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Santykiai Azijoj kasdien komplikuojasi
Dabartine anglų vyriausybė riausybei. Ji nėra priešinga ja- 

norėjo rasti bendrą kalbą su ponų okupacijai ir vyriausiais 
rusais kai kuriais bendrais rei- šios armijos instruktoriais yra
kaluis. Anglai norėjo suderinti 
abiejų valstybių veiksmus Azi
joj. Norėjo aptarti ir Europos 
padėtį.

Praeitą savaitę anglų amba
sadorius tuo reikalu kalbėjosi 
su Molotovu. Sovietų užsienių 
komisaras visiškai atmetė An
glijos pasiūlymus. Jis nieko ne
norįs žinoti apie bendradarbia
vimą su Anglija svarbesniais 
politikos klausimais, kol nebus 
galutinai išspręstas Pabalčio 
valstybių reikalas. Molotovas 
reikalauja, kad Anglija tuojau 
pripažintų Pabalčio valstybių 
pagrobimą, o neatidėlictų šio 
reikalo ligi karo pabaigos.

Rusai nesijaučia stipriais Pa- 
baltyj, kol didesnės valstybės 
nepripažino jų okupacijos. Pa
balčio valstybių reikalas sovie
tams turi tokios didelės svar
bos, kad jie atsisako bendra
darbiauti kitose srityse, kol šis 
reikalas nebus galutinai išsprę
stas. Atrodo, kad’ japonų įsi- 
stiprinimas Azijoj jiems visai 
nerupi.

Iš Šanchajaus aje jo žinios, 
kad japonai ruošiasi “jėga už
imti visas u^ieiuečių ,.koncesi
jas. šias operacijas jie rengia* 
si padaryti ne japonų kariuo
mene, bet naujai sudaryta ta
riama kinų armija.

Turima žinių, kad prie Šan
chajaus sutraukta 14,000 taip 
vadinamos tautinės kiniečių ar
mijos. Ši armija yra ištikima 
japonų sudarytai Kinijos vy- 

Anglų laivynas 
veikia

LONDONAS, Anglija, spalių 
11 d. — Sunkus ir lengvi bri
tų karo laivai šiandien apšaudė 
franeuzų uostą Cherbourg. Uo
ste buvo sutraukta keli voky
čių karo laivai, daugelis baržų 
ir didelis skaičius kariuomenės. 
Britų orlaiviai kooperavo su 
karo laivais.

Cherbourge sukeltos tokios 
didelės ugnys, kad jos matėsi 
40 mylių atstumoje. Vokiečių 
lėktuvai nedrįso pasirodyti. Li
gi šiam metui franeuzų pakraš
čiai buvo bombarduojami tiktai 
orlaiviais. Dabar britų laivynas 
yra pasiryžęs pradėti puolimus. 
Visi laivai sugrįžo nepaliesti.

Priversti kalbėti
BERLYNAS, Vokietija, spa

lių 11 d. — Ligi šiam metui vo
kiečių laikraščiai neminėjo bri
tų padarytų nuostolių bombar
davimo metu, bet dabar jau 
priversti apie tai kalbėti. Vo
kiečiai sako, kad Cherbourge

japonų karininkai.
Japonai tvirtina, kad jie vi

sai nemano liesti užsieniečių 
koncesijų, bet jie mano pasių
sti tam darbui atlikti paklus
nius kiniečius.

• Įtemptą Šanchajuje nuotaiką 
sukėlė paslaptinga Šanchajaus 
mero mirtis. Jis buvo nužudy
tas savo namuose, kuriuos sau
gojo ištikimi japonų sargybi
niai. Žudikas merą peiliu nudū
rė lovoj taip tyliai, kad nei 
žmona, kuri miegojo gretimam 
kambaryj, nieko negirdėjo. Li
gi šiam metui nepavyko suras
ti žudiko, nes sargybiniai ne
matė nieko išeinant iš namų.

Jeigu bus pasikėsinta į kon
cesijas, tai santykiai su Ame
rika bus žymiai pabloginti. 
Amerika Šanchajuj ir visoj Ki
nijoj turi investavusi daug ka
pitalų. Japonai patys pasižadė
jo respektuoti amerikiečių tei
ses.

Japonų užsienių reikalų mi- 
nisteris deda pastangas įtikin
ti Amerikos vyriausybę, jog jų 
karingos kalbos buvo be pa
grindo; jog Japonija visai ne
nori, ir nėra, pasiryžusį kariau
ti su Amerika. Amerikos mi- 
nisterį Grew japonai kasdien 
kviečia pasikalbėjimams ir įti
kinėja gerais ir taikingais ja
ponų vyriausybės norais. Visi 
žino, kad japonai dabar taip el
giasi vien todėl, kad Amerika 
jų neišsigando ir rimtai pradė
jo ruoštis karui.

Koelne sugriauta 30 namų, 
Magdeburge 17, padaryti dide
li nuostoliai Leipcige ir kituo
se miestuose.

Čia visi lygus
BOSTONAS, Mass., spalių 

11 d. — Bostono policija, ra
dusi nevietoje pastatytą "auto
mobilių, tuojau išrašė jo savi
ninkui “tikėtą”. Visi Amerikos 
piliečiai tokiais atvejais užsi
moka pabaudą ir baigtas reika
las. Jie žino, kad neverta eiti 
į teismą, nes nusižengus nusta
tytoms taisyklėms praloš by- 
lij.

Bet šį kartą automobilio sa
vininkas buvo ne paprastas pi
lietis, o vokiečų konsulas 
Scholz. Jis atsisakė mokėti pa
baudą. Policija jam atėmė lei
dimą važinėti automobiliu.

Konsulas mano^ kad jis turi 
tam tikrų privilegijų, kad jis 
gali važinėti kur jam patinka' 
ir policija negali jo bausti. Jis 
pasiskundė Washingtonui. Na
cių agentas dar nežino, kad 
Amerikoj visi lygus ir čia Wa-

Kasdien gauna 9 
orlaivius

NEW YORK, N. Y., spaliu 
11 J. — Turima tikrų ž.nių, 
kad lordas Merley, kalbėdamas 
Anglijos parlamente, pasakė, 
jog Anglija paskutiniuoju me
tu, kasdien gauna 9 orlaivius 
iš Amerikos. Prieš mėnesį lai
ko anglai gaudavo iš Amerikos 
tiktai vieną orlaivį į dieną.

Merley pasakė, kad anglai 
patys kasdien pasigamina 50 
orlaivių. Pabrėžė, jog yra pa
grindo manyti, kad anglų or
laivių gamyba dar padidėsian
ti. Iš Amerikos tįkimsi taip pat 
gauti daugiau orlaivių. Vokie
čių bombardavimas labai mažai 
pakenkęs anglų aviacijos gamyT 
bai.

Nuvyjo britus
ROMA, Italija, spalių 11 d. 

— Italų karo vadovybė prane
ša, kad jų kareiviams pavyko 
atmušti dvi britų atakas Eri
trėjoj ir Kenya provincijoj. Vie
na britų ataka buvo lydima 
motorizuotų kariuomenės dalių, 
o antrąją lydėjo didelės avia
cijos jėgos, j Britai savo puoli
mus pradėjo iš britų Sudano. 
Italų karo jęgos neleido bri
tams toliau veržtis ir privertė 
pasitraukti atgal.
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Italai negali ?pasąkyti kiek 
nukentėjo britai. Britai iš sa
vo pusės skelbia, kad jokių puo
limų nebuvo organizuota. Sako, 
kad britų dykumų žvalgybos 
susišaudė su italais, daugiau 
nieko. “

Turkija susirupinus
ANKARA, Turkija, spalių 11 

d. — Nacių spauda šiandien 
paskelbė, kad Turkija ruošiasi 
pulti Rumunijos žibalo versmes. 
Rumunų vyriausybė, kuri šian
dien priversta klausyti vokie
čių nurodymų, jau paskelbė, 
kad ji yra pasiruošusi atmušti 
visus turkų pasikėsinimus.

Turkai nesiruošė nieko pulti 
ir žino kuo visa tai kvepia. Jie 
mato, kaip vokiečiai deda pa
stangas išprovokuoti ir paverg
ti jų kraštą.

Jeigu “ašies” valstybės turi 
Šitokius planus, tai turkų radi
jas perspėjo diktatorius neuž- 
miršti, jog Turkiją saugo du 
milijonai durtuvų.

Derybos su rusais
BERLYNAS, Vokietija, spa

lių 11 d. — Gerai informuoti 
vyriausybės sluoksn’ai praneša, 
kad naujos rusų ir vokiečių de
rybos prasidėsiančios Maskvo
je labai artimoje ateityje. Ta 
proga bus paskelbta, kad tarp 
nacių Vokietijos ir komunistų 
Rusijos nėra nesusipratimų,

Pabalčio ašaka
LONDONAS, Anglija, spalių 

11 d. — Turima žinių, kad an
glų ambasadoriaus planas ben
drai Rusijos i]r Anglijos poli
tikai Azijoj yrą visiškai atmes
tas. Komisaras Molotovas, kal
bėdamas praeitą savaitę su 
Stafford Cripjįfs, pasakė, kad 
negalima tartiš Svarbiais poli
tikos reikalais, kada nesutaria
ma dėl mažmožių.

Vienas svarbiausių mažmo
žių yra Pabalčio valstybių liki
mas. Molotovas labai nepaten
kintas, kad augiai ligi šiam me
tui nepripažino Pabalčio Valsty
bių nukariavimo, šiiio reikalu 
anglai padarė rusains labai di
deles koncesijas, bet pažadėjo 
reikalą galutiną! išspręsti tiktai 
karui pasibaigiik. šios ašakos 
Molotovas negali praryti.

Knudsen paten
kintas

WASHINGTON, D. C., spa
lių 11 d. — Knudsen, karo me
džiagos gamybos viršininkas, 
apžiūrėjęs keletą karo ministe
rijai dirbančių fabrikų, pasakė^ 
kad jis patenkintas gamyboje 
padaryta pažanga;

Džiaugiasi, kad karo medžia
gos. gaminimo svarbumą supra
to ■> visi ’ Amerikos- piliečiai., ir 
duoda reikalingą paramą. Knudr 
šen patenkintas bankų, pramb- 
ninkų, inžinierių ir darbininkų 
dideliu noru bendradarbiauti su 
vyriausybės paskirta komisija.

Dabar Amerikoj- jau pagami
nama 950 orlaivių ir 1600 or
laiviams motorų j menesį. At
einančių metų pradžioje bus ga
minama dvigubas skaičius;iį

Prekyba didėja
WASHINGTON, D. C., spa

lių 11 d. — Prekybos departa
mentas praneša; kad nuo karo 
pradžios žymiai padidėjo Suvie
nytų Amerikos Valstybių pre
kyba su centro ir pietų Ameri
kos valstybėmis. Ligi šiam me
tui padaryta prekybos apyvar
ta yra didesnė, negu visų me
tų prekyba ankstyvesniais me
tais.

. s - • ..

Tikimasi, kad ligi metų galo 
ši prekyba pasieks 750 nulijo* 
nų dolerių. Jeigu viskas eis, 
kaip ligi šiam metui ėjo, tai 
šių metų prekyba bus didesnė 
už praeitųjų metų 181 milijonu 
dolerių.

džiu bendradarbiavimu.
Bus aptarti kai kurie teri- 

torialiniai klausimai ir bus su
stiprinti prekybihiai ryšiai. Ge
ri prekybiniai santykiai ir stip
rus politiniai ryšiai atneš da
bartinei Rusijai labai didelę 
naudą, baigia nacių informato
rius. '

Amerikos per
spėjimai

BANGKOK, Šiam valstybė, 
spalių 11 d. — Suvienytų Ame
rikos valstybių ministeris Grant 
atkreipė Siamo valstybės vyrų 
dėmesį į Amerikos vyriausybės 
pareiškimus dėl status quo iš
laikymo Azijoj. Šiam vyriausy
bes koncentruojama kariuome
nė prie franeuzų Indokinijos 
yra priešinga Amerikos pagei
davimams.

Turima žinių, kad Šiam no
ri gauti dalį Indokinijos. Pran
cūzai iš savo pusės pasiuntė 
dalį savo karo laivyno į Šiam 
įlanką. Jeigu butų užpulta jų 
kolonija, karo laivynas bombar
duotų Šiam uostus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Didelis užsakymas
BUENOS AIRES, Argentina, 

spalių 11 d. — Pranešama, kad 
Argentina ir Anglija padarė 
vieną d džiausiu mėsai pirkti 
sutarčių. Britų vyriausybė už
sakė Argentinoje mėsos už 10d 
milijonų dolerių.

Argentinai tai labai svarbus 
dalykas, nes nutraukus preky
bą su Vokietija ir Italija, vi
sa mėsos gamyba privalėjo su
stoti. Britams mėsa reikalinga 
kariuomenei Užlaikyti, šis bri
tų užsakymas duos didž ausią 
smūgį naciams pietų Ameriko
je. 1 ’

Nauji ginčai
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

spalių 11 d. — Gauta žinių, 
kad vengrų vyriausybe kreipė
si į vokiečius ir italus naujam 
ginčui išspręsti. Vengrai tvir
tina, kad vengrų mažumos, ku
rios pasiliko Rumunijos terito
rijoj, yra labai blogai trak
tuojamos. Vengrai nori, kad 
Vienoje' padarytas sprendimas 
Transilvąnijos reikalu butų pa
keistas.

Kitose Balkanų valstybėse 
manoma, kad šis vengrų pra
šymas gali būti pretekstu visiš
kam Rumunijos okupavimui. 
Vokiečiai gali priversti gen. 
Antonescu atsistatydinti.

Roosevelt kelionėje
PITTSBURGH, Pa., spalių 1-1 

d. — Prezidentas Rooseveltas 
Šiandien pradėjo dviejų dienų 
kelionę '"karo pramonei inspek
tuoti. Jis mano aplankyti visas 
svarbešnias vietas Pennyslvania 
ir Ohio valstybėse, kur gami
nama karo medžiaga.

Prezidentas apsistojo Pitts- 
burghe ir aplankys svarbesnias 
fabrikas.. Kai kuriose- vietose 
mano pasakyti krašto gynimo 
reikalams pritaikytas kalbas. 

. Prezidentą lydi daugelis poli
tiškų vienminčių.

— Generolas Tatekava, naujas japonų ambasadorius Mas
kvoj, išskrido į Rusiją. Japonų vyriausybė tikisi, kad jam pa
vyks susitarti su sovietais.

— Vokiečių ir italų orlaiviai skraidė virš Bukarešto. Vė
liau jie išskrido- į žibalo versmes. Orlaivių skaičius viršyjo 150.

— Anglų ambasadorius liepė britams skubėti iš Rumuni
jos. Jis kaltina rumunų vyriausybę nelojališkumu. Rumunijoj 
jau yra apie 50,000 vokiškų kareivių, o Antonescu pasakė, kad 
atvyko tiktai 3,000.

— Keliose Balkanų valsytbių sostinėse kalbama, kad vo
kiečių kariuomenė jau perėjo ir Bulgarijos sienas, šios žinios 
dar nepatvirtintos.

— Rusija susirupinusi vokiečių ir italų ekspansija Balka
nuose. Sovietai jaučia pavojų ir reikalauja vokiečių aptarti rei
kalą konferencijoj.

— Sovietų radijas paskelbė, kad vokiečiai negalės naudo
tis Aalandų salomis, nes jos visiškai demilitarizuotos.

— Rumunų vyriausybė pareiškė apgailestavimą Amerikos 
ministeriui dėl vieno inžinieriaus arešto. Amerikos inžinierius 
dirbo žibalo bendrovėj.

— Iš abiejų kanalo pusių smarkiai šaudoma ilgavamzdėmis 
kanuolėmis. Anglų ir vokiečių aviacijos naikina užfrontės karo 
medžiagos fabrikas.

— Dėl neaiškiom padėties rytuose, Amerikos vyriausybė ne
išleido 7 milijonų dolerių vertės mašinų transportą, kuris turė
jo plaukti į Rusiją. ,

— Petain vyriausybė išleido dekretą, kuriuo draudžia mo
terims dirbti privatinėje pramonėje.

— Vokiečių okupacinė valdžia įsakė prašalinti iš visų įstai
gų norvegus, kurie nėra ištikimi okupantų valdžiai.

— Japonų vyriausybė įsakė likviduoti visus japonų bankus 
Didžiosios Britanijos teritorijoj.

Sulaikyti brangus 
paveikslai

S* r
NEW YORK, - N. Y., spalių 

11 d. — Bermūda saloje britai 
sulaikė daugelį paveikslų, ku
riuos amerikiečių laivas Exca- 
libur vežė į Ameriką. Britai 
paėmė daugiau negu 500 bran
gių paveikslų. Daugumoj tai 
buvo Gauguin, Degas, Manėt, 
Cezanne ir Picasso darbai. Vi
si šie paveikslai priklausė Pa
ryžiaus muzėjams. Než nia ko
kiu budu šie- paveikslai atsidū
rė Lisabonc ir pateko į kažko
kio italo rankas. Britai juos su
laikė, nes turėjo žinių, kad prie
šo valstybė šluos paveikslus 
siuntė į Ameriką, kad ten ga
lėtų gauti karui reikalingus mi
lijonus dolerių.

Apžiūri statybas
PITTSBURGH, Pa., spalių 

11 d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandien apžiurėjo naujus 
Pittsburghe pastatytus namus: 
Jis pasakė, kad gerų butų pa
statymas kraštui yra tiek svar
bus, kaip ir krašto gynimo rei
kalai. Roosevelt apžiurėjo visą 
naujai pastatytą kvartalą ir 
pridėjo, kad šiuo dalyku demo
kratija gali pasigirti, nes pa
daryta geras ir didelis darbas. 
Jis yra pasiryžęs ir toliau rem
ti panašių namų statybą. Vė
liau prezidentas nuvažiavo ap
žiūrėti karo medžiagos gamy
bą.

Rooseveltas buvo sutiktas la
bai didelių minių, kurios visą 
laiką plojo.

Parodė nesuge- 
.. bėjimą

NORTH PLATTE, Neb., spa
lių 11 d. — Senatorius Lucas, 
kalbėdamas į didelę minią, pa
reiškė, kad Willkie kelis kar
tus pasigyrė, jog jis busiąs idea- 
1 škas visuomenės reikalų tvar
kytojas. Willkie panašus į tą 
mokyklos suolo vaiką, kuris no
ri atsisėsti į mokytojo kėdę, 
klausinėti ir pats atsakinėti.

Jeigu Baltuose Rūmuose pir
mą mėnesį Willkie padarys tiek 
klaidų, kiek jis padare rinkimų 
kampanijos metu, tai galima 
įsivaizduoti kaip atrodys musų 
krašto ūkis ir tarptautiniai san
tykiai.

VICHY, Francuzija, spalių 
11 d. — Petain yriausybė ma
nė, kad Hitleris bus nuolaides
nis, jeigu ji jam labiau patai
kaus, bet apsiriko. Francuzijoj 
prasidėjo badas, nėra duonos, 
nes vokiečiai viską išvežė, šian
dien Petain dar kartą kreipė
si į Hitlerį, prašydamas susi- 
mylėt:, būti nuolaidesniam. Pra
šo perdaug Francuzijos ne
skriausti ir krašto beviltin ne- 
stumti.

W H S.
Chicagai ir apylinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedras.
Saule teka 5:56 v. r., leid

žiasi 5:16 v. v.padaryti dideli nuostoliai, kad shingtonas nieko nepagelbės. Ikurie nėgali būti išspręsti glau-

Rytoj, Liberty Grove Darže, Willow Springs, III.
BILIETAI—25c (Kas pirko bilietus pereitą sekmadiehj, tiems naujų nereikėją) ŠOKIAI IR DOVANOS.
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UGOS REUMATU VADINAMOS

NAUJIEN V-ACME TelephotoNacių blilzkr.ięgo ąųka. Darbininkas neša kūną vaiko, kuris žuvo Londoi sįęptųvėję.

Reumatas, reumatizmas yra bet labai artima kitoms li-vienas tų perdaug mokytų žo-[goms, kurios su sąnariais visai džių, kuriuos kiekvienas su- 
pvanta, bet niekus nemoką u? 
pibudinti. Kokiu būdų jis gavo dabartinę prasmę vįsųsę ą- rijų kalbose —likra paslaptis. 
Bet dabar, drangmps užstojus, tos paslapties tikrąją reikšmę daugis iš musų labai įtikinančiai išsiaiškiname- Mąno medicinos žodynas sako, kad tas žodis yra graikų kilmės ir kad jo originali prasmė buvo “humorų” išsisunkimas. “Humorai” žiliesiems gydytojams visai juokų nekėlė, tuo vardu jie vadino skysčius kurie jų žmogaus įsigalėjimą.žmonės keturias nuotaikas teturėjo. Kokios jos buvo —mano žodynas nesako. Vis dėlto turime sutikti, kad iš upj ar linksmybės prasmės pereiti iki dabartinės, kurį reiškia kiekvieną nesuprantamą skausmą sąnariuose, f sausa gysliuose, nervų makštyse ar raumenyse, —pavydėtino miklumo šuolis.Medicinos pyristai norėjo tam žodžiui palikti tik aštraus reumato, vadinamosios reumatines karštligės, prasmę.

pagrindinius keturis žmogaus organizme, įsitikinimu veikė nuotaiką pagal savo Vadinasi, seniau

nesisieja. Iš tiesų reumatinės kąrituąės priežastys ąę pągpįn- djnįs ųegaląvimąs yra ąę »,ą- nąrįuasp, bet krąujuje. Kažkp- 
kjų paslaptiųgu buįų (“pas- lapdugas rW~kia tokį būdą, kurio mokslo žmonės nesupranta) kraujas užsikrečia kažkokiais nuodais, kurie visų pirma puola širdį, o paskui kitus, organus ir audinius. Tie nuodai gali visai neliesti sąnarių, bet pulti odą ir sukelti vadinamąją purpurinę ligą; jie gali užpulti lanzilus ir sukelti jų pūliuojantį uždegimą; užpuolę nervų sistemą jie sukelia šv. Vito šokį. Visi tokie pastebimi susirgimai gali suklaidinti kartais ir prityrusį gydytoją ir nukreipti jo dėmesį nuo tikrojo pavojaus vietos, kuri yra širdyje. Kiekvienu minėtu atveju kartu su lauku- jais susirgimais klastingas, žalojantis uždegimas užpuola širdį ir artimas jai vietas, ir

i
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• Valstijos aukščiąusias teismas panaikino legislaturos priimtą įstatymą, kuris vertė kpn- i traktoriams mokėti tam tikrą : nustatytą algą, darbinipkaųis jpiie viešų darbų projektų. Teismas sako, kad toks įstatymas nekonst tyčinis, nes atima kon- rak toriams ir darbininkams eisc susitarti dėl algos.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas «« 80. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vąk- Nekėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Jei.: YARDS 4787 

Nąrąų TęL PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUS21
PHYSICAI 
Tl(ERAPV 

and MIDWIFE
6630 S. axTelefonas:

MEMI.OCK 9252 Kasdien nuo 10 v. ryto iki 7 v. vak. šeštadienį ir sekmadienį — į Sand Dunes, Central av. Beveriy S h o r e s, Ind. Tel. Michigan City 2799-R3. ' ~ "

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.arti 47 Street
Telefonas tAHDS 2246

Valandos nąp 9 iki ą vąįafo 
Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNQ J.
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63r<į St. VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 vakaro, trečiadieniais ir sekmadieniais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 7899 

Namų Tel. VINCENNES 5272

ga subrendę jaunuoliai; ji pasireiškia minkštais patinimais, gausiu, kvapo prakaitavimu kartais labai aukštaturą, šioji liga jokių saitų neturi su chroniškuoju reumatu,
sąnarių mkštaus ir aukšta

mitralipis vožtuvas kažkodėl tų nuodų yra ypatingą i pamiltas. Tiesa, gamtoje yra nęiną- ža nuodų, kažkodėl mėgstančių tik tam tįkrus organus. Geriausiu ir populiariausiu pa-
AKIU SPECIALISTAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
TeL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

numą ro,do jo ąr|ę,rijos. į jie įvairiausiai:Reųma|ikai, kąip ka^Į mųsų ir dumblu, ir dušiais, ir masa- “bobulęs”, |ražką|p patys su-jžais^, ir elektra ir kitais galais, sekę, kas jų ligos pyktį švęlni-'ir negalais. Bet gydymo seklia. šiluma visięrųs jįęips gerai žinoma. Ten, kur su vynais muitinės neturi reikalo, žmonės pažįsta ir vyno1 įtaką savo reumatams: palto vyno jie galį gerti kiek norį be baimės (išskyrus baimę pasigerti), bet, vienas stiklas raudonojo ’kitą^oniui rytą pasveikinu juos jautriau- o sėkmingiausiai tai t šioje vietoje. Chroniški artre- tikai yra aukso kasyklos vi- labiausiai skiriasi nuo tos, ku siems užsienių kurortams. Visi ginasi galį išgydyti chroniš-

ir voniomis,
mė priklauso nuo dviejų faktorių. Pirmas tai kiek reikš mes skiriama dijetai: juo daugiau dietinių apribojimų, juo išsigydymas tikresnis. Antras —klimatas ir, iš viso, aplinka. 

į Visa aplinka turi stiprinti li- organizmo atsparumą.
DR. A. JENKINS(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd StreetOfiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 7—9 vak vakaro ir pagal sutarti Ofiso TeL PROSPĖCT 6737Namų TeL VIRGINIA 242}
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas 
Optometrically Akių Specialistas Palengvina akių įtempimą, kuris esti priežastimi galvos skaudėjimo svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- mo, skaudamą akių karštį, atitaiso trumparegystę ir toliregystę. Prirengia teisingai akinius. Visuose atsitikimuose egzaminavimas daromas su elektra parodančia mažiausias klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mokyklos vaikus. Kreivos akys atitaisomos.VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. Nedęlioj pagal sutartį.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

gių grybas, kuęio pasirinktoji puolimų vieta yra moterų gimda. Musų kaimo “bobutės’’, nojs menkos medicinos, bet j jau iš seniausių laikų kažkokiu paslaptingu budu tą rugių grybo silpnybę susekė ir šutin- damos jį sunka girdė (ir, rodos, tebegirdo) pastojusias moteris, kurios meilėje teieško jie g malonumų, ne pareįgų aųgįpti kus artritus, ir daugelis jų gy- gyvenimo sąlygų pakeitimas, meilės vąisius- Taip pat žįno- do juos gana sėkmingai. Gydo • T'senu įprastu butu sąnarių ^ie (|ar, . pavšvinas daž-uždegimu. Dabar jau tikrai J)ial(siai puola tik (aių likrus retai tegalima pamatyti jaunąlncrvuą ]}el vis dėlto ^ito.s ana- ligonį, sergantį aiškia reumali-j - - ................ne karštlige. Tąs sumažėjimas į nieku budu negali būti sieja-’ mas su _______būkle ar higijenos mokymui pradžios mokyklose ir gimnazijose. Pastarosios įtakos, be abejonės, jįumąžino tokias Ii- g|ur, kaip šiltines, difteritą; bet lęido mąnytu ka<| yrk apkre Čįamą Hga. Kodėl dabąę ji ėmė mažėti—taį įrgi paslaptis. Tąčįau, deja, kilos rųšys iš tos šlirtlies ligas kęliančiosi grupės nė kįek neiųąžėją.Čia vėl medicina susitinka su paslaptimi. Įš keturių šir-

žalą, jei iš karto toji padėtis nebus atspėta ir pašalinta- Laimei, dabar jau retos tos li-Ryšium su tuo įdomu bus pastebėti, kad toji liga jau kažkaip atpranta skelbtis savouždegimu. Dabar

DR. K. NURKATKviečia jumis prisirinkti gerus □ Kinius. Akys egzaminuojamos dykai. Kainos akinių prieinamos
BUDR1K

FURNITURE HOUSI Krautuvė Su Mėlynu Frontu 3109 So. Halsted Street 
Tel. Yards 2151 
t • J »•

tikrai
I

’ Y “ » • ”paslaptį te išaiškina. Nėra abejonės, kad ši tyli liga, puolanti gerėjančiu sunitai ine Į vįsaj pasalų, yra atsakinga už tai, kad širdies ligos tebe
si stovį pirmoje vietoje ligų — P.l v 1 • v V' ’ . • ‘ C ,

į žudikių sąraše. Daugelis gerk- lės skausmų —kai kas šako • net, kad daugumas,-giriuosręųmatinė ikarštUgęi fciokad ne- mdp;da^4(i^-ausiai
mnnvli brt/l ii ArrU nnlrn ... . •**?<? .. .

(ligos nuodai puola tiktai vięųų vięną —vadinamąjį mį|rąlinį. i Vožtuvai tarp savęs ncsjskįria nei funkciją nei strųktprą, bet

GOTO. 19*0, NSSOLEęRAFT SERVICE. INC 

CROCHETED DOtLIES PATTERrT 2653
2|)53 — >|egstas seryelkėlės.

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Lang Avenųe 

Telefonas PQRTSMOUTH 9022 POCĄHONTAS Mine Run iš mainų, daug dulkių išimta $7.65 Perkant 5 tonus ar daugiau. Sales Tax ekstra.BLACK BAND LUMP

pastebimos lik kaip. lokalinis tonzilų uždegimas, o iš liesų visą laiką eina ir miitralinio vožtuvo uždegimas. O kai jis suserga, lai reiškia labai rūpestingai ir atsargiai jį gydyti, jei norima išvengti nelaimės. Pagaliau, 'kas gi bus liųkęs siekti vos pastebimą odjs išbėrimą ar keletą n^nąro.inis pasitaikančių raumenų trūkčiojimų su liga širdyje?Sų kitomis ligomis, ręumalo vardu vadinamomis, dar sunkiau susigaudyti. Medicinoje yra labai daug vardų los grupės ligoms, bet bemažne visi yra laikomi sinonimais. Įdomiausia iš jų bus artritas. Lotyniškai tas vardas reiškia są-

daryti tokia aplinka, kuri korioje jis sau tą ligą prisivilioja). Vadinasi, ko didžiausias
DR. Margeris

3325 So. Halsted St.Valandos: nuo 10 r. iki 2 popięt ir nuo 6 iki 8 vakaro Švęntadįeniais tik susitarus
Phoųe YARDS 7299'

—Biogenas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANGE
DIENĄ IR NAKTĮ ,

i j- . i <u IL (riiili , i i.( iii' t t > ■ , . . ,

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite musų radio programų Antradienio ii šeštadienio »yt- 
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU 6ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829Pritaiko Akinius Kreivas Akis Ištaiso
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET kampas Halsted St.Valandos nuo 10 iki nuo 6 iki Nedėliomis pagal sutartį

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauną Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak išskyrus seredomis ir subatomis.
K

•i

t

LIETUVIAI

8
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
D r augi j os NariaiPhone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd StreetValandos nuo 1—3 ir 7—8 Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN 

is rusuos 
Gėraj~4ietaviams -žinomas per 31^ ■" metus kaipo patyręs gydytojas chirurgas . ir akušeris.Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų pagal naujausius metodus X-Ray ir kitokius elektrikos prietaisus.Ofisas ir Laboratorija 

1034 W. 18th St., netoli Morgan SL Valandos nuo 10—12 pietų ir nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną dieną, išskiriant Šeštadienio vakaro ir nedėliomis.
Tel. CANAL 3110Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal OFISAS 
4729 So. Ashland Avė. 2-ros lubos CHICAGO, ILL. OFISO VALANDOS Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

iM Mgeriausių
*9,50

ADVOKATAI

s

o

No. 265
Pirkite Jose krautuvėse, ku

rios garsinasi "NAUJIENOSE”

MiestoKamb.Namų

Adresas.

Miestas ir valstija.

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGASValandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

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

t NAUJIENOJ NEEDLECJCAft PEfT
| 1738 8®. Halsted 8%, Chlcapv RL

čia idedu ię centų ir prąl«u atsiųsi man Pavyzdi No

I Vardas ir pavardė

A. A. SLAKIS
ADyOKATĄS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

ihmohi

$■>
A, Montvid, M. D.West Town State Bank Bldg 

24Q0 WEST MADISON STREET Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Telefonas SEELĘY 7330 

Namų telefonas Brunswick 0597

ALBERT Y. PETKUS
4704 So. W.estern Avenue Phone LAFayette 8024

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
j DALYSE

LACHĄWJC? ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn SL 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
„ ofisas—3323 So. Halsted S L Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818 Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais —pagal sutartį

Phone LAFayette 3572

3307 Lituanica Avenue

Phone Cicero 21091410 South 49th Court, Cicero

I. J. ZQLP
Phone YARds 07811646 West 46th Street

ji pati liga. Bet vis dėlto reumatine karštligė artritu niekad nebuvo vadinama. Tačiau ir šiuo atveju 'konstatuojama, kad sąnarių uždegimas tėra lik tos visaip pasireiškiančios |igos pašaliais siųiplPipąs.. Artritą^ tęsįskiria puo reumatinės Karštligės tuo, kad nųodąibet arterijas- Ir tų dviejų ligų nuodai vieni nuo kitų skiriasi. Artrito nuodai yra tie patys, kurie sukelia kitus visiems gc- rąi žinomus “reumątus”: ųeti- ralgiją, mialgiją (raumenų s'kąusmą), fibrozįtį, išįjasą,daugeliu atvejų mediciną žino, kad nuodai—kėlėjai slypi dantų smegenyse kaipo pyorrhęą (pūliuojąs smegenų uždegimas), nosies krebzlese ar kur Hįtuy kąįp pūlių ir dar kątf visos bėdos šąltųiįs, fpns 
qĮ ijrigp,. vistiek Įęųr jįjs p.ąsi- rodų, yvą dažniaųsįąi žarųpse. Ąę šiąip toji liga rci'Kšjs ar kitaip, ji kol trunka nuolat gadina arterijas. Artretikas paprastą! miršta ganą jaunas ne dėl ąrtrito, bet dėl ąrtprijų. Ąksi- joma dabar jau galima laikyti 40kį pasakymą: žmogaus se-

milini linui įmini luina n iiiiiiin

NARIAI• ’ • ‘ I

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 1 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

ufr Ofiso Tel. Virginia 0036 Residencijos Telefonas 
BEVEREY 8244 Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUEOfiso. Valandos: nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaroNedėlioj pagal sutartį Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.Ofiso valandosNuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 popietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Tclepkope PLAgA 3200

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue

33$4, So. Halsted Street
P. J. RIDĮĘAS

YARds 1419

S. P. MAŽEIKA YARds U88
1139

Tek YARDS 3146VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 ir 7 iki 9 ' Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 Šventądięniais: U iki 12 
DR. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHĮRŲ^GĄS. ir Akinius Pritaiko 3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. Ę. SIEDUNSKJ
DANTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadieni
4Į43 So. Archer Avė.

TeL LAfĄfETTE 3650

VYTAUTAS TĄEUTIS 
— ADVOKATAS — 

3133 SO. HĄVSTED STREET 
Tel- ČĄLumet 6877 

Vai. 11—2 dieną ir 
134 N. LA SALLE

Room 2014 Tel. STAte 7572
3149 SO. HALSTED STREET 

Tel. YlCtory 2679
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AUTO ŽINIOS
BALZEKAS MOTOR SALES GALI PATEN

KINTI VISUS
Visos automobilių bendrovės vairuoti. Automobilio sustabdy 

jau turi pagaminusios ateinan-imas laiku reiškia išvengimų ža 
tiortic matome nnnilia nnfnnin-' Ine tau ii» Litam virinrtm’ bavtiems metams naujus automo
bilių modelius. Nemažas skai
čius lietuvių šiemet, be abejo, 
pirks naujus automobilius, šio 
skyriaus tikslas yra suteikti 
^‘Naujienų” skaitytojams žinių 
apie automobilius. * Tuo tikslu 
‘‘Naujienų” auto žinių reporte
ris lankėsi ^pas p-nų Balzekų, 
kuris jam suteikė tokių infor
macijų:

Balzekas Motor Sales turi au
tomobilių pardavimo ir taisymo 
įstaigų dviejose vietose. Adre
su 1030 Archer avė. parduoda
mi Plymouth ir Chrysler auto
mobiliai, o skersai gatve ran- 

visokių išdirbysč.ų dau- 
ir mažiau vartotų automn- 
aikštė. Adresu 3151 Archer 
parduodami ir taisomi

giau
Eilių 
avė.
Packard automobiliai.

Plymouth automobiliai
Plymouth automobiliai yra 

šešių cilinderių ir stovi piges
niųjų automobilių eilėj, bet tu
ri brangių automobiLų ypaty-

džius, kurie greitai sustabdo 
automobilį be didelių pastangų. 
Tas duoda galimybę moterim; 
lengvai ir saugiai automobilį

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI 
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
Pečiams Aliejus C ĮZ Č Gal. 
Ne mažiau 400 gal. O
Furnasams Aliejus % 0 Gal. 
Ne mažiau 150 gal. O

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. IIARRISON 8500

los sau ir kitam žmogui, o kar
tais net išgelbsti žmonių gyvy
bes.

Plymouth automobiliai yra 
aprūpinti ahiminiais pistonais, 
Nuo pat automobilio išradimo 
pradžios inžinieriai ir mechani
kai galvojo, kaip padaryti grei
tai judamas motoro dalis leng
vas. čia į pagalbų atėjo meta
lurgijos mokslas, kuris tam 
tikslui panaudojo aluminų. Ato
miniais pistonais aprūpintas 
automobilis turi galimybes grei
tai pabėgti iš miesto susigrūdi
mo ir urnai išvystyti greitų be 
girnų. Atominiai pistonai daro 
motorų patvaresnį, nes lengvų 
pistonų pagalba sumažinamas 
motoro vjrpėjimas 
to mąžiau nukenčia 
bearingai.

Plymouth motorų 
yra aprūpinti keturiais 
Tokiu mechanizmu aprūpinta; 
motoras turi gerų kompres’ja, 
mažiau eikvoja aliejaus ir ku
ro. Be to, Plymouth motoras 
turi lengvai pakeičiamus bearin
gus, kas motoro taisymų daro 
greitesniu ir pigesniu dalyku. 
Motoras yra aprūpintas mecha
niška aliejaus pumpa, kuri jėga 
varo aliejų į visus motoro 
bearingus. Tokia aliejavimo si
stema aprūpintas motoras yra 
patvarus ir nėra pavojaus išde
ginti bearingus. Seniau tokius 
motorui apsaugos įtaisus mes 
rasdavome tiktai brangiuose 
automobiliuose. Kad motoro 
judamos dalys gautų švarų 
aliejų, jis yra aprūpintas alie
jaus filtru.

Be kitų gerų ypatybių, Ply- 
moutho priekiniai ratai yra ap
rūpinti “knee action”. ši spirele

ir d 31 
motoro

žiedais.

lių rųšis neleidžia purtinti au
tomobilį nelygiais keliais va
žiuojant. Visi keturi ratai ap
rūpinti hydraulic shock absčr- 
beriais, kurie turi dubeltavų 
veikmę.

Mes čionai nekalbėsime apie 
automobilių išorinę išvaizdų, jų 
spalvas ir vidaus pamušalų. Ta
tai yra skonio reikalas. Užeikite 
pas ponų Balzekų, apžiūrėkite 
ir patys darykite palyginimų; 
Viršaus įrengimai kiekvienam 
yra matomi. Musų tiksiąs yra 
nušviesti dalykus, kurie slepia
si po motoro dangčiu.

Chrysler automobiliai
Chrysler vardu automobilių 

yra šešių modelių. Jų vardai 
yra sekami: Crown Imperial, 
Sara toga, New Yorker, Trave- 
ler, VVindsor ir Royal. Pirmie
ji keturi yra aštuonių cilinde-, 
rių, o paskutinieji du po šešis 
eilinderius. Visi aštuonių cilin
derių modeliai turi vienodo 
dydžio “eight in line” tipo mo
torus. Cilinderio skersmuo yra 
3% col. ir turi 33.8 arklių jėgų 
Nors pirmieji keturi modeliai 
turi tokius pat motorus, bet jų 
kainos žymiai skiriasi. Kainos 
skirtumų žymiai keičia korese- 
rijos tipas.

Windsor ir Royal yra šešių 
cilinderių. Abiejų motorai vie
nodi: cilinderio skersmuo 3% 
colių; motoras turi 27.34 arklių 
jėgų. Apie Chryslerio motoro 
mechanizmų mes čionai nekal
bėsime, nes žymi dalis gerųjų 
motoro ypatybių buvo pasakyta 
kalbant apie Plymouthų. Gali
ma čionai pridurti tik tiek, kad 
Chryslerio dalys yra stambės- 
nės ir stipresnės.

.... ....... ■ yp*! i'm*?.1 r ""J

čžAN-VEbTIN

PRIESAIKA
(Kiniečių-japomj karo 

apysaka)
Partizanų būrys pasirinko 

vietų nakvynei lygumoj.
Po vakarienės senoji Ven Fu, 

būrio vyrų praminta ‘‘visų per
galių motina”, papasakojo nuo
stabių pasakų apie mergaitę Li 
Fyn, iš kurios ašarų išaugo di
delės raudonos gėlės, žiauriai 
atkeršijusios jos mylimo bro
lio žudikams.

Kai Ven Fu, papasakojusi 
jaudinančių mergaitės Li Fyn 
istorijų, nutilo, aplinkui įsivieš
patavo iškilminga nakties tyla, 
kurių šiek tiek drumstė neto
liese tekančio upelio čiurleni
mas.

dus balsas, jaunuolio Pen Tino, 
kuris šiaip jau visada būdavo 
nekalbus ir liūdnas. Tik jo drą
sa ir pyktis, kokia jis kauda
vosi mūšiuose su priešu, kelda
vo visų nusistebėjimą.

— Aš žinau istoriją, — tarė 
jis, — labai panašią į tą, kurių 
čia papasakojo mums Ven Fu. 
Joje, tiesa, nėra gėlių, bet jų 
vaidmenį su nemažesniu pasi
sekimu atlieka paprasta degtu
kų dėžutė, kokią jus matote 
mano rankoje, šio mažo daik
telio jėga pasirodė nemažiau 
nuostabi už jėgą raudonųjų gė
lių, kurios atkeršijo Li Fyn 
brolio žūdikamš. Jei paklausy
site, aš jums papasakosiu tą 
istoriją...

—Šalia kelio, pakrašty nedi
delio ryžių lauko, — pradėjo
Pen Tinas pasakojimą, — sto-jn 
vėjo trobelė. Joje gyveno du m 
broliai. Vienas tarnavo pas tur-'n 
tingą ūkininką, o kitas tarna-‘į 
vo šoferiu krikščionių misijo- įj 
nieriams,

Karas sudrumstė ramią bro
lių gyvenimo tėkmę. Kiekvieną 
kartą, kai viršum ramaus kai
mo pasirodydavo japonų lėkiu-, 
vai, broliai, kaip ir kiti valstie-, 
čiai, turėdavo'4Mgti slėptis į| 
kalnus. Išmetę savo mirtį sė; 
jautį krovinį, lėktuvai nuskris
davo, ir tada visi grįždavo at
gal.

Vieną naktį į duris smarkiai 
kažkas pasibeldė. Pravėrę lan
gą, broliai pamatė kelis japo
nų karius, apsivilkusius ilgom 
žygio milinėm. Mėnulio ap-

Overdrive

Automobiliu Finansavimas

Naujos žemos ratos šiame 
draugiškame Banke... 
Šaukite Monroe 8600

U* HALSTED EXČHANGE 
NATIONAL BANK

Member Federal Reserve System and 
Federal Deposit Insurance Corporation

HALSTED STREET Prie 19th PLACE

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa- 
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Bęard of Underwriteri?”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517,1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENLX INDEMNITY COMPANY.

džiauti.
Kai tik jie pasišalino, Mao 

.Dinas atsargiai išlindo iš po 
automobilio ir, dairydamasis į 
šalis, pakėlė brezentų, kuriuo 
buvo uždengtas sunkvežimio 
krovinys. Ten buvo ilgos medi
nes dėžės. Nuo vienos dėžės 
buvo atšokusi lenta ir Mao Di
nas pamatė joje sukrautas 
stambaus kalibro bombas.

Pąsigirdo prisiartinančių ja
ponų žingsniai. Mao Dinas greit 
pųliųdo po automobiiluni ir nu
davė tebedirbus. Kareiviai ap-

- paklausė vienas— Greit ?
jų.>

—Po penkių minučių bus 
baigta.

Smarkiai nusikeikę, japonai 
vėl nuėjo į šalį. Tada Mao Di
nas, apsidairęs, uždegė degtu
kų ir prikišo jį prie vienos dė
žių. Sausas dėžės medis greit 
įsidegė ir ėmė pamažu liepsno
ti.
' —Mao! — sušuko, baimės 
ąpiintas, jaunesnysis brolis, ku
ris sėdėjo krūmuose ir viską 
matė. — Bėk! Bėk greičiau.
' Bet jo šauksmą nustelbė stai
ga pasigirdęs baisus trenksmas. 
Jaunuolis visu kunu prilipo prie
žemės. Jį apdrėbė gabalais vanojo po degtuką, kaip ženk- 
drėgnos žemės. Ausyse spengė, lų busimos pergalės. Ir dėžutė 
tarytum čia pat, šalimais skani- gan greit pasidarė tuščia!..
bėjo didelis varpas...

Pro šalį ėjęs ūkininkas pri- drįso sudrumsti
kėlė jį iš apalpimo ir - padėjo šią iškilmingą tylą. Tik 
jam nueiti ligi tos vietos, kur 
įvyko katastrofa.

Ką jis čia ' pamatė1 buvo mielas. TaVo degtukai 
bąisų. Tarp sulaužytų ir su- savo darbą.

lankstytų sunkvežimio likučių J Tel. VICTORY 1272 
gulėjo sprogimo užmuštas su
draskytas Mao Dino kūnas, ša
lia gulėjo dėžutė degtukų, ku
rių Mao Dinas, išeidamas iš na
mų, įsidėjo kišenėn.

Jaunuolis pakėlė nuo žemes 
tų stebuklingu budu išlikusių 
dėžutę ir ilgai į jų žiurėjo... Jo 
protų nušvietė staigi ir, kaip 
žaibas, aiški mintis. i

—Aš atkeršysiu, — sušuko 
jis ir tvirtai suspaudė rankoje 
dėžutę, parodydamas tuo budu, 
kad savo priesaikų jis ištesės.

Ukinihko prilaikomas jis su
grįžo atgal į kaimų. Kelių 
žingsnių atstume nuo katastro
fos vietos jie užtiko dviejų ja
ponų karių lavonus. Jie gulėjo

DYKAI Apskaičiavimas 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotus lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia {mokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 & Halsted St
CHICAGO, ILL.

COAI.
$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.25

Keliom dienom praslinkus 
jaunuolis apleido trobelę, ku
rioj jis negalėjo pasilikti gy
venti dėl sunkių prisimin'mų. 
Jis iškeliavo ir ėmė eiti vieške
liais per kaimus, visiems pasa
kodamas apie didvyriškų savo 
brolio mirtį.

EGG ...........................
NUT ....... ....................
LUMP ...... .................
MINE RUN ...............
STOKER Screenings

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

pasakoj imo, užsidegdavo 
apykanta ir pareikšdavo 
prisidėti prie atkeršijimo 
jauno drąsuolio mirtį, jis

ne
norį

do-

Pen Tinas nutilo. Niekas ne- 
įsiviešpatavu- 

senoji

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS

Tik viena pora akių visam gyve
nimui. Saugokit jas, leisdami iš- 
ekzaminuot jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 

gali suteikti
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių (tempimą

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas CANAL 0523—Chicago 

OFISO VALANDOS
Kasdien 9:00 a. m. iki 8:30 p. m.

Treč. ir šešt. 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m.

Ven Fu tane:
—Tu gerai pasielgei, mano 

atliks

K

Negalima praleisti nepažymė
jus apie Chryslerio overdrive 
transmisijų. Paprasti automo
biliai yra trijų geritumų. žmo
gus pradeda važiuoti su pirmą
ją šeštame, paskui pakeičia į 
antrų, o iš antros į trečių ir tuo 
greitumo didinimas baigiasi. 
Jeigu norima dar greičiau va
žiuoti, reikia motorui duoti 
daugiau kuro, smarkiai varyti 
motorų ir išeikvoti daugiau te
palo. Tuo tarpu overdrive me
chanizmas duoda galimybę pa
didinti automobilio bėgimų be 
smarkaus motoro varymo, kas

motoras tiek daug nenukenčia.
Fluid drive

Jau bus trys metai, 
Chrysler automobiliams 
pritaikintas fluid drive. šis iš- 
mislas pasirodė esąs praktiš
kas. Tai 
pas. šis 
lengvina 
nereikia
vartojimu ir keitimu transmi
sijos šeštarnių.

Packard automobiliai

kaip 
tapo

yra naujas clutcho ti- 
prietaisas žymiai pa
vairuotoj ų, nes jam 
vargintis su clutcho

Packard automobiliai yra 
turtingų žmonių automobiliai. 
Kalbėti apie jų gerumų neapsi
moka, nes ši kompanija niekad 
pigių ir prastų automobilių ne
dirbo. Šios kompanijos automo
bilių tarpe mes randame trijų 
modelių. Jie ženklinami nume
riais: 110, 120 ir 160. Modelis 
110 yra šešių cilinderių. ■ Cilin- 
derio skersmuo 3^ colių. Mo
deliai 120 ir 160 turi aštuonių 
cilinderių 
motorus,
vadinamas Super 8. 
120 cilinderio skersmuo 
3Į4 colių, o 
3i/2 col.

Electromatic clutch

“sraight eight” tipo 
Modelis 160 kartais 

Modelio 
yra

modelio 160 —

Packard automobiliams tapo 
pritaikintas naujas pagerini
mas, kuris vadinamas electro- 
matic clutch. šio prietaiso pa
galba pašalinamas clutcho pė 
daliaus vartojimas. Kuomet šis 
clutchas paleidžiamus veikmėn; 
jis pasidaro automatiškas. Tuo 
budu automobilis. yra ypačiai 
patogus operuoti moterims, šis 
išradimas įtaisytas taip, kad jo 
veikpię galima kontroliuoti in
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1 Rentals
3 MON'THS

$5
Rentai Applied on Purchase

WAGNER
Typewriter Sales and Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Phone LAFayette 3534

QTEPHENQ
'“'-MIS1C k"’

šautuvų durtuvai.
—Kurių velnių neatsillep.ąt, 

— sušuko vienas jų. — Katras 
jūsų — šoferis?

Vyriausią brolis, kurio var
das buvo Mao Dinas, išėjo į

-—Apsirenk ir eiva su mumis. 
Sugedo musų automobilis. Jį 
reikia pataisyti. Pasiimk įran
kius!

Mao Dinas greitomis apsivil
ko, pasiėmė įrankius, įsikišo į 
kišenę dėžutę degtukų ir pa
skubom išėjo, palikęs brolį vie
nų.

Lauke ėmė lyti... Jaunesny
sis brolis, kęsdamas baimę dėl 
Mao Dino, neiškentė, išėjo lau
kan ir nuėjo į tų pusę, iš ku
rios buvo girdėti žmonių bal
sai. Netrukus jis išvydo didelį 
sunkvežimį, pakrypusį ant 
no vidury kelio.

Mao Dinas, gulėdamas 
automobilium ant nugaros, 
sė motorų. Japonai čia pat
vėjo ir nekantraudami laukė. 
Mao, tarsi visai nematydamas 
jų, tyliai darbavosi.

Nusprendę, kad motoro pa
taisymas užtruks, kareiviai su
sėdo netoliese ir ėmė užkan-

so-
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ADVANCE BALDŲ KRAUTUVĖ yra centras pasirinkimo 
tinkamiausių ir geriausių išdirbyšČių pečių; apšildymui ir 

virtuvėms.
Naujausi 1940-41 Alyva Kūrenami šildytuvai. —- Naujausi 
1940-41 kombinacijos pečiai ir virtuvėms gesiniai pečiai.

KAINOS STEBĖTINAI SUMAŽINTOS
DABAR PIRKDAMI GALĖSITE SUTAUPYTI NUO

$20.00 iki $50.00
Kokį tik pečių pasirinksite Advance Krautuvėje, prie 

gausite didžių nuolaidų už tamstų senų pečių.

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

.4142 Archer Avė.
Tel. VIRGINIA 0S96

Mokytojas: 
PIANO—ORCHESTRA

VISOKIEMS REIKALAMS 
Kasdien—3 vai. vak.—7 vai. vak. 
šeštadieniais—9 v. r. iki 2 p. p. 
George Stephens-Steponavičius.

10c
3už25c

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI j
KURTENUS SUJ

Gypsy
ES R U curtain dye

Yra vaistų ir Notipns krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomiČius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

to

LENGVOS KREDITO
SĄLYGOS PERKANT

Rūpestingai pritaikintos . . .natū
ralios formos, spalvos ir sudėji
mo. Artimas panašumas į natū
ralias dantis ir sveikus smegenis. 
VULCĄNITE Kiti iki

$0.50 M®
Drūti — Gražus — Natūralus — 
Tvirti — Kaip gyvi — Smagus 

60 Dienų Mėginimas Dykai
Pleitai daromi gavus užsakymą 
ir

AIIIDVaWiA<FURNITUREC2l
H

H

*

2536-40 W.63rd St. (Prie Maplewood Avė.)

awi™»niininmtwri»«»»»inumi

įspaudą nuo registruotų, lais- 
niuotų dentistų.

SĄLYGOS—KREDITAS

DENTAL LAB.
SO. DEARBORN STREET 
Room 1301 — DEA. 0293 

Apskaitliavimai Dykai!
Pataisymai | 6 'Valandas!

. Vedėjąį ir Pardavėjai
J. KALEDINSKAS, A. LAPENAS, J. MIŠKUS, H. PONIŠKA ir 

kiti maloniai tamstoms patarnaus ir pilnai užganėdins.

strumentų lentoj.
Aero-drive '

Packardo aero-drive 
visai panašiai, kaip Chryslerio
overdrive. Pasiekęs tam tikrų 
greitumų (rodos, 20 mylių per 
valandų), automobilis automa
tiškai pereina į ketvirtų šiftų. 
Tas žymiai sutaupo kuru, alie- 

I jų ir pailgina motoro amžių.
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MUJOIEMOŠ
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except SundayPublished Daily Except Sunday by 
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.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879. .

$8.00 
4.00 
2.0C 
1.50

.75
3c 

18c 
75c

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

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu:

Metams .... .........................
Pusei metų ....... ................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išsiuntinėtoj us 
Viena kopija ................

Savaitei ............................
Mėnesiui ............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams ......................   $5.00
Pusei metų —......................... 2.75
Trims mėnesiams ................. 1.50
Dviem mėnesiams .............. 1.00
Vienam mėnesiui ...................... 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ................................ $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money1 

Orderiu kartu su užsakymu.

Po operacijos okupacija
Į Rumuniją atvyksta vis daugiau ir daugiau gink

luotų Hitlerio jėgų. Pirmiausia atvažiavo karininkų bū
riai pasitarti su Rumunijos kariuomenės vadais ir ap
žiūrėti vietas, kuriose naciai nori įsitvirtinti. Paskui at
ėjo 4,000 kareivių. Dabar garlaiviais yra gabenamos, Du
nojaus upe, vis naujos ir naujos nacių kariuomenės da
lys.

Rumunija yra okupuojama. Hitleris su ja daro tą 
patį, ką padarė su Čekoslovakija. Kaip Čekoslovakija bu
vo po Miuncheno konferencijos apkarpyta ir susilpninta, 
o paskui už kelių mėnesių Hitleris ją visiškai pagrobė, 
lygiai tokią pat procedūrą jisai pritaikė ir buvusiai Ka
rolio karalystei. Tik Čekoslovakijos atsitikime pirmą ag
resijos žingsnį jam padėjo atlikti Francužija ir Anglija, 
o Rumunijai operaciją padaryti jam stojo talkon sovietų 
Rusija.

Rusija atplėšė Besarabiją. Po to, Maskvos paskatin
ta, Bulgarija pareikalavo sau Dobrudžos, o Berlyno pa
drąsinta Vengrija ištiesė nagus į Tansylvaniją. Kuomet 
šitos kaimynų pretenzijos buvo patenkintos, tai Hitleriui 
beliko tiktai ateiti ir pasiimti, kas dar kitų (su jo palai
minimų) nėra sudorota. Tą jisai dabar ir daro.

Po Rumunijos tokio pat likimo susilauks, veikiausia, 
dar kelios mažesniosios valstybės. Sekanti auka “ašies” 
programe gali būti Jugoslavija arba Graikija. Diktato
rių apetitams ribų nėra.

Bet kas perdaug plačiai nori apžioti, tas anksčiau ar 
vėliau užspringsta.

linizmo” apaštalas. Labai gar
siai šukavo prieš fašizmą ir šau
kė Meksikos darbininkus į “ben- 
drą frontą”. Kuomet Stalinas 
pasibučiavo su Hitleriu, pasuko 
į nacių pusę ir Toledano. Smer
kė Jungtines Valstijas, , prezi
dentą Rooseveltą ir Anglij'ą — 
lygiai, kaip Amerikos Browde- 
ns ir kiti “proletarišld” kailio 
mainytojai.

Bet Meksikos valdžia su pre
zidentu Cardenasu pryšakyje šią 
vasarą nutarė kooperuoti su 
Jungtinėmis Valstijomis, orga
nizuojant Pan-Amerikos frontą 
prieš Europos diktatorius. Tuo
met ir Toledano pakeitė savd 
“nusistatymą” ir pasakė: “Da
bar niekuomet nebuvo tokio 
nuoširdaus draugingumo tarpe 
Siautės Ainerikos ir Lotynų A- 
męrikos tautų”.

Tačiau savo “džabo” jisai jau 
neišgelbėjo.

SABOTAŽAS, TINGINIA
VIMAS IR BIUROKRA

TIZMAS RUSIJOJE

savd

tokio

Okupuotoje Norvegijoje ,
i

Norvegijos užsienių reikalų ministeris, Halvdan 
Koht, kuris dabar gyvena su kitos norvegų vyriausybės 
nariais Londone, sakosi turįs žinių, kad Hitleris laiko 
Norvegijoje 330,000 kareivių. Tai milžiniška armija to
kiai šaliai, kuri turi viso tik apie 3 milionus gyventojų.

Sakoma, kad nacių kariuomenė Norvegijoje saugoja 
jos uostus nuo rusų. Bet tai gali būti tiktai pasaka, pa
leista spaudon šu tikslu pateisinti nacių okupaciją Nor
vegijoje arba parodyti, kad bolševikai esą Vokietijos 
priešai. Šitoks propagandos triukas yra visą laiką varto
jamas Maskvos ir Berlyno. Kai sovietų armija pagrobia 
kokį nors kraštą, tai bolševikai sako, kad jie atėjo jį “ap
ginti” nuo Hitlerio (taip Maskva aiškino savo įsiverži
mą Lietuvon); o kūomėi naciai užima svetimą teritoriją, 
tai jie giriasi atėję tenai saugoti žmones nuo sovietų Ru
si jos. * \

Reikia neužmiršti, kad Norvegijos užsienių reikalų 
ministeris Koht buvo didelis Stalino pataikūnas. Nuo tos 
ligos jisai, gal būt, dar ir šiandien nėra išsigydęs.

Bet jeigu vienoje tik Norvegijoje yra laikoina. dau
giau kaip trys šimtai tūkstančių Vokietijos kareivių, tai 
Hitlerio galybei paremti Europoje reikia labai daug jėgų. 
Jisai turi laikyti didėlius garnizonus Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje, Danijoje, Holandijoje, Belgijoje, Luksembtth- 
ge ir šiaurinėje Francuzijoje. Dabar jisai siunčia armi
jas į Rumuniją, paskui turės padėti Mussoliniui užka
riauti Ėgyptą ir, gal fcut, maršuos į Jugoslaviją. Kaip il
gai Hitleris stengs į visas puses plėstis ir kartu vesti 
kovą šu britų imperija?

Kitąsyk panašiu budu buvo išgarsėjęs Europoje Na
poleonas. Bet jo imperija sugriuvo, kai franeužai pailso 
jtaHauti ir buvo šuihtišti prie Waterlo'o.

. Rusijos bolševikai lenda į 
svetimas šalis ir prievarta bru
ka joms savo “socialistinę tvar
ką”. Tuo tarpu pačioje Sovietų 
Sąjungoje siautėja netvarka, 
apsileidimas ir sąmoningas 
“kenkėjų” sabotažas. Apie tai 
rašo ne kokie tenai “buržuazi
niai” bolševizmo priešai, bet pa- 
;i sovietų žinių agentūra 
“Tass”. L

Viename tiktai 6Š-ame kau
niškės “Darbo Lietuvos” nume
ryje perspausdinta iš “Tasso” 
;rys ilgos žinios apie tuos sovie
tų Rusijos negalavimus. Vieno
je žinioje paduodama šitoki pa
vyzdžiai iš įvairių “kbl-chozų”:

Novosibirsko apygardoje kol
chozo pirmininkas Eskinas “su- 
aikydavo javų pristatymą vals
tybei” ir už tai buvo “nuteistas 
dvejus metus kalėti”.

Kito kolchozo pirmininkas tb- 
je apygardoje, Tolstikovas, da
lindavo javus kolchozo nariams, 
b nepristatydavo jų' valstybei. 
UŽ; taį įiąųdįo^Į tejąteąX( “^nteišė 
jį trejus metus kalėti”.

Gorkovo apygardoje kolcho
zo pirmininkas Pitilimovas, dai* 
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neišpildęs daržovių pristatynio 
valstybei plano, pardavinėjo 
daržoves turguose, Jisai “nutei
stas 1.5 metu kalėti.”

Dnepropetrovško apygardoje 
kolchozo pirmininkas Andrėj ęū- 
ko sauvališkai išdalino kolchb- 
zininkams (t. y. valstiečiams, 
dirbantiems kolektyviame ūky
je) 20 centnerių kviėčių ir & 
centnerius miežių. Jam keliama 
baudžiamoji byla.

Kuibyšėvo apygardoje kol
chozo pirmininkas kužnecovdš 
nepristatė javų valstybei, bėt 
pardavinėjo juos privatiems as
menims. “Jis pėrdttetas teis
mui”. Ir t.t.

Dabai’ paklausykite, kas dė
dasi “socialistinėje” Rusijos 
pramonėje.

Traktorių darbininkai.
“Tassas” rašo apie apSjiįeidi- 

mą ir tihgihiavimą traktorių įr 
“kombainų” (žemės ūkio maši
nų) stotyse. Sovietų vyriadšids 
tarybos prezidiumas turėjo net 
paskelbti specialų įsakymą, kad 
toji pramonė būtų sutvarkyta. 
Ęet įsakymas hera vykindamas. 
Maskvos žinių agentūra pranė-

gą, pasakė neblogų kalbų; 
priėmė pritariančias įsakymui 
rezoliucijas, 6 paskum viską 
pavedė ‘natūraliai dalykų ei
gai’ ... Tinginiai ir apsileidė
liai ir šiandien gerai tebegy
vena ir klesti MTS-ių eilė- 
sė...”
ToĮiąuą toje žinioje pasakoja- 

nia apie “kombainierių” girtuo
kliavimą ir neatejimą į darbą: 
po dvi, tris dienas y jie, girdi; 
“laidokauja”;

“Komlidihai iriš dfehds he- 
dirb’A’, datig tr&ktbrhį Ūef v ar
koje.”
0 direktoriai, kuyįe tūri tuos 

darbininkus prižiūrėti, savo pa
reigų neatlieka, 1 ir niekas nepa
traukia jų atsakomybėn. Tuo 
gi tarpu, sako “Tass”,

“MTS < direktorius, lygūi 
kftiį ir bet kdrioš įiūdtiėš di- 
jr^ktoriųš; VIšdgkliŠ įdibh'ėš 
vdldoVaš.”
Ar pe puiki “socialistinė tvar

ka”, kur direktorius yra “visa
galis įmonės valdovas”, o dar
bininkai, kurie yra po jo prie
žiūra, po tris dienąs “laidokau
ja”, palikdami įpiašinas stovėti 
dykas ir rudyti! Ir tai ne kurio
je nors vienoje, kiloję vietoje, 
bet daugelyje įmonių.

Gydytojų biūrokHtizinaš.
Sovietų žinių agentūra rašo 

apie Vyriausios tarybos prezi- 
diūhio įsakymą, kurio tikslas 
būvo pagerinti medicinos pagal
bą darbb žmonėms. Pasirodo, 
kad ir šitoje srityje dalykai sto
vi labai prastai.

Daugelio mėdičinOs pagalbos 
įstaigų vadovai rūpinasi he 
žmonių sveikata, Bėt tik “kad 
butų apsaugoti tarnautojų eta
tai” (atlyginimai) ir nebūtų Su
mažintas tarnautojų skaičius, 
nors medicinos darbiniūką, ėšą, 
trūksta kitose vietose, ypač kai
muose. “Tass” sako:

X “tiž RSFSĖ sveikatos liau
dies komisąriąto įsakymo ne
paisymą drg. Tretjakovas pa
siūlė pašalinti Spalių revoliu
cijos vardo ligonines vyriau
siąjį gydytoją drg. Serebrną.”
Eilei kilų gydytojų išreikšta 

papeikimas, Viešas įspėjimas ir

St. Mišcikas-žiemys.

Seny vertybių perkainojimas
(Tęsinys)

Pasakyti socialistas dar ne
reiškia tai, ką pasakyti mark* 
sis tas, dar bereiškia, jog tai 
mokslinio socializmo pasekėjas.

Tai ve kokį liūdną sovietinės 
“tvarkos” vaizdą piešia oficia
liai Mdškvos pranešimai aįiie 
žemės ukilis, traktorių įiiioiiės 
ir sveikatos įstaigas. O bolševi
kai Rusijoje šeimininkavo jau 
daugiau, kaip 20 metų. Jeigu 
darbininkai ir tarhūūtojai tenai, 
kaip sako sovietų valdoVai, dir
ba “sau, o nė išiiaudotojariis”, 
tai kodėl jie yra apsileidę, tin
giniauja’, “laidbkauja” ir sąmo
ningai kenkia pramdiiei ir že
mės ūkini? Kodėl nuolatos rei
kia juos kaip bizunu plakti; kad 
jie dirbtą?

Malyl, jie jaučiasi ne kaip • ’l . » > . V I r « J • v . » J »
laisvi žmonės, bet kaip bau
džiauninkai I
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LOMBARDO tolėdANo 
PAŠALINTAS

“Naujienose” buvo rašytaį 
kad Meksikos vytibušybe jad 
valosi nuo komunistų, kurie 
buvo, kaip erkės, prilipę prie 
įvairių valdžios įstaigų ir įsi
skverbę į svambias visdomeninės 
prganizacijas. Naudingidūsias 
Maskvos intrigoms Žhaogus

Meksikoje BuVo Stiprios Dįrbo 
Konfederacijos sekretoriūs, Vin
cente Lomthrdo Toled&tio. pre
zidentas G&bftnffs priverti tį 
“penktekojį” iš savo vlėtoš pa- 
šitraiikti.

Lombardo Toledano buvo 
193d m. CMT (Meksikos Darbo 
konfOderffčljbš) drga’ntžatdriūs. 
Jisai nuvyko į Maskvą ir iš te
itai sugrįžo, kaipo karštės “ėte-

“Htsterūisiais nietąis ne
maža MTS-ių (t. y. mašint 
traktorių štbčių.—Rė(L) 
virto tiešibg pašivaikščiojimo 
kiemais: taip dažnai keitės 
jų darbininkai. Apšileidėliį 
ir tinginiai daro be galo di
deles žalos MTS-ims ir kol- 
cho/diftš, ypdč laukų darbi 
įkarščio dieAėiAis.” \
Nežidrint vaidžioš įšdkyinų ir 

grasinimų dalykai liėiha geryn. 
“TašsAš” sdkč:

“Iš daugelio gaunamų prd- 
nešimtj fhūlyti, jog toli įHžt 
ne vtščs partines organizaci
jos pildo savo .svarbiausią pa
reigą. ŽittonČs Sttšaūkfc mitiii-

tai paskutinis mokslo žodis.
Pasaulis pažengė toli "pirmyn 

ir mes neturime atsilikti, turi
me eiti su juo kartu.

Gi kiekvienas, kuris ėjo kar
tu Su gyvenimu, turi pripažinti, 
jog daug kas pasaulyje naujo 
atsirado, daug kas pasikeitė ir 
Šiandien didmiesčiuose parduo
da vyhą, kuris neturi savyje nei 
lašelio vynuogių, bet visgi vy
nu vadinamas.

Ot, atskirkime už tdi Šian
dien paprastų vyną nuo chemi
kalų ^yto; ktiriuo mus girdo ir 
iltigirdo dabartiniai valdovai.

į

koncentraviinasis į mažesnio 
žmonių skaičiaus rankas, palen
gvins darbininkų kovą, bet ne
galėjo piatyti, jog ši koncentra- 
yiją gali virsti valstybine, t. y., 
kad ateis laikas, kuomet vienin
teliu kapitalistu bus valdžia, t. 
y. valdomasis luomas be luo
minių ypatybių, bet virtęs gry
nai. gengstenšku kelių žmonių 
susiburimu, kokį šiandien mes 
matome Vokietijoje bei Rusi j o- 
K •.

Maža to, mes mokydamiesi 
politinę ekonomiją turime ver
gijos, primityvų, feodalizmo ir 
vėliau kapitalizmo ūkį studijuo
ti atskirai, nes visiems šiems 
ūkiams negalima išvesti vienos 
bendros, ekonominės vystymosi 
taisyklės, vienodų dėsnių. Tad 
kodėl kapitalizmas negalėjo iš
sigimti į naują formą, kuri ne
beįeina į senojo kapitalizmo 
ekonomijos dėsnių taisykles?

Kadaise buvo mums aišku, 
jog bankų, gamybos įmonių su-

fašistai išyesdąmi savo, teoriją, 
vaduojames .iš uajięs darviniz• 
mu, bent juk turi Būti t skirtu-

0.4 zu{L.t • ■ x

mas. Ir tą skirtumą reikia pa
rodyti.

Jei mes iš darvinizmo išveda
me, liad tailį MiSIflyS yfcA nor
malus, tai rodos negalėtų iš to 
pat darvinizmo fašistai išvesti, 
jog reikia laikytis rasės grynu
mų, bet .šiandien taip yra.

Kodėl? ,
Todėl, kad mes dar vis gyve

name, senomis brošiūromis, gi 
mokslas ir visas gyvenimas pa
žengė pirmyn.

Mes tebekovojame senais gin
klais, kuomet musų priešai jau 
apsiginklavę naujais ginklais ir 
vartoja naują kovos taktiką.

Paimkime paprastą dalykėlį 
t— šeimos ir valstybės istorijo- 
je mes tebesilaikome Engelsio 
nustatytų terminų, bet juk šiuo 
laiku jau daug ką istorija su
žibo j 6 naujo it ne Vistir Ėn- 
gelsio žodžiai ėtėtinka šiandien 
fakfdhiš'. Tiėša, jiė nei kiek ne
keičia pačius principus’, bet ope- 
r'ū'oti senais faktais jah negali- 

• n *1.ma.
Mūza to, reikia atminti mums 

visiems, jog Ūiėko, pastovaus 
pašaulyje bėra it kiekvienais iie- 
žymiaūšiaš faktas gali pakeisti 
višką, gali sumušti tvirčiausias 
teorijas.

Savo laiku mes toliau Paskalio 
nebuvome nuėję ir visata mums 
išrodė tiek neribota ir neapima
ma, jog netenka dargi apie ją 
kalbėti. Mes žinojome jog Pa
skalis kai kaine suklydo ir pri
silaikant jo mes galime tiesa,

* < r <

laiko it erdvės apskaičiavimuo
se suklupti Ūbai mažai, vos vie
na minute į tūkstantį metų, bet 
visgi tas minutes netikslumas 
nors ir tūkstančio metų apskai
čiavimo bode, kad jo teorija 
h ė visai tvirta.

Ir nežiūrint, kad tiek moksli- 
niūkų bū^6 pašaulyje kiekvieną 
šimtihėtį; vien prof. Einšteinas 
drįso riO tik viešai pasakyti, jog 
Paskalis turėjo sūklysti, bet dar 
gi drįšd tį kūidą nurodyti ir 
parodė mums naują apskaičia
vimo teoriją, kuri, įvedus ket
virtą matavimą, mums teikė 
galimybę dargi šttrasti savotiš
ką ėrdVėŠ ribą:

, Bet ar tilo jaū viskas baigta? 
EihšieiHaš paskutiniame Š. 

Aiheriko'š mokšliiiinkų sūvažia- 
vihte veik neabejodamas parei
škė', jog ir jo frelatyvuinO teori
jai dar he tik 110 paskiitinis žo
dis, bet dargi klaidingas. Jis aiš
kiai pasakė; jog ules nieko ne
žinome ir,taip vadinamų gam- 
t6š taišykii^ nežinome kokiais 
įštatfmatŠ vadUojaši visata ii’ 
jėi giriariifc stiradę vieną gaiii- 
tėš tdišyklę', po nekurto laiko 
pitsibodo', jog surasta taisyklė 
liėthikai višani kam, bei tik pa- 
vi®iamš rciškiiiiūmš, turime 
tŪOjSti prĮpŠziiiti dešimtis ir 
šitetuš išimčių. O niekuomet 
teiš5rKlė negali Indi taisykle, jei 
tftbi išimčių, les tos išimtys 
nuolatos didės ir jau iš išimčių 
tėkš tverti liaują taisyklę, ku
rioje senoji taisykle bus vėl pir- 
nia išiintiiiii.

kinŠteinaš nepasiiierkė savo 
relatyvuhib teorijos, bet pasakė, 
jog ji negalutina, ji ne višltatn 
pritaikohia ir teikia ieškoti 
naujos. Jis skaito savo nuopel- 
nų tik tai, jog pirmas dnso pa
kelti bątsą .prieš Paskalį.

Tą patį inėš matome ir visuo- 
meniniame gyvenime.

,kuomet Marksas išvedė kapi: 
taiizino pražūties teoriją įsigi
lindamas į pačią kapitalizmo 
sistemą, jis visgi negalėjo nu
matyti smūlkiai kokiais keliais 
ši pražūtis vyks Jis galėjo nu* 
matyti, Jog kapitalų nuolatinis

1

h Ahuos ŽINIOS
Keičia programą

GREENWICH, R.. I., ši>al.ių 
10 d. — Wendell Willkie, kal
bėdamas į liaujas kūūsytdjūs, 
keičia savo pbogramą'. Viši ži
no', kad jis yra didelių bižhi'e- 
riiį atstovas; o šiahdien kalbė
damas pasakė, kad jis palaiky
siąs smulkius bižnieriūš, kad 
tiktai jie už jį balsuotų.

Kalbėdamas New Hdveiiė j i š 
net basiūlŠ visą pfdgfattią 
Žieins.. biznieriams palaikyti, Jis 
žadėjo duoti jiems paskolų, 
įsteigti specialius iyrinejinio 
institutus ib duoti visą vald
žioj pabamą. WHlkie važiuoja 
į PboVidence.
r 1 <
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Ką žmones 
mano

Dėl Dr. Biežio man 
primetamų ne

tikslumų
buVo pirmi socialistinės san
tvarkos reikalavimai, bet šian
dien mes matome, jog visiškas 
visko nacionalizavimas ne tik 
ne socializmas, bet dar biaures- 
nis už paprastą kapitalizmą ir 
kažkas panašaus tarp feodaliz
mo ir kapitalizmo? Dargi sa
votiškas vergų ūkis gaunasi.

Iš viso šito nesunku padaryti 
išvadą, jog reikia visas buvu
sias vertybes perkainoti ir vėl 
iš naujo pasakyti kas teigiama, 
o kas neigiama ir koki dabar
tini žmonijos reikalavimai.

Reikia pripažinti, kad gyve
nimas daug toliau ir keisčiau 
nužengė, negu mes numatėme, 
taip sakant, gyvenimas mus ap
gavo, musų buvusius tikslus iš
kraipė ir šiandien reikia juos 
ne tik pakeisti, bet ir pagilinti, 
pritaikinti prie gyvenimo.

Bet tcnegalvoja skaitytojas, 
jog mums reikia naujas teori
jas kurti, nieko panašaus, rei
kia tik senas teorijas, senus i- 
dėalus aprėdyti moderniškais 
rūbais, nes žmonės žmonėmis 
pasiliko, bet Šiandieniniai pa
saulio galiūnai pastatę mus 
prieš veidrodį tvirtina, jog ap
vilko mus frakuosna, gi iš tiesų 
mes ne frakais apsivilkę, bet 
senais musų rūbais, kurių 
skvernai nudilę, nuplyšę. Ot, 
apie tai ir rėikia kalbėti, apie 
tai ir reikia pasakyti, jog ką jie 
sako, dar nereiškia, jog taip 
yra.

Maža to, tėikia pasakyti ir 
nurodyti pasauliui, jog musų 
tikslas apsirėdyti fraku nebuvo 
paprastas noras rublis pakeisti, 
bet panaikinti visus kitus ru* 
bus, tai yra, kad visi butų fra
kuoti, o ne vėl vieniems būti 
frakuotais, o kitus palikti arba 
pervilkti į musų sudriskusius 
rubus.

0 taip gavosi pasaulyje.
Visa tai verčia šiandien vis

ką iš naujo peržiūrėti, naujai 
apsakyti, apsakyti senas taisyk
les, bet naujais žodžiais, kad 
butų suprantama šioms kar
toms. •

Šiandiėii pasakyti kunigaikš
tis; gali reikšti šoferį, nes ne- 
inaža kunigaikščių kilmės šofe
rių pasaulyje yra, bet pasakyti 
bfoletaras,' gali reikšti tą patį 
Buvusį prieš pusšimtį aristokra
tą — kunigaikštį pasivadinusį 
komisaru af ihihisieriu.

Taigi, dargi buvę vardai šian
dien nėatatinka savo prasmei 
it viską Bei viskį tėikia iš iiau- 
io apsakyti. Parodyti pasauliui 
Ras dar teisingo pasiliko, kas 
dar balta ir kds jau sūsūodę ir 
llors nedažyta, reikia pavadin
ti juodu.

Ir manau, jog kovai prieš fū- 
rizėjus; kovai prieš Šių dienų 
demagogus, reikia pasiimti šį il- 
gą, bet tikriausią kelią: pradėti 
vėl nuo ABC ir neleisti klaidin- 
Siems ihokjdojaths rodant šc- 

us elementorius tvirtinti, jog

Praeitą šeštadienį, spalio 5 d., 
“Naujienose” Dr. Biežis sako, 
kad aš rašydamas apie jo pa
sakytą kalbą per radio apie 
SLA Piki. Tarybos suvažiavi
mą, parašęs netikslumų ir pra
silenkęs su teisybe.

Dr. Biežis, palyginęs keletą 
sakinių iš mano koresponden
cijos su savo kalbos originalu, 
randa, kad vienas kitas sakinys 
esąs mano parašytas netiksi.ai 
ir kalbos originale skamba tru-

Tenka pasakyti, kad aš nė 
nemaniau žodis žodi n daktaro 
kalbą perduoti “Naujienų” 
skaitytojams. Man buvo svar
bu bendros daktaro nuomonės 
išreiškimas ir iš to viso padary
ti bendras išvadas. Kadangi

savo kalbos reiškė palankią 
nuomonę apie Pild. Tarybos

prantania, kad kaip man, taip 
ir kitiems radio klausytojams 
Susidarė rimta teigiamai palan
ki mintis SLA Pild.
veiklai.

Daktaras šitą mintį : 
neužginčino, tik daro 
vienam kitam sakiniui. Gerai, 
aš su tuo sutiksiu, bet ve kur 
prasideda daktaro netikslumai 
ir keistumai.

Daktaras savo kalboj plato
kai agitavo chicagiečius lietu
vius, kad jie rašytųsi į SLA, 
sakydamas, kad SLA finansinė 
padėtis yra gana gera ir ją gy-

Tarybos

ir dabar

departamentai. Todėl kiekvie
nam prisirašiusiam prie SLA 
nariui yra pilnai užtikrinta jo 
apdrauda. Dabar daktaras sa
ko: “kad apie finansinių reika
lų tvarkymą nesakiau nė vieno 
žodžio. Apie tai aš tyčia šiuom 
tarpu nenorėjau nieko sakyti 
dėl to, kad jaučiausi ir dabar 
dar nepakeičiau savo nusistaty
mo, nesąs pakankamai susipa
žinęs su tais komplikuotais fi
nansų dalykais.”

Dabar kyla klausimas, kaip 
daktaras galėjo agituoti, kad 
žmonės rašytųsi prie SLA, už
tikrindamas jiems saugią ap- 
draudą, jei su SLA finansinė 
padėtimi nėra susipažinęs? čia 
kas nors yra keisto ir truputį 
nesuprantamo.

Klausydamas daktaro gra
žios ir agitatyviškos kalbos užI 
SLA, aš pabrėžiau, kad SLA 
finansiniai reikalai yra atlieka
mi rūpestingai, sti šimtu pro
centų saugumo. Man rodos, kad 
aš neklydau taip sakydamas. 
Nes aš manau, kad SLA Pild. 
Taryba visuomet turi mintyje 
darydama SLA invcstmeiitus 
šimto nuošimčių saugumo. Ne
suprantu, kdb čia daktaras rado 
lietikslumus ir užsigavimą, jei 
aš pasakiau tą, kas duoda aukš
tus kreditus SLA, o ne siunčia 
į kapus, kaip kad skelbė “ba- 
čiuninė” klika ir kiti SLA prie
šai. —Julius. *
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Kas Dabar Dedasi Lietuvoje
Radiofonų vedėjai buvo susirinkę konferencijai. — Pra

deda įsigalėti biurokratizmas. — Knygos okupuo
toms valstybėms. — Lipų r1““ a

žiavimas. — Jaunimo 
kinimo telegrafuos. —- Iškirto parkus 
— Nauji konstitucija ir šventes.

šlamštą, vieton lietuviškų kny
gų, kurios iš ten išimtos.

—Nepriklausomosios Lietu
vos žemės ūkio ministerija^ ir 
žemės ūkio rupiai krėipe pa- 
skutiniuojii laiku labai didelį

NAUJIENOS, Chicago, I1L
> L—  ■  -■lll..N.  — .................................... į ——

i=ĮVAlRĖNYBĖS^|

ų ūkis. — Komisarų šiivą- 
omitetas Paleckio švei-

— Avilį likis.

(BIULETENIS Nr. 17)
—Sovietų ir Lietuvos, Latvi

jos ir Estijos radiofonų vedė
jai buvo susirinkę konferenci
jai Rygoje. B tiko nutarta su
rengti šių trijų bolševikų užim
tų valstybių “socialistines var
žybas”. Konferencijoje buvo

Estate

1-mų ir2-rq morgičią 

Peters Bros, and Co 
1647 WEST 47th STRĘET

Ant

nutarta taip £at tfAnsliuoti kb- 
filurtistų partijos įstoFiją, su
pažindinti klausytojus Su rdsų 
pavergtų įvairių kitų tautų “pa
siekimais” ir t. t. Ypatingai pla
čiai busiančios paminėtos spa
lių revoliucijos sukaktuvės.

—Sovietų okupuotoje Lietu
voje įsiviešpatavus didžiausiam 
biurokratizmui, kūrino pasižy
mi visa Sovietų Rusijos tvarka, 
tikriau pasakius betvarke, taip 
pat ir lietuvių tauta ima justi, 
kaip sunku yra atlikti bet koks 
reikalas su naujomis įstaigo
mis. Ypač daug nusiskundimų 
galinsima dėl draudimo nuo

SPECIALUS PRANEŠIMAS

A. F. GOMIACOFF
Rusiško Baleto
ŠOKIŲ MOKYKLA

334 SO. WABASH AVĖ.

Mes dabar organizuojame Baleto 
grupę iš gabių vaikų, nuo 7 iki 
12 metų amžiaus, ir siūlome spe- 
cialę grupinę kainą. Įdomaujan
tys Baleto Šokimu yra kviečiami 
prisidėti.

Apribotas Priėmimas 
Tel. HARRISON 8959

t
4

kimo. Per įvairius nelaimingus 
atsitikimus nukentėję laukia 
savaičių savaitės, kol gauna ko- 
kią nors pašalpą iš ininėtų ka- 
šų. Dabar, ryšium su masiniais 
nusiskundimais, draudimo ka
sos, pagal sovietiškus receptus, 
visą kaltę meta patiems ne
laimingiesiems, nukentėj ilsiems 
nuo nelaimingų atsitikimų. 
Ksą, pdtys nukentėjusieji kalti, 
kad pašalpos duodamos pavė
luotai, nes, girdi, jie neallieką 
reikalingų formalumų.

—Sovietų Sąjungos rašytojų 
sąjungos vadovybė nutarusi pa
laiminti naujai pavergtąsias lie
tuvių, latvių, estų ir nioldavų 
tautas.
nutarę patalkininkauti

Esą sovietų rašytojai 
rinkti 

“natijosiomš respubli-. 
koms”. Tikimasi, kad per vįe- 

|ną mėnesį busią surinkta 200,- 
' 000 knygų įvairiais klausimais. 
’Tos knygos busiančios perdilo- 
I tos Pabaltijo ir Moldavijos bib- 
1 liotekoms. Taigi, 1 lietuviškos 
bibliotekos gaus sovietiškąjį

■R

to BLlTZKRIEGO
NŽfrA»dRŠKĮTĘ.^u u ,JU

Naujos gadynes choro kortu ir
ŠOKIU BALI At is

NEW mArq11ETTE iIaLL,, 69th ir VVestern

ŠĖKM., SPALIŲ 13, 1940
ŠOKIAI 7 VAL. VAKARE

'■t

Padėti Pinigai kaa Mėnės| Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nue 1 Dienos 
k i . 1. n t> »i ji M- .’u

Turks viiš - - - - $5,500,600^00
Atsargos fondas virš $400,000.00
DabSr Mokame 3%% Už pa
dėtus Pinigtiš. Duodatn ,Pisto- 
las Aht Narinį 1 iki 20 m».

LOAN ASSOClATlONSfditaįo 
;v tu; t a «.

JDSTIN MACKIEWICH, Prft
■ ,.į> i t ’• <» • .» u »jį. i";Vai. 9 iki 4. Ser. 9 iki 12

Sub. 9 iki 8 vak* - — ,
Tel. VIRglnia 1141

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS; FEDERALLY 
INSŪRED

4192 ARCHER AVENUfc

—-

. ... Mes esąme. puikiu dantinių pienų
gaminame Dentures trk gamintojai jau per sūvirŠ 18 mėtiį.i 
įspaudą ir užsakymą nuo Ateikite, leiskit mums., parodyti?

Atdara

6

ombinaciją PERMATOMO PLĖL 
’O šū NEW HUE DANTIMIS.

PataiSymaš $1.00

Uvmdafe Dental Laboratories 
HEJNA BROS. .

9 r. iki 8:30 v. v.—Subatoinis nuo 9 r. iki 5 v. vak.
26th St. 1724 S. Ashland Avė.

Tel. Lavųdale 2908 Tel. Monroe 9251
30 N. ttežrborn — Statė 9649

ftddM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki

Mes j
?av^ . . ,, ,v- 
laisniuotų. Dentisių.

APSKAIČIAVIMAS
DYKAI.

KAM LAUKTI?
gAųk SAVO. UaMMuš 

pLEiftJš b Ak aė!
. ir 

aiikščiah
įdės esąme, puikįų dantinių pleitų

priemonių, pradėta statyti nau
joviškas linines, kurios priimi
nėja iš ūkininkų tik nurautus 
ir išdžiovintus^ linus, pačios, vė
liau juos liiirko, mina ir bru-

Dabar gi komunistai skelbia, 
kad tdi jų nuopelnas, jog į li
nų ūkį pradėta kreipti dėmesio. 
Esą, šiais metais jau statomos 
3 lininės, o kitais metais — 2. 
Bet čia pat pripažįstama, kad 
šiuo metu statomos lininės yra 
pradėtos dar iiej)rikldūš6mdš 
Lietuvos laikais. Priėję prįe 
valdžios naujieji LiėtdVp^ val
dovai savo stachaboviškais jriė- 
todais jau phivede prie t6; kad 
per metus nebus šugėbėta be
leisti į darbą nėt trijų jau 
anksčiau pradėtų statyti iinl- 
llių! < .

■—Ukmergėje buvo šdsūūktds 
apskrities valsčių ir liūsėvintų 
žemių komisarų suVažtaviniaš, 
kurį atidarė Ukmergėš Apskri
ties kompartijos sekretorius 
“draugas” E. Ulmanis. Jame 
dar kalbėjo valsčiaus komiteto 
piitaininkas Andrijanovas ir 
raudonosios armijos politvado- 
vas Skvarcovas. Kaip ir visuo
se panašiuose suvažiavimuose, 
rengiamuose pagal nurodymus 
iš aukšto, buvo nutarta “stu
dijuoti” Stalino konstituciją ir 
kitokius “mokslus”. Be to, nu
sistatyta “iššaukti į socialistini 
lenktyniavimą Utenos apskritį”. 
Kuo tas lenktyniaviiiiaš pasi
reikš, nutarime nepasakyta. 
Reikia manyti, kad bus lenkty- 
niuojama kurio apskrities ko
munistai greičiau sUskubš nu
alinti apskritį.

—Židikų valsčiuje sudarytas 
komunistinio "jaunimo komite
tas. Kaip ir gulima buvo lauk
ti, į tą komitetą įeina J. Levl- 
lias.

—RyšiUrii šū rriįtiiieiHiš šti- 
kaktuvėmiš, kai šbvielų karino 
menė įžygiąvo į ankščiai h lenkų 
valdytas Ukrainiečių ir gūdų 
žemes, J. Palėckiš pasiuntė Uk
rainos if Gudijos sOvietiškdriiš 
fbspublikohiš sveikinimo tele
gramas. Toje telegramoje Pa; 
lėckis reiškia džiaugsmą, kad 
it lietuvių tauta esanti “siisi- 
jūngusi su, broliškųjų 
tautų šeima”. Paleckis 
kad bendrai būtų siekiama pa
kelti žmonių gerovę.

I • ...

— Laikraščiuose paskelbta, 
kad. bevykdant “žemės refor; 
mą” daugelyje vietų naujieji 
šciiiiinidkai IŠkii'tę parkuš, liūs 
tai, jų supratimu, buvę nerei
kalingi medžiai. Dabar nusavin
tų žėfiiių - komišM’&niš įsakyta 
parkų nėbeiškirsti, nes lai esąs 
“višdš liaudies” turtas.

— ^ėpriktausoinos Lietuvos 
taikais per atiliiikamūs organi
zacijas ii* ūkiškųjų spaudą bu
vo vedąnią suiarkį propagan
da, kad Ūkininkai daugiau dė- 
inėšiO kūčijitų avininkystei. Bu
vo nurodinėjama, kad Lietuvo- 
Jo plinta. tėkšti lės ptainonc, to
dėl kyla vietinių vilnų pareika
lavimas.

Dabartiniai Lietuvos valdo
vai nė žodžiu nbpūiiiiiiėję apie 
Lietūvdš vytiaušybeš pastangai 
Avininkystei pakėlti, pradėjo ir
gi pfopūgūoti avių,tikį. Bet jdu 
Šeiiiai iškėftos mintys dabar 
kaFtbjdnibš, ldįl$b iiAlijgūsias 
išradiiiiaš “Stalino konstitilbi- 
jos sūtdėi šviečiant”.

—“DHrbd^Lietuva” rašo, Uad 
jįiagal sovietų Libtli^bš štaliriiš- 
kąjų konštiiuciją bažnyčia yrą 
Atskirta nuo valstybės. Tačiau 
vis dar visuotiniai pripažįsta- 
mos įvairios tikybinėš ŠvOinėš, 
kas gaišina darbą. T6ŪŪ1 dau
gelis pagėidbuja, kAd ŠyŽiJčiū ir 
poilsio dienų reikdlAs būtį su
tvarkytas pagal naują kobštitii- 
’ciją-

ĖSTIS 
linki,

SENOVĖS MEKS1KJECIU KtLTtJRA
no odą. Šmeižikams Būdavo nu- 
piaūnamos lupos.

Actekų butą gerų inžinierių. 
Jie nutiesė puikius plentus, ku
rie jungė jų sostinę — Teno- 
cliliilaiią (dabar ji vadinasi 
Meksika) su kitais miestais, 

•’tpač gerai ir tobulai j’iį buvo 
XV;tame amžiuje . pastatyta iš 
molio ir akmens užtvanka, sau
goj Ari ii mieštų nūo potvynių. Į 
nederlingas sritis jie pravedė 
Iniižlhišktiš akyėMRU.ši kurie 
savo tdbiiluhiU dAi’ ir šiiį dieiitj 
teShiiikūŠ Štebind.
. Rehgiiiįu atžvilgiu apeitai 
biiVo stabmeldžiai. Jie tikėjo

Neseniai “itūstį Jaunime” 
buvo rašyta ,apie dabartinę de- 
mokfatinę Meksiką ir jos pre
zidentą L. Rardeną. Dabar šiek 
tiek apie senovės ivieksiką.

kaip jau buvo sūky ta aname 
straipsnyje, Meksika, prieš už
kariaujant; ją ispanaihs, buvo 
gyvenama actekų. Tai buvo įdo
mi tauta,, išvysčiusi savotišką 
ir, antį laikų akimis žiūrint, 
gan aukštą kultūrą.

AbtėOi &Ūibj senovėj, bU0 

šjiŪtincčio prS- 

įio ežero Teskilto krahtų, nu- 
katiavo tėti gyvenusią maljU 
taiitą it jiFatlėjb šešiiiį įįHėiŪ; 
mą- fe t kądArigį jiemš. daūį ir 
dažnai tekŪdvo kūH^ūii šd kaf- 
ihyiiihčm tatitOni, tįl ^iŪdir- 
byštė užsiimti vienbk dar ne
galėjo ii- tebešivėrtė medžiokle, 
žuvų gaudymu ir auginimu 
daržovių plaukiojančiuose dar
žuose. Tuos plaukiojančius dar
žus actekai taip darydavo: 
nendrių kambių nubiiif 
plūstą, O ant jo

v?.. .
klajokliai, v$
Ėėturioliktbjo
džiojė ji$ į)'ne dibžiŪ-

katiavo tėti gyvenusią maij^ 
tahtiir liFącl’ėjb ŠF"- 
mą. Bet kadangi ji<
L_______ _______ _

L. . -C

iš 
avo 

ūždė^ąvo 
sluoksnį dumblo, kuris. labai 
tikdavo daržovėriiš augti.

Teno-

molio dirbtom fleitom, būg
nais, kiaukutais ir kitais muzi
kė ibštrumėntais. Taitf pat 
mėgo žiūrėti šokių ir vaidini
mų. Paskutiniojo actekų kara
liauk MbdtėžhmOs ji-jo dvare 
buvo pastatytas puikus namas 
specialiai šokėjaųis ir akroba
tams gyventi. taip pat kara
liaus dvare btitA puikaus žvė
ryno, kuriame buvo surinkta 
beveik visų Amerikoš ftbntinėti- 
to gyvūnijos tųšių atstovai.

Tokia buvo seiiovės meksi
kiečių actekų kultūra, kurią 
sunaikino šešioliktojo šimtine-sunai
čio pradžioje į šalį įsibrovę ir 
ją užkariavę ispanų avantiūris
tai. Žinoma, šių dienų akimis 
žiūrint; joj butą, šalia gerų da
lukų, iF Blogų, tačiau, lyginartt 
jų sū aiio" nleto Europos kut- 
tllfrS; ji Blivo gana aukšta.

*

jie ainašiiitlkmvo gyvis atikas,

kai alšįcikiifi'aiš ir žmo-
nes Iciro holais vi u s, misikal - 
tebus, vaikus arba net jauni- 
kaičiūšf ir mįrgirias.

Actekai; mėgo muziką ir ge
rai iriokėjb grūti hjėditieni ir iš

AtilHTORIUM
RĘSTAI KAM

ŠlŠi Šo. Halšted St.

ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. ftAL&RJNAS ir
M.. KOVARSKI, Sav.

BRtDGEPQRT &OQFING AND 

__ __  _ Ctory 4965 
Stogus, tinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.

siiŠ s. 1

»

/■

KiUŠV ŽEMOMIS CASR 
. KAINOMIS

2x4 .............................. pėda. fcc
1x6 ................................. pėda IVic
Pląstęrboard .......... x... pėda 2c
VVallboard ......... kv, pėda 2c
Speėlal Malėva, rėk. $1.95, 
. ^dąfcar^........ ........ .............  $1.25
Š3 Vertes . yialeva .....----- $1.95
Cėdriniai Postai (i pėdų) 10c 
Taipgi Cementas, Smiltys, Žvyrą!

NEREIKIA CASH.
Apskaitliavimas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI 
ALBERT lumbėr 

& SVPPLY CO. 
3800 S. YVestern. Avė. 

: Tel. LAFayette 2101 „ .
Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 

v. v., nedėliomis 8 v. r. iki 12 
.. ,.„vaL dtam ..... ........ .

čio vidury, kada visi kirai būr 
vo pašėkmingai baigti ir visi 
priešai pavergti, actfek^ y didy
bėj e, kurią jiems pašišėkė su
kurti didelę ir galiilgą, eibe 
tarpti žemdirbyste. Actekai au
gino maišą, bulves, apie kurias 
tada Europoj dar hiekajS neži
nojo, pdiiiidorūš? šebelbbniūš, 
pipitlis’, tabakui • kaiiapeš ir k. 
Taip pat lieiiiažai augino nami
nių paukščių,

Tirpstant žeiiiėš ukitii, tar
po ir prėkyba. Bot įdoihti į)ė- 
štebėti, kda vietoj binigfc api^ 
kttridoš ąčtėhdi’ vis dėlto šd~ 
pratimo n^tUfcjb^ buvo ydrt'o- 
jdiiii gyvj daiktai — kai^Riiidi’, 
ir tik labai fėtdis atsitlkiiildiš 
— aukso smėlis.

Visuomeninė actekų santvar
ka buvo savotiška, žemes vai- 
dyiriias buvo bendras. Aiiidtai 
buvo škdtinanii. Aniatinihkaį 
Actekų valstybėje l)UvO ypačiai 
gerbiami, o kai kurių rųšių 
amatininkams buvo teikiama 
net žymių pFivilegijų ir jie Ui- 
darydavo lyg ii’ dtikštesnį M- 
šūonicheš luomą.

Bet, šalia privilegijuotiį Juo
nių, buvo ir parijai (paHiįftŪi- 
tieji). Parijais* buvo IŽiiikbffii 
švėtinitaučiai ir ..sAvo. taliloš 
zmbiieš, išvaryti iš saviškių tar
po iiž nusižengimą įstatymams 
arba už netikusį apdirbimą žė- 
mės. '

Butą ir vergų. Bet vergo sa
vininkas nOgalėdavb .parduoti 
jį bb jo sutikimo. Tikrumoj 
savininkui priklausydavd iiž 
pats vėrgaš, o tik vergo darbo 
jėga, patsai gi vergus turėjo 
visišką asiiiėns laisvę ir galėjo 
taib pat vėi*gų turett (

Actckij apgyventa terltpMjd 
buvo padalinta į keturias dalis. 
Kiekvienoj šių ddlių gyveiid po 
viėną tautos padermę, suside- 
dafįčią iš dvidešimties giminiįi. 
Kiekvienai giminei vadovavo 
nnRtąš vadas ir “giminės tary
ba”. iįe to, būdavo dar “seilių 
taryba?, į ktirią būdavo rėiika- 
ml žybliausi ir išmihtingiauš 
giminės įtariai..

Kiekvieni keturių padermių 
turėjo karo vadą. Tie keltiri 
karo vadai Ūfait^e šti glininių 
tarybomis sudarydavo ‘‘tautos 
tarybą”, kuri rinkdavosi kaš 80

A’

MASTEI. WIN1)OW S1IADE CO
S. J. Vondrak ,■«-•* Tel. Lai 

ngam Uždajngdluk PapSro 
ANKOM LAZDA * 
ZERNOMS, NAMj 

1803 WEST 47

Lafayette 4560.
sakymo 
ABlSlĄM 

BlilNDS

Tel. CICERO 530'6

C. & M. PAilGA
D1STRIBUTORS

Parduodam genaus) ir

Vynai-Likiėriai-Gėrlmat 
į visas miesL inlis.

BUDRlkb hjĮbj'd VALĄN1U W. C. I>. L, 970 R. 
3:'3O iki 0:30 Nedėliok

1941 Melu Radios:
kČA VICTOR, 

PHlLCO, CROSLEY, FARNSWORTH iš- 
krautos parodai Budriko Rakandų Krautu- 
Vėje. Dabttr laikas yra justi seną Radio išši- 
inainyti ahl ndtijoS moderniškos radioš.

5(1% d'aiiifiSiil nuolaidos dž jdsiį Šeftą radio

5031 W. kdoseveit Rd.
CICERO, ILL.

✓

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywdod 
šviesomis. Darbas 
garantuotas. , .

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

Rkdio, kiii-i padaro ii ii lie
tam grogU rekordus;. Ateikite, išfedndykite 
sako kalbos bklša. Pasidarykite savo rekordų 
dykai.

Jos.
' • 1 . »

BUDRIK
FURNlTURE HOUSE

■-V *>i

SULAIKYKIT “S" 
PATRUKUSIEJI

100% garantuoti Fittings 
padaro paraistes 100% 
Apsaugančias ir 100% 

^Pataisančias. Sukeliamas 
specialus . Stimuliantas— 
tyaujų stiprių muskulų ir 
audinių sudarymui viso
se silpnose dalyse. Duo
da, .pakankamai pageri
nimo, jkad paliuosuotįjus 
iš Paraistės Vergijos į 
Trumpą laiką. . ,

Šimtai pasveiko. Ko-
Į dėl nė jųš? žiūrėkit į 

liudymiis. Atsilankykite 
norėdami gauti DYKAI 
Fittings ir pamatyti, kaip 
jūsų paties Paraištė ar
ba nauja, taip pigiai 
kaip ūž $5.00, duoda 
jums nuę^tabius re^ųl-

tštus. Rašykite klausdami infor
macijų. ■

100% RUPTilKK As 1 
,, SĘRVICĘ , 

Dr. Peter Schyman, 1 
1869 N. Damen Avė.; tk 

..Arnąitage 8200 
Įėjimas per krautuvę an1 

, 2-rą aukštą.

i

ky štoVėjb “žitfofltų vįdas”į ku
ris ^elidb tfAšidaFe kAbalrŪmi.

&

iii.
kampo į

A

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
Hos garsinasi “NAUJIENOSE”

baūsnieš Už jų tieplldylifą.
Šinartiaūšiai it žtaurta„^-_. 

Mdavo butidžiatiia už šidabtb 
ic aukso vogimą ^— nusikaltę- 
Ii ui gyvam nulupdavo nuo ku-

Betilkite tuoš, kurie 
garsinas?

. ^AVJWor
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Iš Politikos Lauko
DEMOKRATAI REPUBUKONAI

“Roosevelt Jungti
nėms Valstijoms - 
Hershey Illinojui”
Tokio nusistatymo laikysis 12

Wardo Lietuvių Demokratų 
organizacija 

ši organizacija lapkričio 
dieną padės savo ženklelį 
baliotu — “DEMOCRATIC”.

po

Nors 12-to \Vardo Demokra
tų Organizacija vasaros meta 
nelaikė savo reguliarių mėnesi
nių susirinkimų ir nevargino tų 
kelių narių, kurie juos lanko, 
bet valdyba veikė kaip veikus. 
Ji laike net penkis valdybos 
susirinkimus, kuriuose dalyva
vo visi valdybos nariai, kaip

ris, pirmininkas Popeli, vice- 
pirm. Narkis, nut. rašt. Kamin
skas, fin. rašt. Krasauskas, iž
dininkas Ivanauskas, maršalka 
Bendikas, “executive“ komisi
jos nariai Kolicius, Aušra, Smi-

nūs pasitarimus apie organiza
cijos labą.

Apie susirinkimus
Daugiau susiinteresavę nariai 

organizacijos likimu klausdavo 
pasilikę kai kurį narį kas atsi
tiko su organizacija ir kodėl ne
laiko susirinkimų. Galų gale ap
kaltindavo valdybą, kad miega 
ir nieko neveikia. Bet tuo pa
čiu žygiu mes galėtume pą- 
kĮausti tų narių kaip skaitLn- 
gai jie juos lanko kada jie yru 
saukiami. Turiu pabrėžti, kad

dabar ir ateity mes prašome 
tamstų paramos. Mums, liesi 
pasakius, sarmata šaukti susi
rinkimą ir išsiuntinėti keturis 
ar penkis šimtus atviruč.ų, o 
ant susirinkimo matyti penkio
lika ar 20 narių. Pinigus eik
vojame ir tuo pačiu sykiu turi
me turėti gėdą prieš atsilankiu
sius musų pačių lokalius politi
nius lyderius, būtent aldeima
ną ir \Vardo komitimaną.

Masinis Mitingas.

Partijos Lietuvių 
Sekcijos Darbai 
Ir Planai
Ruošia Eilę Radio Programų.

Lietuvių Republikonų Cook 
County organizacija turėjo sa-

vo susirinkimą, sykiu ir “grand 
ępening“ skyriaus La Šalie vieš
butyje. Susirinkimą atidarė ir 
vedė pats pirmininkas, advoka
tas A. A. Olis. Sekretoriavo ad
vokatas J. J. Grish.

Galutinai nustatytos dienos ir 
vietos masiniams susirinki
mams po kolonijas: 5 Chicagoj, 
1 Ciceroj. Tų susirinkimų su-Jnieji punktai nutarta atspaus-]Centro ir kolonijų atstovų su
ruošimui darbuojasi wardų ir dinti lietuvių kalboj ir lietuvius 'sirinkimai kas trečiadienio va- 
precinktų kapitonai. Visa me- supažindinti su juo. Pil ečiai se- 
džiaga aprūpina cenlralinis ko- kitę spaudą, klausykite 
mitetas. /

Garsina laikraščiuose “Nau-, galvon svarbius pranešimus

jienose’’, “Drauge“, “Sandaroj“ atėjus reikalui žinosite — ture-’ 
ir nustatyta 24 dienos per ra- site supratimo kas yra jūsų 
dio. Prasideda šį se|<madienį, draugas.
baigiasi 1 dieną lapkričio. yįsį pripažįstame, jog dabar

Pirmininkas Olis plačiai išdės- gyvename nepaprastus laikus, 
bč-naujus kongreso sumanymus. Viskas verda konkuliuoja. Bu- 
Bilius platus apie dešimtį po- kitę atsargus, vienok neatsidėt 
pieros lakštų paliečia kiekvienų kitę ant kitų, o patys studijuo- 
gyventoją. To biliaus svarbos-į kitę tas sunkias problemas.

įkarę La Šalie viešbuty j, Room 
radio, 343. Ret kokiu reikalu šaukite 

lankykite susirinkimus, dėkitės CENtral 7802. (Sklb.)
i, o . G. P. Deveikis
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drūtose lentose, 4 pėdų pločio ir

32 col. pločio,
80 col. ilgio, 
1%” storumo.

3. Mastic 
Weather 
sealed 
izoliacija

Tik ....V 
iš baltų pušių. Sutaupykite iki 30%. Mes .padarysime 

apskaičiavimą be prievolių. Jus galite 
būti tikri, kad dvigubi langams rėmai 
bus’ didesnės mieros, kad geriau tilptų, 
kad jie bus “sųuare butt”, kad jie turės 
“Tite-lock” , geresniam užkimšalo. pa
laikymui ir-ypatingai, kad jie-bus perė
ję chemikbs procesą atsilaikymui .prieš 
puvimą, vandenį ir termitų. Paklauski
te apie musų žemas kainas.

žieminiai langai daug prigel- 
bsti užlaikyt šiltą tempera
tūrą name žiemos laiku. Kai
na už 16 col. pločio, 36 col. 
Igio, tik

$112

Noriai aptarsim 
įusų atnaujinimo 
Su INSELBRIC 
išlaidas ir aps
kaičiuosime b e 
jokių prievolių ' 
jums.
1. Atstoja plytas
2. Nepermerkia

mas Mastic 
paviršius.

100 Ketv. Pėdų Padengti Kainuos $9.75

Durų mieros 
34 col. pločio, 
80 col. ilgio, 
I 1/3” storu
mo. $qb85 Tik ..., V . 

šios durys yra

PING PONG
TABLE STANDS

TIK $^|.2.0

NUO CZERIs EC PIRKSIT PIGIAU

........ ......
ioMil
toUILDlNGSllPPilES

'////////////////z.

GARANTUOTA STATYBAI MEDŽIAGA
ŽEMOMIS KAINOMIS

UŽ TIK KELETĄ DOLERIŲ KAS MĖNESI 
įrenkite šį žaidimo kambarį 

JŪSŲ BEISMONTE!

Statykit dabar! Leiskite 
Gold Bond Gypsum Wall- 
board uždengti balkius 
ir paipas. Reikia pridėti 
tik biskį darbo, kad ap
dengti beismontą šiuo ne
degančiu materiolu. Pa
skui galite išdekoruoti 
pagal skonį. — malevo- 
ti arba popiet, dengti. 
Galima vartoti Gold Bond --------- . _
nuo 6 iki 12 pėdų ilgio. Ši medžiaga nelužta ir netrupa ir 
drėgnumas jai nekenkia.

Sudėtinių Medžių
GERI PLYWOOD 

dėl PING PONG STALŲ 
Miera 60”xl08”

TIK $5-04

I 1 ■' "'r'l II II     J ,    m 1 [Nauji 1941 Metu Diena Is Dienos Autom. Laisniai

Ligonį 
Aplankius

Aplankėme p. Elžbietą Steli- 
gę, kuri sergą jau penki mėne
siai. Radom ją gulinčią lovoj. 
Atrodo gražiai, linksma, trupu
tį ir juokų pakreč.a. Pamažu 
eina geryn.

Laiminga p. Steliga, kad tu
ri gerą dukrelę, kuri kaip tik
ra slaugė savo mamytę prižiu- 

' ri ir nei valandėlei nuo lovos 
‘ neatsitrauk a. Linkiu dukrelei 
laimingai motinų gydyti, o ligo
nei — greitai pasveikti.

M. Mieravičienė.

1941 metų laisniai automobi
liams, kurie dabar jau yra ga
minami, bus geltoni ir juodi — 
geltoni numer ai juodam fone. 
Indianos laisniai bus balti nu
meriai šviesiai mėlynam fone.

Regular 
Pečiams Į u 
Aliejus, ■ 
gal........■

.: kainos biskį

■““Kokybės Anglys—Pigiai“ 
SPECIALI PASIŪLA

PEČIAMS ALIEJUS
Tik Iki Spalių 31, 1940

No. 1
Pečiams
Aliejus, 
galionas
Perkant po 150 ga 
aukštesnės mažesniais kiekiais.
Oil Drums p^reę *1.75
Cunningham & Co.
5113 S. HALSTED STREET 
_ BOUlevard 2698-2699 _ ___

GET 
READY
kWINTERF

Galima Pirkti Pas Czerwiec
MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ SĄLYGOMIS 

Mokėkite biskutį kas mėnesį. Pasipelnykite žemo
mis kainomis, kurias siūlo Czerwiec. Galite pasi
tikėti, kad Czerwiec produktai yra geriausios rų
šies, su kuriais atliekamas geresnis darbas ir ku
rie per ilgą laiką užsiipoka. Galite pirkti pasinau
dodami Czerwiec F. H. A. Budžetiniu Planu. Per
kant prekių ūž $60.00 ar daugiau galima užmokėti 
lengvai mėnesiniais išmokėjimais.

Susirgo Ona 
Guzauskienė

ATLANTIC. — šiomis dieno
mis staigiai susirgo ir dabar 
lovoj guli p. Ona Guzauskienė, 
4948 South Princeton avenue.

i Pereitą pavasarį jau buvo pa
daryta sunki tumoro operacija. 

’Ji. galėjo vaikščioti, bet turėjo 
saugotis nenuvargti, ir turėjo 
lengvai valgyti. Bet neseniai, 
sako, turbūt truputį persunktai 
padirbėjo, pradėjo jaustis ne
kaip, ir teko skub ai šaukti gy-

Pataisymai
Pritaikyti

VISŲ TIPŲ 
KROSNIMS

SUTAUPYKITE 1/3 ANT 
IŠLAUKINIŲ DURŲ

NAUJI GERIAUSI 
ŽIEMINIAI LANGAI

1
i

12-tame VVardę jau turime 
keletą darbų. Lietuviai ateity 
numatome gauti jų daugiau. 
Kaip per teisėją Zurį, taip per 
kitus valdybos narius yra tei
kiama šios kolonijos lietuviams 
patarnavimas. Todėl nėra abe
jonės, kad ir jus turėtute geriau 
skaitytis su mumis.

Paskutiniame susirinkime nu
tarėme nors sykį metuose skait
lingai pasirodyti su jūsų para
ma masiniame susirinkime lap
kričio 3 dieną Dariaus ir Girė
no Salėje, 4412 S. Western Avė. 
o po to seksime reguliarius mė
nesinius susirinkimus.

Padidins namų 
vertę daugeliui 

metų. ShehwihWiuiams 
pmnts

Valdyba ir dirbanti miesto 
darbą nariai dirba iš peties, kad 
padarius šį minimą masinį susi
rinkimą skaitlingu ir atsilan
kiusius užganėdinti. Tam tikslui 
bus muzikalis programas, rodo
mi krutainieji paveikslai ir da
linami durų prizai ir pakviesta 
kalbėtojų bei politikų, kurie 
kalbės apie November 5-tos die
nos balsavimus ir už Roosevel- 
tą ir visą demokratų šleitą, pra
dedant nuo Hershey ir Slattęry 
iki Municipal Court Teisėjų. At
leiskite man už “pipirus’*.

Organizacijos Korespondentas
Stanley Gurskįs

®»1!

TONSILUS ’ 13.50 
*50.00 

raudongyslių c oe ftft 
Išėmimas ir Ligon. ’tU«UŲ 
REUMATIZMAS CO AA 
Greit* P*gelb* .......
GYDO VISAS LIGAS 
f/"0*_______ *1.00
DOUGLAS PABK HO8PITAL 

1900 S. Kedzle Avė. Chicago

VIELINES

TVOROS
36 COLIŲ 
AUKŠČIO 

PĖDA

42 COLIŲ 
AUKŠČIO 

PĖDA šios kainos galioja perkant 5 
Rolus ar daugiau.

GERIAUSIA
MALEVA

SHERVVIN 
VVILLIAMS

Apsimoką visuo
met ją pirkti.
Galionas tik

While Lead
Reikalinga visada ir visur. Pir
kite maišais po 100 4 ftl/j 0
svarų. Svaras tik ......  ■ ■ V

STOGAMS
POPIERIUS

90 sv. rolis, žalio po
pieriaus, geria u s i o s 
kokybės, ne antraeiles 
vertės $2.20. $ 4 .60 
Rolas .............. I

Žieminės durys turėtų 
būti kiekvienam name, 
nes šiluma išeina lauk 
per durų plyšius. Kainos 
žemos iki... $4-50

NAUJOS LENTOS — CZERWIE — NAUJOS LENTOS.
1x4 lentos grindims, beismantams ar kam

bariui viške. Pėda ................. 4 3Z

'■ Dabar ligonė jau šiek tiek 
atsigriebusi ir yra vilties, kad 

. netrukus pilnai pasveiks.
Mamytė ir jos duktė yra Ža- 

gar'ečių Kliubo narės, lanko su
sirinkimus ir dalyvauja visuo
se parengimuose. Jos artimai 
seka visą lietuvių gyvenimą. 
P-a Guzauskienė, nors ir sun
kiai serga, bet labai nori da
lyvauti “Naujienų“ rengiamam 
“Blitzkriege“. Gaila, kad dėl tos 
nelabosios ligos negalės progra- 
mo pamatyti.

1 Visas pasaulis dabar pilnas 
baisių įdomyb ų, bet ir laikraš
čio kelias dienas nematė. Ji sa
kė, žinai, ką, Karčiauskai, kai 
negauni pamatyti “Naujienų“, 
tai įvertini, kokios jos mums 
brangios ir kiek daug žinių pa
teikia, ypač iš Lietuvos.

| Linkiu p. Guzauskienei grei
tai pasveikti, ir tada vėl visi 
kartu trauksime jei ne į “blitz- 
kriegą“, tai į kitus “Naujienų“ 
parengimus, Bet greitai pa- 
sveik! M. K.

Išsiėmė Leidimus 
vedvboms

(Chicagoj)
William Kawa, 25, su Emily

Surwila, 25
Vincent Ramašauskas,

Stella Galdikas
VVilliain Zubrick, 25,

ther Livermore, 24
Frank Bartus, 30, su

nette Kutkowski, 24
George Gianioter, 26,

ry Lebis, 17

su

su

Es-

Antoi-

su Ma-

PEČIAMS
VIRIMUI PEČIAMS

BOILERIAMS
Mes Galime Patarnauti

Kiekviename Reikale
TEISINGA KAINA.

NORTHWESTERN

STOVE
REPAIR COM PANY

662 W. Roosevelt Road
312 West 63rd Street 
2323 Milwaukee Avenue 
8816 Commercial Avenue

Tel. MONROE 6600
DOCTOR’S AMAZING LIQUID

GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES

No matter what you’ve tried vithout 
success for unsiphtly surface pimples, 
blemiahes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which ęuickly relieves 
itening soreness and starta right in to 
h ei p nature promote FAST nealing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredienta help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
jnay need Extra Strength Žemo.

(externally caused)

M PRAISED
U?'! EROM

COAST 
TO

COAST!

Reikalauja
Perskiru

Marie Sebesta nuo John Se- 
besta

H

“BRICK SIDING” 
Galite .padengti namo sie
nas ar gonkas. Tik

S9.96. padengimui 
*£100 ket. pėdų

PILNU įrengimu

LANGAI
Sus ideda iš 
išlaukinių vi
trinų, rė m ų, 
stiklo, virvės 
su sunkiasvo
riu, raktais, 
pakėlimui. Pa
ruošti male- 
vojimui. Pa
klauskite apie 
musų žemas 
kainas.

kamba-

5*

LENGVUS 
F. H. A.
Mėnesiniai
Išmokesčiai

1x6 lentos grindims beismontams ar 
riui viške. Pėda

EXTENSION
Nepaprąstai tvirtos

Tik 31 t

, Pristatome
DYKAI 

Chicagoj ir . 
Apylinkėje

LADDER 
kopėčios, pėda 

iki 32 
aukščio.

3700 S. WESTERN AVĖ. P1??UOBARCHER ŠAVER!^ TEL, VIRGINIA 
KASDIEN ATDARA NUO 8 VAL. RYTO IKI 6 VAL. VAKARO. .

1x4 verandų grindims. Pėda 

1x6 porčių sidings.- Pėda ..... 

1x12 W. P. A. Shiplap. Pėda 

2x4—7,8,9 pėdų ilgio, už pėdą 

2x4—10,12.14 ir 16 pėdų ilgio, 
už pėdą

40

2x6—10, 12, 14 ir 16 pėdų ilgio, 
už ketvirtainę pėdą ... ..

2x8—10, 12, 14 ir 16 pėdų ilgio 
už ketvirtainę pėdą ......

2x10—10, 12, 14 ir 16 .pėdų už 
ketvirtainę pėdą ..... ... ..

2x12—10, 12, 14 ir 16 pėdų, už
ketvirtainę pėdą ........

y2x6 W. P. Siding, geriausios rųŠies, 
už ketvirtainę pėdą .............

Geriausios rųšies Red Oak Flooring, $Q.5O 
ąžuolo grindims lentos. Uz 100 pd.

Geriausios rųšies Mapte Floring $9.00 
klevinio medžio, uz 100 pėdų

DIDŽIAUSIAS LENTŲ PASIRINKIMAS

B U M B-E R
0456

Gavo
Perskiras

Stephanie Nedvar nuo John 
Nedvar

Susan Pasewick nuo Edward 
Pasewick

Lietuviškas 
Vakarėlis

Tikrai lietuviškas rekordinis 
šokių ir dainelių vakarėlis įvyks 
rytoj Šv. Marijos Parap. Sve
tainėje, prie 22nd Place ir So. 
Damen Avė.

Pradžia 7:00 vai. vakaro.
Kviečia visus Komitetas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

KRAFT FRENCH 
DRESSING

AAMERICAS lAftGfSI
" SEUING BRAND .. y

; 'į. . ji
—_____ __________________________••• • '■ ■■
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Pasiuntiniui 
Norenfui

Vieta Kur Užsukam

Darbininkus
Tre^įadięųį, spalio. 16. dA ręn- 

Įfįąnią yąl<ąijeųė Amerikos pą- 
siuntiniui Lietuvoje, p. Nore- 
nf ui, pagerbti.

Vietų: Chįęagų Towęvs Clųlp* 
505 N. Michigau Avę.

Norintieji pasakyti likietus 
yvą prašoku 'kreiptis į Pr. S. 
Biežį, CĄNąl 612% arba p. J. 
P. Rakštį, HAYipąrkęt 3555.

Prądžia 7 yal, vakąro,.

Stasys Petrauskas 
Chicagos Ligoninėje

P-a Stella Malinauskienė

ti lietuvių gyvenime, kaip pra
eityj. Bet v si esam tikri, kad 
gavusi poilsio ji greitai spėkąš 
ątgaus, ir to mes jai nuošird
žiai linkime. “Biue Goose Inn” 
bizni dabar veda ir menadže- 
riauja p. Mąlinauskiepės s.unuą, 
\Valter. J. J. Žukas.

Spalių 13 d.
Parengimui

Atsišaukimas.,

CLASSIFIED ADVERTJSEMEN TS
f?

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo >

PAĮEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
penteris ir dekoratorius. Darbą at
lieku gerai ir pigiai. J. Augaitis, 
1603 So. 50th Avė., Tel. CICERO. 
2633.

PAĮEŠKAU DARBO ųž bąrteųde- 
rį, houseman, būčerį ar janitorių. 
šitųo.ą darbus ęsu dirbęs. Galiu dir
bti įr kitokius i dąrbųs.' Rąsykįt ar 
pasaukite Ben Soląn, 5923 Š. Racine 
Avenue,’ NORmal 7479. '

-....................... .................... LT,’r. , J.
HELP WA^TEp—MALĖ ’

Darbininkų Reikia
PATYRĖ VAIKAI DIRBTUVĖMS 

SHOPBOYS
JAUNI SHOPMEN 

DIRBTUVĖSE PADĖJĖJAI 
AMATININKAI

L O O P 
EMPLOYMENT agency
28 E. JACKSON BLVD.

REIKALINGAS VYRAS kaipo 
Porteris dėl Road House. 5700 Wėst 
79th St., arba šaukite telefonu Sum- 
mif 86.8WL ‘ ‘

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui

UCtP KAUTEP—EĘMAMt 
Darbininkių Reikia

NAŠLĖ PARDUOS TAVERNĄ 
labai pigiai. Priežastis ■— mirtis. 
ENGlewood 7865.

mirtis.

PARDUODU ROADHOUSE su 
visais įrengimais. 5 kambariai ir 
štoras. Renda pigi. Priežastis par
davimo—moteriškei per sunku ap
sidirbti. 8200 Kean Ayenue.

PARDAVIMUI PIGIAI kendžių 
štoraą. Renda pigi. Atsišaukite 

3151 So: Halsted St.

120 AKRŲ FARMA, gera žemė, 
budinkai. Elektra, stakas, mašinos, 
derlius. Ant gero vieškelio, % my
lios nuo mokyklos. $7500, dalį įmo
kėti. E. Japp, Route 4, Wisconsin 
Delis, Wis.

IOWA VALSTIJOJ 120 akrų 
prie New ĮĮampton. Elektra, geri 
budinkai, niekad neišrenduoti.

CHARLES GOTT, 
New Hampton, Iowa.

Jau keliais atvejais buvo ra
šyta apie drg. Stasio Petrausko 
netikėtą susirgimą: prieš kelias 
savaites jis turėjo priepuolį ir 
liko suparatyžuotas.

Dąpąrtiniu laiku jįs žymiai 
pagerėjo, bęt yis ęįar toli gražu 
iki pasve'ikimo. Jis yra Cppk. 
Coųnty įigĮopiųęję (į ųykštas, 
kąmbąrys Drųųgaj, kurių 
jis turi apsčiai ir CĮpęągoje, 
prašųmi jįį ųplapkyti. Vizitavi
mo valandos: nuo 2 iki 4 P° 
pįetų ir nuo 7 įki 9 vakarąis.

Drg. Petrauskas labai daug 
veikė tarp Rockfordo lietuvių. 
Ten jo pastangomis liko sukur
ta pavyzdingiausia ir veikliau
sia draugija, kuri yra žinoma 
kaipo Rockfordo Lietuvių Kul
tūros Draugija.

Visi draugai ir pažįstami lin
ki Petrauskui kaip galima grei
čiau pasveikti.

Dėkoja Ųž Dalyvavi
mą Kūno Perkėlimo 
Apeigose

Vasąra jau praslinko, ir rų-' 
dųo,, žięnąos pįrmtakunas, jįųų 
miškus nudažė geltonai, ir dau
gy kasdien vis ankščiau tem
dina. Su vasara į atsiminimus 
nueina musų dienos praleistos 
žaliuojĮančiųose laukuose, pil
vuose, ežero pakrantėje, valan
dos praleistos pasivaikščioji
mams negausiuose, bet gražiuo
se Chicagos miškuose.

Gal dar turėsime “Bobų va
saros”, bus dar gražių dienų ir 
dažnai išvažiuosime į tas vie
ptas, kur vasarą linksmai leido
me laiką. Bet jeigu ir tų gra
žių dienų nebūtų, daugelis ne 
kartą ištruks iš miesto ir nu
važiuos, kad ir šaltą žiemos 
dieną, į vieną vietą, kur lietu
viai visuomet mėgsta užsukti 
ir praleisti kelias berupestingas 
valandas prie skaniai paruošto 
stalo ir stiklelio vyno, alaus ar 
“skaidriosios”. Ta vieta — tai 
“Blue Goose Inn”, prie Archer 
Avenue, Willo.w Springs mies
telyje, per kurį vasarą dažnai 
važiavom traukdami į piknikus 
ir išvažiavimus.

Naųjjęnų” Bęndroyė tarią 
širdingą! ąčiu vįąiem$ darbinin
kams., kųvįę pereitų sękmadie- 
nį pribuvę į Liberty Daržą, ne
žiūrint blogo oro, stojo prie, 
darbo ir pagelbėjo parengimą 
tvarkyti.

Š. ųo m i atsišaukiame į visus 
tuos ir vėl mums ateiti į tal-

MERGINA NAMŲ DARBUI. Ne- 
reik v^ti aębą sųąįįąį skalbei. Bęie 
poęos sjj Cphę.n, 533 Briąr,
LĄk?WW 9(331, popięt i? vakare.

REIKIA PLUMBERIAUS, nerei
kalaujanti, kad prigulėtų prie unijos. 
Gera alga, šaukite Mrs. GABRI- 
NES, Willow Springs 911J.

TURIU DVI BUČERNEŠ ir gro- 
sernes, vieną noriu parduoti.

858 West 33rd St.

80 AKRŲ FARMA Wisconsine 
pąrd,avimui arba mainymui ant 
Chicagos .prapertės. Su staku ir vi
sais įrengimais. Kreipkitės pas 
P. Gečą, 252$ W. 45th PI. ’

“Ma”

2 PATYRUSIŲ skudurų 
soęįerių- Ateikite dirbti piriųadįe- 
nį. pąiętięld įrori and Metai Co., 
1140 So, Ėąirfield Avd., KEDzie 
4078-

REIKIA patyrusio liąuor sėlsma- 
no, pardavinėti garsinamas ir pri
vatines rųšis. Meą turime visokių 
išdirbysčių. Geriausia propozicija. 
Cornell Distributing Co. 5648 So. 
Kedzie, HEMlpck 2320.

PARDAVIMUI BISHOP MAISTO 
krąųtųyė. Geroj vietoj. 5445 So. Bi- 
shop.

PARDAVIMUI GERAS buęernės- 
grosernės biznis arba mainysiu į na
mą. 1739 So. Halsted St., Box 2420.

Sekami darbjninkai ir darbi
ninkės esąte kviečianti patar
nauti sekmadienį, spalių 13 d. 
Libęrty darže, “Naujienų” ren
giamam “Automobilių Blit?“ 
krieg” parengime, ir būti 
že

dar-

Jupzo Buivydo Pądęką 
Draugajns '

j ^^^UdioiįyapaHiį^^^^Į^etu- 
vių Tautiškose Kapinėse įvyko 
labai įspūdingos” apeigos, kuo
met buvo perkelta kūnas Mari
jonos Buivydienės iš loto į kop
lytėlę.

Perkėlimo apeigose dalyvavo 
skaitlinga kelių šimtų minia 
žmonių. Kardano varpai skam
bėjo lydint kūną į koplyčią, kur 
vėliaus prasidėjo rūpestingai 
priruoštos ceremonijos. Stasys 
Rimkus su dūdų ansambliu su
dainavo keletą muzikos kurinių 
ir V. B. Ambrose pasakė gedu
lo kalbą. Pa ceremonijų visi 
dalyviai buvo pakviesti pas p. 
Liepą užkandžiai.

šia proga p. Juozas Buivy
das nori padėkoti visiems da
lyviams, kurtę tą dieną atsilan
kė kapinėse ir dalyvavo perkė
limo apeigose. Draugas.

Ten galima gauti ištikro ge
riausią vištieną Chicagoj ir už
kandžių, kurie “visuomet patai
ko į tašką” — panaudojus an
glišką frazę. Ten ga^irpa sma;, 
giai valandėlę praleisti ir pasi-^ 
kalbėti kasdieninio gy'vęnįmo 
menkniekiais ar rimtomis pro
blemomis su labai įdomia, sa
votiška fįlozofiją per.siepiusią, 
daug gyvenime patyrusią p-ia 
Stella Mąlįnaųskicne. Ji yrą tos 
gražios vietos, “Blue Goose ląn” 
savininkė, ir visąs Willo\v 
Springs miestelis jos niękuojnet 
nevadipą kitaip kąip “Mą”.

Ten, Chicagos paąonėj, ji jau 
kelinti metai. Vienu laiku ji 
gyveno 18-to j Apylinkėj, ir sa
vo sugestijomis, apsukrumu ir 
pagalba yra padariusi daug ge
ro “Naujienoms”, kuriuos tais 
laikais dar buvo palyginamai 
neseniai išsiritę “iš vystyklų”.

10 vai. ryto.
J. Bačiunas 
A. Nąrbytas 
J. Pučkoriits 
X. Shąikus 
Ę. Galskis 
R. Shąikus 
J. Martinaitis 
J. Tunąosą 
Arthur Tujnosa 
Nicius 
ĄrtišąusĮsas 
Bulis 
L. Burbą 
J. Jasįnskąs 
J. šuniška 
F. Ąlvikis 
Joscphinę Miįįer 
Valeria Ladįgą

, .A- > . ;
J. A^cila < A 

< P. Švelnis W t .

K.

<■«•

Jos skaitlingiems draugams 
bus nesmagų sužinoti, kad p. 
Mal ųauskienė dabąr ne kaip 
jaučiasi ir dažnai sirguliuoją. 
NegaĮi |ąip energingai dalyvau-

Metinės Mirties Sukaktuvės

ANTANINA STR0ZDIENE

MEĘG.INA ĄRBA APYSENĖ mo- 
teris.' p(yįžidrė.tVmažu? vaikus ‘ ir 
padėti p.rie namų. Gerą ąlgą ir geri 
namąį. Gyvehįmąą vietoj. 6600 So. 
Stąte/St'., 1 aukštas. zz

HLLP vvąnted-malė-femal)e
pąrbininkų-Darbininkių Reikia

;■ 50, VAIKINŲ IR MERGINŲ dirb
tuvių ir šapų darbui,, sų patyrimu 
ar hė- Pastovus darbas. Algos nuo 
s30 vąjandįai. Wabąsh Emp-
loymęųt Agency, Room 900, 202 S. 
Stąte Št.

REIKALINGAS ŽMOGUS, mo
kantis karpęnterįo ir abelnai prie 
taisymo namų ant farmos netoli 
Chicagos. Darbas ąnt kokių 3 mė
nesių ar ilgiau. Šaukite Albany 
1213.

PARDAVIMUI NAMAS su bizniu 
bučėrnė ir groserpė. Darbo yra už
tektinai dėl 5 žmonių. Yra Midwest 
štoras. Priežastis liga. 1424 West 
61st St.

PARDAVIMUI 87 akrų farma su 
gerąis bųdinkąis. Juodžemis 80 ake- 
rių dirbamos ir miškas. 80 mylių 
nuo Chicagos.

Taipgi 40 akrų geras juodžemis 
)rie cementuoto kelio, 90 mylių nuo 

Chicagos. Yra namas. Parduosiu pi
giai. 2462 W. 46 PI., Chicago.

REIKALINGAS PATYRĘS bar- 
tendėris. Turi kalbėti gerai angliš
kai ir turėti rekomendacijas. Tel. 
Albany 1213.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė, labai greitai, nes priverstas 
apleisti miestą. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant privatiško namo. 
Šaukite VICtory 4849.

Aš TURIU ant pardavimo gyvu
lius ir padargus. Taipgi galinga ren- 
davoti 40 akrų. Arti prie Chicagos, 
ant 147 tarpę Cantor ir Ridgeland 
Avė. Nate Fisher, Tinley Park, III.

PROFESSIONAL SERVICE 
Pyątesio^is Patąrnayima

AR TURI FISTULĄ ARBA HE- 
MMOROIDUS? Aš- prisakysiu, ka'ip 
aš buvau išgydjJ*tas. Atsiųskit štam
puotą konvertą. H, A. Bergman, P. 
O. B.ox 251, Chįcago, III.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Statytojai ir Kontraktoriai

SUSIRINKIMAI
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU

GYSTĖ laikys mėnesinį susirinkimą 
sėklnąd-, spalių/ 13 d„ 1940, Chida- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. 12 >'val. dieną. Visi na
riai vajądanky.tį, nęs yrai
daug svarbių taipgi kųpe
esate pasilikę'Sų 'įtnokesčiais biįti- 
naį apsimokėkime, kad neliktumėte 
suspeųduoti nuo pąšalpos.
\ Kąųlakis, rąst.

Lietuvių Vyrų ir
j6; Klubo mėnesinis 

:nedelioj, ' spalių

lįįyąlandą $0 P$t.
.ątsi’lan- 

psvaretimui.
■,:Y33 S. Central Ąv.

C. J. ZELVIS
BUILDING KONTRAKTORIAI
Statom naujus, ir taisom senus 

namus. Muro, cemento ir karpente- 
rystės darbus atliekam prieinama 
kaina. Lengvais išmokėjimais arba 
cash nupiginta kaina dabar. Taipgi 
apskaičiuojame ugnies nuostolius ir 
patarnaujam apdraudos reikaluose. 
2716 W. 42nd St'. Lafayette 0331

FARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

PAĮEŠKAU PUSININKO Road 
House biznyje. Vienam sunku biznį 
vesti. 5700 W. 79.th St., Stickney.

Garfįęld Pą 
Moterų Pašęlp 
susirinkimas'T

CLOTUES ĄND FURS 
Drabužiai 1 -Kąiiiniąi

WHOLESALĘ IŠDIRBĖJO užsi
darymas. Madų parodų ir salesma- 
rių pavyzdiniai kautai ir Chubbies 
tik $24.50 iki $59. Taipgi 2 Hudson 
Seal kautai verti $250 dabar tik 
$125. Jade Furs, 162 N. State St., 
Suite 401. .

REAL ES^ATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimui
MARQUETTE PARKE

Pardavimui ar rendavimui 2 vė
liausios mados namai, ką tik bai
giami statyti, po 4 ir 5 kambarius. 
3007—3(111 W. 71st St. Kas ką tu
rite mainyti, perkant mažas įmokė- 
jimas. Turiu daug visokių kitokių 
namų, mažų ir didelių. Galima 
giai pirkti arba mainyti.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avenue.

Rcpublic 3713 
Vakarais ProL\>cct 0176.

pj

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

• M- Maąąliįski

Jeigu ųeįuri piųigų, kręip7 
įeis į Naujienų sp.ulką,— 
gąusi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. JHalsted St.
CHICAGO, ILL.

'TAVERNAS SU 4 KAMBARIAIS 
užpakaly. Naujai išdekoruota. Gera 
kampinė vieta. Renda nebrangi. 
Kreipkitės: Jos. J. Radomski, 2259 
W. 23 Place, CANal 6369.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
visais fikčeriais, arba išręnduosiu 
už pigią rendą. 3827 So. Emerald 
Avenue.

2 aukštu mūrinis namas, su ta- 
verno b.izniu, karšto vandens šilu
ma. Parduosim ar mainysim. Prie
žastis—liga. Frank ir Nellie Yasius, 
739 E. 92 Place.

PARDAVIMUI TAVERNAS, se
nai įsteigtas, ant gero kampo. 1724 
Węst 47 th S t.

PARSIDUODA ARBA MAINYSIM.
Priemiesty Chicagos 40 akrų far

ma, geriausia žemė, budinkai ir vi
sos mašinos, • $5,650. Marąuette Par
ke lotas arti 63-čios $550.00. 72nd 
ir Campbell Avenue, platus lotas 
$800. Taipgi 3 lotai visi platus $350 
už visus. Dviflatis muro, apšildo
mas, kampas, Marąuette Parke 
$7500. Clearinge 6 kambarių katedž 
apšildoma $2,950. 13 flatų apart-
mentas neša rendas suvirš $500 į 
mėnesį, $21,000. Northside 4 flatų 
muro namas forcloseris, $3,500 pilna 
kaina. Mažai tereikia įnešti. 
CHAS. URNICH (Kazys Urnikis), 

2500 West 63rd St.
Phonę: Prospect 6025.

MARQUETTE PARK APYLINKĖJ
2 FLATŲ NAMAS, su 6 kamba

riais, sun porčiu, 2 karų mūriniu 
garažu, karšto vandens šiluma,. 37 
pėdų lotas. Lankuoti tarpduriai, 
venetian uždangalai, .įmūryta vana 
su ehpwer, kabinetu sinka, gašiniš 
pečius, elektrinė refrigeracija. Vis
kas Al stovy. Renda $120 mėne
siui. Parsiduoda už $8,350—įmokėti 
$3800. Lengvi išmokėjimai. Kalbė
kite angliškai kada šauksite. HEM- 
LOCK 0259.

2’/2 AUKŠTŲ MŪRINIS, 44th ir 
Artęsian, 5 ir 3 kamb. flatai. Karš
tu vandeniu apšildymas 1-mas auk
štas. 2 karų garažas. Mortgičius 
$4300, mokėjimai $42 mėnesiui. Kai
na $7500. Privatinis asmuo, neda
rysim mainų. LĄFayette 9426.

160 AKRŲ, SU DELCO įrengimu, 
gąsdino pumpa, rakandai. Leonard 
Breggs, Athelstane, Wisconsin.

FURNISHED ROOMS —TO RĘNT 
G y venimui Kambariai

PATOGUS KAMBARYS vaiki
nui. Savaitiniai arba nuo mėnesio; 
yra maudynė ir apšildymas. Kreip
kitės: 2435 So. Leavitt St.

RĘNDAI FURNIŠIUOTI kamba
riai, kampinis namas, daug šviesos, 
pigi renda. 2901 So. Emerald, 1-as 
aukštas užpakaly.

.-J RENDON -KAMBARYS, furnišuo- 
tas, apšildytas, vaikinui ar mergi
nai. Prie mažps šeimynos. 5343 So. 
Sacramento.

RENDON FURNIŠUOTAS kamba
rys. Pavieniui vyrui, apšildytas. 
Prie mažos šeimynas. Yra garažus. 
Su valgiu ar be. Nettie Zawak, 823 
W. 49 PI.

KAMBARYS RENDAI, geram ir 
atsakomingam asmeniui, arba porai 
be vaikų. Su valgiu ar be. Galima 
ir virtuve naudotis. Prie mažos šei
mynos. 6429 S. Damen Avė., 1 auk
štas.

Persiskyrė sų šiuo pąsąulių 
14 d. spalių mėn., 1939 m., su
laukus pusės amžiaus, gimus 
Ęjreį., Kauno Redyboje.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, 4 sūnūs Joną, An
taną, Vytautą ir "Raymond ir 
marčią Pauliną i? kitas gimi
nes.

Lįųdnąi ątęninčįai rųusų 
brangios moteries ir motinėlės 
bus laikomos Šv. Mišios Šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje 13 d. 
ępąlįų m. p4,0 m. 12:00 vai. 
dienos. Kviečiame višus gi
mines draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldąs. Me§ 
Tave Nfusų b.ranjp°ji moteris 
ir motinėle niekuomet neuž
miršime. Tu pas mu? jąu pe- 
besuęrįši, bet mes ąnksciaus ar 
vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka
Vyras, Sūnus, Marčia 

ir Giminės

PARSIDUODA PIGIAI 2 aukštų 
mūrinis namas, gerame stovyje, 2 
po 5 kambarius ir beismantę 3 kam
barių flatas. Karštu vandeniu apšil
domas. Ant Rockwell ir 72 gat. Ma
tykite savininką. 2710 W. 59 St. 
tel. PROspect 6977.

RENDAI APŠILDOMAS kamba
rys su ar be valgio. Prie suaugusios 
šeimynos. 6231 So. Sacramento'Avė. 
Antras aukštas.

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vaikino, be valgio, šviesus ir apšil
domas, pusė bloko nuo Archer Av. 
4014 Brlghton PI., 2nd Fl.

PARSIDUODA GROSERNĖ. Ei
nantis biznis, gera vieta. Pardavimo 
prięžąstį patirsite vietoje. 2124' W. 
Cpųlter (arba 25 gatvė).

• PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
iai įrengtas, visokių tautų apgyven
ąs. 2235 W. Cermak Road.' '•••••••

PARSIDUODA TAVERNAS. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie 
dirbtuvių. Pigiai. 4314 So, Ashland 
Avenue. <

MADŲ
2 KRAUTUVĖS, ŠOKIŲ SALĖ 

ir 9, flatai, kąmpinis mūrinis na
mas. Pataisymaį reikaĮingi. Pilna 
kaina $4800. Town of Lake apylin
kėje. ^400 So. Honore, VIRginia 
9075,

SPECIALUS BARGENAI
2 fl.' po 5 kamb. ir 3 kamb. beis- 

monte, gražus muro namas—apšil
domas. Nauja apielinkė. Kaina tik 
$6950.

4 fl. po 4 kamb., muro namas, 
apšildomas. Randasi Marąuette Par- 

Kaina $950j0. Įmokėti $4500.
K. J. macke-mačiukas 
2346 'W. 69th St. 2 aukštas.

Tel. PROspect 3140

kc.

di- 
pri-

FURNISHED ROOMS—WANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

REIKALINGAS KAMBARYS pa
vieniui vyrui. Kad butų atskirai 
nuo šeimynos, attikę arba bęisman- 
te, tinkamai įrengtas, šaukite te
lefonu, P. Matkus, EįORchester 6817, 
šeštadienio vakare tarp 7 ir 8, sek
madienio ryte tarpe 8 ir 10.GAZOLINO STOTIS PARDAVI

MUI. 12,000. galionų .per mėnesį. 150 
pėėų gre^a Archer Avė. 2 aukštų 
mūrinis namas su karšto vandens 
Šiluma. Atiduosiu pigiai. 5103 Ar- 
^hęr Avęnuę. 

< s _______________

MARQUETTE PARKE
8 KAMBARIŲ COTTAGE ant 

muro, pamato. Karštą vandens ši- 
lurvi. Kaina $4500.

3-FLATŲ PO 5 KAMBARIUS, 
štymo šiluma, $9,300.

4 FLATŲ, 2 PO 6 ir 2 po 4, dar
gi 3 kambariai beismonte. stymo 
šiluma, 4 karų muro gai'ažas. 
$16000.

ĘRIDGEPORTE
8 FLATŲ NAMAS, pečiais apšil

domas, su maudynėmis, geram sto
vy. $8500.

ANT LITUANICA GATVĖS, 2 
flatų po 6 kamb.. 1-mas aukštas 
įkarštu vandeniu apšildomas, 2 karų 
muro garažas. $6000.

5749 S. CARPENTER, 5 ir 6 
kambariai, 2 furnisaį. Parsiduoda 
pigiai.
. Mes taipgi tųripię daug kitų ge- 
yų pirkinių. Ątdara spkmadięniais 
nuo 10 iki 4.

BRIDGEPORT REALTY CO. 
953 West 31 St. 

Tel. YARDS 0311.
SHIMKUS and COSTELLO

PATTERN BOOK FOR RENT—IN GENERAL 
Reųddąi—Bendrai

' Mr. Jašmonias 
K. P. Deveikis 
J. Milaševičius 
Mr. Dainius 
M. Kondroška 
Al. šmotelis 
J[. Pranokus 
B. Barųiškis 
B. Shumakaris

Rypkevičienė
Misevičienė 
Julia Dainienė
M. Jasinskienė 
Mrs. O. Vilieųė 
B. Lauęaitė 
ĄIrs. ĮiadišųuskieRė 
S. Rimkunas
N. Jakubka 
P. Skurkis 
J. Ascilla 
J. Budris 
D. Miller 
F. Sutkus 
J. Tikutis 
B. Ęęrgeyjįs

Pereitą sekmadienį gana 
delį skaitlių darbininkų
siuntė Chięagos L;et. Vyrų cho
rus, “Pirmyn” Choras, Naujos 
Gadynės Cįioras ir Kultūros 
Ratelio Choras.

Tikimės, kad ir šį nedeldienį 
ir kjti chorai prisius po keletą 
darbininkų.

Iš anksto tariame visiems da
lyviams širdingą ačiū.

T. Rypkevičia.

RENDON PUSĖ FLATO (3 kam
bariai) arba pavieni kamb. Karštu 
vandeniu' a.pšiįdyti. HEMlock 1655. 
6047 So. Sacramento.T

A-.y.WAWĄ
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ĘASPĄHAS DABULSKIS 
(gyveno 3212 S. Green Si.)
Mirė spalio 9 d., J94Q m., 10 

vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Tauragės 

ap?., Pagramančiu p.ąr., Ma- 
tiškių kaime.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Anastaziją (.po tėvais 
Mukiutė), dukterį Oną Ma
čią, žergtą gįtąnlęy, tris sųnu? 
Joną, Antaną ir Vipčentą, du 
brolius Kazimierą ir Juozapą 
ir dąug kitų giminių.

Kūnas pašarvųtąs IVJažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Ave: Laidotuvės įvyks pirma
dienį, spalio 14 d. koplyęios 
8 vai. ryto, buą atlydėtas į šv. 
Jurgio par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos ųž 
velionio sielą. Po .pamąldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame, visus 
gimines, drąsus ų pažįsta
mus dalyvauti • laidotuvėse.

Nubudę lieka,
Moteris, Duktė, Žęn|ąs, 
Sunai, Broliai, Giminės

Laid. dir. S., P. . Mažeika, 
tel. YARds 1138.

W
 Vestuvęms; Ęan- 
kietaiųs, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mąms 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

KAINĄ 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kųrįą gąHtę gauti pas 
piųs. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS

MQDEĘN1ŠKĄS TAVERNAS, 
daro gerą pelną. Įsteigtas .prieš 3M 
ynetų dabartinio savininko. Kaina
vo $2000 įrengti. Dabąr siūlomas 
pąrdąviąiųi pigiai,” nęs savininkas 
turi kitą biznį. 434 Wėst 31st St.

FURNITUBE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui
PARDAVIMUI ALIEJINIS PE

ČIUS, vartotas tik 4 mėnesius, už 
pusę kainos. Informacijų šaukite 
tarpe 1 ir 2 vai. pppiet, BOUlevard 
9726.

PARDAVIMUI taverno fikčeriai. 
Pįlnai įrę.ngta. 116 E. 95 St.

VYHŲLESALE furniture 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informącijų. 
Vien tik nacionalini žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Šųnus, 6343 S. W«stern Avė., Chi- 
cago, III- Phone Republię 6051.

PARDAVIMUI AR RENDAI ta
vernas su virtuve ir gyvenimui 
kambariais. Gerai einantis biznis 
int (įąug vartojamos gatvės. Labai 
tiktų didelei šeimynai, kuriai ne- 
ieikėtų samdyti darbiriinkų.' šauUi- 
e HĄYmarket Q597 prieš 2 vaĮ. 
klauskite savininko.

6 KAMBARIŲ COTTAGĘ, kapšto 
vandens šiluma, pušinės grindys, 2 
karų garažas. $3000 cash. VIRginia 
2825, 1618 West 32 PI.

a. prašome atvažiuoti Ir a 
tafta. '3245 WeŽt 03rd “St*.Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE

PARSIDUODA TAVERNAS. Vie
ta gera, biznte gerai išdirbtas._5 
lįiambąriai gyvenąnui “ ' ' 
gi renda. Pi'ašdr— 
iurėti

1739 So .Hfąlstęft 
Chicago, niV 1
L ,••,** * . / * » a.rfi i/

VardasĮp Ų V ĘI k I y
kvietkininkAs

Gjčlę? Vestuvėms, Bankietams 
ir iPagrabams’

3316 Sft, Hahtęd ętręet 
Tel. VAROS 730?

Mieątas

; ...........a......... ..........................
'• ’ N*:**

/ —r-n-r - rT-iri-r—-

SU $100 JUS PRADEDATE 
įgyti nuosavą namą, 6 kamb.ąrių, 
visiškai naujoj apylinkėj. Gražus 
narnai. Tįk keletą minučių nuo Qak 
Park. mėnęsihįai išmokėjimai. 
Ėox 976. 1739 So. Halsted St. ‘

Ęenikite tuos, kurie 
garsinasi 

•NAUJIENOSE”
J, ■ * i
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RYTO T--
“NAUJIENŲ” RENGIAMAS 
“AUTOMOBILIŲ BLITZKRIEG AS”

Liberty Grove Darže
Willow Springs Road, truputis į šiaurę nuo Archer 
avenue. Pradžia 2 valandą po pietų. (Prašom visų 
susirinkti anksti, nes programas ilgokas, “Blitzkrie- 
gas” susideda iš virš 10 labai Įdomių numerių, o da
bar jau temsta gana anksti).

Bilietai — tik 25 centai
Kas bilietus pirko pereitą sekmadienį, tiems naujų 
nereikės. Tie patys bus geri.

Prieš ir po programo — šokiai ir Dovanos.
“NAUJIENOS” ir patys “Blitzkriegininkai” Bob 
McKenzie ir Bill Kurauskas, su visais savo pagelbi- 
ninkais, kviečia visus Chicagos ir apylinkės lietuvius 
kuoskaitlingiausiai susirinkti. Programų visi bus 
daugiau negu patenkinti.

ORAS?
Visi pranašai sako, kad bus geras.

' X------------X------------ X

Geras, įdomus programas, šokiai, stiklas alaus prie 
baro, dovanos, gražus oras, proga praleisti dar vi:- 
ną dieną už miesto durnų — ko daugiau reikia!

Rytoj bukim visi LIBERTY Grove DARŽE!

REGISTRACIJOS STOTYS KARIUOMENĖS 
AMŽIAUS VYRAMS

(Registracijos diena yra ateinantis trečiadienis, spalių 16 d. 
Stotys bus atdaros nuo 7-tos ryto iki 9-tos vakare. Registruo
tis privalo visi vyrai nuo 21 iki 35 metų amžiaus, nevedę, vedę, 
piliečiai ir nepiliečiai. Registruotis reikia savo precinkto sto* 
trje.)

Prezidentas FDR 
Leido Bužams 
Pasilikti Amerikoj

Jų “golgota” pasibaigė
Roselandiečiai Motiejus Bu

žas ir jo žmona, 10544 Edbrooke 
avenue, gali pasigirti, kad pats 
prezidentas F. D. Rooseveltas 
davė jiems teisę pasilikti šioj 
šalyj ir ilgainiui tapti pilie
čiais.

Kaip jau buvo rašyta keletu 
kartų “Naujienose”, už nelega
li įvaž’avimą į Ameriką Bužai 
buvo nuteisti deportacijai. Bet 
kai atėjo laikas deportuoti, pa
sirodė, kad nėra kur juos de
portuoti. Bužai nebeturėjo Lie
tuvos pilietybės, ir nebeturėjo 
Kanados pilietybės — mat, iš 
Kanados jie nelegaliai įvažia
vo. Jų reikalas atsidūrė kon
grese, ir kongresas priėmė pa
tvarkymą leisti Bužams čia pa
silikti, bet atėmė jiems teisę 
būti piliečiais.

Prezidentas Rooseveltas tą 
patvarkymą vetavo. Bužai ga
lės palikti Amerikos piliečia's, 
bet prieš tai turi sutvarkyti sa
vo įvažiavimą — tai yra, pada
ryti jj legaliu.

Laiku Susirinkim 
Ir Traukim į “N-nų” 
“Biitzkriegą”!
Sekmadienį Joniškiečių Kliubo 

susirinkimas

Joniškiečių Labdarybės Kul
tūros Kliubo reguliaris susirin
kimas įvyks sekmadienį, spalių 
13 d., Hollyvvood Inn svetainėj, 
2417 W. 43rd St., 1 vai. po pie
tų.

Kadangi tą pačią dieną * Nau
jienų” automobilių “britzkrie- 
gas” bus atkartotas Liberty 
darže, tai visų kliubo narių 
prašome laikų susirinkti ir at
likti labai svarbius kliubo rei
kalus apie įvykstantį spalių 20 
d. 1940 15 metų kliubo jubilie
jų ir po to vykti į “britzkrie- 
gą”.

Sekmadienį, spalių 20 d., to
je pačioje Hollywood svetainė
je, 2417 W. 43rd St., įvyks di
delis šurum-burum kliubo 15 
metų jubiliejaus bankiėtas. Bus 
šauni vakarienė, dainos,
bos ir kitų įvairenybių. Na
riams įžanga bus veltui, gi sve
čiams, dalyvaujantiems vaka

rienėje ir šokiuose, tik 50 cen- 
tu-

Jonišikečiai niekad neatsisa
ko dalyvauti kitų draugijų bei 
kliubų jubiliejuose, tad ir mes 
išdrįstame užkviesti kitas drau
gijas ir kliubus dalyvauti musų 
15 metų sukaktuvėse. Visus 
priimsime ir pavaišinsime iš gi
lumos širdies.

B. V. “Kamisaras”.

Ryt Naujos Gadynės 
“M-Day” Šokiai

Naujas Gadynės . Choras ry
toj vakare rengia kortų ir šo
kių “M—DAY” balių, New Mar- 
ąuette salėj, 69th ir Western 
Avenue.

Po “Naujienų” ilgai laukto 
<rblitzkriego” Liberty Darže, 
Naujagadyniečiai kviečia visus 
užvažiuoti į jų rengiamą ba
lių.

Trisdešimts šeši prizai kortų 
lošėjams, penki prizai su įžan
gos bilietais. Prie to, dainos, 
užkandžiai ir šokiai prie geros 
lietuviškos muzikos.

Šokiai prasideda 7 vai. va
kare. — Choro Nariai.

Susirinkimai, 0 
Po Susirinkimų — 
“Blitzkriegas”

žinutės Iš Cicero
CICERO. — S.L.A. 301 kuo

pa laikys savo mėnesį susirin
kimą 14 dieną, pirmadienio va
kare, J. Shameto svetainėj, 1500 
So. 49th Avė. Nariai ir norin
ti tapti nariais ateikite, dabar 
kaip tik laikas, įstojimo nerei
kia mokėti.

Tarp Klovainiečių
Klova niečių kliubas iš po va

saros atostogų turės savo mė
nesinį susirinkimą šį sekmadie
nį, 2 valandą po pietų, t irgi Joe 
Shameto svetainėj, 1500 South 
49th Avė. Nariai ateikite visi A , 
laiku. Po susirinkimo visi va
žiuoja Liberty daržan pamatyti 
“Blitzkriego”. Kad tik oras bu
tų palankus — pamatysime to, 
ko dar nesame matę. Tai pir
mas toks įvykis lietuvių tarpe. 
Atvažiuokite kas tik gal.t, o 
tikrai nesigailėsite.

Parengimas
šį vakarą šaunus parengimas 

kai- Tautiškų Seserų draugijos, She- 
’mato svetainėj. Gera muzika, 
skanus užkandžiai ir gėrimai.

D.

[ Rytoj NAUJIENŲ

Radio Programas
DAINUOJA “NAUJOS GADYNES” CHORO MERGAIČIŲ TRIO: LILIJA STUPARAI- 

TE, VALERIJA LADYGAITĖ IR JOSEPHINE MILLERIUTE

Vėliausių ' Pasaulio Žinių Apžvalga—Pranešimai iš Chicagos Lietuvių Veikimo.

Iš Stoties W. G. E . S. 1360 Kilocycles
11 VALANJĄ RYTO.

Maloniai kvieiiam visus šio gražaus programo pasiklausyti!

NAUJI 1941 
AUTOMOBILIAI

Sudriko Radio
Valanda

WCFL, 970 K. 5:30 iki 6:30 
sekmadienio vakare. Radio cho
ras, duetai, solistai, juokdarys, 
Makalai. Visa valanda linksmy
bės ir dainų. 15 muzikantų ra
dio simfonijos orkestras.

širdingai esate kviečiami pa
siklausyti. Leidėjai Jos. F. Bud- 
rik rakandų ir radio krautuvė, 
3409-11 S. Halsted St., Budrik 
Furniture Annex, 3417-21 So. 
Halsted St. —Pranešėjas.

Gražios Dainos, Patari
mai, Muzika, t. t.

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES rytoj, sekmadie
nį, 11:30 valandą prieš piet, ir 
pasiklausyti gražių lietuviškų 
dainų ir muzikos. Be to, kal
bės patarėjas adv. K. Gugis.

Programo vedėjas A. žilius 
praneš daug gerų žinių iš Pro- 
gress krautuvės didelio spalių 
mėnesio išpardavimo, kur yra 
progos visiems nusipirkti viso
kias namų reikmenis nepapras
tai sumažintomis kainomis. Ma
lonėkite pasiklausyti.

Ęep. Z. Z.

Red. Atsakymai:
P. Samoškai: — Tamstos už

metimas “Naujienoms”, prisių
stas su korespondencija apie 
Jaunimo Kultūros Ratelio šo
kius, yra nepamatuotas. Rate
lio parengimams “Naujienos” 
visuomet davė vietos, ir jei vie
ną ar kitą korespondenciją apie 
parengimus neįdėjo, tai tiktai 
dėlto, kad kartais apie tą da
lyką, vienu ir tuo pačiu laiku, 
sueidavo net kelios korespon
dencijos, kas dažnai atsitinka, 
kai keli asmenys koresponden- 
cijaą rašo vieną parengimą gar
sindami. Tamsta neturi pama
to užmetimų daryti dar ir dėl
to, kad retai kuri tamstos pa
ties rašyta korespondencija Ra
telio reikalais nebuvo sunaudo
ta. Tamstos užmetimas rodo 
greičiausiai tiktai blogus norus, 
kuriais ne vienas Ratelio valdy
bos narys bando atsilyginti 
“Naujienoms” už vietą, kurią 
šis dienraštis Rateliui visuomet 
mielai suteikia, visai neklaus
damas kas Ratelį kontroliuoja 
ir kam jo valdyba yra linkusi 
tarnauti.

Jaunimo Kultūros 
Ratelio Šokiai

Rytoj vakare įvyks lietuviš
kų šokių, dainų ir visokių-viso- 
kiausių žaidimų vakaras, kuri 
rengia Lietuvių Jaunimo Kultū
ros Ratelis. Šokiai įvyks Holly- 
wood svetainėje, 2417 W. 43rd 
street, ir prasidės apie- 6:00 va
landą vakare.

Gros Ratelio orkestras.
Atsilankykite visi, seni ir 

jauni, nes visi galėsime sma
giai laiką praleisti.' P. S.

• Pakliuvęs po mechanišku 
piuklo, žuvo 25 metų Paul Hod- 
ges, bernas ūky j ties 107 th ir 
Archer aventie, Lemento vajš- 

| čiuje.

T

• ST.‘ LGUIS, MO; — R^sa
lio McRee, kuri liko išrink
ta baliaus karalaite.

CHICAGO. — Frank Nit- 
li, Chicagos padugnių va
das, kuris pasidavė polici
jai.

VAKAR CHICAGOJE
• 27 metų chicagietis Char

les Curtwright, 9220 S. Win- 
chester, nusižudė valgykloj ad
resu 3204 W. North avenue. 
Jis palike- raštelį su žodžiais, 
“Aš esu blogas sūnūs, menkas 
patriotas ir nekoks krikščio
nis”. 7

• Ties 1034 W. Monroe st., 
krito gatvėj ir mirė nežinomas 
apie 50 metų vyras. Rūbuose 
buvo teamsterlų unijos ženkle
lis.

• Sanitariniam kanale, prie 
Blue Island, buvo atrastas ne
gyvas 67 metų chicagietis, Mi- 
ehael Stvelonsky, 12221 Green 
street.

• Išgėrusi nuodų mirė 33 
metų moteriškė, trijų vaikų mo
tina, Sophia Skibinski. Gyveno 
ad. 8827 Buffalo avenue.

• Adresu 1217 Ąlbion avė., 
smarkiai loję, kaukė šuo. Po
licija nuėjo žiūrėti kame daly
kas — ir namo viduj rado šu
nies šeimininką, ir namo savi
ninką, George Lawrence Cole, 
negyvą.

e Neseniai miręs gubernato
rius Henry Horner paliko $50,- 
000 turto. Vakar jo testamen- 
tasr buvo įteiktas Cook apskri
čio probate teismui.

Sako, Gausite 30 
Mylių Su Galionu!
Nash išdirbėjai šį metą pra

dės konkuruoti su “žemesnių 
kainų” automobilias, Ford, 
Chevrolet ir Plymouth. Tai kon
kurencijai Nash inžinieriai iš
dirbo ne tik naują automobilį, 
bet ir naujos rųšies inžiną, vei
kiantį šiek-tiek nauju princi
pu.

Tas automobilis vadinamas 
“Nash Ambassador 600”. Nors 
jis įeina į “žemesnės kainos” 
karų klasę, jis yra didelis — 
194 colių nuo vienč galo iki ki
to. Priešakinė sėdynė yra 5 pė
dų platumo. Reiškia, po 3 žmo
nes lengvai gali susėsti ir prie
šaky ir užpakaly.

Išdirbėjai sako, kad tokį au
tomobilį jie buvo sudėję jau 
prieš tr s metus bet jo nesiū
lijo publikai iki jis buvo pil
nai išmėgintas ir patobulintas. 
Dabar, jie sako, tas naujas in- 
žinas tikrai išbėgs nors tarpe 
25 ir 30 mylių su 'vienu galio
nu gaso, o gal net ir daugiau. 
Jų mėginimuose tas inžinas iš
bėgo vidutiniai apie 32 mylias 
su galionu. BRM

Gimimai
Chicagoj

(Informacijos paimtos iš gi
mimų rekordų Chicagos miesto 
Sveikatos Departamente.)

' STENZOSKI, ----------- , 4215
South Sacramenlo Avenue, gi
mė rugsėjo 23, tėvai: Stephen 
ir Katherine.

LAKOWITCH, -----------, 342
West 47th Street, gimė rugsė
jo 26, tėvai: Joseph ir Kath- 
leen.

JOZAITES, —----------- , 456
West 42nd Street, gimė rugsė
jo 25, tėvai: Edward ir Stella.

MARKUS, George, 3805 No. 
Oconto Avenue, gimė rugsėjo 
30, tėvai: Henry ir jFlorence.

ROMAN, Sharon, 4010 South 
Campbell Avenue, gimė rugsė
jo 23, tėvai: Joseph ir Peggy.

KASULES, Anita, V., 948 N. 
Winchester Avenue, gimė rug
sėjo 30, tėvai: Albert ir Re
gina.

DULSKI, Frances J., 4758 
South Hamlin Avenue, gimė 
rugsėjo 29, tėvai: Frank ir He- 
len.

TENIKAT, Laurel Jean, 4240 
West Adams Street, gimė spa
lių 2, tėvai: John ir Kathleen.

GŪDAS, John H. Jr., 2648 
West Cullerton Stręet, gimė 
rugsėjo 23, tėvai John ir Lil- 
lian.

MASILIONIS, Jerome M., 
2315 South Oakley Avenue, gi- 
mė drugsėjo 28, tėvai: Michael 
ir Mary.

STRANCE, Joseph C., 9773 
Ingleside Avenue, gimė rugsė
jo 24, tėvai: Kazmir ir Jėnnie.

WAL0N, ------ ——, 4818
Bernice Avenue, gimė rugsėjo 
29, tėvai: Walter ir Irma.

PROVISO APYGARDA

(Tęsinys)
Precincts 43, 44, 45, 46, 47, 

48 and 49—Irving School, 17th 
and Warren sts., Maywood.

Precinct 50—Nixon, New- 
castle and Portsmouth, West- 
chester.

Precincts 51, 52, 53 and 54 
—Washington School, S. Ele- 
venth av., Washington-May- 
wood.

Precinct 55—Proviso Town- 
ship High School, Maywood.

Precinct 56 — Washington 
School, S. Eleventh and Wa- 
shington blvd.

Precinct 57—Proviso Town- 
ship.

Precinct 58—Maywood.
Precinct 59 — Washingt-on 

School, S. Eleventh avė. and 
Washington blvd., May\vood.

Precinct 60—Proviso Town- 
Ship High School, Maywood.

Precints 61, 62, 63, 64, 65, 
66 and 67—Grant White, Circle 
av. and Randolph, Forest Park.

Precinct 68—Garfield, Han- 
nab av. and Jack.son blvd., Fo
rest Park.

Precinct 69 — Field-Steven- 
son, 926 Ferdinand av.

Precints, 70, 71 and 72— 
Garfield, Hannah av. and Jack- 
son blvd., Forest Park.

Precints 73 and 74—Field- 
Stevenson, 926 Ferdinand av., 
Forest Park.

Precinctsi 75, 76 and 77— 
Betsy Ross, Thirteenth and Ma
rengo av.

RICH.

Precinct 1—Civic Center
Building, Flossmoor.

Precinct 2—Matteson School, 
Seventh st. and Maple av., Mat
teson, III.

Precinct 3—Coopers Grove 
School, 183rd and Cicero av., 
Matteson.

Precinct 4—Richton Park 
School, Sauk Trail and Main 
st., Richton Park.

Precinct 5—Matteson School, 
Seventh st. and Maple av.

STICKNEY ’
Precincts 1 and 2 — South 

Stickney School (110) 3001 
Lang avė.

Precinct 3 — Edward J. To- 
bin School, Narragansett avė. 
and Eighty-fifth st., Stickney.

THORNTON

Precinct 1—Burnham School, 
133rd and Burnham a v., Burn
ham.

Precinct 2 — Wentworth 
High School, Wentworth avė. 
and 152nd st., Caluinet City.

Precinct 3 — Thornton Frac- 
tional Township, Burnham and 
154th st., Calumet City.

Precincts 4 and 5 — Went- 
worth Junior High School, 
Wentworth avė. and 152nd si., 
Calumet City.

Precincts 6 and 7 — Thorn
ton Fractional Township, Burn
ham avė., 154th st., Caluinet 
City.

Precinct 8 — Ca’uinet City 
(Office) School, Freeland avė. 
and 157th st., Caluemt City.

Precincts 9 and 10 — Went- 
worth Junior High School, 
Wentworth avė. .and 152nd st., 
Celumet City.

Precincts 11, 12, 13 and 14— 
Calumet City (Office) School, 
Freeland avė., 157th ts., Calu
met City.

Precinct 15—Hoover School, 
Burnham and 159th st., Calu
met City.

Precincts 16, 17 and 18 — 
Lansing School, Lansing.

Precincts 19 and 20—Thorn
ton School) 290 Walcott st,

167th and Cottage Grove.
Precinct 21 — McKinley, 

1671h and Cottage Grove.
Precinct 22 — Warren Palm, 

Westerh avė., 170th st.
Precincts 23, 24 and 25 — 

Central School, Highland avė., 
Ridge road.

Precincts 26, 27, 28 and 29 — 
East Hazelcrest, 172nd and 
Vincennes avė.

Precinct 30 — McKinley 
School, 147th and Robey st.

Precinct 31 — Garfield, 139 
and Chatham st.

Precincts 32 and 33 Wash- 
ington School, 153rd and Lin
coln st.

Precinct 34 Franklin 
School, 14701 Chicago road, 
Dolton.

Precincts 35 and 36 — Lin
coln School, 14150 Lincoln av.

Precinct 37 — Roosevelt 
School, 158th st., and State.

Precincts 38, 39 and 40 — 
Coolidge, 155th and Seventh 
avė.

Precinct 41 — Roosevelt
School, 158th st. and State. 
...Precinct 42 ..Coo.idgc
School, 155th and Seventh avė.

Precinct 13—Lansing School, 
Lansing.

Precinct 44 — Washington 
School, 139th and School sts.

W0RTH
Precinct 1 -- Oak La\vn 

School, Ninety-fifth and Ridge- 
land avė.

Precinct 2 —- Covington 
School, Ninetv-first and Fiftv- 
second avė., Oak Lawn.

Precinct 3 — Cook Avenue 
School, Ninety-sixth and Cook 
avė., ()ak Lawn.

Precinct 4 — Chicago Ridge 
School, 103 and Ridgeland avė., 
Chicago Ridge.

Precinct 5 — Cook Avenue 
School, Ninety-sixth and Cook 
avė., Oak Lawn.

Precinct 6 — Worth School, 
lllth and Oak Park avė., 
Worth.

Precinct 7—Burr Oak School, 
127th and Ridgeland avė., Chi
cago Ridge.

Precinct 8 — Alsip School, 
I19th and Cicero avė., Alsip.

Precinct 9- Whittier School, 
13013 S. Maple avė., Blue 
Island.

Precinct 10 — Evergreen 
Park School, Ninety-fifth and 
Sawyer avė., Evergreen Park.

Precinct 11 — Evergreen 
Park School, Ninety-fifth and 
Savvyer avė., Evergreen Park.

Precincts 12 and 13 — Ever
green Park School, Ninety-fifth 
and Savvyer, Evergreen Park.

Precinct 14 — Greenwood 
School, 2510 W. Grunevvald, 
Blue Island.

Precincts 15 and 16—Grren- 
wood School, 2510 W. Grune- 
vvald, Blue Island.

Precinct 17 — Blue Island 
Community School, 12915 So. 
Maple avė.
, Precinct 18 — Greemvood 
School, 2510 S. Gruenvvald.

Precinct 19 — Blue Island 
Sominunity School, 12915 So. 
Maple avė.

Precincts 20 and 21 — Blue 
Island Community School, 
12915 S. Maple avė.

Precincts 22, 23 and 24 — 
Whittier School, 13043 S. Maple 
avė., Blue Island, III.

Precinct 25 — Covington 
School, Ninety-first st. and 
Fifty-second avė., Oak Lawn,

Precinct 26 — Oaklawn 
School, Ninety-fifth and Ridge
land avė.

Precinct 27 — Cook Avenue 
School, Ninety-sixth and Cook 
avė., Oak Lawh.

(Bus daugiau)




