buvo pašalintas iš užsienio rei-1 
dūdą su naciais? Kodėl Stalinas eina ranka už rankos su kalų komisaro vietos. Musų ko- 
Hitleriu ? munistams tai didelis džiaugs-

Todėl, kad bolševikiškoji diktatūra pasuko į nacio- mas: reiškia, Litvinovas dar gy- 
nalizmo vėžes. Vietoje socialistinių tikslų, ji ėmė skelbti va^; , '. . . .“tau.^.ius” tikslus O po tais “tautiniais” tikslais slepia- L^staiino priešai '"“mejav?’, 

si didžiarusių (vehkorosų) noras pavergti kitas tautas, nes jie saHęj kąd Litvinovo jau 
kaip carizmo laikais. > ■.i neg^^gyyo. Vięnūs‘ komu-nacių

Maskva ir Berlyfedš susitarė, kad centralinėje ir tą“melą”
riisftęs “Naujienose”.

Tur būt, jam galvoje negerai, 
nes “Naujienos” apie buv. so-| 
vietų komisaro mirtį niekuomet 
nėra rašiusios. Jos sakė, kad su 
juo gali atsitikti tas, kas atsiti
ko su kitais bolševizmo Šulais; 
bet ar kas su juo atsitiko, ar 
ne, apie tai jokių pranešimų pe-. 
buvo.

Bet. komunistų strakalai nesu
pranta, kad tokiu savo; susijau-lu^C'”].^*^ 
dinimu dėlto, kad Litvinovas h ... 
“dar gyvas”, jie patys išsiduoda.
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Reiškia, jie bijojo, kad ateis ži- Nesentai Veličkienė, kuriai jau 
nia apie . Litvinovo. likyidavi-l^ metai, įsibrovė į Salako kle- 

Įmų ir jie turės raitytis ir i^sį'Įbonijos koridorius ir pavogė 
Užvakar buvo pranešimų apie riaušes prieš žydus sukinėti, teisinant tą nemalonų kamžą, stulą, aliejinę ir kitų 

Vilniuje. Vakar atėjo žinia iš Berlyno, kad Vilniuje len* Rvykt- O dabar pasirodo, kad daiktų. Vogtus daiktus Velič- 
kai padarė demonstraciją prieš lietuvius prie Pilsudskio Jnti^nes "kolkas ^^"eks^o-kie“ - P° *° Pardavil?$°- £n‘ v H1“u, nes koikhs tasai cks-ko Įnevezio apygardos teismas šio-

x misaras dar vaikščioja. Todėl La hvlnip Vphčkipno nubaudė
Matyt, Vilniuje neramu, nors kas tenai tikrai deda- jie gali lengviau atsidusti. 1 6 metais s? d. kalėjimo. Kitoje

S1, aiškių pranešimų nėra. Galimas daiktas, kad kas nors Vergiškų diktatūros garbinto-kylo j e Veličkienė nubausta
tyčia daro netvarką SU tikslu diskredituoti naujus Vii- te padėtis yrą nepavydėtina. pusantrų metų s. d. kalėjimo, 
niaus šeimininkus, t. y. Lietuvą, ir iššaukti svetimos vals- Ano^e byl°je P buvo kaltina-
tybės intervenciją. Iš tiesų, jau buvo minėta, kad, kilus A ma, kad užėjus į vieno Zarasų
riaušėms prieš žydus, atėjo į Vilnių 40 sovietų tankų iš _____ valdininko butą pavogė tarnai-
x * I I *es Klumpes, pustrečio 1110 ver-Vileikos. _ . Viename Anglijos parlamento (gs. Pasaliojama, kad minėta

Vienoje telegramoje buvo sakoma, kad muses kė- distrikte įvyko papildomieji rin-|mote^s nesuspėjusi išeiti iš 
lė 2,000 kalinių, kuriuos bolševikai paleido iš kalėjimų, kimai, kuriuose pacifistai (grie-[tejsmO) pavogė teismo sargo 
užėmę. Jie puolė duonos kepyklas ir krautuves, kuomet ^aro prieSai\A lšslate sav0 gaidį, 
staibiai nabrantro duona • I kandidatą prieš Darbo Partiją.____________staigiai pabrango duona. x- visuotinus p^lamento. „rnioktiin™ i dm-

Neturint pilnų informacijų, sunku spręsti, ar tie ne- LinkImua tame distrikte buvo KMb projektuoja j dur- 
ramumai Vilniują yra rimto pobūdžio, ar gal tiktai lai- Nedidelė dauguma balsų, 14,881 statyti geležinkelį 
kinis reiškinys, kol gyvenimas mieste neįėjo į normalią [prieš 13738, laimėjęs darbietis. KAUNAS. — Kauno miesto 
vagą. Bet galima numanyti, kad Lietuva pasiėmė didelę Kai darbietis mirė, reikėjo rink- savivaldybė prie Zapyškio turi 

‘durpyną, kurį pati eksploatuo
ja. Durpynas yra toliau nuo 
Nemuno ir norint pagamintas 
durpes plukdyti Nemunu, ten- 
;ka jas gabenti staur. geležin
keliuku, be to, garlaiviais ne
patogu esą gabenti, todėl KMS

tinėje Europoje tos dvi tautos — rusai ir vokiečiai — 
turi būti ponai, o kitos tautos bus jų “globojamos”. Na, 
ir kuomet jie padarė šitokį gražų “planą”, Anglija ir 
Eraneuzija atsistojo jiems skersai kelio; o Amerika rodo 
joms savo simpatijas. Ar tai ne pikta?

Amerika dargi “drįso” užtarti Suomiją, kurią Stali
nas nori paimti savo “globon”, kaip kad paėmė Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Tai jau visai nepakenčiamas “tautų 
vadui” dalykas! \

Tačiau Stalino ir Hitlerio apetitai yra didesni, negu 
jų pajėgos. Jų “piktumo” Amerika kolkas dar nepaiso.'

Ar ne provokacijos?

ir Maksim Litvinov, kuris per
eitą pavasarį “dėl nesveikatps”

62 m. senutė apvogė 
bažnyčią

ZARASAI, -u. Panevėžio apy
gardos teismo išvažiuojamoji 
sesija sprendė Marijonos Velič
kienės bylą dėl vagysčių. Ji jau 

i buvo teisiama ir 
bausta kalėjimu. Tačiau ir se- 

’lnatvėje ji nenustojo nusikalsti.

mu nėra atvirai pasisakę Angli
ja ii Prancūzija, bet jau neabe
jotina, kad Lenkija buvusiose pOZjcijai pritaria ir ją remia, 
sienose nebus atstatyta, nes Tarp SSSR ir Lietuvos diplb-
SSSR niekuomet nesutiks gudų matų, rodos, jau sumegsti gyvi
ir ukrainiečių apgyventų kraštų* 
vėl perleisti Lenkijai. O jei taip, 
tai Vilniaus teritorijos likimas 
savaime išsiriša, nes šią terito
riją atkerta gudų apgyventi že
mės plotai. Taigi, tokiu atsiti
kimu Vilniaus krašto likimo 
klausimas galės būti sprendžia
mas tik tarp SSSR ir Lietuvos.

Žinoma, sunku dabar spėlioti, 
nes niekas negali pasakyti, kuo 
šis karas užsibaigs ir kas galu
tinai padiktuos busiamas 
sąlygas, tik viena 
j o tina, kad SSSR 
mos taikos diktate 
savo įtaką.

Juk SSSR savo 
nedviprasmiai pasisako, kad ir 
jai rupi busimo Europos žemė
lapio sutvarkymas. SSSR kariš-

visai 
tame 
turės

taikos 
neabe- 
busia- 
stiprią

karo žygiu

lemiamą balsą. Su tuo faktu ne
abejotinai teks skaitytis tiems, 
kurie padiktuos taikos Sąlygas, 
o ypač šiuo metu tenka su juo 
skaitytis Lietuvai. Lietuva yra 
pasiryžusi iki karo galo išlaiky
ti visišką neutralumą ir jokių 
savo reikalavimų nestatyti, bet 
išlaukti prideramo momento. |

ryšiai. Viena tenka pasakyti, 
tad Lenkijos valstybei subyrė
jus, Lietuvai karo pavojus yra 
žymiai sumažėjęs, o jos neutra 
ūmo pozicijos savaime sustip

rėjo. SSSR nieku budu nesutiks, 
kad Baltijos pakrantėse dar la
biau sustiprėtų Vokietijos įta- 
ka,^t^ip lygiai ir Vokietija už- 
interesuota, kad SSSR įtaka čia 
neįgytų visiškos galios.

Prancūzijai ir Anglijai taip 
pat yra gyvo intereso neleisti 
nei vienam iš kurių tų dviejų 
kaimynų Baltijos pajūryje visiš
kai įsigalėti. **

Turint tai galvoje, atrodo, 
kad Lietuva gali sėkmingai vai
ruoti ir išlikti tiesioginiai karo 
baisenybių nepaliesta. O tai jart 
labai yra svarbu, nes tuo bu
du Lietuva gali apsaugoti visas 
tas vertybes, kurias ji iki šiol* 
yra sukūrusi.

Kaip matote, musų optimiz
mas yra nepalaužiamas. Bet iš 
čia visai neseka daryti, kad Lie
tuva šiuo metu neturi daug 
įvairių rūpesčių ir vargų, juk 
gyvename karo metą!

—Para Bellum

St. Miščikas-žiemys.

RUSINIMO POLITIKA RUSIJOJE
(Musų specialaus korespondento)

Tiesiog keista, kaip skubiai 
dabartinė Rusija eina tais pa
čiais carizmo keliais, prieš ku
riuos visos carų pavergtos tau
tos kovojo ir tikėjosi revoliu
cijai kilus išsigelbėti. Bet pra
slinko dvidešimt metų ir Rusi
jos pavergtos tautos turi vėl 
pradėti senąją kovą iš naujo, 
nes dabartiniai valdovai vis 
daugiau ir daugiau mokosi bu
vusių carų metodų ir juos vyk
do nemenkesnių stropumu, kaip 
patvaldis caras.

Daugelis iš senesniųjų lietu
vių atsimena spaudos draudimo 
metus, kuomet carinė Rusija 
per savo satrapą Muravjovą 
koriką uždraudė mums lietu
viams spausdinti knygas lotynų 
raidynu ir vertė tai daryti ru
sų raidynu.

Šiandien Rusijos lietuviai 
pergyvena tą patį, nes nutari 
mu aukščiausios valdžios, vi
sos tautos ir kalbos turi priim
ti oficialia rašyba kirilščiną, t. 
y. rusų raidyną.

Kuomet kilo revoliucija ir 
dargi bolševikams valdant buvo 
ne tik leidžiama spausdinti lo
tynų ar kitu raidynu, bet dar
gi po 1930 m. buvo paskelbta, 
jog greitu laiku visi rusų laik
raščiai pereis į lotynų alfabetą. 
Maža to, tautos, kurios turėjo 
labai sunkią rašybą arba netu-

naštą, perimdama Vilnių iš sovietų valdžios rankų. Ar ji h klt^ atstovą- Kadangi ema ku- 
įa pakels? ra8’ tai visos P^rtiios susitare

r . vengti viešų varžytinių, ir jeigū
I 1 •• x •l* pasidarys parlamente vakansija,.LenkllOS ateitis taiužpildyti mirusiojo atstovo

3 vietą kitu tos pačios partijos
/ , f ’r ' U t , . _ kandidatu. Taigi šiame atsitiki-__ _______________ ________ _____

Vokiečiai ir rusai ištrynė Lenkiją iš žemėlapio, Kas jųe'mirusiojo atstovo mandatas Į projektuoja nuo “Maifeto,? f ak- Išama ne teisės, bet ginklo paje- 
SU ja bus ateityje, šiandien niekas negali pasakyti. Bet | turėjo be varžytinių tekti Dar-[riko šakos geležinkelio bėgius|ga, bet gi SSSR Molotovo žo- 
nėra abejonės, kad: taip, kaip dabar, nepasiliks. '- -

Kuomet sąjungininkai laimės karą (o apie jų pralai
mėjimą vargiai gąlhna kalbėti), tai Lenkija bus atsteig- 
ta. Už tai stos ne tiktai dabarinės anglų ir franeuzų val
džios, kurios davė Lenkijai garantiją, bet to reikalaus ir 
neutralių šalių demokratija. Nežiūrint, kiek nusidėjimų 
yra padarę buvusieji Lenkijos valdovai, visgi lenkai yra 
tauta, ir ne visai maža. Ji susideda iš kokių 20 milionų 
žmonių. Jeigu demokratija nepripažintų teisės neprikląu-

bo Partijos paskirtam asmeniul.jpratęšti ligi “Ežerėčio” durpy-džiais yta pareiškusi, k<d jai 
Bet pacifistai, kurie sako, kad [ko, kas sudarytų apie 18 km rupi tik'slavų žmonių likimas, 

nereikia kariauti prieš Hitlerį,' kelio. > šiuo atsitikimu gudų ir ukrai-
■ ... '............ . „.i, ............ .... ................ n,.' '^Įniečių; Vilniaus sritis gi apgj'-

venta lietuvių; tai atrodo, kad

*

t

darai? Ar to viso tikslas ne ru
sinimas visų tautų? Kodėl rei
kia būtinai socialistinei (jei ji 
tokią nori save skaityti) vals
tybei priimti vienos, dargi tos 
tautos dalies, kuri pavergė ki
tas, rašybą? Kur dingo pažadai 
dargi pereiti į esperanto kalbą? 
Juk tai butų tikrai socialistinis, 
nes vienu kartu panaikintų vi
sus tautiškumus ir pereitų prie 
internacionalizmo. Bet kadangi 
rusiška-carinė dvasia atsigauna 
visame kame, negali būti kito
niškai ir rašybos atžvilgiu/ 
“Kad žmonės greičiau ir leng
viau galėtų išmokti rusų kal
bą”, kaip tvirtina tas pats to
torių valdovas Rusijoje. Ir to
dėl visa totorių spauda ir laik
raščiai nuo 1940 m. pereina į 
rusų rašybą ir nuo to pat laiko 
visi oficialus raštai bus rašomi 
rusų raidėmis.

Ar ilgam? Ar tik netoli tas 
laikas, kad didesniam susiben- 
dravimui bus pareikalauta, kad 
visi “nedalomos motutės Rusi
jos” piliečiai kalbėtų ir rašytų 
tik rusiškai? Galiu užtikrinti, 
jog tas laikas netoli, jeigu da
bartinė valdančioji partija Ru
sijoje ilgiau pabus soste.

Ir taip po truputį tie, kurie 
žadėjo laisvę, kurie dar visai 
neseniai skelbė tautų apsispren
dimą reikalaudami, kad Klai
pėda galėtų atsiskirti nuo Lie
tuvos (Priekalai 1932 m. Nr. 
4, 2 p.) šiandien vato carų se
nąją rusinimo politiką.

Muravjovas korikas paten
kintas šypsosi ir geriau su ca
rais už Stalino sveikatą!

Ką darys staliniški laikraš
čiai užsienyje? Turės irgi perei
ti rusų rašybon, kad galėtų ru
sinimo darbą varyti užsienyje.

Pagyvensime — pamatysime, 
bet labai nusistebėti nereiktų, 
nes juk jiems kiekvienas įsaky
mas yra šventesnių, negu Ro
mos įsakymas katalikams.

Buenos Aires, Argentina.

tynų raidyną. Dabar visas šis 
darbas numetama ir įsakoma 
visiems ir visiems pereiti į seną 
rusų raidyną — kirilščiną.

Labai charakteringas paaiš
kinimas tilpo “Pravdoje” Toto
rių respublikos vyriausio sovie
to prezidiumo pirmininko Din- 
muchameto. šis Stalino įgalio 
tinis skundžiasi, jog tai labai 
sutikus darbas, nes reikia per
spausdinti, visas knygas, visus 
vadovėlius ir t. t., be to, girdi, 
sunku pritaikyti, bet tai, girdi, 
suartins tarp savęs visas Rusi
jos tautas ir padės pažinti 
“bendrus pasiekimus musų di
džiulės tautų tėvynės” ir padės 
prisiartinti (suprask, pavirsti) 
prie “pirmeiviškos socialistinės 
didžiosios Rusijos tautos kultu- 

>»
Sakykite, ar neatsiduoda

f X. 1 1 • . , vt* • X X • J • v \. , . Vernu lietuvių, tai atrouo, Kacsomai gyventi tokiai stambiai tautai, tai mažesnėms tau- Lia' susitarimas visai ___
toms (Lietuvai; Latvijai, Suomijai, Danijai ir t.t.) butų Be to, tenka spėlioti, kad Vo- ros.” 
atimta visokia viltis. ' ; kietija taip pat yra suinteresuo-

Klausimas gali būti tiktai apie tai, kokiose sienoseĮta kad/ViJmaus ki-aštas atitek-•Muravjovo žodžiais? Ar pana- 
Lenkija bus atsteigta, ^bet ne apie jos1 h’tsteigįmą.

kietija taip pat yra; suinteresuo

UTENA. — Uždraudus^ par
davinėti degtinę ir monopolio 
parduotuvėse leidžiant pardavi
nėti tik denatūruotą spiritą, 
kartą pilietis, užėjęs restora- 
nan, išsiėmė penklitį ir puolė 
restoranininkui po kojų mal
daudamas pusbutelio.tų Lietuvai. Tiesa, tuo klausi- &iai mums nekalbėjo garo žan-
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$12.50
FURNITURE HOUSE

LIETUVOS NEPRI 
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Atdara vakarais iki vai. 
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ŠAUKITE

4192 ARCHER AVENtlE 
SAVINGS FEDERALLY

Paleido Streiko Vadą 
Iš Kalėjimo

Oak Foresto 
Seneliai Džiaugiasi 
Gražiomis Vaišėmis

nes 
taip

vAKAK 
UiiCAGOJ

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

EGG ________
NUT ________
BIG LUMP -
MINE RUN __
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Kokių pramones įmonių 
mums reikalinga ir ko
kios įmonės butų lei

džiama steigti

Juf} esate širdingai kviečiami pamatyti visus 1940 
tų radio modelius, iškrautus parodai Budriko krautuvėje. 
Čionai pamatysite tą naują mystery control radiją, tą 
viktrolą, kuri groja be prijungimo, tą'mažą nešiojama 
radija, kuri groja visur be prijungimo. Kadangi Budri
ko Rakandų Krautuvė mini 28 metų sukaktuves, tai jus 
gausite dykai gražų termometrą, o pirkdami gausite kitą 
didelę dovaną.

pramonėje: dvide 
paruošimo įmonių

$3,500,000.00
$250,000.00

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO K! H’Ht 

NAUDAI

• Vakar, prieštaraudamas oro 
pranašo spėliojimams, dangus 
vėl nuklojo miestą kelių colių 
sniegu. Niekas nepyko, sniegas 
daro didelę naujienybę Chica
goj, ypatingai vaikams. Jie tai 
turėjo daug darbo su rogutė
mis ir “snowbolemis”.

Suėmė 52-ro precinkto 
tarnautojus.

šeši Bridgeporto 11-to wardo, 
52-tro precinkto, balsavimo sto
ties tarnautojai vakar atsidūrė 
už grotų. Jie yra kaltinami su- 
klastavimu 100 rinkiminių ba- 
liotų pereito balandžio nomina
cijose.

Suimtieji yra Harry L. Beck, 
2632 Lowe avenue,* kuris daly
ką iškėlė; Sam Orlando, demo
kratas, 2600 Wallace st.; Gladys 
Spizzirri, 2725 S. Union, demo
kratas; Ann Turnini, 637 W. 26 
st., dem.; Joseph Leonardis, 
2631 Lowe avė., dem., ir Ed- 
ward J. Schader, 2707 S. Union, 
republikonas. Beck taipgi yra 
republikonas.

APKALTINO 72 UŽ APG AVING^ $20,000,000 
LOTERIJA

Viliojo Pinigus Kilniam Tikslui 
tuvių ir Kitų Ateivių

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

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS 

jei nepatenkinti

6 Kalėjimai! Už 
Baliotų Klastavimą 
Bridgeporte

LOAN ASSOClATIONof Chicago 

JUST1N MACKIEVVICH, Pres.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

Bostono federalisxteismas va
kar patraukė dvi Chicagos kor
poracijas ir 72 asmenis atsako
mybėn už surengimą apgavin- 
gos $20000,003 loterijos.

Jie tai darė prisidengdami kil
naus tikslo obalsiu — rinko pi
nigus buk tai pastatymui Will 
Rogers ligoninės.

(Will Rogers buvo visos A- 
merikos gerbiamas jumoristas, 
kuris žuvo lėktuvo nelaimėj, ke
letą metų atgal).

Teisman traukiamos Chica- 
gos bendrovės yra South Park 
Credit' Company, Ind. ir taip 
vadinamas “Will Rogers Memo- 
rial Hospital Charity Fund”. 
Teisme taipgi turės pasiaiškin
ti keli chicagiečiai, tarp jų, A- 
braham F. Zimmerman, Chica
gos “loterijų’* karalius, kuris 
jau sėdi kalėjime už panašias 
aferas; Dr. Frank Deacon, mi
nimos “ligoninės” viršininkas; 
buvę policistai Ernest Daliege 
ir James H. Van Nafta; Mrs. 
Gertrude Becker, David E. 
Burnstein, Morris Latker, Da
vid Rice, Elizabeth Rice, slau-

kokią išgalite 
duosime 
senąjį, o

Jus galit PAKARTOTI bet kokį mėgiamą radijo progra
mą ! Gal būt mėgiamą operą, didį solistą ar kokį svarbų 
istorinį įvykį. Tik įsivaizduokit, geriausia šokių muziką—

gė; Charles. Shayne, George 
Shayne, Thomas J. Shehan ir 
Russell F. Emerich, buvęs Chi
cagos universiteto footbollo lo
šėjas.

Kalbami asmenys ir bendro 
vės veikė gana plačiai Chicagoj 
keletą metų atgal. Jie apeliavo 
ir rinko aukas iš lietuvių ir ki
tų tautinių grupių Chicagoj. 
Bendrovė, “operuojanti” ligoni- 
nęė kelis kartus kreipėsi į “Nau
jienų” redakciją prašydama 
vietoj “savo kilniam darbui”, 
bet, reikia pasidžiaugti, jos ne
gavo. Pačioj pradžioj visas da
lykas turėjo negerą skonį.

KAUNAS. — Pagal nūs ta ty 
tą tvarką, norint įsteigti pra

201 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CFNH \ i

ne- 
Todėl 

, mel-

Vakar iš Waukegano kalė
jimo buvo paleistas Meyer 
Adelman, 1937 metais kilusio 
Fansteel Mctallurgical bendro
vėj streiko vadas. Jisai turėjo 
sėdėti 240 dienų terminą ir už
simokėti $1,000 pabaudos.

Atžagareiviškas Lake apskri
čio teisėjas Daly nuteisė Adel- 
maną ir 38 kitus streikierius 
kalėti už firmos “nuosavybės 
užgriebimą”. Jų buvo “sėdėji
mo streikas”.

ATYDA
SKILVIŲ LIGONIAI!

Išgydome per du per keturius mė
nesius skilvio, duodenalį ulserį 
rūgščių, gasų, tulžies ligas. Nė ba- 
king sodos “Mucin” nė indžekšinų 
vartojame.

DR. WALSH
ŪLSERIO SPECIALISTAS 

1602 W. Garfield Blvd.
Tel. PROSPECT 7474

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

pasaginių fabrikas, žemės ūkio 
ir įrankių fabrikas, geležinių 
vamzdžių, {vairių metalo dirbi
nių fabrikai.

| Elektrotechnikos pramonėje: 
radijo imtuvų fabrikas, elekt
ros Reikmenų fabrikas, telefo
no ir telegrafo reikmenų fabri
kas.

Į Medžio pramonėje: du fene- 
ros fabrikai, celiuliozės fabri
kas su popieriui gaminti maši
nomis, dvi

' reikalams.
i Audimo 
šimt linų 
šukuotos vilnos verpykla.

| Tai yra pramonės įmonės, 
•kurios musų ukiui reikalingos

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies sp mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
'viešomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840liaujamas. Tariama, kad dab&r 

mums trūksta šių pramonės 
įmonių ir butų leidžiama steig
ti: keletas durpių kasyklų, dur
pių koksavimo fabrikas ir dur
pių briketavimo fabrikas.

Statybos pramonėje: du ce
mento fabrikai po 75 tuksL t. 
metinės gamybos, dvidešimt 
plytinių su bendra 50—60 mik 
plytų metine gamyba, du der
into medžiagų fabrikai, dešimt 
kalkinių. į ,

Chemijos pramonėje: super
fosfato fabrikas 100 tuksi, to- 
niį metinės gamybos, sieros 
rūgšties fabrikas, sintetinio 
amonijako ir. sodos fabrikai 
chloro ir šarpių fabrikas, ga-

I LIETUVĄ 
KELIAUKITE VIKIN-

GŲ LAIVAIS 
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimai
Iš New Yorko Iš Gothenburg
Laivų išplaukimų tvarkraštis ir lai
vakorčių kainos suteikiama nemo
kamai. Kreipkitės į musų autori
zuotus agentus ar bet kurią musų 
raštinę. x
Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

SVVEDISH-AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Cliicago, UI.

® Triukšmas užvirė miesto tei
sme. Neseniai teisėjas Stephen 
Adamowski pasiuntė kalėjimai!

arklių lenkty
nių lažybų agentus. Tai buvo 
bene pirmos tokios bausmės ke
lių metų bėgyj. Vakar Adamow- 
ski buvo perkeltas iš loterijų ir 
raketų teismo į Stock Yards 
nuovados teismą, kur svarsto
mos tik paprastų nusikaltimų 
bylos. “Politika'’, sako chicagic- 
čiai, kurie ftfri paskelbę Chica
gos “bukiams? kryžiaus' karą..

1/ ■
@ “Hit-and-rąn” vairuotojas 
prie State ir 88-tos užmušė 75 
metų moteriškę, Mrs. Wilhelmi- 
na Hansori/§846 Indiana ave
nue.

Gydys Alkoholikus
i KAUNAS. — Paskutiniu lab 
ku Lietuvos Blaivinimo s ga 
daro žygius, kad prie S. Kalva i 
rijoje veikiančios Valstybinės 
psichiatrinės ligoninės butų įs
teigtas alkoholikams gydyti 
skyrius. Taip pat rūpinamasi,

Ofiso telefonas YARDS 0706 
Rez. tel. LAFAYETTE 4557

P. 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. 

CHICAGO, ILL.

Paspausk! t kitą mygtuką ir jus turėsite nuolatinėj formoj 
kūdikio pirmus žodžius, savo muzikos spėkas, juokingas 
pasakas, tūkstančius kitokių-dalykų—vis girdėsite tik pa
norėjus. Vartokite jį kaipo balso veidrodi, jei norit pa
taisyti kalbą. Ar galit įsivaizduoti tą džiaugsmą ir malo
numą, kokią teikia turėjimas savo draugų ar genčių bal
sus? Visą šitą didžią ir visiškai naują savybę ir daug ki
tokių rasite TIKTAI šiam naujam WILCOX-GAY RECOR- 
DIO—metų metais pirmiau nei bet kas visuomenei 
pasiūlyta. Tai Už VIS NUOSTABIAUSIA RADIJO 
ŽIAUS KŪRYBA!

OAK FOREST, III. — šios 
prieglaudos lietuviai įnamiai 
per visų gerbiamą dienraštį 
“Naujienas” taria nuoširdžią 
viešą padėką Roselando ir apy
linkės draugijoms ir iniciato
riui p. A. Draugeliui, kurie mus 
aplankė spalių 22 d. ir davė .la
bai gardžius pietus ir puikią 
programą iš dainų ir kalbų. 
Dainavo Liros choras ir mote
rų šakar-Makar choras. Viena 
solistė labai gražiai dainavo. 
Programą vedė pats p-as A. 
Draugelis, • tas nenuilstant's 
darbuotojas musų vargšų nau
dai. Jis jau antrą sykį surengs 
puotą ir visus gausiai apdova
nojo. 1 '(

4 « t f - • f i't i • V • v • *

Visiems stambi dovana

PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ
Visas pleitaa daro LAISNTUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 meti}.

HEJNA BROS.
Lmdaie Deniai Laboratories

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.
TeL Lawa4alo 3008-9 Tek Monroe 9251

Į -vn mnn-in^T-T-TTW— Atdara iki 9 V. p. p. ■■■■■MHBDBEanaOH

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
. Virš 300 garantuotų karų. 
Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

. TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 10 
vai. vakaro ir visą dieną sek
madienį.

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

•COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma dienąijž

Gražius pažiūrėti, didelis ir patogus. Modelis 110, Touring Sedan

Šį kartą, nežiūrint didelio 
būrio lietuvių, į 150 asmenų, vi
sus apdovanojo po 50 centų ir 
sakė, kad vėliau kada 
duos daugiau pinigų.

Čia aš noriu pažymėti 
negėrbingą musų lietuvių 
šų perstatymą nuo vyriausybės 
musų geraširdžiams lietuviams 
ir visai publikai, kurios buvo 
apie 300 ypatų. Sako, nevalia 
mums įnamiams lietuviams 
duoti pinigų, nes esą šie prisi
gers. Tai mątot, brangus skai
tytojai, kaip negarbingai mu
sų perdėtiniai elgiasi su ta ma
ža saujele vargšų lietuvių.

Nepamatuoti užmetimai
Aš nesu pratęs meluoti ir 

apkenčiu neteisybes, 
brangus musų tautiečiai 
džiu tamstų neimti už gryną 
pinigą tokių šmeižtų. Aš čionai 
gyvenu jau 14 metų ir artimai 
seku musų gyvenimą. Esame 
turėję daugelį gražių parengi
mų. Bet nesu matęs , kad po 
baliaus lietuviai voliotųsi ar 
kad į tamsiąją juos reikėtų už
rakinti. Tai kodėl juos taip 
biauriai šmeižia ?

lalito ir kitų kazeininių me 
džiagų fabrikas, dirbtinės vii- kad Vidaus reikalų ministerija 
nos fabrikas

Metalų pramonėje: geležies pagal kurį alkoholikų gydymas 
ir plieno liejykla (geležies lau- galėtų būti pravestas prievar- 
žui sunaudoti), pasagų grifų ir tos keliu.

t J •

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

štai ir dabar, po šio baliaus, 
svetimtaučiai patarnautojai prie 
stalų gavo lygiai su kitais pie
tus ir po 50c pinigais. Jie pra
šo, kad jei aš žinau kur tie ge
radariai gyvena, kad rašyčiau 
jiems padėkos laišką.

Tai aš čia, varde visų brolių 
vargšų, ir tariu širdingiausį 
ačiū p. Adomui Draugeliui ir 
visiems J^as kuo prisidėjo prie 
šio labdaringo darbo. Ačiū,-

Jonas Rusteika,
Inst. Ward 52,
Oak Forest, J1L z

Gal čia veikia pavydas 
nė jokia tauta neateina 
gausiai šelpdama savuosius ir'monės įmonę, reikia gauti vai 
niekas saviems tokių vaišių ne-džios įstaigų leidimą, nes pra 
surengia kaip lietuviai. Tą visi'monės įmonių steigimas regu 
svetimtaučiai pripažįsta ir ilgai 
apie buvusias vaišes kalba.

Ačiū!

SUPPLY COMPANY »<* fa*
’ 10 West 18th Street

Į vakarus nuo Statė Street
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimo dėl na
rių, šildymo reikmenų naujų ar se- 
nų (plant) garu arba karštu van- |H| H «a|| 
deniu šildomą. Iilifllillllll UuH
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė- 
neštai išmokėjimui—žema palu- 'J
kanų^Jsaina. Lietuvis salesmanas

Štai jums radijo ir fonografo kombinacija geriausia, bet 
busite dar nieko negridėję, kol jus ...

MAŽASIS” 1940 PACKARD
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Diena Iš Dienos
ap-

ADVANCE
1-mas Metinis Rudeninis

Didis Išpardavimas t

Duodama' Puiki Lempa Dykai Su Šiuo Parlor Setu

v u zGražus ir pigus naujas Studebaker firmos automobilis 1Albina Rucka nuo Adolfi 
Rucka

Šis gražiausias Parlor Setas vėliausios mados, geriausio 
padarymo, vertės $135.00, parsiduoda abu šmotai

*79.50

Walter Yanulewicz 
Apleidžia Chicagą

Gerai žinomi Chicagos lietu
viams biznieriai, Walter ir Jo- 
sephine Yanulewicz, šiomis die
nomis apleidžia Chicagą ir iš
važiuoja į savo nuosavų farmą, 
arti Valparaiso, Ind., Route 4, 
Box 188.

Jie savo biznį ir namą, 3965 
Archer Avenue, pardavė Peter 
ir Mary Zemliams. Jie yra ma
lonus žmonės ir, matyti, turi 
daug draugų ir pažįstamų.

Steponas.

Mrs. Bagdonas 
Jau Namie

BRIDGEPORT. — Mrs. Vik- 
tor Bagdonas, žmona plačiai ži
nomo m liverio, 3406 So. Halsted 
St., jau pargrįžo namo iš ligo
ninės.

Ligonė išbuvo pora savaičių 
ligoninėje, sunkiai susirgusi 
plaučių uždegimu. Dabar jau 
gali vaikščioti, ir atrodo, kad 
greitai pasveiks. —VBA.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Michael Lukachik, 19, su So- 
phie Witkunskis, 20

Artemus Rankonis, 40, su 
Anna Thomasian, 34

Paul Didžčerkis, 27, su Rose 
Smobik, 25

John Danter, 24, su Julia 
Iki n nes, 29

Rcy Baer, 30, su Genevieve 
Barkus, 19

Reikalauja

Chicago City OPERA 
T OUISE—Šiandien 2:00—Grace 
Moore, Claessens, Kullman, Ro- 
thier. Veda Hasselmans. Little- 
field Baletas.
F AUST—šįvakar 8:00—Jepson,
Tokatyan, Pinza, Czaplicki. Veda 
Hacselmans. Littlefield Baletas. 
MIGNON — Pirm. — Swarthout, 
Haskins, Sch'pa. Pinza. Veda 
Hasselmans. Littlefield Baletas. 
LA BOHEME —Treč. Grace 
Moore, Boerner, Kullman, Czap
licki, Lazzari.- Veda Weger.
DOUBLE BILL—Ketv. — Caval- 
leria Rusticana—Giannini, Barou- 
mis. Veda Bigalli. I Pagliacc*— 
Della Chiesa, Pane-Gasser, Morel- 
li. Veda Canarutto. Kainos 83c, 
$1.10, $1.65, $2.20.
LA TRAVIATA—Penkt. — Reg- 
giani, Tokatyan, Thomas. Veda 
Weber. Vakarinis perstatymas 
8:00. Sėdynės parsiduoda dabar. 
Reg. kainos: $1.10, $1.65, $2.20, 

$3.30 $4.40
CIVIC OPERA 

HOUSE

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 §o. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

NAUJIENOS, Chicago, m.

1940 STUDEBAKERIO “PRESIDENT”

Pasižymi gražiomis “streamlined” linijomis.

MAŽASIS STUDEBAKER—“CHAMPION”

Kultūros Draugijų 
Konferencija

Listen t n and Advertise over

PAUNDECH’S YUGOSLAV RADIO
Songs and Music 

Tamburitza Orchestra
Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chtcago — Har. 3006

—.—————
TA R?
BIZNIOIV

Rytoj, lapkričio 5 d., Walte

SLA Darbuotojai
CMcagoj Tarsis

I ’ 71 * .

su
Neff’o svetainėje, (2435 South Laidotuvių DirektoriusI 
Leavitt St.) įvyks Lietuvių kul
tūros draugijų (žinomų kaipo' 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
skyrių) konferencija. Prasidės 
ji 1 vai. po pietų.

Delegatai iš Chicagos ir ko
lonijų suvažiuos pasitarti savo 
organizacijos reikalais, išklau
syti raportus apie Aai, kas jau 
nuveikta, kas veikiama ir kas 
manoma veikti. |

Be to, bus kalbos einamais 
gyvenimo reikalais. Kalbės P. i Pristatyme 
Grigaitis, “Naujienų” i_____
rius. Taip pat trumpus prane
šimus padarys Dr. A. Montvi
das, adv. K. Gugis ir audito
rius J. P. Varkala. Suvažiavu
sius delegatus 
trumpai apibrėš 
būvį C. Kairis, 
tuvių Draugijos

Pagaliau konferencijai 
marginti turėsime 
fainiu.’nką Miką Overlingį, ku
zis sudainuos kelias dainas. O 
kai konferencija pasibaigs, ta* 
turėsime linksmą pobūvi: prie 

, užkandžių 
draugiškai 
Hau vieni 
sime.

30 Years Success! Doctor’s ’ 
Amazing Uquid for Itching of 

ECZEMA 
I>»ur yra atsitikimų. kur kiti produktai nr 

reikiamų paseku, bet aUprue. irelninan 
tie. antiseptinis skiedinys Žemo darė erei ta# 
pašėkas nuo nleMjimo, skausmo, raudoni! 
deramos. Irynuotos. urninfis Eesema.

I* pirmo sykio žemo neia nuostabių ps 
relb*. Po to Jo ypatinras cydymas (turi 1b 
•kirtingų Itakinrų dailų) padeda Gamta 
rreltesnį rydyma. Mums dflkinrl vartotoja 
raio ii visur, rarbtndaml rautas paseka# 
štai kaip rašo p. 9. M. Ii Jereey City: 
keletą savaičių nuostabiai paslrydžiau su Ze 
mo nuo Ecaema. kuri mane varrino per 81 
metus.”

Nererlmaa, nedingtas — palik Žemo per 
diena ar naktį rydant Bcsema. epaurue. de> 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Ilk 8Be 
TIKRO PATARMAVTMO atsitikimais gal pri-

Francuos Karo 
Misija Chicagoj

Lietuviškas 
Vakarėlis

/ ■-------------
Budriko Oro Teatras 
—Makalai. 

'. f

Lapkričio 5 dieną, septinta- 
dienio vakare, nuo 5:30 iki 6:30 
bus girdimas gražus ir įdomus 
lietuviškas radio programas iš 
stoties WCFL, 970 kil. Rožių 
Choras pirmą kartą dainuos 
kartu su didžiule orkestrą iš 
15 instruipentų, daugiausia 
liaudies daineles. Tai bus ne 
paprastas dainavimas, nes Cho
ras ilgą laiką praktikavosi kar
tu su orkestrą ir dalyviai yra 
pilnai prisirengę.

P-lė Jadvyga Gricaitė padai
nuos keletą liaudies dainelių ir 
kelis klasiškus kurinius, o or
kestrą nupins vainiką iš lietu
vių liaudies dainų. Svarbiausia 
gi bus tas, kad Makalai, kurių 
daugumas labai pasigedo ir 
laukė surg’žtant, vėl bus Bud
riko radio valandoj šio septin- 
tadienio vakare su tragedija.

Lietuviai,- norintieji pamaty
si, kaip yra leidžiamas progra- 
|mas iš didžiulės WCFL radio 
• stoties, yra kviečiami atsilan
kyti septintadienio programo 
laiku American Furniture Mart 

, name, 666 Lake Shore Drive, 
20-tam aukšte. Am. Furniture 
Mart randasi arti Navy Pier 

tilto. Pranešėjas.

Stevens viešbutyj vakar 
sigyveno Franci jos karo misi
ja Amerikoj. Kaip ilgai ji čia 
bus—nežinia. Vizito tikslas yra 
užpirkti didelį kiekį arklių ir 
mulų frontui, taipgi ginklų.

Ryloj įvyks Tautiškos šv. Ma
rijos parapijos svetainėje, prie 
35th ir S. Union avė. Pas links
minimo pradžia 7 v. vak. Vi
sus kviečia, Rengėjai

(Skeb.)

Dainuos Naujos Gady
nes Choras, Šeimynos 

Gyvenimo Dra^a ir 
kitos įdomybės

Iš šios žinutės antgalvio gn 
lite matyti, kad Progress Ben
drovės Krautuvėj rytdienos ra 
dio programas bus gražus ir 

jįdomus. Dalyvaus Naujos Ga
dynės Choras ir po vadovybe 

= J. Steponavičiaus padainuos 
gražių dperetiškų' ir liaudies 
dainelių. Kamgi nebus žingei- 
du girdėti “šeimynos Gyveni
mo” dramą? Be abejo, visiem 

I o prie to šauni muzika, Adv., I •, z

vajaus vedėju K. Jurgelioniu K. Gugio naudingi patarimai,
•I ■ ••'**>* • ■ • 1 • v • U, - i : i,

Tėvynęs” redaktorius ir va- 
J. Liulevičius pagražino jaus vedėjas adv.s K. Jurgelio- 
ir padidino savo Įstaigą;nis bl,s.Chicagoj.lapkričio 11 ir 

jl2 d- JiSi laiškais užkvietė skait - 
Juliaus Liulevičiaus įstaiga, $LA darbuotojų ir orga- 

kuri randasi Brighton Park ko-j hizatorių Įjūrį atvykti į šusirin- 
ionijoj, staigiai pagražėjo, ne Liniąr'kurį pavedė man sušauk-' 
tik iš vidaus, bet ir lauko pu-yį- ...

Vidus tapo iš naujo per-
~| kvietimus,!
’ kuopų organizatoriai,

'sės.
dekaruotas ir išklotas nauju ki
limu (karpetu), o lauko puse
le tapo pristatytas naujas fron
tas. ,

to moderniško 
redakto- fronto buvo pavartota, net tri

jų rųšių materiolas; susidedan
tis iš natūralaus akmens, šli
fuoto akmens ir stiklinių ply
tų — su savotįško stiliaus lan
gais ir dubeltavomis durimis.

. Taigi, rodos, kad tai bus vie
nintelė tokios 
koplyčia.

Visi, kurie gavote nuo jo pa- 
visi generaliai ir 

\ buki t j 
The Fellojvship House, 831 W. 
33rd PI., lapkričio 12 d., i va L 
po pietų. —-Dr. A. Montvidas.

S LA 6-to apskr. pirm.

pasveikins ir 
organizacijos 

Chicagos Lie- 
prezidentas.

pa-
ir žinomą

pasisvečiuosime, 
pasikalbėsime ir ar
šu kitais susipažin-

Svarbus
Susirinkimas ■>

Ko-Lietuvai Gelbėti Fondo 
mitetas rengia svarbų susirin
kimą Brighton Park Kolonijoj, 
antradienio vakare, 8 vai., Holly- 
wood Svetainėje, 2417 W. 43rd 
Street.

Tikslas šio susirinkimo: įstei
gimas 2 kuopos Lietuvai Gel
bėti Fondo Komiteto.

Visi veikėjai Brighton Park 
kolonifbs yra maloniai kviečia^ 
mi atsilankyti į šį susirinkimą 
ir prisidėti prie svarbaus ir 
naudingo veikimo.

Komisija.

konstrukcijos 
Sp.

ve

Hajiowe’en Party 
Lidy’s Užeigoj

Priežodis sako, geriau 
liau, negu niekad. Taigi, Lidy-
Lidekevičius nutarė surengti 
Hallowe’en Party kaip šian
dien, šeštadienio vakarė, jau po 
Hallowe’en dienos.

Sako, nenorėjo daryti kom- 
peticijos kitiems". Lidy-Lideke- 
vičius kviečia visus lietuvius, 
kaip pažįstamus, draugus ir ki
tus gerus lietuvius atsilankyti 
j šią party, 3566 S. Halsted 
Street. ’ '

Muzika linksmins visą vaka
rą iki ankstumo ryto.

BOHEMIAN GIRL 
“ČIGONTAITO” 

Nov. 28, 1939
NAUJOS GADYNfiS CHORAS
„ ..J,/ ■

Grųžiai Palaidojo 
Jonų P. Rashinskų

Buvo “Tikras žemaitis”

ir keli šim-

buvo malo- 
žmogus ir

Pasimirė
So. Win-

Lapkričio 1-mą d. susirinko 
keli šimtai velionio buvusių 
draugų, giminių ' ir pažįstamų 
S. P. Mažeikos koplyčioje ir 
nulydėjo jo kūną į šv. Kazimie
ro kapines. Procesijoje dalyva
vo apie 100 mašinų 
tai žmonių.

Jonas Kashinskas 
naus ir gero budo
visi jį mylėjo ir gerbė. Gailą, 
kad netikėta ir urna mirtis iš
piešė jį iš gyvųjų tarpo. Jonas 
per daugelį metų varė fotogra
fo biznį. , Vėliaus persikėlė į 
privatinį , gyvenimą, 
sa'vo namuose, 5614 
chester Aye.

Venonis buvo kilęs nuo Kat- 
tinentį, Žemaitijoj įr buvo ti
piškas žebraitis iki pat mirties. 
Jis priklausė prie Žemaičių Kul
tūros , ir Kloyainiečių Klitibų, ir 
šie kliubąi suteikė gyvų gėlių 
vainikus ir skaitlingai dalyva
vo laidotuvėse. Buvo ir daugiau 
vainikų nuo artimųjų, giminių 
ir draugų. i

[ Sudiev .Jonai! .Ilsėkis amži
nai Amerikos žemėje......

Steponas Narkis.

Siūloma Ankstos Rūšies Prekės Stebinančiais Sumažin
tam Kainom, Ant J^enyvų Išmokėjimų.

Kili Parlor Setai, Sumažintos Kainos Po 
$33-00 $47-50 $5g.OO, ėtc.

visokie pranešimai bus kiekvie
nam svarbu ir įdomu paklau
syti, Jei reikalaujate namams [ 
reikmenų, tai girdėsite labai 
gerų žinių iš Progress Krautu- ’ 
vės "apie vertybių pasiūlymus.

Malonėkite nepamiršti pasi
klausyti ir priminti savo drau
gams rytoj, sekmadienį, litą 
valandą prieš piet, užstatyti ra
dio ant Stoties W.G.E.S., 1360 
kilosycles. ^Rep. J. J.

Vestuvių 
Bankietas

«

irTeisybės Mylėtojų Dr-tė 
Illinois Lietuvių Pašalpos klu
bai rengia vestuvių bankietą 
sekmadienį, lapkričio .5 d., Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Pradžia 4 
pietų.

Bus puiki ' vakarienė 
gramu, dainuos musų 
Šurum-Burum choras
gautas iš Lietuvos dainas. Bus 
ir kitokių pamarginimų. Po va
karienės bus šokiai.

Kviečiame visus atsilankyti, 
turėsite gerus laikus. Įžanga 
50č

vai. po

su pro- 
sesučių 
tik ką

ypatai.
Kviečia Komitetas.

(Skelb.)

Paskaita
Karas ir kas toliau?

Rytoj, lapkričio 5 d., Mildos 
svetainėje, 8142 So. Halsted St., 
kalbės F. Žavisi? temoj “Karas 
ir kas toliau?” Pradžia 2 vai. 
popiet.

Įsidėmėtina, kad po šio sek
madienio iki gegužės 1 d. 1940 
metų paskaitos visada prasidės 
2 valandą po pietų. ♦

Kviečiame atsilankyti. Įžan
ga liuosa — kolektų nėra.

1 Biblijos Tirinėtojai
> (Skelb.)

Naujos mados, aukštos rūšies miegamų kambarių 
reguliarės vertės $85.00, 3 šmotai: kamoda, lova ir 
reta, sumažinta kaina tik ........... į.............. ,........ $5
$5.00, vertės 9x12 naujos mados klijonkės po ....... $2.98 j
$15.00 vertės garantuoti matrasai po .................. $7-75 ;
$8.00 vertės garantuoti coil lovom springsai po .... $3-95 
1940 metų mados Midget Rądios po ......... ............. $6-95
$6.00 vertes plieninės naujos mados lovos po ....... $3-35
$6.00 45-kių svarų vatiniai matrasai po ..................  $3-95
$20.00 vertės tvirtai padaryti *5-kių dalių
Breakfast Setai po ................................................  $12-95 j
$65.00 Alyva kūrenami šildytuvai .................  $44.50 1
$160.00 Kombinacijos Geso ir Anglių Pečius .... $99-50

setai, 
šefo-

*

Šis l<)40 metu mados Phil- 
co radio vienas iš gražiau
sių ir geriausių radios. 

Nepaprasta vertybė

*89.95

šis 1939 Alcazar Rudenio 
mados virtuvei gesinis pe
čius, vertas $119.50, parsi

duoda už

*77.50
Didi nuolaida už senus daiktus mainant ant naujų

’ LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS

AIIDWN 'i 
/■^FURNITURE Cfc.

2536-40 WEST 63rd STREET
Prie Maplewood Avenue

VEDEJAI-PARDAVĖJAI: J. Kaledinskas, A. Lukas, J. Miškus etc.

PASIRYŽĘ MALONIAI PATARNAUTI

MMHIiihi



Šeštadienis, lapkričio 4, 1939

PAŽANGIŲJŲ KANDIDATAI J SLA
- VIRS1MNKIS

Pažangiais SLA nariais įpras
ta vadinti visus tuos, kurie sto
ja už demokratiją ir kurie yra 
priešingi bet kurios stiovės bei 
partijos užsimojimui užvaldyti 
ir naudoti SLA srtovinieths 
fikslams.

SLA yra apdratidos, pašal
pos, labdarybės ir bendros kul
tūros organizacija. Sriovėms ir 
partijoms čia ne vieta. Pažan
gieji štato kandidatais į vir
šininkus tik tokius žmones, ku
rie yra gabus tinkamai vesti 
organizacijos reikalus ir ne
bruka į ją sriovinių ir partinių 
dalykų. Pažangieji nebalsuo
ja už sriovinių ir partijų siūlo
mus kandidatus, nes jie patyrė, 
Ųur atsiduria organizacija, ka
da vienos sriovės žmonės ima 
ją kontroliuoti arba kėsinasi 
kontrolę paimti. Ir šį sykį pa
žangieji bus sargyboj ir neduos 
nė vieno balso partijų ir srio- 
vių peršamiems kandidatams. 
Jie balsuos už

F. Bagočių į prezidentus
J. Mažukną į vice-prez.
Dr. D. Pilkų į sekretorius
K. Gugį į iždininkus
E. Mikužiutę į iždo globėjus
P. Darg| į iždo globėjus
Dr. J. Staneslow į dakt. kvot.

SLA Vakarų Kom. Narys.

Mirė Petras 
Gintautas

Senas bridgepėrtiėtis
BRIDGEPORT. — Cook ap

skričio ligoninėj užvakar vaka
re pasimirė senas ir neturtingas 
bridgepųr lietis, Petras 
tas. Jis buvo 45 metų 
Sirgo ilgoką laiką.

Velionio kūnas yra 
tas gražioj laidotuvių
rigus, A. M. Phillips koplyčioj, 
3307 S. Lituanica avenue. Lai
dotuvės įvyks pirmadienį, 10 va
landą ryto. Vėlionis buvo palai
dotas Lietuvių Tautiškose Kapi
nėse.

Gintau- 
amžiaus.

NAUJIENOS, CMcago, III

RENDON TAVERNAS sų visais 
įtaisymais, biznis išdirbtas per daug 
metų, arba parduosiu biznį su namu. 
3322 So. Morgan St.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai ..

HELP VVANTED—FEMALĖ 
Darbininkių Reikia

AUTOS—TRUCKS FOR SALz. 
Antomobiliai ir Trokši Pardavimo’

PATYRUSI MERGINA, BEND
ROS RUOŠOS darbui, būti, $6.00, 
Lanwdale 8419. •

' OPERATORIAI, patyrę prie vie
nos adatos mašinų. Plaunamos suk
nelės, 404 So. Racine, antras aukš
tas. A.

REIKALINGA PATYRUSI “tur- 
ban° dirbėją, gera alga, 1351 Mil- 
waukee Avenue, H. & H. Hat Com- 
pany.

pasarvo- 
direkto-

T. H. KEATING 
Asistentas generalis apyvar
tos vedėjas Chevrolet Motor 
Skyriuj, General Motors B- 
vėj, rytinėms valstijoms.

Pašalino Manteno 
Ligoninės • 
Viršininką

Gubernatorius liorner vakar 
pašalino iš pareigų Manteno li
goninės ir kalėjimo viršininką, 
Dr. Ralph T. Hinton. Tai buvo 
rezultatas tyrinėjimo, kurį val
stija dabar daro ligoninėj. Ten 
neseniai kilo šiltinės epidemija, 
dėl kurios 52 įnamiai ir tarnjpu- 
jojai' prarado gyvybes.

JUOZAPAS
gyv. 2600 W.
Persiskyrė su

lapkr., 3 d., 9:00 vai. ryto, 1939 
m., sulaukęs .77 metų amž., 
gimęs Raseinių apskr., Viduk
lės parap.

Paliko dideliame nuliūdime 
2 dukteris, Margarėt ButwiH, 
žentą Kazimierą, Bernice Ne- 
veurs, žėntą Jonį, 2 sūnų A- 
leksandrą. marčią Anną, Pran
ciškų, marčią Elsie, 5 anukus 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamųr

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikio koplyčioj, 3319 Li- 
tuanica Avenue.

Laid. įvyks pirmad., lapkr. 
6 d., 8:00 vai. ryto’ iš koply
čios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozo Stonio gi
minės, draugai ir pažįstami es
at nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Dukteris, sunai, žentai, mar

čios ir kitos giminės 
'. Laid. dir. S. P. Mažeika, 

tėl. Yards 1138-39. .

STONIS 
65th Street 
šiuo pasauliu

-

llfl 1*1 A Gėlės Mylintiems I I M U A Vestuvėms, Ban- 
■ IMkictams, Laidotu-

1 vėms, Papuoši- 
GELININKAS maras 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

t Siunčiam GėlesI Myki V IX Telegramų |L u I Lln 10 Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

Šiandien Laidoja 
žymų Sportininku 
Edvardą Beruną
Dėl Baseballo Prarado Koją.
Šiandien Lietuvių Tautiškose 

Kapinėse bus palaidotas nelai
mingas jaunas lietuvis, 24 me
tų Eduardas Beninas. Jisai mi
rė pereitą antradienį, spalių 31 
d., po aštuonių metų ligos.

Kai jaunuolis Edwardas bu
vo vos dešimties metų amžiaus, 
mirė jo motina. Kadangi nebu
vo kitų globėjų, tai Edwardas 
ir jo Sesute Lucille buvo ati
duoti į St. Mary’s prieglaudą. 
Čia jaunuolis pasižymėjo kaipo 
nepaprastai gabus, pirmos rū
šies basebolininkas. Bet vienam 
košime jį ištiko nelaimė — sun
kiai susižeidė koją.

Tas sužeidimas pasirodė pra
gaištingas — Edvardas prarado 
koją ir sirguliavo per aštuonis 
metus laiko, kbl galiau negailes
tingoji, o gal gailestingoji mir
tis jam neužmerkė akių. Kejc- 
tą metų atgal jį ir sesutę įsisū
nijo p. Felix Sheputis, ir jis jau
nuolį globojo iki paskutinės va
landos. Edvardas sakydavo, kad 
ir tėvas negalėtų būti jam ge
resnis.

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 
JOS mėhešinis. Susirinkimas įvyks 
šeštadienį, lapkričio 4 d'., 8 vai. vak. 
M. Matuzo bute, 2942 W. Pershing 
Road. Visi n&Hai atsilankykite į 
susirinkihią; neš turime daug svar
bių d r - j os . reikalų aptarti.

z ’ —P. B., sekretofius.
KRUOPIŠKIŲ PROGRES. KLIU-' 

BO susirinįdmas įvyks šeštadienį, 
apkričio' (Nov.) 4-tą d., 1939 m., 

3 vai. vakaro, 1635 49th Ct., Cicero, 
III. Visi nariai kviečiami atsilanky- 
d—bus renkąmi ' darbininkai dėl 
dusimo vakaro.

—V. čepulevičiuš, rast.
LIETUVI^ MOTERŲ DRAUGI

JOS APšVIETA; narių šųsįrinki- 
:nas įvyks sekmadienį, lapkričio 5 
■i. 1:30 vai. popiet, Sandards švbt., 
314 W. 33rd St- Visos kvįečiamošr 
atsilankyti.. . 'J fjį... , — Šekrėtorč.

LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 
mėnesinis suSirįhkfrhaS įvykš lap’r 
kričio 5 d. Hollyvvood svetainėje, 
2417 Wešt . Sti - P12 vdl. dieną. 
xVlalonėkite atsilaųkyči..

’ —- Btelėn Chapaš, rast.
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 

.susirinkimas įvyks sėkrhadienį, 
lapkričio 5 d., 1 vai. popiet, parapi
jos svet. Narės malonėkitepribūti.

—A. Laurinaviche, rašt.
SIMANO DAUGANTO DRAUGI

JOS narią mėn. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 5 d. 12 vai. 
dieną, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133' ^o. Halsted St. Svarbu, 
kad 'Vist būtinai atšilankytumėt. 
Reikės išrinkti darbininkus meti
niam baliui aptarnauti lapkričio 12 
d. Liet. Auditorijoj. —P. K. sekr.

. 't 'i. 1

d. 1:30 vai.
314 VZ. 33rd

yr ■•■ji i 11 m, ii ui y .n. , . ,.................................. .

HELP WANTĘD-MALĖ-FĘMALE

REIKALINGA NAKTINĖ virėja, 
ąt virėjas,. patyręs, turi mokėti lie
tuviškai. Darbas nuolatinis. 1 

3206 So. Halsted St.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGA VISO DARBO siu
vėjas. 7807 S. Racine. Te}. Rad- 
cliff 6670.

REIKALINGAS PORTERIS į 
TAVERNĄ, ne girtuoklis. Two Step 
Tavern, 634 West 59th St.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir ltalsai Pardavlniuj

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. 'Western Avė., Chicago 
I1L Phone Republic 6051.

BUNNIN’S
GERESNI PIRKINIAI

’38 Olds. 5 kel. sedan, radio 
šildytuvas ....... ? $495

’37 Ųlymouth de 1. 5 k. sedan, 
šildytuvas, radio ............

’36 Oldšmobile 4 durų sedan.... 345
’36 Buick 4-ar. sėd., s. mts., rad. 365
*36
’36
’36
’36

345
Oldšmobile 4 durų sedan.... 345
Olds. “6” 5 kel. sedan ......  295
Plymouth bus. coup. Al pad. 235
Dodge 4-dr. trunk sedan .... 295 
Chrysler Airflovv 4-dr. sėd. 

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

šildytuvas,, radio .............
’34 Ford de luxe 2 durų sėd. ...
’34 Chevrolet 2 durų sedan ....
’32 Ford 2 durų sedan ..........
’32
’31 Hupmobile 4 durų sedan
’30 “ ■'
Atdara vakarais ir sekmadieniais.

BUNNIN & SONS, INC. 
Autoriz. Chrysler-Plymouth dyleris. 
3651 OGDEK. ROCKWELL 0434

Lincoln
Pontiac

REAL ESTATE FOR S/ 
Namat-žemė Pardavimui

NAUJI MŪRINIAI
BUNGALOW

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

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

MRS. ANNA BITTIN 
GARDEN HOMES

3958 W. 111 St. Beverly 0005
235
265

235
125

95
85

125
85
35

73x110 PĖDŲ, DVIGUBOS sek
cijos kampas, prie Cicero Avenue, 
arti prie miesto ribų—puiki vieta 
tavernui ar roadhouse. Parduos la
bai pigiai lengvais terminais. Ra
šyti laišku Box 1102, 1739 South 
Halsted St.

Jo kūnas yra pašarvotas J. 
P. Ridiko koplyčioje, 3354 S. 
Halsted Street. Laidotuvės įvyks 
1:30 valandą po pietų.

Edvardas bus palaidotas šalę 
motinos Tautiškose kapinėse, 
kur ji buvo paguldyta 14 metų 
atgal. * VBA.

Nubaudė Penkis 
Kalėjimu Už Real 
Estate Afera

Nuo Metų iki Penkių.
Kriminalis teisėjas John Sbar- 

baro vakar paskyrė kalėjimo 
bausmės penkiems chicagiečių 
Morris šeimynos nariams, kurie 
operavo apgavingą real-estate' 
biznį ir išviliojo iš žmonių apie 
$80,000.

Jie veikė, prisidengę First 
State Jilortgage bendrovės var
du.

63 metų Kitty Morris, aferos 
“smegenys”; Simus Milton ir vy-i 
ras Louis gavo kalėti niio melų 
iki penkių ir užsimokėti po $2,- 
000 pabaudos. Duktė Esther ir 
žentas Jay gavo po 90 dienų pa
taisos namuose.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE MUSE, Ine.
-THE HOME OF FINE FURNITURE** SINCE 1904

Phone Yards 5069

i

CHARLES W. NASH 
Automobilių pramonės “Tė
vukas”. Automobilius pradė
jo statyti 30 metų atgal. Jo 
dirbtuvėse dirba didelis 
skaičius. lietuvių. Jis yra 
viršininkas Nash-Kelvinator i •* 
bendrovės, kuri taipgi gami
na šaldytuvus.

Mirė Petronėlė 
Zinkiėnė

1 Jonas i ir ,Ona Yuknai, 
So. Marque£t!e Avė.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

KAMBARYS RENDON, apšildo
mas, be valgio. Mrs. Kraynas.' 742 
West 33rd St.

PARDAVIMUI PIGIAI 1939 DO- 
DGE 4 durų sedan, su šildytuvu, 
defrosteriu, visai kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES ' 
3453 So. Morgan St. 
Phone YARDS 5520.

PENKIŲ CENTŲ 
PIENAS BEDAR
BIAMS .

Chicagos šelpimo Adminis- 
traciją vakar paskelbė, kad' apie 
lapkričio Ų3 d^ .ęjhicągps bedar
biai galės pirkti pieną už pen
kis cehtus kvortą. Jeigu nueis 
į krautuvę — tai kvortą gaus 
už keturis centus. Skirtumą 
tarp reguliarės kainos ir be
darbių kainos pieno* 
vėms užmokės šelpimo 
stracija ir Jungtinių 
ūkio departamentas.

7608 
gavo ži

nią iš Lietųyos, kad rugsėjo 
20 d. mirė ponios Yukni^ąės 
motinėlė; Pėtronėle Zinkiėnė.

Velionė. Zinkienč, po pirmu 
i*? .per kurį laiką 

gyveno J T e.. Grįžusi : 
Lietuvą, apsi^veno ūkyje Gem- 
brių kaime, Batakių valsčiuje, 
kur, susilaukusi žilos senatvės, 
ir apleido šį. vargų pasaulį

Liūdnoj valandoje ^iškiamę 
ponams* ,Xuk£Jaūis giliausią už
uojautą. '

O; ir S. Kairiai.

KAMBARYS RENDON, apšildy
tas, su ar be valgio. 836 West Cul- 
lėrton St. (20th St.) pirmas aukš
tas.

PARSIDUODA 1938 HUPMOBI- 
LE, De Luxe sedan. Pilnai įrengtas, 
šildytuvas, radio, overdrive—$525. 
Mažai vartotas. 2301 So. Western. 
Seeley 9754.

vyru Ski

;___ ________________.____________________

MES DU VYRAI ESAME, norė
tume įgauti vieną arba du vyrus 
ant burdo. Butų pageidaujama, kad 
nemylintis per daug lankyti saliu- 
nus. 5358 Sp. Morgan St. Tel. Bou- 
levard 6999. S • ♦ * -

RENDAI FuRNIŠIUOTI KAM
BARIAI. Kreiptis 2901 S. Emerald 
Avė. pirmas aukštas užpakaly.

PARDAVIMUI 1936 METŲ 
BUICK, 4 durų sedan su dviem 
viperiais, dviem užpakalinėm švie
som ,radio ir defrosteriu. Kaina 
$385.00. .

CENTRAL AUTO SALES, 
3207-9 So. Halsted St. 
Ųhone Victory 1717.

BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS 
PARSIDUODA 2 pag. namas už 
$1950. 5 kamb. su 3 lotais už $2.950. 
2 pag. muro namas vertės $9000 už 
$4500. 4 pag. kampinis muro namas 
prie Marąuette Parkų už $12,500. 
12 pag. mūrinis namas rendų ne
ša $4800. Parsiduoda tik už $11.500. 
Bizniavas muro namas 2 Štorai ir 
4 pag. už $12,500. lotai yra verti 
daugiau negu tiek. 75 akerių farma 
prie leikos su sodu, budinkais, elec. 
vanduo viduj. Tinkama dėl rezorto, 
subdivižino arba farmeriavimo ver
tės $15,000 už $6,000. 30 akerių vai
sių farma, gražiausia farma prie St. 
Joe, Michigan, bus parduota už ma
žiau negu budinkai yra -vėrti. Tu
rime ir kitokių visokių BARGENŲ, 
lengvais išmokėjimais arba mainais. 
Pamatykite mane, sutaupinsite daug 
pinigų ir laiko. Taipgi rašome viso
kios rūšies inšiuriną ir padarome 
visokias paskolas ant žemo nuošim
čio.

J. J. SINKUS 
2442' W. 63rd Street. 

Tel. Prospect 9000

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

bendro- 
admini- 
Valstijų

krautu-(Nupigintas pienas 
vėse parsiduos tik vienam dis- 
trikte — tarp 38-tos ir 49-tos 
į fytus nuo State gatvės. Ki
tur pienas bus pristatomas tik
tai į namus.)

5% Mt. Greenwood 
Banko Depozi- 
toriams
Atmokes 38 centus nuo dolerio

Bėrtaininiam raporte apie už
sidariusių bankų stovį, receive- 
ris Albcrs paskelbė, kad Moun.1 
Greenwood Trust and Savings 
bankas netrukus išmokės depo
zi toriams 5% dividendą. Tai bus

Praeityj bankas išmokėjo 33 
centus nuo dolerio. Pridėjus 
prie to penkis žadamus centus, 
pasirodo, kad depozitoriai at
gaus 38 centus nuo dolerio. Rai
škia, žūna 62% uždarytų pini-

Dividendus netrukus mokės ii 
sekami bankai:

Morgan Park Trust and Sav- 
ings

Morton Grove Trust and Sav- 
ings j

North Avenue State
Northbrook State ,
Norwood Park Trust 

Savings
\ Novak and Steiskal
* ■

Reikės palaukti dividendų 
šių bankų depozitoriams:

Noel State Bank
North Town State Bank ir 

....Northwestern Trust and Sav
ings.

and

RENDAI furnišiuotas kambarys, 
extra didelis, vyrui, merginai ar ve
dusiai porai,- karšto vandens šildy
mas, privatj .šeima. 4000 So. Maple- 
wood. 7 ’ ' , ’ ■

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

3345 W. 64 Place, 6 kambariai, 
karšto vandens šildymas—2 karų 
garažas, arti mokykla ir parkas. 
Kaina $5,700. A-l stovy.

Sutiko Nutraukti
Patarįiavimą
Anneribergtn

Nusileido Valdžiai;i -

Weštėrįi Union telegramų a- 
gentura ir Illinois Bell Telepho- 
ne bendrovė vakar sutiko nu
traukti patarnavimą, kurį teil^ė 
milionierįui t Moe Annenbergui 
ir jo operuojamiems žinių Sin
dikatams. Jos tai padarė, nuši- 
lenkdamds fedėralėš'ir apskri
čio prokuratūrų reikalavimui 
nutraukti patarnavimą arba at
sakyti teišmuk

Annenbėrg sindikatai operuo
ja “nelegaliai” teikdami žinias 
apie arkliį lenktynes “bukiamš” 
pinigų lošimo tikslams. Fedėra- 
iė valdžią loterijas ir pinigų lo
šimą dratiidžįa.

Pats Aiįmenbefg, sako, kač 
prieš prokuratūrų patvarkymą 
kovos. I

Naciai Sušaudė 
Chicagietį

Chieagiele Stephania Sadows- 
ki, 3331 N. Pulaski avenue, va
kar gavo ofiejhlį Washingtono 
laišką, kad jos vyras, Joseph, 
buvo suinįtas ir sušaudytas na
ciams užėjmus Varšuvą.

Vokiečiai sako, kad jie buk 
suradę gbftklų ir airiūnicijos jo 
nuosavybėje. Šądowski karia
vęs lenkų pusėj. Nuvyko Len
kijon giminės aplankyti birže
lio’6 d. : v

.■■■■ ■' , —

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

RENDON. 2 kambariai,, frohtiniai, 
apšildomi. Tinkami kaip ofisas dak
tarui ar kitam profesionalui.. 2850 
W. 63rd St., antros luboš. Hemlock 
6599.

RENDON- MODERNIŠKAS kam
barys pavieniui. Su ar be valgiu. 
Marquette Park apylinkėj i telefo
nas Hemlock 9258.

RENDON KAMBARYS garu šil
dymas—Telefonas, švariam vyrui— 
maža šeimyna. Matykite nedėlioję. 
1553 N. Hoyne Avė. Armitage 6134.

TAVERNAS GEROJ VIETOJ — 
turi būt greit parduotas. Pigi ren- 
da—geras biznis. 2212 So. Leavitt 
Street.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rertddai—Bendrai

GARU ŠILDOMI KAMBARIAI— 
žema kaina. Paranki tranšportacija. 
Antras aukštas. 22 East 18th St.

RENDON 5 KAMBARIŲ BLA
TAS, karštu vandeniu šildomas.

3655 So. Emerald. 1-mos lubos 
Victory 3312.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandaiir ĮtaisaŲ^P^^

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI 
nupirks. Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. I 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, miėgkambatriui—bal
dus tokia kaina, kokia yra tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kainos 
aiškiai parodytos. Pinigai grąžina
mi, jei nepatenkinti. •

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cašh & Carry Furniturė 

Dištributor 
525 West 76th Street

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

Sekm. iki 5.

PARSIDUODA KIETOMS ang- 
limš kūrenti pečius. 913 W. 20th St> 
3-čiaš aukštas.

^PARSIDUODA ALAUS KŪLE 
RIS, su visais pritąisymaįs dėl ba 
ro. Atsišaukite 4501 So. Paulini 
St. Tel. Boulėvdrd 4552.

ALAUS IŠVEŽIOJIMO BIZNIS 
pardavimui, rautas ir trokas. Savi
ninkas turi kitą biznį. John Maku- 
tėnas, Willow Springs 1083.

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

GROSERNĖ ir DELIKATESAI, 
nauja refrigeracija, visai 
biznis išdirbtas 17 metų. 

4119 So. Francisco.
pigiai,

PARSIDUODA TAVERNAS už 
geriausį pasiūlymą. Pelninga vieta. 
Priežastis— liga. 6556 So. State St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, $300 
stako, fikčeriai, 4 kambariai, vana, 
renda $25.00. Priežastis—kitas biz
nis. 4550 So. Marshfield Avė.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus ūkio darbui. Turi mokėti milžti 
karves. Netoli Chicagos. Geri na
mai, tinkamam žmogui $10 į mė
nesį. Šaukti. Midway 9814.

VIŠTŲ AUGINIMO biznis, daro 
$50-$75 savaitėj. Lengva aperuoti. 
Gyvenimui kambariai. Išdirbtas biz
nis,. $2,000 reikalaujama. Calumet 
6777.

TAVERNAS PARDAVIMUI ar 
rendai. Priežastis liga. Biznis seniai 
išdirbtas. Ant bizniavos gatvės. 
Lafayette 0427.

PARSIDUODA GERA bučerne ir 
grosernė. Jau yra išgyventi 20 me
tų. Turiu parduoti iš priežasties li
gos, 929 Taft St. Gary, Ind.

TAVERNAS PARSIDUODA, pu
sė ar visas. 3406 W. 11} St.

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

------------------------------ ,---------
PARDAVIMUI TAVERNAS 3353 

West 63rd St. nebrangiai, geras biz
nis, moderni fikčeriai—nebrangi 
renda.

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu pusininką. Gera vieta $24 
rendos. Užpakaly, keturi kambariai. 
Vienai moterei pėrsųnku. 3416 So. 
Wallace Si.

’ 2-flatų plytinis, 5 ir 6 kambariai, 
karšto vandens Šildymas, 2 karų 
garažas, šaldytuvas, pečius, arti 62 
ir Laflin. Bargęnas. Galėtų mainyti. 
Stewart 3603.

6 KAMBARIŲ BUNGALOW kar
štu vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, prie 67th ir Artesian. Par
siduoda labai pigiai. L. V. SIRUS, 
3553 So. Halsted St. Tel. YARDS 
5118.

MURO BIZNIAVAS NAMAS — 
ir 3 pagyvenimai, su groserne ir 
bučerne. Mainysiu į privatišką na
mą ar farmą. Priežastis—ligos. Par
siduoda 3 pagyvenimų kampinis 
biznio namas, tik už $3500.

3645 So. Halsted Street.

PARSIDUODA 18 FLATŲ mūri
nis namas, rėmodeliuotas, $14,000 
—kitas, Marąuette Parke apielin- 
kėj, 2 flatis. Medinis, cementuotas 
beismentas, asbestos apkaltas, 2 ka
rų garažas, arti gatvekarių—$3,000.

CHARLES URNICH-URNIKAS 
2500 W. 63 St. Tel. Prospect 6025.
—.— ■„„■■..I . ■„ 1.1 ■ ■■ .......   Į T. - *

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ YRA GRAŽIOJ Door 
Kauntėj, Wisconsine. Vieną kartą 
mes skolinome $4,500 ant šių 80, 
vertintų $10,000, bet šį farmą da
bar galima nupirkti už mažiau nei 
morgičius. Visa dirbama. Puikus, 
7 kambarių farmos namas, gantais 
dengtas, freiminis, 36x72 barnė,, 
silas, mašinoms patalpa, grūdinė. 
Žemė lygi. B. C. ZIEGLER and 
COMPANY, West Bend, Wisconsin.

160 AKRŲ FARMA Wisconsine, 
gera žemė ir budinkai. Maino, į 
biznį, nekilnojamą turtą ar ką 
nors. L. PETERSEN, 6720 S. Ada. 
Normai 7249.

BU1LDING SERVICE & SUPPLIES 
Namų Patarnavimas ir Reikmėnys

TAISAU KAMINUS, STOGUS ir 
plytas ir vidurinį darbą. 4035 West 
69th St. Portšmouth 6663.
.............. i .—i■■■■■■.. ■ - 

’................... FINANCIAL
Fiiiansai-Paskolot ^

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

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake

(arti Michigan ežero) 
Phone—OAKLAND 6121.

i i h i ■ ........................ ~ r į
-------- coal-wo6d-6il--------

Anglys—Malkos Aliejus

ukius, lotus ir

Park Aveftue

TELŠIAI. — Pastatyti apy- 
gardbš ligonių kdsps rūmai yra 
vieni iš patogesniiį ir gražesnių 
namį.:

Baigiamos vėsti sienos 
jų aukštų mūrinei senelių 
glaiiddi

PARSIDUODA TAVERNAS, kam
pas—5 kambariai gyvenimui arba 
priimsiu partnerį. 3538 So. Halsted. ŽEMIAUSIOS KAINOS

CHICAGOJ
Range Oil—6%c. už galoną perkant 

po 150 galonų.
No. 3 Oil—6%c.—perkant po 

galonų.
FELDMAN.

Tel. HARRISON 3000.

MRS. MIEŽIS PARDUODA SA
VO taverną su ar be namų. Iš prie
žasties apleidžia miestą. Jeigu kas 
hori gera proga pasinaudoti, šau
kite Canal 0936 arba ateikite 1901 
Canalpbrt Aire

400
1748-50 West 47th St Garsinkitės “N-nose

dvie- 
priė-
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NAUJI 1940 METŲ PACKARDAI

N A U.! I

PUOŠNUS CADILLAC

Praktiškas modelis mažai šeimynai su mažais vaikais.

- Mažiukas Crošley gamybos automobi-

Gražus pažiūrėti, geras važiuoto ir palyginamai pigus.

CROSLEY “nykštukas” prekinis modelis mažų pirkinių 
pristatinejimui; Automobiliukas sveria 990 svarus. Jis yra 
produktas Crosley Korporacijos—-Cincinnati, Ohio.

PIGUS OPERUOTI
Šoninis vaizdas Studebakerio naujojo modelio, 

“Champion”.
lias su vienu galionu gasolino. Šis nykštukas pasiekia 50 
mylių greitį. ■ i

Naujas 1940 Chevrolet Special DeLuxe Sport Coupe

$
Penkios “karalaitės”, kurios atstovaus lietuvių ir keturias kitas Chicagos tautines griųies 1940 Automobilių . 
dej. .Nuo kairės: “Miss Lithuania” p-lė Onyte Davidoniutė; “Miss Lenkija”—Genevicvc; Lasynicki;' Juei Yon - 

o i «..n:: “Vt:,... c:'..: ir,.,..,,, »i. ” • ' : ■■■ ‘

CADILLAC FLEETW00D ■ 1940 MĖTAMS. ‘ MODELIS 72
• ■: *. > w. ■> ■ i.'• ■ . ■ ■ •: ' ■ ■■ H

1940 Chevrolet Sp. Į>eLuxe Town Sedan '

AUTOMOBILIAI
■ ' I

POWELL CROSLEY, JR. 
Prezidentas Crosley Corpor
ation, Cincinnati, Ohio, ku
ri gamina “nykštukus” “Cro- 
sley” automobilius.
. "■ / I-,''"' '•

šeštadienis, lapkričio 4, 1939

• * - f- ’,

t 'i r, x ’ • A

* ' j ’ V '
. " !

^11

Nuo viršaus apačion—Packard Twelve Touring Sedan — Packard Super Eight 
Touring Sedan — Packard 120 Touring Sidan — Packard Six (mažasis) Touring 

Sedan

194U mėtų Cnevi olėto “viduriai”. Visi modeliai turi 
Knee-Action” ir patobulinta vaira.
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VYKS PER 9 DIENAS CHICAGOS TARP 
TAUTINIAM AMFITEATRE

Visa “Automobilių Pramonė” Po Vienu Stogu
1940 metų Automobilių Pa- stovaus lietuvių kilmės ameri- 

roda — 40-ta iš eilės, šiandien kietę — ir bus pasirėdžiusį 
amerikoniškais rūbais. Antrą 
kartą ji išeis scenon pasipuošu
si lietuviškais tautiniais rūbais 
— primindama publikai savo

atsidaro didžiuliam Chicagos 
Tarptautiniam Amfiteatre, prie 
42-tros ir Halsted gatvių. Tai 
paroda, kurios nekantriai klū
kia kiekvienas automobilius 
mėgstantis žmogus. O kas au- 
toinoinlHii neturi šiltos vietelės 
savd širdyj?

Naujutėliai ateinančių metų 
modeliai, vienas gražesnis už 
kitą, Parodoj bus išstatyti po 
vienu stogu, kur kiekvienas ga
lės juos palyginti, gerai apžiū
rėti, patogumus pasverti, — iš
sirinkti savo favoritą ir gal nu
sipirkti, o gal tik su ilgesiu at- 
sicįpsti, kad šįmet dar senosios 
“dželapės” užteks.

Parodos iškilmės

Gal verta priminti, kad šitas 
lietuvių tautos rekliamavimas 
nėra vien tuščias publikos gau
dymas. Per keletą metų Auto
mobilių parodų rengimu Chica- 
goj rūpinosi žymus chicagietis, 
p. S. Fay. Jis buvo skaitomas 
automobilių magnatu, bet gy
veno ne užsidaręs milioninėj

Šių metų Parodoj dalyvauja 
visos Amerikos automobilių 
firmos ir dvi Anglijos firmos, 
kurios turės išstačiusios apie 
400 modelių keleivinių ir pre
kinių automobilių. Taipgi daly
vauja kelios Amerikos bendro
vės statančios “trailerius” — 
“keliaujančius namus”.

Išimant gražiuosius 1940 au
tomobilius, bene svarbiausia 
Parodos atrakcija bus tos pla
čiai reklamuototu iškilmės, ku- 
rfoms rengėjai • davė “Dame 
Fashion” vardą.

, Tos iškilmės publikai suteiks 
žiupsnelius muzikos, šokių ir 
operos arijų; gražiąją lytį ža
vės naujausios mados suknio
mis ir futrais, o vyrams auksa
burniai oratoriai jausmus veiks 
keldami į padanges naujųjų 
Packardų, Fordų ir Buickų šau
nias linijas ir karališkus įren
gimus, ir galingus motorus ir 
kainų žemumą.

Kaip ten nebūtų, iškilmės 
labai gražios ir verta jas 
matyti. Vaidintojų sąstatas 
sidės iš operos dainininkės
lu Fletcher, garsios šokėjos, 

. Sigrid Dagnie, baleto, choro ir, 
svarbiausia, 19-kos tautinių 
“karalaičių”, kurių tarpe yra 
ir musų lietuvaitė, “Miss Lith- 
uarila” p-lė Onytė Davidoniutė. 
Įvairias lietuviškas meliodijas 
ir kitų tautų muziką gros P. 
Cavalio dudų prkestras.

P-lės Davidoniutės rolė

bus
pa- 
su-

kontaktą su visokiais žmonė
mis — ir suėjo į labai artimą 
pažintį su keliais lietuviais, 
ypatingai buvusia “Naujienų” 
administratore, p. Marija Jur- 
gelioniene. Jis lietuvius labai 
pamėgo, pajuto, kad ši tauta 
toli gražu negauna pripažini
mo, kurio ji užsipelno — ir 
nutarė Amerikos publiką supa
žindinti su lietuvių tautos var
du ir ypatybėmis. Iš to noro 
išsivystė jau per kelis metus 
praktikuojamas Automobilių 
Parodoj įvairių tautų “karalai
čių” dalyvavimas. Lietuviai ga
li pasididžiuoti^ kąd jie m e tie
sioginiai to sumanymo inicia
toriai. Gaila pažymėti, kad po
rą metų atgal tas lietuvių drau
gas, p. Fay buvo užmuštas gat- 
vekario nelaimėj. Jo įpėdiniai, 
tačiau, p. Fay pradėtą paprotį 
gerbia.

Parodos surengimu dabar 
rūpinasi Chicago Automobile 
Trade Association, Chicagos 
automobilių agentų sąjunga. 
Pirmininkauja M. J. Lanahan, 
o pp. V. C. P. Dreiske, H. T. 
Hollingshead, K. K. Kenderdine 
H. Yarnell ir L. S. Snow suda
ro rengimo komitetą. Aktualį 
administracinį darbą atlieka 
kitas lietuviams artimas žmo
gus W. A. Birmingham. —Rs.

SAUGUMO
PASTEBĖLĖ

Atstovaus Lietuvius

Lietuviai ir Paroda

FAKTAI APIE PARODA

h/
L.’.-

1940 metų “Miss Lithuhnia”, p-lė 
Onytė Davidoniutė, atstovaus lie
tuvius Automobilių Parodoj, kuri 
šiandien atsidaro Tarptautiniam 
Amfiteatre, prie 42-ros ir Halsted 
gatvių. Paroda tęsis per savaitę lai

ko, iki lapkričio 11 d.
Gražioji lietuvaitė dalyvaus 

Parodos iškilmėse du kartu 
kiekvieną dieną—po pietų ir 
vakarais. Popietiniai progamai

vakariniai apie 8:30.
P-lė O. Davidoniutė 

buvo išrinkta Automobi
lių Parodoj lietuvius at
stovauti gražuolių kon- 

kurse, kurį 
“N-os” suren- 

► gč spalių 18 d. 
B Ji yra cicerie- 
f čio p. K. Da- 
S vidonio duktė 

22 nu amž. ir 
gyvena 1402 

S. 49 Ct.

ATSIDARO — šiandien, lapkričio 4 d., 2 valandą po pietų, ir 
tęsis iki šeštadienio nakties, lapkričio 11 d. Parodos valan
dos yra sekamos: atsidaro 11 vai. ryto, užsidaro 11 vai. 
vakare.

VIETA — Chicagos Tarptautiniam Amphiteatre, prie 42-tos— 
43-čios ir S. Halsted gatvių.

ĮŽANGA — 55 centai suaugusiems, 25c vaikams.
Parking — nemokamai.

Naujų 1940 Automobilių 
Ypatybės

BUICK
naujus karoserijos (bo- 
mechaniškus pagerini- 
ir aštuonių cilinderių

Turi 
dy) ir 
mus 
‘velve-in-head” motorus su 107
ir 141 arklių jėgomis.'

Šįmet firma išleido šešias

Super, 60 Century ir 70 Road- 
master, taipgi du didelius ir 
liuksusinius automobilius, 80 Ir 
90 Limited, su 133 ir 140 colių 
“valve-in-head” motorus su 107 
siekia nuo 121 iki 126 colių.

Buicko karoseri j a yra pada
ryta iš vieno metalo šmoto ir 
turi saugumo signalus, kurie 
parodo kryptį, kuria vairuoto
jas nori sukti. Tai geras auto
mobilis.

HUDSON
Hudson išleido dvi automo

bilių linijas su šešių cilinderių, 
92 arklių jėgos motoru, ir su 8 
cilinderių, 128 a. j. motoru. Ši
tos firmos automobiliai nusta
tė 121 rekordą, kurių autentiš
kumą patvirtino American Au
tomobile Association. Taipgi 
yra Super-Six Hudsonas, su 102 
arklių jėgos motoru.

Tarp žymesnių pagerinimų 
yra dvi “brekių”-stabdžių siste
mos, “Center-Point” vairavi
mas ir sėdynės padarytos -iš 
naujai išrasto gumos prepara- 
to, “Airfoam”. Priekinis stik
las “windshield” buvo padidin
tas šiems metams, ir visi kiti 
langai turi r nedūžtantį “Hi- 
Test” stiklą.

CHEVROLET

pagerinimų”, kaip skelbia pati 
firma, ir gražiai įrengtų vidų.

Firma turi kelias karoserijų 
rūšis — Tudor, Fordor, naujų 
Business Coupe ir “convertible 
club coupe”, taipgi trijų spai-

PLYMOUTH
Dvi modelių serijos — Ply- 

mouth Roadking ir DeLuxe. 
Šįmet Plymouthai ilgesni ir 
naujos konstrukcijos. Karoseri- 
ja yra 117 colių ilgio nuo rato 
iki rato. Motorų jėgos firma 
neskelbia, bet sako, kad jie 
pagerinti, kartu su naujos 
šies transmisija ir “kloču”, 
ris yra lengvas operuoti.

Visi modeliai aprūpinti nau
jomis “sealed beam” šviesomis, 
langai didesni, tokiu bildu ma
tomumas geresnis, ir pirkėjas 
gali pasirinkti tarp modelių su 
ar be “running boards”. Įvai
rios išorinės metalinės dalvs 
yra padarytos iš chromiumo.

BANTAM

yra 
ru- 
ku-

Mažytis automobilis, kurį 
pirmą kartą pamačius, atrodo 
kad galima į “kišenių įsidėti”. 
Su keturių cilinderių “Hillmas- 
ter” motoru ir nedūžtančių 
stiklų langiukais.

_ CADILLAC
— Penkios rūšys, 62, 60 Spe
cial, 72, 75 ir 90. Nuo V-8 ci
linderių iki 16 cilinderių moto
rai, 139 colių karoserija (nuo 
rato iki rato), Fisher ir spe- 
cialės Fleetwood gamybos. Tur
tingas automobilis turtingam 
žmogui.

CHRYSLERŠįmet leidžia rinkon tris mo
delių serijas: Master 85, Mas- 
ter-DeLuxe ir Special DeLuxe. 
Pirmasis modelis turi papras
tus priekinius “springs”. Antra
sis, Master-DeLuxe modelis yra 
aprūpintas “knee action” prie
kiniais ratais, o Special mode
lis jam panašus tik turi bran
gesnius ir geresnius vidaus 
įrengimus.

Visos Chevrolet karoserijos 
yra “Fisher” gamybos, automo
biliai šįmet pailginti 4 2/8 co
lius ir geresnio važiavimo dėlei 
— motoras buvo įtrauktas ke
lis colius

i

šešios rūšys — Royal, Wind- 
sor, Traveler, New Yorker, Sa- 
ratoga ir Crown Imperial (per
nykštis Custom Imperial). Spe-* 
cialųs “fluid drive” motorai su 
“overdrive”. Su ir be “running 
boards”.

CROSLEY
Kitas “nykštukas”, su dviejų 

cilinderių ir keturių motorais. 
Keturios modelių rūšys, tinki 
tik dviems keleiviams. Su galio
nu gasolino — padarysi 40 my-

atgal.
. FORDKĄ MATYSIT — Apie 400 naujų keleivinių modelių, ekspona

tus 22 Amerikos automobilių firmų ir dviejų Anglijos fir
mų. Taipgi eksponatus turi vienuolika sunkvežimių ir apie 
50 motorinių reikmenų bendrovių. Po piet ir vakarais' 
Įvyks Parodos programai, vadinami “Dame Fashion”, iš- . 
kilmės ir radio televizijos (paveikslų perdavimo radio ban

gomis) demonstracijos. Iškilmėse lietuvius atstovaus panelė 
Onytė Davidoniutė, “Miss Lithuania 1940”.

Skubėdamas sutaupysi minu
tę, bet praleisi kelis mėnesius 
ligoninėj arba atsidursi ant 
grabo lentos.

DeSOTO
Šiemet truputį nupigintas. 

Dvi modelių rūšys — Custom 
ir DeLuxe. 1221/2 colių karose- 
rija (nuo rato iki rato), 100 ar
klių jėgos motorai. Gražus au
tomobilis. Šiemet ilgesnis ir di
desnis už pernykštį automobilį.

(Tęsinys 2-am pusi.)

Fordas
V-8 ir V-8 DeLuxe automobi
lius. Motorai yra dvejopi — 
85 arklių jėgos ir 60-ties. Pir
kėjas gali pasirinkti 
kurį pageidauja.

Fordas dabar turi 
nius stabdžius, apie

turi dvi linijas —
po

motorą,

Naujas 1940 Buick Century Modelis NAUJAS 1940 CHEVROLETO “CABRIOLET”

hidroli-
20 kitų

Parodos surengimui ir eks
ponatams rengėjai ir automobi
lių fabrikai išleido $3,000,000.

• •* f 1

Iškilmės bus vaidinamos 
du kartu kiekvienų dieną, po
pietėmis ir vakarais. P-lė Davi- 
doniutė dalyvaus visuose vaidi
nimuose, kiekvieną kartą pasi
rodydama publikai po du kar
tu. Pirmam pasirodyme ji at-

Lietuvaitės Saugumo 
Plakatas Parodoj

1940 metų Automobilių Pa
rodoj bus išstatytas premijuo
tas saugumo plakatas, kurį nu
piešė jauna Chicagos lietuvaitė, 
p-lė Julija Vaičiuliule. Už pie- 
šinį ji gavo premiją nuo Paro
dos rengėjų ir nuo Chicagos 
Saugumo Komiteto, kuriam 
pirmininkauja meras Ed. 
Kelly.

Kartu su p-lės Vaičiuliutės 
piešiniu bus išstatyti ir keli ki
ti plakatai, kuriuos paruošė 
įvairių Chicagos mokyklų mo
kiniai. Vienas brangesnių naujųjų Chevroleto modelių



šeštadienis, lapkričio 4, 1939

8—HUDSONS nuo 1939 iki 1935 
kiekvienas garantuo- $1 QC 

tas, pigiai kaip .......... ■
4 O—CHEVROLETS nuo 1939
I V iki 1936. Visi modeliai, kaip 

nauji, pigiai $991%
kaip ................    C. C U

pagerinimų

PACKARD

Naujausias Fordo bendrovės

Trumpi Faktai

t®

lll'J’ •skai-

Gražus Priekis 1940 Nash*

v

Pernai parodą aplankė 
000 žmonių, šįmet, sakbį 
likos bus daugiau.

316,- 
pUb

One*
Eighty. Taipgi stato butomubh 
liūs pagal specialius užsakymus, 
'Motorai nuo 100 iki 160 arklių

Parodos k 
šiai važiuoti su automobiliais. 
yCa vietos 8,000 automobiliams 
“parkinti” Mokėti nereikia.

•| Jį—DODGES 1939, 1938, 1937 I ir 1936 kaip nauji, kaikuris 
su radio, pigiai $245

pE—BUICKS, 1939, 1938, 1937 v ir 1936 kiekvienas parsiduo
da pigiai $275PONTIAC

Keturios modelių rušyš - -

4 A—OLDSMOBILES 1939, 1938 
■ O 1937 ir 1936 taip žiba ir to

buli kaip naujas eidabrinis do
leris, pigiai $O O E
Kaip ....................................

Keturios serijos, pigiausias 
One-Ten, toliau, One-Twenty, 

Į 0ne-Sixty, ir didysis

4 O—PLYMOUTHS 1939, 1938 
B &■ 1937 ir 1936 vos vartoti, pil

nai garantuoti 
pigiai kaip .....................

jėgos.
GRAHAM

SedanFordorMetų Ford1940

daug
1940 Pontiac, Paveikslas parodo

arklių. šįmetjėgosriją ir 87 motorą
ai Si x modelį, 1 
šisautoftiobiliš 1

NAUJIENOS, Chicago', III.

Naujų 1940 
Automobilių
Ypatybės

pigiu nuo bumperio iki bumpe
rio. Naujas Plymouth Four-Passėnger DeLuxe Coupe

(Tęsinys iš 1-mo pusi.)
DODGE

Turi dvi modelių rūšis
Special, ir DeLuxe — septynios1 j^gos, šešių, aštudnių ir 12-kos 
karoserijų rūšys — coupe, two-'cilinderių.
door sedan, four-door sedanJ 
convertible coupe, specialis cou
pe keturiems keleiviams, septy 
r.ių keleivių sedan ir limousine. Special Six, DeLuxe Eight ir 
Motoras 6 cilinderių — 87 tu1 Dalijas Totpedo Eight. Nuo ra

to iki rato 117 colių — mažam 
modėlyj ir 122 colių didžiau
siam. Turi naujai išrastas švie 
sas ir saugų stiklą.

STŪDteBAKER

Turi tris modelius, Champion 
(naujas, mažas automobilis), 
Commander ir President šešių 
ir aštuonių cilinderių motorus 
su arklių jėgomis nuo 78 iki 
110. Karoserija mažojo Cham
pion, nuo bumperio iki bumpc 
rio — 188% colių ilgio.

WILLYS
Mažiausias iš standartinių au • 

* tomobilių, dvi rūšys, Speedway 
ir DeLuxe. Patogus keturiems mo- . . . . v ; ‘ xkeleiviams, žemas, ir gerai ap
rūpintas mechaniškais įrengę 

’mais. Geras automobilis mažai

Turi 93 ir 120 arklių jėgos 
“supcrcha‘rged” (lėktuvinius) 
motorus. Taipgi turi tris karo- 
serijų rūšis aštuoniose spalvose. 
Kainos nuo $965 už pigųjį ir 
$1,265 už didesnį modelį.

LaSALLE
Du modeliai — LaSalle ir La- 

Saile Special, “mažas brolis” 
Cadillacui.

L1NCOLN-ZĖPHYR
Fordo brangusis automobilis 

su V-12 cilinderių motoru. Di
delis automobilis su labai 
derniškomis linijomis.

MBRCURY

automobilis vidutinių kainų rin
kai. Buvo išteistas pernai pirmu 
kartu ir turėjo nemažą pasise
kimą. Motoras 8 cilinderių, su 
95 arklių jėga.

NASH
Trys modeli i serijos, aštuo

niolika “budy” rūšių. DeLux3 
Lafayettc, Ambasador Eight ir 
Ambasador Six. Turi 125 colių 
karo eriją it motorų jėgos yra 
115 ir 105. Turi tobulą Vidaus 
oro reguliavimo aparatą.

OLDSMOBILE
Šiemet leidžiamas rinkon sU 

nauju išradimu, “Hydra-Matic 
DriVe”, kuris panaikina * kkp 
čą”. Turi tris modelius, ŠixtxS 
Custom 8 Cruiser ir 70. Karo- 
serija 124 ilgio, su 210% colių

Turi 117 colių karoseriją, naujas “sealėd-beam” šviesas ir “Floating ■! 
motorą.

turi 117 colių karose

“Dame Fashion” iškilmė ie 
parodoj pirmininkaus gražuolė, 
kurios stiknia bus Louis XVI 
(Franci jos karaliaus) laikų 
mados. Iš jos butų galima pa
siūti 60 valiausios mados suk
nių.

» S O

Iškilmių terisorium yra gar
sus dailininkas, Edward Berk, 
j scčnerijaš tvarkė dekorato
rius J6hh C. Becket. Jis 
tomas geriausiu Chicagoj.

B » »

300 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ 
AUTOMOBILIŲ PARDAVIMUI—PRAK

TIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA
Išsirinkite savąjį karą iš didžiausio, puikiausio šiam krašte auto
mobilių pasirinkimo ir sutaupykite šimtus dolerių.
Čia rasite karą, kokio norite tokia kaina, kokią išgalėsite mokėti. 
Ndi*s ir LD00 mylių nuo Chicagos gyventumėte, Jums apsimoka 
daivauti šiam didžiuliam išpardavime. Niekur kitur pasaulyje jus 
negalite rasti šių kainų antrininko.
Kiekvienas karas patikrintas ir garantuotas, kad duotų Jums ilgų 
melų patarnavimą ir patenkinimą.

4 E—FORDS 1939, 1938, 1937■ w jr 1936 visi naujų karų są
lygose, pigiai $225

W-CHRYSLERS 1938, 1937
ir 1936 garantuotas,

kaip nauji pigiai kaip .... fcvv

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

nauji, pigiai $345

6—LA SALLES nuo 1938 Iki
1936 ypatingai puikus $OQfZ 

karai, pigiai kaip ....... fcvv

5—STUDEBAKERS nuo 1939 
iki 1936 modeliai visi 6 cilin

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

Taipgi, turime virš 150 senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
nub 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45.
ATMINKITE, kad kiekvienas karas yra pilnlai ga

rantuotas IR DUOS JUMS METU PATARNAVIMĄ IR 
PATENKINIMĄ

Viskas, ko mes prašome, tai pirm negu pirksite, aplankykite musų 
parodos kambarį ir palyginkite musų kainas. Mes pažadame jums 
siuprizų.
Jums nereikia ir pinigų, mes ims;me jūsų karus kaipo įmokėjimą, 
o likusių dalį jus galite išmokėti kaip patogiau. *
įspėjame ir automobilių dyleriUs, kad nepraleistų progos aplankj - 
ti musų parodos kambario, jei nori geriausio Chicagoj pirkinio.

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

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

*

*

•I

<- /

(Vienintelis autorizuotas Fofd dylferis Bfidgeporte)

Kai reikia vanduo pilti ar taisyti, tai taip prieinat 
prie naujo 1940 metų Chevroleto motoro. Motoras už
sidaro automatiškai ir atsidaro iš vidaus.

SveikinaMISS LITHUANIA
BE ATTIE MOTOR CO
7 W. 35th St. Tel. Yards 1458

CHlCAGO, ILLtNOlŠ

Graži yra mergina, bet gražios ir naujo 1940 Našlio 
priekinės dekoracijos. Automobilis turi gražias linijas.

There are Ooer

100,000
į »p .,i jį

BRIŪGEPORT Iš Lietuvos Lithuanians in Coofy County

MOTOR SALES
3040 S o Mals t e d Street

CHICAGO, ILLINOIS

GERIAUSIAS LAIKAS DABAR PIRKTI VARTOTI 
AUTOMOBILIAI ŽEMA KAINA

PAMATYkifDABAR!
bderbyscių

DIDELI l'ASIRINKIMAl 
IR VISOKIŲ MODELIŲ

KAUNAS. — Bibliografijos 
instituto žiniomis, pernai Lietu
voje išleista 1299 vienkartiniai 
leidiniai (knygos), iš kurių 
1211 lietuvių kalba, 24 žydų 
kalba, 16 vokiečių, 14 hebrajų, 
9 rusų> 7 lotynų, 4 lenkų ir ke
turiolika kitomis kalbomis. Už
pernai buvo išleista 1080 kny
gų. Pagal .turinį praėjusiais me
tais išleista bėlėtrištikos ir li- 
leiraturOš 347 tuntai, teologijos 
214 knygos, > socialių mokslų 
212 knygų, taikomojo mokslo 
201) istorijos ir geografijos 88, 
grynojo mokslo 72, meno ir 
sporto klausimais ? 60 knygų, 
kalbotyros 31į filosofijos 18 iv

of them own
Automobiles

ANTHONY SALAS 
Phone VICTORY 6992—6993

KAUNAS. — Gautomis ži
niomis iš Londono, Lietuvos 
kronika: sportas, šaulių Sukak
ties šventė ir įvairios sukaktn- 
Vės bei įvykiai Todomi Londo
no ir kitų Anglijos miestų kino 
teatruose. . W

Ė LITHUANIAN DAILY NEWS

REACHES THEM ALL
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Nauji Automobiliai 
Turi Daug 
Pagerinimų

“Sealed-Beam” Šviesos

Visos automobiaų bendrovės 
kasmet giriasi įvairiausiais pa
gerinimą s savo produktuose 
bet iš patyrimo Žinoma, kad 
ne visi tie pagerinimai yra iš 
tikro '‘pagerinimai”.

įįmel, betgi, kelios naujeny 
bes 1940 automobiliuose yra 
labai svarbios.

Pirmoje vietoje stovi naujos 
“Sealed beam” priekines Švie
sos automobiliuose. Beveik visi 
modeliai jas turi. Fabrikai per 
metų metus gerino automobilių 
karoserijas (bodies) ir moto
rus, bet su šviesomis nieko ne 
dhrė. Bet šįmet jie susitarė tų 
reikalų sutvarkyti. Jų pasklr'ai 
specialia inžinierių komitetas 
pasileido darban ir išvystė švie
sų sistemų, kuri bus palaimini
mas motoristams, datig važiuo
jantiems tamsoj.

Naujos šviesos yra atskiri, 
užpliombuoti “headlights” vie
netai, į kuriuos dulkės negali 
įeiti, reflektoriai negali susiter
šti. ir kur os neišeina iš pozici
jos, kaip kartais padaro dabar
tines. Jos vairuotojui a ški.ii 
nušvies kelių, važiuojant naktį, 
bet .iš priešingos pusės atva
žiuojančiam motoristui nega
dins akių ir jo neapjakins..

Naujas stiklas
Kitas pagerinimas, vertas dė

mesio, yra pagerintas, geriau 
permatomas stiklas, kuris 
akims vaizdus ne tiek iškraipo, 
kiek pirmiau vartojamas stik
las. Kaip ir pernai, visuose au
tomobiliuose vartojamas sakia . 
yra nedūžtantis.

Tie du pag Tinimai yra pa
matiniai. Bei šule to įvairių 
firmų modeliai turi atskirus, 
individualius pagerinimus. Pav. 
vieni automobiliai nebeturi 
“kločų”, kiti turi vidaus venti
liacijos sistemas, treti patobu
lintus aliejaus liltrus, ke virtu 
— naujoviškus vairus. Kai ku
rie pagerinimai jau yra išban 
dyti, bet kaip naudingi bus 
kiti — parodys motoristų paty
rimas.

įdomus Eksponatai 
Automobilių 
Parodoj

šių metų Automobilių Paro
doj bus galima pamatyti ne 
vien automobilius.

Kelios firmos turi išstačiu- 
sios ‘ keliaujančius namus” — 
‘‘trailerius“;

Be to, miesto valdyba, Illi
nois vieškelių administracija ir 
Chicagos Parkų D.strlktas tur. 
įdomius eksponatus apie vieš 
Kelius, apie naujus saugumo iš 
radimus kelių apsaugojimui, 
apie pirmos pagalbos teikimų 
sužeistiems ir apie gražias gam
tos vietas, kurių valstijoj yra 
labai daug.

Parodoj I 
vairavimo mokykla”, 
patarimais 
kiekvienas

Televizijos 
Demonstracijos 
Parodoj

Girdėjote apie televiziją?
Lietuviai, kurie buvo New

Yorko Pasaulinėj Parodoj, tur
būt matė kaip paveikslai yra 
perduodami radio bangomis. 
Automobilių Parodoj televizi
jos demonstracijas galės pama
tyti ir tie chicagieči&i, kuriems 
Nėw Yorke neteko būti.

Sunku tikėti, kad nematomo
mis radio bangomis galima 
perduoti paveikslus, bet tai fak
tas. 

f

Pamatykite kaip televizija 
veikia šių metų autoiųobilių 
parodoj.

BUtCK PAŽIBA—ROADMASTER

taipgi bus “saugaus 
, kurios 

gali pasinaudoti 
Parodos lankytojas.

Keleiviniai 
Automobiliai 
Parodoj

AMERICAN RANTAM 
BU1CK 
CADILLAC 
CHEVROLET 
CHRYSLER 
CROSLEY 
DeSOTO 
DODGE 
FORD 
GRAMAM 
HUDSON 
HUPMOB1LE 
LAGONDA (Anglijos ga

mybos)
LaSALLE
LINCOLN ZEPHYR 
MERCURY

OLDSMOBILE
PACKARD
PLYMOUTH
PONTIAC
STANDARD (Anglijos)
STUDĖRAKER
VV1LLYS

Sunkvežimiai 
(Trokai) 
Parodoj

Naujas Buick Fifty ‘Super’ Coupe

121 colių karoserija, 107 arklių spėkos “valve-in-head” motoras, moderniškos linijos

W. F. Hufstader
Generalis Apyvartos Vedėjas, 
General Motors Korporacijos. 
BUICK MOTOR DIVISION

Prezidentas ir Generalis Vir
šininkas General Motors 

Korporacijos.
BUICK MOTOR DIVISION

Charles A. Chayne
Vyriausias inžinierius, 

Buick Motor Bendrovės;
SAUGUMUI

1940 metų BUICK’ai turi, 
prieky j ir užpakalyj, signa
lus, kurie parodo į kurią pu
sę vairuotojas suks. Signa
las operuojamas iš vairo.

Buicko Alyyos Filtras

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Nežiūrint Klai

pėdos netekimo ir įvairių nera
mumų Europoje, musų ūkinin
kai šiemet užaugino ir pristatė 
parduoti 30 nuošimčių daugiau 
kiaulių (lašininių Ir bekono), 
kaip pernai tuo pačiu laiku. 
Taip pat raguočių šiemet dau
giau priauginta pardavimui. Be 
to, kaikurių sričių (ypatingai 
Biržų, Rokiškio ir Kretingos), 
kur daugiau ūkiai nukentėjo 
nuo vasaros sausrų, daugiau 
gyvulių parduodama. “Maistas” 
pataria ūkininkams raguočius 
prieš parduodant eksportui 
daugiau nupenėti, nes už tokius 
kainos yra geros, o paskutiniu 
laiku dar kįla. Vidaus rinkoje 
gyvulių kainos taip pat gerokai 
pakilusios.

CHEVROLET 
DIAMOND T 
DODGE 
FEDERAL 
FORD 
HUDSON 
MACK 
PLYMOUTH 
STUDEBAKER 
WH1TE 
WILLYS

KAUNAS. — Rašytojas Liu
das Dovydėnas įteikė Valstybės 
Teatrui naujai parašytų veika
lų “Musų miesto žmogus”. Be 
to rašytojas Kazys Binkis bai
gia rašyti dar vienų veikalų, ku
rį netrukus įteiks repertuaro 
komisijai. Kaip žinoma, Binkio 
veikalas iš jaunimo gyvenimo 
'‘Atžalynas” turi labai didelį 
pasisekimų. Komisija yra gavu
si keletu naujų dramos veikalų 
ir iš dajigiau autorių, kurių 
dalis visai naujų rašytojų.

KAUNAS. — Susitarus su 
Latvija nuo spaiių 11 d. prade
damas nuolatinis oro susisieki
mas tarp Kauno ir Rygos. Su 
siMekhnų palaikys Lietuvos ke* 
leiviniai lėktuvai.

KAUNAS. — Paštas iš Jung
tinių Amerikos Valstybių ir 
Pietų Afrikos vėl reguliariai 
gaunamas Lietuvoje. Kaikurių 
laiškų kelionė iš Pietų Afrikos 
truko net 33 dienas, tuo tarpu 
kai iŠ Australijos oro keltu at
ėjo per 14 dienų. •

Ryga, turėdama kasdieninį 
laivų susisiekimų Su Skandina
vija, pasidarė gyvas tarptauti
nis susisiekimo centras. Per 
čia dabar vyksta visi važiuo
jantieji į Ameriką, Afriką ir 
Australiją.

KAUNAS. — Atatinkamų sį- 
laigų susitarta nuo spalių 9 d. 
pradėti Kauno-Rygos oro susi
siekimą, kurį palaikys Lietu
vos keleiviniai lėktuvai “Stepas 
Darijus ir Stasys Girėnas”. 
Lėktuvai skraidys pirmadie
niais, trečiadieniais ir penkta
dieniais taip, kad pataikytų at
skridę į Rygą perduoti kelei
vius ii’ paštą į Maskvos ir 
Stockholmo linijų lėktuvus.

"i

KAUNAS. — Patirta, kad 
Lietuvoje šiuo metu yra įre
gistruota 3223 nebyliai (iš 1000 
gyventojų 1—2 nebyliai) ir 
3129 aklieji (taip pat 1-—2 iš 
tūkstančio gyventojų).

— IĮ ■■ ■■■ ■■ II.

Garsinkitės “N-nose”
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Ar Nori Jaustis TlUZH?

IZ Ą mes manome, tai, kaip patiktą1 jums 
jaustis, kaip esat pratę manyt, ma

tant didelį tūzą, sklandant dideliam 
Buick’e, kuriam miestelių jaunuoliai pa
vydi.

Tai faktas, kad didysis Buick—yra šių 
metų Buick’ų puikuolis—jums dabar pa
siekiamas.

Lakuotas, greitas 107 arklių jėgos mil
žinas valve-in-head straight-eight gali 
būti jūsų — ir jus galit juo sukinėtis po 
miestą tvirtam kare,

būtent, pasimatykite su sa

ne ŠEŠI 
AšTUONI Už

Taigi, šiais metais pirkit tokį karą, kokio 
tikrai norit- 
vo Buick dyleriu—tuoj dabar!

. . . V Vi n t.y *TranHPortąęl- I 
MIch. * * cey>,kelio.ja «cl vlctoH
val*Ui°H .. . yra) 

. val«l*i<’* , u „aslrlnk- 
mokeaOa ••

»« lwel*

Atvaizduojamasis modelis yra BJJICK, SUPER modelis 51,. keturių 
durų toutinff sedanas $1109 pristatytas Flint, Mich.' Balti tairai at

skirai. Be extra ui dviejų spalvų finišą.

PAMATYKITE SAVO ARTIMIAUSI BUICK DYLERJ 
Pamatykite 1940 Buick Chicagos Automobilių parodoje, International Amphi- 

theatre, Lapkričio 4—12, ir pas visus Buick dylerius.

ir dideliam gražiam 
b e i paklusniam 
savo boso žodžiui. 
Taip, galit važinė
ti maloniam

Foamtėk-cushioned ištaigiam—gyrus pir
štų galais šiftuodams! Su BuiCoil spring- 
sais “full float” įstaigoje nesijausit ir ke
lio smūgių, o signalai veiks tik rankenė- . 
lę palytėjus.

Na ir kiek tai jums dabar apseis—ta ki
šenę plėšianti vertybė?

Ak! kaip tik priešingai nieko, Buick’ą 
gali pirkti pigiau nei kurį iš šešių! O 
pažiūrėję į tai kas įskaityta į kainą, jus 
rasit, kad jose yra daug dalykų, už ką 
kitur paprašys primokėti extra.

kurie išima visokiausius nešvarumus iŠ alyvos. 8,000 ke
lionėj filtras išėmė svetimų medžiagų svarą Ir vieną 
ketvirtdalį.

Ir žiema Nešalta

Baltosios linijos parodo naujų Buickų šildymo ir vėsi
nimo (pagal sezoną) sistemą. Visuomet patogu.

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



PARODOS IŠKILMIŲ SCENA

Bendras vaizdas scenos Cnicagos Tarptautiniam Amli- 
teatre, kurioj įvyks 1940 metų Automobilių Parodos 
iškilmės. Lietuvius atstovaus “Naujienų” išrinkta gra
žuolė šiems metams—“Miss *Lithuania 1940”—p-lč Ony
tė Davidoniutė. ,

/------------------------------------ ;--------------------------
Truputis poezijos apie automobilius...

MOTORISTO LITANIJA
From creepers, men and j a nes, 

Who travel laggingly;
From those who straddle lanes

And movė zigzagging’y;
From nuts who make our nerves

Intensely shiverous
By sudden darts and svvervcs, 

Good Lord, deliver us!
From nitwits, female, malė,

Who, unremittingly, 
Get right upon our tail

Antį honk ear-splittingly;
From those who, vvhen we pass,

Cause jitters ųuiverous
By stepping on the gąs,

Good Lord, deliver us!
From dopes, of brain bereft,

Who shock and frighten us
AVaving a hand to left

—And then turn right on us;
From drivers who, in cars

Of models flivverous,
Think they are racing stars, 

Good Lord, deliver us!
From pilots who are prone

To yell abusively;
From those who think they own

The road exchisively;
From fools and pests—a force

Vast, insectivorous—
(Not yau or me, of course)

Good Lord, deliver us!
Berton Braley

Naujų 1940 metų Hudsonų ratų konstrukcija, su “auto 
poise control”. Duobių nebijo.

DUOBIŲ NEBIJO

B

Lietuvos Padangėje
Sudegė gyvuliai ir 

į Pašarai
I ~ J- III

KAUNAS. — Rugsėjo 21 d. 
Biržų aps„ N. Radviliškio v., 
Bčbinelių km. sudegė Jurgio 
Vėjelio gyvenamas namas, tvar
tas ir daržine, 4 karves, 3 te
lyčios, 5 avys ir daug pašaro. 
Nuostolių padaryta apie 13 
tukst. Lt. Gaisro priežastis aiš
kinama.

—- Rugsėjo 20 d. Kauno aps., 
Babtų v., Gailiušių km., sude
gė Juozo Gvildžio klojimas su 
pašarais. Nuostolių padaryta 
3300 Lt. Klojimas apdraustas 
1200 Lt. Klojimą padegė ma
žametis, radęs paliktus degtu
kus. ......

Suregistravus visus Lie
tuvoje internuotus Len

kų karius
KAUNAS. — (Karininkus ir 

kareivius), paaiškėjo, kad jų 
skaičius neprašoka dešimties 
tūkstančių žmonių.' Visi inter
nuotieji lenkų kariai yra jau 
išskirstyti koncentracijos sto
vyklose, kur jiems yra taiko
mas atitinkamas režimas pagal 
tarptautinės teisės nuostatus ir 
tradicijas. Internavimas visur 
buvo atliktas sklandžiai, be ma
žiausio incidento.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJIENOS,. Chicago, nr.r
10'Įjil !<«| II II ....... : m ~

' A. Ėdward Barit
Prezidentas ir Generalis Vir
šininkas Hudson Motor Car 

Company.

G. H. Pratt
Genėralis Apyvartos Vedėjas, 
Hudson Motor Car Company

PARO 
DOJ

ŠIAN-

NAUJAS 1940 HUDSON EIGHT

Laimėjo 34 premijas už operavimo pigumą. 128 ark. jėgos motoras, 128 col. karosen.

NAUJAS 1940 HUDSON SIX

Pigusis “Hudson”, turi šešių cilinderių, 92 arklių jėgoą motorą

Sį Didelį, Gražu 92-ju Arkliu Jėgos
HUDSON SIX SEDAN

PRISTATYS l CHIGAGĄ Jums S "7 Q (1
Gatavą Važiuoti už tiktai... g

t

“Taip. Tanistjaį . Ta kaina perką. tą 
‘kąrą kaip *tdvl su butnperląls,' , dvlgu- '

Iioin* užpakrtlljiSni* lempoms, ląikrodžju,. 
. HUriiigsij užiląiigaląiš, .atskirų", 

ir (aini'>.ir. ...VąlRtHųs.,
■ -'ifliMr tątąals.

AMERIKOS SAUGIAUSI KARAI DABAR 
YRA AMERIKOS PUIKIAUSI.

•yW:
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CNuostabiausias Žemiausia Kaina Sodan Betkada Buvęs
Ta kaina nėra “f. o. b.” kaina. Tai 
tikrą pristatymo kaina. Ji nuperka 
tokį karą, kokį čia matai—didelį, gra
žų 92 arklių jėgos Hudsop Six Sedan 
—pilnai paruoštą važiavimui.

Q;>

šeštadienis, lapkričio 4,1939
■u *1 I ■ HiiiJ'ij *■ 0.'*■ " »w>" ■—■'■■■< II,««*»■—

IŠ Lietuvos
Kas statys trečiąjį cuk

raus fabriką
KAUNAS. — Kaip žinoma, 

jau yra nutarta statyt trečią 
cukraus fabriką Panevėžy. Fa
briko statyba atsieis apie 5 mil. 
Lt.

Marijampolėje ir Paventy 
cukraus fabriką pastatė čekų 
“škodos” firma. Dabar neaiš
ku, ar “Škoda” galės apsiimti 
trečią fabriką statyti. “Lietu
vos cukraus” b-vč šiandien 
įvairioms statybos firmoms iš
siuntinėjo pasiūlymus su kon
kurso sąlygomis. Įdomu yra ir 
kas trečiojo cukraus fabriko 
statybą finansuos.

Praėjusį pirmadienį akcinin
kų susirikime dir. Norkaitis sa
kė, kad vienos užsieniškės fir
mos Lietuvoje esą “įšalę” keli 
milijonai litų, tai toji firma ir 
aiškinusis cukraus fabriko sta
tybos sąlygas. Vyriausybė ir 
“Lietuvos cukraus” b-vė kliū
čių nedarytų ir net pageidautų, 
jeigu privatus kapitalas į cuk
raus fabriko statybą butų in
vestuojamas.

Bet, greičiausia, ir trečią 
cukraus fabriką statydins pati 
“Lietuvos cukraus” akc. ben
drovė.

Mirė ilgametis pieno 
ūkio veikėjas

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis Nemakšių valsčiuje Žal
piuose savo dvare mirė Juozas 
Pluščiauskas. Velionis J. Phiš- 
čiauskas dar prieš didįjį karą 
aktyviai dalyvavo Nemakšių 
apylinkėje pieno ūkio organi
zavime. Taip pat jis aktyviai 
dalyvavo prieškarinėje “Biru- 
tos” kooperatinėje b-vėje, ku
rios tikslas buvo kooperatinais 
pagrindais visokeriopai ugdyti 
pieno ūkį.

Karui praėjus, velionio J. 
Pluščiausko pastangomis Žal
piuose buvo įkurta kooperatinė 
pieno perdirbimo bendrovė, ku
rioje jis aktyviai dalyvavo iki 
paskutiniųjų dienų.

Buv. Vilniaus vaivada 
Bocianskis Nusišovęs
KAUNAS. — Iš Lenkijos at

bėgę žmonės pasakoja, jog il
gus metus buvęs Vilniaus vai
vada Bocianskis, kuris šių me
tų pavasarį buvo iškeltas į Po
znanę, tenai vokiečiams artė
jant, nusišovęs.

Adv. VI. Stankevičius 
vėl pakviestas į 

universitetą
KAUNAS. — -Kaip žinoma, 

ilgameti# Teisių fakulteto 
baudž. teisės mokytojas adv. 
VI. Stankevičius, vykdant Tei
sių santvarkos įstatymą, khd 
advokatai negali būti profeso
riais, buvo iš universiteto pasi
traukęs ir dėl to visą laiką bu
vo jaučiama spraga.

Gyvenimui verčiant, Teismų 
santvarkos įstatymas buvo pa
keistas tą prasme, kad tam tik
rais atvejais ir nustatyta tvar
ka advokatai gali būti profeso
riais.

Taigi dabar Teisių fakulteto 
taryba ir nutarė adv. VI. Stan
kevičių pakviesti baudžiamo
sios teisės ir baudžiamojo pro
ceso dalykų mokyti.

TAI YRA .1940 
EKONOMIJOS 

IR IŠTVERMĖS 
LAIMĖTOJAS.Jei neteko jums vertinti automobi

lius vėliausiu laiku, tai apsidairykite 
mifeste ir patirkite ką turėtumėt mo
kėti už sedaną—įskaitant žemiausia 
kainuojamas išdirbystes. Tačiau Įsiti
kinkite, kad į tas kainas yra įskaity
tas pristatymas jums, su pilnu karo z 
įrengimu.. Tada pinosite, kodėl gudrus 
pirkėjai maino į Hudson ir jus. ištik-1 
rųjų panorėsite apžiūrėti šį karą pirm 
negu pirksite.

Patentuotus dvigubai .saugius hydrau- Užeikite ir pasinaudokite didžiau- 
linius stabdžius, parankų šiftą prie sioš automobilių vertybės nauda—tik
vairo, Sealėd Beam priešakines lėm- pasakykite mum§, kad norite pamą-
pas—VISKAS geriausi iš 1940 savy- tyti tą naująjį-^emiausia kaina Hud- 
bių. son Six Sedaną/, ; N '
VIRŠ VISKO MES DUOSIM JUMS GERĄ PREKYBINĘ PROČĄ ANT JŪSŲ 

SENOJO KARO, Žinoma, ir mažus išmokėjimus.
z.- ’ ■ '•'•■A l’<! . • s. ■ ■

Irgi ant Parodos—3 ir 4 keleivių Coupes ir 4-durų Šedanai. Pamatykite šiuos karus pas betkurį čia nurodytą dylerį.

šis Hudson yra vienas iš erdviausių 
šiandien padarytų karų, turi puikiau
sio tipo nepriklausomą priešakinį ra
tų Coil Špį'inging, Center Point Steer- 
ing, Patented Auto Poise kontrolę.

pas—VISKAS geriausi iš 1940 savy 
bių. .

■ CENTRAL

Butler Motore. Ine.. 
2800 $. Mlchlgan

Martin J? Kelly. Ine. 
040 N. Clark St.

y NORTH SIDE ?
Z ’ A

Ącme Motor Sales, In<v 
824 Diversey Farknay

Butler Motore, Ine., 
8101 Brpadtvay

Lbnfe : Dąb'e' Motore, 
! 0828 N. Clark’St. '

Harrįngton Moteto, ■
•.1030 Davls Si„ Evanston 

Hfelnernann Motore,
1832 Irvlng Park Rd.

NORTH SIDĘ—CohtinūMl 
IJncpln Purk Garąge, ; •'< .

. 884 Diversey Pkwy. ■ ' 
Logan Motor Sale* Coinphny

'f SOUTH' fllpE—•Continued 

rtilhZ.f’ Motor*. Ine., - /

£gRTIFlt£

Sti mažais pinigais nupirksit visą gesą kiek 
reikalinga tam karui varyti. Vienas Bonne- 
vllle: Salt Flats, Utah valstijoj laimėjo sun
kų American Automobile Assoclation Kon- 
teetą. Tai*ybininkai su nusistebėjimų mirk
sėjo padarę daugiau mylių su galionu negu 
bet koks 
kada yra

Stačiai 
12 dienų
riai jį bausdami virš 70 mylių i valandą, 
norėdami parodyti, kad jis gali išlaikyti tiek 
Įdek joks kitas karas negali—Jie parodė ko 
?alit laukti Iš jo, lasvės nuo taisymų.

TAI KARAS KURT REIKIA PAMATYTI 
SU “KITAIS TRIM”

kita* pilno* m 1 eros karas kad bet- 
padarę*.
čiurkštų* draiveriai kartą važiavo 
ir 12 naktų—20,000 mylių, žiau-

Mėsa ir kaulai
'/■ < {-

MEST SIDE

Supremp Motor •• Sales, lite 
■ 3036 Lawrekice Avb. '<

Talke* Motors,- 
0071 Ridge Avė. '

- • -j SOUTH' SIDE- 
A , &'fo Motor Sale*, Ino,, 

‘8Č01 Cottage Grovo A Ve.
Bauer 'Motor Sales 

.12833. S. Weėtern Avė.
Bcverly Motei**/ InC., •> 

8903 S. Aahland Avė. ,

Chatli,am MOtor Sale*
Garagę; ,

ŠOU) Cottage Grore A Ve.
COnJnerclėl Motor*, ' 

8008 Comriierciftl Ąve.
EOteka Motor Sale*, 
\ 8491-8. Raclne. Avė.
SchOlI Motor Salėti,. Ine., 

'7828'8. Raisteli, ąt.
State. Line Sale* Al Service, 

1,0880 Inlanapolia Blvd.
Strat-ford • Mofdr ‘
.< 6780 S. W«t«rnAv
Waggoher Btiper Servlct

300 E. Gardelei Bli 
*.♦ Tl, *’A

No. 30

.? •" V į'-

Butier Motors, - Ino., 
818 Madlson, St., Oak 

. ęUytob
. o<40 W. (’errnak Rd.

< Kedxle-Wa«hlngton Motor* 
' . ‘411 X‘ keltie Avė.

M 4 R Motor Sales, Ine., 
8080 V1. Grand Avė.

< Plącko Motors
3389 W. GrMid Avė.
FhlUp A. Tafel, 

’ 3039 N. Cicero Avė
iVfst. Side Hudson. Ine.,

4 701 TVaMiington Blvd 
suhurban

Barrlngton, III., 
Barrlngton < Motors

Park

SUBURBAN—Coptlnued 
Chleago Helght*, III.,

H. C. Wehrmann Motor Co. 
Crown Polnt, Ind.,

Service G a rage
East Chleago, Ind., 

Galvln Motor Sale*
Gary, Ind..

Imperini Motor Sale*, Ine., 
jlammond, Ind.,

Angnew Motor Co.
Harvey, III.

Petersen Motor*
Hobart, Ind.,

Niekei PUte Garage 
La G range, I|l„

Suburbau Motor*
Melrose Park, IR.,

Glasner Brotber*
Rlverside, 111., 

Hamer Motor*

KLAIPĖDA. _ “M. D.” pra- 
neša, kad maisto kortelėse nu
rodytame mėsos kiekyje įeina 
ir normalus kaulų procentas: 
kiaulienai 20%, jautienai 25% 
ir veršio mėsai 30%. Jeigu kau
lų nėra mėsoje įaugusių, tai 
juos prideda atskirai. Kas kau
lų imti nenori, tai duoda vieną 
mėsą, bet svorį sumažina ati
tinkamu kaulingumo nuošim
čiu.




