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— Hitlerio orlaiviai Anglijoj išmėtė lapelius, kuriuose la
bai biauriai kc-liojamas Churchill.

— Petain vyriausybė priėmė naujus įstatymus, kuriais žy
dams visiškai draudžiama aktyviai dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime.

— 4 vokiečių karo laivai pabėgo į Bresto uostą, kai pama
tė britų eskadrą. Karo laivai pasikeitė keliais šūviais. >

— Anglų vyriausybė paskelbė, kad rugsėjo mėnesį vokie
čiai užmušė 6,954 gyventojus. Sužeidė 10,615. Užmuštųjų tar
pe yra 694 vaikai ir 2,210 moterys.

— Vokiečiai, užėmę Rumuniją, areštavo buvusį lenkų už
sienio reikalų ministerį Beką. Bekas norėjo bendradarbiauti 
su vokiečiais.

— Vokiečiai skelbia, kad anglų lėktuvai padarė didelių nuo
stolių Berlyne ir Berlyno pakraščiuose

— Vokiečių karo vadovybė uždėjo 
baudą Dison valsčiui, Belgijoj. Pabauda

— Vienas nacių lėktuvas susprogo
pataikė į orlaivio neštą bombą, kuri sprogo 
užmušė.

— Britų karo laivas Ajax, nuskandinęs 
jau pataisytas ir eina sargybas rytuose.

— Iš Helsinkio pranešama, kad rusai atsisakė leisti vo
kiečiams toliau vesti prekybą Pabalčio kraštuose.

— Vokiečiai 
goslavijos sienų, 
što invazijos.

— Vokiečiai

Kai pasitikrino žinios apie pa
ruoštą invaziją, anglų neriamie
ji bombanešiai buvo sutraukti 
į Doverio apylinkes ir be su
stojimo siunčiami bombarduoti 
francuzų, belgų ir olandų pa
kraščius.

Anglų aviacija padare milži
niškus nuostolius vokiečiams. 
Paskandino daugelį laivų, ku
rie jau buvo pilni nacių karei
vių. Sugriovė labai daugelį ka
reivinių ir išžudė didelį vokie
čių kariuomenės skaičių. Anglų 
karo vadovybė tvirtina, kad už
muštųjų ir sužeistųjų nacių 
skaičius siekia 40,0.00. šias ži
nias patvirtina fašistiški ispa
nų laikraštininkai.

Paskandintų vokiečių 
vių skaičius buvo toks 
kad Olandijos uostuose 
net patys vokiečiai. Jie
ke lipti į laivus, nes nenorėjo 
būti paskandintais. Britų karo 
laivai taip pat bombardavo uo
stus.

Kai karo operacija nepavyko, 
tai maršalas Goeringas pats nu
skrido Londono pasižiūrėti. Vo
kiečių spauda plačiai aprašinė
jo Goeringo skridimą, bet nei

Abiejose kariaujančiose pu
sėse veikia tokia stipri kąri) 
cenzūra, kad apie svarbus 
ro įvykius visuomenė labai 
lai sužino.

Spaudoje pasirodė žinių, 
vokiečiai bandė užpulti Angli
ją, kad žuvo didelis nacių skai
čius, bet kai oficialiai žinios 
nebuvo patvirtintos, tai žmo
nės joms ir nenorėjo tikėti.

Tiktai vakar anglų karo Va
dovybė paskelbė, kad britų or
laiviai ir laivynas išardė vokie
čių užpuolimo planus.

Vokiečiai buvo pasiruošę už
pulti Angliją praeito mėnesio 
16 dieną. Į Francuzijos, Bel
gijos ir Olandijos uostus jie su
traukė savo karo laivus ir di
delius kariuomenės vienetiis. 
Francuzijon atvažiavo pats Hit
leris ir Goeringas. Goeringas 
perėmė vokiečių karo aviacijos 
komandavimą.

Anglai, matyt, buvo infor
muoti apie vokiečių pasiruoši
mus. ChurchiJ pasakė kalbą, 
perspėdamas visą kraštą. Ka
riuomenės vadovybė įsakė pa4 
kraščių sargyboms būti pasiruo
šusioms. Laivynas kiekvieną 
minutę buvo pasiryžęs plaukti (.vienu -žodžiu neužsiminė apie 
nurddyton vieton.* ?

Bet visi šie pasiruošimai bu
vo bereikalingi, nes vokiečių 
planus išardė anglų aviacija.

ka- 
vė-

Kad

karei- 
didelis, 
sukilo 
atsisa-

anglų padarytus nuostolius.
Visi anglai šiandien įsitikinę, 

kad Hitleris Anglijos jau 
paims.

ne-

Rumuniją valdo 
paliegėlis 18

esančiose dirbtuvėse.
3 milijonų frankų pa- 
uždėta dėl sabotažo, 
virš Londono.' Anglai 

ir visus lakūnus

tris italų laivus,

da jis labai lengvai butų gale- , < 
jęs įveikti anglus, šios dvi di- ; 
dėlės Hitlerio klaidos jam gali 
būti fatališkos.

Anglų vyriausybe laivynui 
paskyrė naujus viršininkus. 
Nori, kad laivynas ne tiktai 
gintųsi, bet pradėtų puolimus.

Roosėveltas 
informuos

WASHiNGtbN, D. C., 
lių 18 d.

bet jis 
slaptos

si nok -

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
spalių 18 d. — Tikruoju Rumu
nijos valdytoju šiandien yra ne 
jaunas karalius ir ne diktato
rius, bet paliegėlis Carol Kon- 
radi. šis ligotas žmogus visur 
vežiojamas ant ratukų, 
yra geležinės gvardijos 
policijos viršininkas.

Platesni visuomenės
sniai niekad nemato Konradi, 
bet jis diriguoja visą slaptą 
veikimą. Jo įsakymu vykdomi 
"neištikimųjų” areštai, daromi 
kankinimai ir sušaudymai. Tvir
tinama, kad jis turi labai stip
rius nervus ir gėrisi suimtųjų 
kankinimais. Rumunijos kara
lius, nepatenkintas vokiečių 
okupacija, išvažiavo į Sinajų ir 
visai nesikiša į valstybės val
dymo reikalus.

Čilėj iieranui 
‘ SANTIAGO, Čilė, spalių 
d. — Vidaus reikalų ministeris
šiandien paskelbė, kad įsakęs 
ginkluotoms valstybėms jėgoms 
ginklais išsklaidyti visas pla
nuojamas demonstracijas. Čilė
je nacių įtaka labai didelė. Vo
kiečiai sugebėjo patraukti savo 
msen net kai kuriuos čilėnus.

Nacių lyderis Jorge von Ma- 
rees ruošia demonstracijas dėl 
sunkios ekonominės padėties. 
Kiti krašto elementai nori su
ruošti konrtademonstracijas 
sumušti nacius.

Priešinasi oku
pantams c

• , •j 11 'w-

STOekriOLMAS, 'Švedija, 
spalių 18 M. *4- Pranešama, kad 
norvegai kasdien vis smarkiau 
priešinasi vokiečių okupantam^. 
Karo vadovybė kelis kartus tu- 
rėjo sustabdyti trafiką, kad tuo 
budu galėtų išvengti vokiečiams 
nepalankių; demonstracijų.

Nauja vyriausybė paskelbė, 
kad ji smarkiai baiišianti visus 
nepatenkintus elementus. Baus; 
mū bus labai griežta. Švedijos 
pasienyj sustiprintos sargybos, 
kad negalėtų pabėgti prieš na
cius nusistatę norvegai. ; :

spa
lių 18 d. — Prezidentas Rcose- 
veltas yrą nusistatęs pasakyti 
dąr 5 kalbas prieš prezidento- 
rinkimus. Jis norįs informuoti 
kraštą apie tikrąją pidėtį ir no
rįs duoti faktų. Prezidento kam
panijos metu labai daug faktų 
visiškai iškraipyta; vieni sąmo
ningai, kiti nesąmoningai. Roo- 
seveltas yra pasiryžęs atitaisy
ti sąmoningai skelbtus? melus, 
> Demokratą lyderiai nepaten
kinti prezidentu. Jie norėtų, 
kad Rooseveitas daugiau kalbė
tų, bet jis mano, kad dabarti
nių metu negalima ir nėra rei
kalo perdaug kalbėti. V; f

Tarnaus vienas iš 20

ir

Darbas atneš taiką
ST. LOUIS, Mo., spalių 18 d. 

— Willkie, kalbėdamas apie 
Amerikos užsienio politiką, pa: 
sake, kad vienintelis kelias iš
saugoti taiką, tai dirbti bė su
stojimo, gaminti be galo. Pri
valome pasigaminti orlaivius ii 
šimtus kitų karo įrankių. Mes 
šiandien gaminame labai mažą 
kiekį. Neturime pakankamai 
karo medžiagos Amerikos 
riuomenei ir beveik nieko 
galime siųsti Anglijai.

Jeigu, vis dėlto šiandien
siunčiama į Angliją, tai daro
ma Amerikos kariuomenės są
skaitom šiandien nei Anglija 
turi pakankamai ginklų, nei 
Amerika tinkamai ginkluota. 
Pasižadėjo Amerikos kareivių 
nesiųsti Europon.

Griežti įsakymai
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lių 18 d. — Vokiečių karo va
dovybė paskelbė, kad visi fran- 
euzai, kurie drįs pas save slėp
ti Anglijos piliečius, tuojau bus 
atiduoti karo lauko teismui ir 
sušaudyti, šis įsakymas įsiga
lioja nuo ateinančio sekmadie
nio.

Vokiečiai mano, kad okupuo
to j Francuzijos daly j yra la
bai daug anglų šnipų, kurie in
formuoja anglų aviaciją apie 
vokiečių kariuomenės judėji
mą. Angly bombanešiai beveik 
kiekvieną kartą pataiko nacių 
kariuomenės dalims.

Popiežius skundžiasi
VATIKANAS, Italija, spalių 

18 d. — Popiežiaus radijas an
glų kalboj vakar davė daug 
duomenų apie katalikų perse
kiojimus Alzase ir Lotaringijoj. 
Vokiečiai labai žiauriai perse
kioja du milijonus gyventojų, 
kurie daugumoj yra katalikai.

Naciai deda pastangas įtikin
ti katalikus, kad jų skelbiamas 
mokslas yra daug geresnis, ne
gu katalikybė. Popiežius skun
džiasi Hitleriu, bet griežtos ko* 
Vos 
ti.

WASHINGTON, D. C., spa- 
Karo departamen

to’ sekretorius paskelbę, kad ka
reiviavimo pareigoms atlikti 
bus pašauktas tiktai vienas vy
ras iš 20 užvakar užsiregistra
vusiųjų. Departamentas ruošia 
planus ir nori, kad ateinančių 
metų birželio pradžioje Ameri
kos kariuomenėje mokytųsi 
ginklą vartoti 800,000 vyrų. 
Stimson tvirtina, kad kareivi
nės statomos visu smarkumu ir 
netrukus jose galės būti apgy
vendinti naujai šaukiami vyrai.

liu 18 d.

Didelis judėjimas

fašizmui nedrįsta paskelb

Filipinai padės 
U.S.A.

ka-
ne-

kas

WASHINGTON, D. C., spa
lių 18 d. — Filipinų preziden
tas Quezon pasisiu’ė bendradar
biauti su Amerikos vyriausybė; 
jeigu butų reikalas panaudoti 
karo jėgas rytuose. Filipinie
čiai yra pasiryžę ne vien tiktai 
savo salas ginti, bet vesti ka
rą su amerikiečiais ir kitose 
srityse.

Ligi šiam metui Quezon dar 
negavo jokio atsakymo, bet jau 
yra išdirbti planai kokiu, budu 
butų panaudoti 50,000‘ jaunų 
filipinų kovai prieš užpuolikus. 
Galima laukti, kad netrukus fi- 
lipinų jauni vyrąi bus pašauk- 

po Francuzijos sumušimo. Ta- ti mokytis ginklą vartoti.

Hitlerio klaidos
LONDONAS, Anglija, spalių 

18 d. — Nauji anglų laivyno 
viršininkai pareiškė savo nuo
monę apie Hitlerio karo vado
vybę. Anglai mano, kad Hitle
ris padarė kelias labai dideles 
klaidas. Hitleris neatkreipė rei- 
kalingo dėmesio j anglų karei
vius Francuzijoj ir leido jiems 
išplaukti iŠ Dunkirkės. Vėliau 
Hitleris nepuolė Anglijos tuoj

■ RANGOON, Burma,- spalių 
18 d. Kai britai atidarė Bur
ma vieškelį; judėjimas labai 
smarkiai padidėjo. Tūkstančiai 
prikrautų sunkvežimių skuba į 
Kiniją. Britų valdininkas, se
nas karo veiei-arids, niekad ne
matė tokio didelio judėjimo, 
kaip šiomis dienomis.

Rangoon ubstaš pilnas gar
laivių. Amerikos, Anglijos ir ki
tų valstybių prekybiniai laivai 
iškrauna atvėžiaš ptekes, ku
rios tuojau kraunamos j nau
jus, Amerikoj gamintus, auto
mobilius ir vežamos į Kiniją.

nepadaro jokių, paaiškinimų tuo 
reikalu. Graikų ir rumunų san
tykiai žymiai pablogčsią.

Graikų prekyba su Rumuni
ja beveik visai sustos, nes vi
są rumunų eksportą perima 
Vokietija. Vokiečiai uždraudė 
išvežti žibalą į Graikiją prieš 
porą savaičių, dabar uždraudė 
išvežti bet kokius Rumunijoj 
gaminamus produktus.

4___
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Petairtui nieko 
nepaliks

LONDONAS, Anglija, spalių 
18 d. — Iš įvairių aplinkinių 
kelių atėjo žinios, kad. Hitleris 
planuoja užimti visą Francuzi- 
ją. Hitleris nepatenkintas Pę- 
tąįnu, nežiūrint į visą dabar
tinio francuzų maršalo pataika
vimo politiką.

Hitleris nori kontroliuoti Vi
duržemių juros pakraščius ir 
pulti britų laivyną, kuris lais
vai > plaukioja Viduržemių juro
je. Hitleriui reikalinga franci i- 
zų pramonė, kuri randasi ne
okupuotoj Francuzijos dalyje.

Atšaukė pasiuntinį
BUKAREŠTAS, Rumunija, 

spalių 18 d. Rumunų vy
riausybe, atvykusių vokiškų 
patarėjų spiriamai atšaukė šlt- 
vo pasiuntinį Graikijoj. Nei 
graikų vyriausybei, nei spaudai

koncentruoja karo jėgas Rumunijoj, prie Ju- 
Belgrade bijoma, kad vokiečiai nepradėtų kra-

koncentruoja dideles karo jėgas Norvegijoj. 
Vieni sako, kad jie ruošiasi užpulti Icelandą, o kiti tvirtina^ kad 
Norvegijon siunčiami kareiviai Stalinui gązdinti.

— Porą mėnesių tylėjusi antinacių siunčiama radijaus sto
tis Europoje vėl pradėjo veikti. Ji labai gerai informuoja apie 
vokiečių vidaus gyvenimą. Naciai nežino kur ji įtaisyta.

— Irlandijos atstovas Berlyne -protestavo prieš vokiečių 
bombardavimus ir Irlandijos prekybinių laivu skandinimus.

Burma vieškelis 
■ bombarduotas

MADRIDAS, Ispanija, spalių 
18 d. — Serrano Suner, naujai 
paskirtas Ispanijos užsienio rei
kalų ministeris, perimdamas mi
nisterijų, pasakė, kad jo pa
skyrimas reiškia naujos tvar
kos Europoj pripažinimų. Nau
ja tvarka, reiškia paklusnumų 
Hitleriui.

Suner yra falangistų lyderis 
ir jis dės visas pastangas Is
paniją įvelti karan. Ispanų liau
dis ir daugelis senų karininkų 
nenori įvelti krašto į naują ka
rą, bet Suner mano, kad kraš
to vidaus pasipriešinimas ' bus 
įveiktas.

HONGKONG, Kinija, spalių 
18 d. — Japonų karo vadovy
bė pranešė, kad jų karo lėktu
vai šiandien bombardavo Bur
ma vieškelį. Japonai bombarda
vo Kunming miestą. Sako, kad 
jų bombos sugriovė kiniečių 
ginklų fabrikus minėtame mie
ste ir išardė vieškelį.

Japonų generolai skelbė, kad 
jie bombarduosią Burma vieš
kelį britų teritorijoj, bet pasi
rodė, kad britų liesti vis dėk 
to nedrįso. Jie bombardavo pa- 
vieškelyj stovintį pirmą mies
tą, bet jau kiniečių teritori
joj.

britų ministeris Jugoslavijoj ir 
Graikijoj.

Tvirtinama, kad konferenci
joj dalyvaus ir britų karo mi
nisteris Eden, kuris šiomis die
nomis atvyko j Egyptą. Britų 
diplomatai dčs pastangas su
stiprinti kasdien vis labiau silp
nėjantį britų frontą Balkanuo
se.

Naciams riestai

Susprogdinta italų 
leidykla

BUENOS AIRES, Argentina, 
spalių 18 d. — Argentinos vy
riausybė stengėsi išaiškinti na
cių veikimą šiaurinėje provin
cijoj. Juo stropesnis tardymas 
buvo vedamas, tuo didesnių 
skandalų buvo išaiškinta. Mi- 
Įiones provincijoj naciai ren
gėsi net sukilti prieš atvažia
vusius valdininkus, kai 
jo, jog visi jų planai 
giami.

Vyriausybė nutarė
vieną pulkininką, kuriam davd 
nepaprastus įgaliojimus tardy
mams vesti ir kuris visame kra
šte yra žinomas, kaip kietos 
rankos žmogus. Tikimasi, 
jis padarys nacių veikimui 
lą Misiones provincijoj.

Turko kalba
STAMBULAS, Turkija, spa

lių 18 d. — Alsakomingas tur
kų karininkas pareiškė, kad dik
tatoriai, norėdami pasiekti 
Egyptą per Dardanelus, turės 
perkąsti daug kietesnį riešutą, 
negu Olandija, Belgija arba 
Francuzija.

Visas pasaulis žino, kaip 
smarkiai turkai pasipriešino 
britams praeitojo karo melu. 
Dabar pasipriešinimas bus daug 
stipresnis, nes kraštas geriau 
ginkluotas. Motorizuotos vokie
čių dalys labai lėtai galės .stum
tis pirmyn. Turkai panaudos 
krašto kalnuotumą priešui nai
kinti.

sužino- 
atiden-

pasiųsti

spa-
> šiandien susprog-

PHILADELPHIA, Pa., 
lių 18 d. 
dinta didelė itališkų laikraščių 
leidykla. Buvo padėtos dvi 
sprogstamos bombos, kurios 
sprogo viena po kitos. Bombos 
uždegė leidyklą, sugadino ma
šinas ir sugriovė dviejų aukštų 
namą..
' Policija veda tardymą. Fede* 
ratinis policijos biuras tuojau 
buvo informuotas apie įvykius
ir dedamos pastangos išaiškiiv matai, kur jie tariasi svarbiais 
ii kas padėjo bombas. Leidyk- karo politikos reikalais. Stam- 
loj buvo spaudžiamas italų dien-bulan atvyko britų mihisteriš 
raštis II Popolo Italiano. ‘Bulgarijoj, Rendėll. Atvyko

Diplomatų pasi 
tarimas

kad
ga-

STAMBULAS, Turkija, spa
lių 18 d. — Turkų sostinėn šian
dien atvyko keli britų diplo-

Apsauga pirmon 
vieton

WASHINGTON, D. G., spa
lių 18 d. — Prezidentas Roo- 
sevelt šiandien pareiškė, kad 
jis nori paruošti tam tikrą pa
tvarkymą, kuris privatinius 
pramonininkus įpareigotų pir
mon eilėn atlikti karo departa
mento padarytus užsakymus.

Jis nenori kištis į pramoni
ninkų reikalus, bet taip pat ne
nori, kad apsaugos reikalai bu
tų atidedami antron vieton. Ka
ro departamento padarytas už
sakymas privalo būti atliktas 
sutartu laiku. Jis privalo būti 
svarbesnis už kitus dalykus.

Debesuotas ir šiltesnis. Sek
madienį: Giedra.

Saulė teka 6:06 v. r., leid
žiasi 5:04 v. v.
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Amerikos lietuvio laiškas 
iš Vokietijos 

—-i—L,;.....,. a
šiuo paduodu plačiai importąpf maftoi3 and then if 

Amerikos lietuvių visuo- time permits 1’11 try to giVe 
męnęi ištrauką laiško, ku- you ą gieturę of the lašt month 
ris atėjo oro paštu iš Vo- of Lithuanįai) hifttory... 
kietijos per dvi savaites ir 
raitąs yjejjo gera'

Ndw a few liftes about our 
laši to m ypĮj
probąbjy knoy fpm neyo- 
papers, the Redg enterecj LitĮį-

■r....................... . .. . . ... ■ >re>—• _.■ ■‘mr ■ --r-r-- • <■*»»>»■ ... > .... .. ...

me out of Įjjy tm^rtmept (ąnd instructipųs fr^ni I^oscp^. Yo^i probąbjy upcĮerstpod that he| • “ T,_
who got }<'[čkęd out" |i(i{j3Się ęąii ęąsj|y į>|ęprę their'situa-'had''gopę top faf g|)d changed baigė kasti Chicagos “subwąy’ 
triA.1 m „.k « «♦ — i"<Jh^' juhjęct '

Vakar kontraktoriaį už

tried to pse a lot of prppągąų- 
da 0,1 iii? HFuj gpc 
example of how chęap thihgs 
were i n Rusgią. Ife saįd mąt- 
ches are 3 kppekš per pack 
there and 10 cerits in Lithua- 
nią. Ąnd how pĮeųJjful of eyę- 
rything they have, t|iąj tįęy 
even sent food to “starving”

ed Jo isęųe ą visą Jo jpy jytfe. 
After 3 <l^s of ęonstant tel.e- 
pĮionįng ąnįĮ cąlling ąt diffęr- 
ent places, and only 8 hours

anian Bank apartment build- 
ing? Lje was "fiirbatened once 
ąire.ady Jo be tįirown out (all 
46 fainilies that hve there were 
givęp 24 hpgrs to movė out, 
būt thiš created sųch a sean- 
dal, that the order was tem-

pądųpdįi jštjąai žodis žb- 
djp apj-^yjįa ąpf/ 
ting padėtį Lietuvoj. Pa- 
lipĮ<u ląiškp išfęaujcą an
glų kąllįą tąip, kąip jią L" 
vo parašytas, tikėdamas, 
kad jis bus lengvąį ir įdp: 
miai skaitomas Amerikoj 
lietuvių jauąimo.

‘ Laiško gąyejifs.

Dear X.
Now as the big rųsh is pver, 

I am frep for a fęw rnomenjs 
ąąd wish to writę ypu a fęw 
words. TU begin with the most

u-

uani^ for ti|g Duroje p| Tpr^-
J? f»S

June Wh. Tpąt a Sątur- 
day ęyęning and Į happęne.d to 
be ą wi|ne§s pf thg ąrriyal of 
įhę4 fjr?j ’tankč* J best 
could describe as “sardine 
ęįįhą”. Ttyęy maeje terrible 

aht4 ' broke ^wn r pyęp 
n'ow ąpd įhęn. įiit Įljey carne 
jn gręąt 4n<d ?W’"
Eody* was ąufte upset. WeĮl, 
pnęę ą pig gęts Into LJie house,

e gąpę wlth the

TT Kokybės Anglys—Pigiąir 
SPECIALI PASIŪLA

PEČIAMS ALIEJUS
Tik Iki Spalių 31, 4849

N°. 1 Al Z 
Pečiams Kai r/O 
A'liėjus? n <5? 
galionas C 
Perkant .po 150 ga

Regular

Eody* was ąufte upset. Well, 
pjįęę ą pig gęts ipto tĮie house, 
Įię'H get on the tą^lę ąjso. Įt 
w|$ fįię §ąmę wfth the
Rė$s. ’l’he first įftįjy did
wgs tą Įfięk oųt fnįni tįę bet- 
t^r apąrfmenjs, ' yyhich' have 
ęęptfal * fjęaĮįng ’ or are in tĮie 
čeriler of the tdwn, ąll fhe faįi- 
jligs. The ^ęąuty of the story 
is fhąį thęy pyerybofdy 
24 Įlpųrs to pack' įlįp and1 get 
out.‘Nįipiber ^yo'ųf įĮieiy fąpi- 
oųs ąęliieyem^nts wąs to buy 
out gll the junk the \ėws coujd 
nbt get rid of for the ląst |,0 
pf 15 yeąrs. They pąme in likę 
lĮpggap, torp ąn(| gh'^by, būt 
ip Įį fcw węekš mųst of thc 
bfficers wore new uniforms 
g. » t.’. U'u r '! • J ,1.. 3.

y ęars carry- 
ąnų reni-oyę

• .. v JF fFpntier). 
And w|ien | fj^ed Įiiin wjiy 
Sid t|ięy įmporj f^om Lilhua-I 
nia ą one tinie cpnsignment of 
53’c'arlpaf|5 ,įf bgjto (aį |įip 
valuc oy«?f 5 !$$<>) 
Yhichtllllf4Wl!«!? J 
from tlje ^intĮitry of pinaųęp), 
the poor gĮn?ost ėoĮ^ps- 
ed and did jiof pven |ry (o dp- 
ny it. 4; ą š^cgįi^ P?3Į}?ple j? 
tbis trup sįpry: onp petį 'cąpie 
into a s|qrę ’jĮjĮię sjofy w.^ jp|d 
toki to mg fcy ą pod fpepiĮ 
who vvjtfĮesscd f|ig 
and pojofe^ }p ofąngc, ^sĮ<- 
ed whaf R į5 ą||<I w|)^jf i? ||ip 
price. IjayiĮĮg bpMgjd pnp |;i 
peeled {f (rg[^į*Į$I<?, įs |t Rot, 
that h<? 51,49’1 Ml? ’fifa ’» 
the stoj^ ji[}<Į g|9F^ etįfiniį įf.

lj|er£ were |jipįn^jts I en- 
tfrely fppgpt 'fljaf pomęnfss is 
9ftd' and
swearing at the-Reds or their 
appointed pūppets (the vice 

jptoit S H- 00? w
O

<?* # Gp|
IpcaĮ ]eys, wjjo ape

II? mi? U..., 
I(°!)g fs we Aipencaps y/ere po- 
W Iby

ipje (Įrc sųppę>pec| to dęppsij 
įtįieįy sjiąręs, John bonds, othęr 
sęcprįtįęs', pold and vąluąbĮes 
at tlie Bank, and the poor em- 
ployees are working from 7 
A. M- lo 10 P. M. dailv and

W <wot ma- 
nągę to Jiaye įhe work done. 
No ipvęrtime is įeing paid, and 
Įjjie Ęank dęęs ųoį ąccept any 
£esjgnajiop£. If one cannot ma- 
nagę to copę \yith bis work he 
įs calied ąv “sąĮip jeųr”. One of 
Ihe cąsiiiers ąj jfip p^pk com- 
jpijtęcf spicicįe ąnd Jhc board 
pf |Į|e Ęąnk was so “gpierous” . S| v . i * ■ ' • ii .i i ’ ■ • i

ayų]g

_ it.: Kainos biskį 
aukštesnes mažesniais* kiekiais.
Oi| Dprs ų.7,5 
Cunningham & Co.
5|13 S. HALSTED STREET

DR, K. NURKAT
Kviečia jumis prisirinkti gerus 
akinius. Akys egzaminuojamos 
dykai. Kaino? akinių prieinamos

BUDRIK —
FURNITURE HQUSI

Kraujavę Su Mėlynu Frontu 
3409 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2151

re resjric

aiid simįlur; ihijigs, būt grah- 
he<| everyihing they themselvcs 
could )ąy^W 1 ’’

ą fe\y days alf ir _ ;
et wąLęĮies disappcąred from

on.

»wąs leaying therė xyęrę rtimors 
that thc Rędš p'aid prices up 
to 1,PPO litas/for a wrist watch 
of brdinary metai. And tlic 
whole tinie they vyerc brągging 
that thėy have plenty of evcry- 
Jliing in Ruąsia. ,6ne oį’ thc 
Red officęrs who triėd to kįc|<

GRANE COAL COMPĄNY 
5332 So. Lbng Avehūe 

Telefonas PORTSMOUTH 90Ž2 
POCAHONTAS 'Aline Run iš geriausių 
jpainų, daug dulkių išimta $7 gg 
Perkant 5 tonus ar daugiau. ‘

Sales Tax ekstra.
BLACK BAfjp Lltyp $g 5Q

iPa&ėtr ^Įnlgark'aš 5ftnesĮ"Fr?eŠ |1 ęf, neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - $5,500,000.00
Atsargos fondas fj|Š - - $400,000.00
Dabar Mokame 3l/2^ 
dėtus” Pinigus. Diiodaįp Paskd- 

inf Namu 1 iki 20~rMr

TOMD... MillIBM-r

LTBRTEKED BY U. S. 
GųyfJRNMENT

VENUę

LOAN ASSOClATlONofChicjgo
Jk <T!\ MACKj*Wf( H

Vai iki 4. Ėer. 9 iki 12
Sub. A iki ’8 vak

■' v<’ TeL VIRj^nia 1141

I

INSURANCE 
PS FIRE & •( 
ET AND M AR

* -i

Telefonife

Rytoj Gali Boti Pervėlu! 
rinti nuo ugnies namus, baldus automobilius, ar 
i;’taittfttullia aęento, arba bfOkerio, ka4‘ jis

JeJ norite uisitikr
sftfip'M arfArauftti, 
rūpint^' Mrnis''pdHsąl 
rfsite iokių*nema!onumų. ■ >> .
vJu.tj L < , y i' '

csanię pirniąki^ai nariai Chieago Buard ųU Ųnderwntere”

OĮlAtįEY & MAY. ta.
222 W. Adams S t. kamb. 1517, 1519, 15!

Telefonas CENTRAL 52«8 • Telelonis TENT'ftM, 5209
... •r^GĘfeRAtjAr'‘/53EWTAI šių KOmbatiijų: 
AMERICA 
COLUMBIĄ FIRE INSURANCE (JOMPA|fY • z 
I]^WAL_A^UĘĄ^Ęję^ / '

Mance co.
-------- -------- .-------------------------------------------------- ’CE COMPANY

oranges iii |Įj|Ssifi ai]<Į tJie sąp 
aiiswcr^4; QĮi ye§, we have 
lots of them, uj.it* factories are 
working on three shifts, day 
and nighį, produeing oranges. 
Well, not to go to deep in dc- 
tąils, frpin wfrąj J’ve scęn it 
ajipcąrs tjiąt they have sųc- 
ceedęd ių wrecĮ<jng t|ie wboje 
eccnomiė svslcm in iJthiiania 

. . u • ., ■; : i1 . ■ *. 1;. \. ■

(if you can get Lifpuąnian 
nėwspapers IJierc, reąd thc 
economic section, w)iich con- 
sis.ts of only decrees, warnings 
ąn(J Tinęs) and i n my opinion 
in tjie ifęąr futųre, they wiįl 
foręe Litlnianią into tjie “hįgh” 
Standard JJial exists jų Russia- 
Then of course įthey->įęm open 
thc;* l)mxler^hwi&^4^ikkwia, not 
being afraid to disappoml thc 
people wit|i t|ię .“paradisc” 
that exists there. I cannot ima
ginę h.)W Jbę people wi)l be 
al)|ę Jo bear ąll jhis, being 
sĮjjfJecĮ froni Ęųrope into Asia 
oyęj’night. O f course, i j’s a ręąl 
paradisc for biiins and hooji- 
gąiis, wj|p hąvcų’t seeii soap jh 
all Jhcir Jivcs and * who sign 
three crosses instcacĮ of ^leų* 
narnės. Now thęy are t|ie big 
shots.

Įt’s štili worsc wjięn thc 
Jewish (juęsiion comes up. As 
you ipay ręcąil, Jhey were the 
first to contribuje* for pųrchąs- 
ing ąn cslalc and othęr pręs- 
ents to Smetona. Further, they 
werp llie spiart onęs Jo bribe 
Sofiją,\ MirpDas and othęr 
ųųęcr cręatųres ąnd snnigglc 
tbeir inoney out of the copų- 
try. ĮfinąJJy, thęy wcrę the cą- 
piįąjisjs J|iąt Jięld in IheĮr 
hąpds niorę Jhąn 8(Q percent of 
JJię wcąįth 'of Lijhuąpią. And 
ever sincc thc Reds invadęd 
Lilbųąnia thęy \vęre t|ic first 
to put oųt spmę dirty £ed rags 
and pąrąiĮe ųp anef down tjię 
streęjs spoiijing sjogąns agaipsJ 
the .“bųrgois”.

The United States Consulate 
\vas ordercd to clear out on 

• ' ♦ * *' t ■' • /

the 25th of Augusi, būt as they 
(the Reds) werę so polite and 
gavę jhenf aĮioųJ 5 (Jays to pąck 
up llie archives and also thc 
government furniture, it was 
at once nojiceąhjc tjiat z |bcy 
vvere after Įhc furnitijre niorę 
thąh įfyihg Jo |iqiĮidate tįic 
Consulate. Aiter į^phie Peliję- 
*‘ląlk^’ in Wąshingtčji and 
Moscow, they exteiidecl riie 
time sc| for liųųi^ąting lįįė 
Čonsuiatp ųųtij 'SępJcmbpr 5ljp

staff of the Consulate appli 
for their exįt visąą. They wę 
’sb “polite” and iold' '|hę stąf| 
iliat' it’s' none bf their Eųsfjiėš'; 
to assist them in obainmg exjt 

and that Jhese visas wilĮ 
be’ issuęį uhtil ' tliey get

1$ saps, įdįo^ ąjjęĮ Įi.eh 
t<?F W
R||P of lhe Reds eyęP
ĮMĮ far as to'say |hąt Įt is fool- 
js)l I“ “run ąwąy” įo Ą^pnc^, 

IW >'• jiild ęojj^ tlicrc 
)Į1 j) yeay pr sp„ jo w|>y all ffię 
[r<)i;|>Jp:. I ępįrįil iioĮ stanc) |Įįįs 
rudę altitudę aD$ fol<Į |iim 
that we have plenty of bullets 
fpr any Red tliaĮt might try |o 
comc over thėre, and in ėasc 

t • I • \ l * V

we would run out of bullcls, 
there remains ra t poison. I ex- 
pected to gęt into trpuble after 
thiš; cute reni ark, būt the Red

. i> .v.., j •>, * ft »nr • 
Bnt the limit was wnen thc

Ved 
węre ,< r t t

visas 
nbt

DR. STRIKOL’IS
ūdytojas ir Chirurgas

’Offed TėL: YARDS 4787 
Namu Tek PROSPECT 1930

’ • • i $;• :• ' »

DR. Margelis
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki *Ž popiet 
* ' ir nuo 6 iki 8 vakaro *•’’ 

šventadieniais f ik susitarus
Pilone YARDS

GYDYTOJAS CHIRURGAS
25Q0 yVest 63rd Sfreet

Ofiso valandos: nuo 1—£ ir nuo 
7—9' vai Vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso TėL ' " PROSPECT”0737
Namų Tel. VĮRGjNIA

tunel| po Dearborn gatve. Vi
si kasimo aparatai bus palik
ti tupelyj, kad laikui aį$jus bu
tų galima jį be didelio vargo 
prailgipti. Dąį>artipiąi tųpeliaį 
tai tik branduolys plačiam po
žeminių traukinių fįnklui dhii- 
cagoj.

C. Z. VĘZEL’k
dentistAs^**

4645 So.’ Ashland Ąve.

Sferfooj pagal y4gf

ręsigpątipp 3 Jhpes, was re-
”’w f)r

spme vacĮiJioi},, JįuJ reąuests

Į Įlppe yoų’Įi jie ąb|c to make 
)|eą(Į ajįd tąif of filis Jętler, būt 
after all j’ve recenjly gone 
thrdugh I could not concen- 
trąte and kcep to thc subject.

AVell, once more besi of luck 
and hęfc’s to secing you soon.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 
tM-------- ' .*•••' .n .

AMBULANCE

Vįpį Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. j
4447 South Fairfield Ąvenue Į

-4 -r I _ ^-3 2 koplyčios visose 
-1—« N77 cl Ji Chicagos dalyse

Klausykite Jtausų radi* programų Antradienio lt šeštadienio ijr|- 
meftUis, IŠrOO vai. rytui* }V.H. LP.stoties (1489 K.) 

“ ra POVILU ŠALTIMIERU. ]

K. jai .4tl;~hjcr... A’lprrr..jpafcrlag.. irltJ.ax.htj

Laidotuvių Direktoriai
• ■. _________ w > f 'f  n ■ * 

' ... .. I .J.< .. •

NARIAI
* ■ . - S.; e

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Aąocigcijos
iliiiHiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiliiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiincutiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiit

Ambulance 
Pątariiayi- 
mas Dieną 
|r Naktj •

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
1 DALYSE '

. z.!.,. •. :

..... š. p; MAŽEIKA ’ • YARds »3§
3319 Li,tuąoię^ Ąvenue ' YĄRds 1139

• i’. J

LAGHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rt| PJąęe ’ Phone CANal 2515
SKYRIUS: 4^ Ęąst l^th Street Tel, Pullman 1270

Ą^BEp V. PETKUS
47Q£ go. Wesfęrą Ąvepuę Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3^,0y ^itiĮąiuca ^yęijue ' Phone YARds 4908

j ■ ■ ■ ■ ĄW0NY ą. PETKUS.............
6812 Sę. SVestern ^Lyp. '' ' thone GKOyehiJĮ 0142 
lAlO %h ęęįjyt, ' Phone Čięęro 2109

j. Liuu^yieips ‘
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 357?

P. J. RIDIKAS
T T YARd?H19

I. J, ZOLP ~
164J5 Weąf 40th Street Phone YARds 0781

■ ’ ' . ....

T-TT

' PHYSICAL° 
THPRAPY 

and MIDVVtFĘ 
6630 S. Westem'av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien hub 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadieni ir sek
madienį — į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 

—■iii iiiJiimiiiiHii ln(L Tel. Michigar 
City 2799-R3. -

Wsi

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS 

Mano 20 metų ptaktikavimas 
"jūsų garantavimus' '* ' 

Optometričally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuri 

esti priežastimi galvos skaudejim 
svaigimo,' akių aptemimo, nervuotū 
mo, skaudamą akių karštį, atitais 
trumparegystę ir toliregystę. Pri 
rengia teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daroma 
su elektra parodančia mažiausia 
klaidas. Specialė atyda atkreipiam 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys a1 
įtaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedelioj pagal sutartį.' *
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma. *
4712 South Ashjaųd Av. 

Phone’ YARDS 1373 ' ‘ r .• « f į

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS •?* • • t /’ 3 ? ’ »

^įOįįįįįį^ Tel- Yar^ 1829 
Pritaiko Akinius 

l^r^ivas Akte Ištaiso ‘ '
" . Ofisas lir Akinių Dirbtuvė 

756 WEST 35th STREET 
kampas Halsted St. • ■ 

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI* : i r. v
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos' Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. MIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Ne^ėl. pagal sutartį 
Rež. 6631 So. Califomia Avėnue1 

” ’■ Telefonas Repūblic 7868'r

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residėnčijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVĄRD 1040
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 A£CH£R ĄyENUR
Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

Dr. F. Pulsūcki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS1

Valandos kasdien- 2-4 ir 6-8 'yąk.
1957 W. Gąrfieid Blvd.
ęor. Damen. Hemlock 6699

A. Moątyid, M. D.
West Town štate feank Bldg 

2400 WEST MAD1S0N STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SRELEY 7330 ' 
Namų telėftmas Brunsvvick 0597runswick 0597 

>' r*-.’ f f !f

TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Iki 

4’ lt 7 iki ‘9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

r$ventądieniais; iki *12r

GYDYTOJAS4 IR UHtRUN 
ir Akihiuš Pritaiko 

^343 S. H^tSTEp ST

Dr. V. K SlEDI.INShl
DANTISTAS

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

” TeL YARDS 9994 f
Ąnfrad., Ketvį^d., ^eųkją<pen|
4143 So. Archer Ąve.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2$Q8 Wešt 63rd St.

ALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
ikaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą
Telefonas H^MLOCfc 7899 

Nanrn Tel. V1NCENNES 5272

PęL Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 S. Western Avė.

Tel. Office Wentworth 6330 
flez. įlydė Tark 3395

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

Valandos 1-^-4 pi) pietų, 7—^8 Vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

F Y 3 / % * -s « • 1 .1

KITATAUČIAI
- .. 3 » .- A — •. *

Gerai lietuviams žinomas pęr 39 
metus kaipo patyręs fcydytbjafc chi
rurgas ir akušeris. • • * *

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

• * Ofisas ir Latooratorij a
1034 W. 18th St, netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki' 7:30 ' vėl.' Vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant Šeštadienio vakaro 
ir nedėhomis.— - —
............Tel. CANAL 3110

Rezidencijos telefonai: 
Superior 9154 ' ar " * Čėntral 746|«f...

CĮIICAGO, ILL.
OFISp VAEANDQS

Nuo 10—12' vai. ryto;' nub 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
Vakaro. NbaėĮioniis nuo* 10 iki 12 
valandai dienų;*“ r r '"’ '* ,J
Phone MIDWA¥ 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr. tylaurfce Kahn
'4631? courri ASHLAND 'AVE.

J ~ Ofisb vaįhndos -
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pc
pietų, 7 iki l8 val.-Ned; nuo 10 iki 15

Rez. Telepfaone PLAZA 3200 '.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ĄDypkĄTĄg '
Miesto ofisas—N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel Central 4411-2
Naihų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 8 iki 8:30

3 Telefonas V^RDS 08|8 "** 
Ketvirtadieniais ir &ekmšdfeniais

-^jjagal -sutartį, "f*4—’

~ADVOKATAI
7 So. Deafbofn St

*• '* Room 1J30
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Narinį tel.—-Hydė Pafk 3395

w S: SHB'JB*' 

Vai. U-L-2 diėną>ir 4—8 vakaro 
sns. t®*,™ 

- "3149 SO. HALStED STREET

rioš garsinasi r N.
nrA»
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KORESPONDENCIJOS
BR00KLYN0 MARGUMYNAI

NAUJIENOS, Chicago, m.

BROOKLYN, N. Y. — Atėjo 
laikai, kad žmogus tiesiog ne
gali kartais atskirti tautininką 
nuo komunisto. Jie vieni kitus 
visokiais vardais pravardžiuoja, 
bet tik parodyk jiems dolerį po 
nosim, tai širdys tuoj atsilei
džia ir gatavas kailio spalvą 
mainyti.

fttai, yra toks ponas Jonas 
Valaitis. Jis turi radijušo pro
gramą. Neva tautininkas, gar
sina komunistus ir jų visokiau
sius parengimus be jokio apsi- 
rubežiaviino. Yra daug kitų pa
našių žmonių. Ir kartais tiesiog 
neįmanoma supaisyti jų maiša- 
1 ienos.

Dviveidžiai žmonės.
Yra čia Brooklyne toks spali 

doš klubas. Buvo jame įlindę 
. - --- ■ ... . - - ■ -1»—■ ■ I .1 ■ | . ............ .  .

Reimeri’s Naujam 
Real Estate Ofise

Septynis metus išbuvęs F. H. 
Halvor.sen ofise, A. B. Reimer’- 
is, lietuviams gerai žinomas 
Marųuette Parko real ©statinin
kas, pereitą savaitę atsidarė sa
vo nuosavą ofisą adresu 3036 
VVest 63rd Street. Raštinė for
maliai atidaryta pirmadienį ir 
ta proga Reimer’į aplankė ke
li šimtai jo draugų ir kostu- 
merių.

Reimer’is dabar sako yra ge
riau negu bet kada pasiruošę.^ 
aptarnauti real estate, namų 
valdyme, naujų namų statyme 
ir finansavime, išrendavime, ap- 
draudoje ir kitokiuose namų sa
vininkų reikaluose. Net van
dens, gazo bei elektros bilas ga
lima ten sumokėti. (Sp) 
----- -------- . .

keli komunistai, bet, andai, juos 
laukan iššlavė. Bet tokį Valai
tį, Tyslįavą ir kitus panašius 
smetoninius gizelius, kurie kar
tu bando tarnauti komunistams, 
paliko.

Valaitis yra “Vienybės” palai
kytojas. “Vienybė* * bolševikus 
visokiais vardais maliavoja — 
o Valaitis apsisukęs tuos pačius 
bolševikus per savo radijus i 
garsina. Tai dabar išmanyk 
juos, žmogau.

Kas nežino Juozo Tysliavos, 
Kai jis nueina į tautininkų susi-, 
rinkimą, tai drožia karščiausius 
spyčius prieš komunistus ir 10 
do jiems špygą. Bet kada jis 
ats.randa “Lalssės” p stoge,e 
.ai ima lodyti ii-žuvį Grand 
stryčio tautininkam

Remia Komunistus.
Yra žmonių kurie užsirašo ir 

remia Tysliavos leidžiamą žur
naliuką. Bet ar žino tie žmonės, 
kad jų pinigai eina Bimbos-Mi- 
zaros gengės palaikymui? Tos 
gengės kuri užgiria tėvynės Lie
tuvos pavergimą. Tysliava, mat, 
savo žurnaliuką sustatyti ir 
spausdinti neša “Laisvėn”. Ko
munistų rašytojai mėgsta Tys- 
liavą vadinti murzium, fašisti
niu smetoniniu pakaliku, bet 
Juozas nusiduoda negirdįs, ne
matąs.

Aš, girdi, esu literatas, poe
tas, rašytojas, aš neturiu nieko 
su politika. Taip jis kalba, ka
da atsiduria “Laisvės” pastogė
je. Bet tautininkų susirinki
muose jau jis kaip ekspertas 
politikas vanoja bolševikus. Kas 
gali ir suprasti, kas tų žmonių 
galvose juda?

>ru iipnu-Acnie roiPDnoto

Frank Hoadley (po kairei) prisaikdina Dr. Claren- 
ce Dykstra (viduryje) kaipo drafto administratorių.

Detro’t, Mich.
ATEIVIŲ REGISTRACIJOS 

REIKALAIS

Pagal naują įstatymą visi at
eiviai privalo užsiregistruoti iki 
gruodžio 26 d. šių metų. Regis
truotis reikia pašto įstaigose ar

juLalion and Correspondence 
Bureau, adresu 9253 Cardoni 
Avė., near Westminster. To 
biuro vedėjas ir No.ary Pub.ic 
F. Milchell eina į pagalbą lie
tuviams. Jis duoda patarimus n 
pddo registracijos blankas ne
mokamai. Taipgi jis pildo blan
kas dėl pilietybės popierių; pa
daro afidavitus užrekordavimui

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

A. B. REIMER
(Pirmiaus su F. H. Halvorsen Co.)

skelbia savo naujo 
ofiso atidarymą

REAL ESTATE

: 3036 West 63rd St.
Tel.: Hemlock 2000-1-2

SANDRAUGAI
Andrew Metz 
Walt«r E. Allen 
H. J. Schlueter

KAM LAUKTI?
GAUK SAVO DANTINIUS 

PLEITUS DABAR!

Mes gaminame 
gavę įspaudą ir 
iaisniuotų Dentistų.

APSKAIČIAVIMAS 
DYKAI

ir 
aukščiau

esame puikių dantinių pleitųMes 
gamintojai jau per su virš 18 metų. 
Ateikite, leiskit mums parodyti 
kombinaciją PERMATOMO PLEI- 
TO su NEW HUE DANTIMIS. , 

Pataisymas $1.00

Dentures 
užsakymą

tik
nuo

/ Lnmdale Deniai Laboratories
f HEJNA BROS.

Ljdara nuo 9 r. iki 8:30 v. v.—Subatomis nuo 9 r. iki 5 v. vak.
1945 W. 26th St. 1724 S. Ashland Avė.

Tel. Lawndale 2908 Tel. Monroe 9251
30 N. Dearborn — State 9649

ROOM 806 ATDARA KASDIEN 9 iki 6

* Vienybės” Vargai.
“Vienybe” yra keblioj padė

ty. Kada buvo savaitraštis lai 
dar pusė bėdos, bet patapęs 
dienraščiu, suvalgė daug sveti
mų dolerių. Ėjo ji sunkiu keliu. 
Ir kada rusai pagrobė Lietuvą, 
Smetona pabėgo, tai laikraštis 
pradėjo išeidinėti du kartu. į sa
vaitę. Bet ir tas negelbėjo daug. 
Nei bankierius Trečiokas negali 
jos išgelbėti, kaip atrodo, nes, 
štai, spalių 9 d. Nr. 187 pasiro
dė, bet spalių 12 d. “Vienybė” 
neišėjo.

Ponas Buivydas sako, kad už 
savaitės ją perims kiti žmonės 
su Juozu Tysliava prieky. Pa
klausus jo ką su Vitaičiu darys, 
atsakė, kad jo jau somai ‘ Vie 
nybėje” nėra. O kur gausite pi
nigų, paklausiau, tai atsakė, kad 
girdi, mes vėl po truputį pa- 
remsime.

Juozui Reikia Daug.
“Su trupučiu neatsilaikysite”, 

sakau. Tysliava nedirba sun
kaus darbo su mažai pinigų. Jis 
dirbti nori daug pinigų gauti'. 
Sakau, ateitis atrodo debes'.uo
tą. Bet Buivydas tvirtina, kad 
stengsis visomis jėgomis išlai
kyti. Sako, dabar turi pora mo
terų rėmėjų. Jos, girdi, turi pi
nigų, biznierkos. Dieve padėk 
jums, sakau. Į

Atrado Varyklą.
Pereitą savaitę čia iždinės a- 

gentai ir policija atrado labai 
didelę alkoholio varyklą, di
džiausią iš bet kada užtiktų šio
je Amerikos daly. Ji veikė la
bai ilgą laiką, nuo prohibicijos 
laikų. Kaip agentai apskaitliavo, 
varykla, jei ji butų turėjus lais- 
nius, tai valdžiai butų mokėjus 
mažiausiai $5,000 taksų į dieną. 
Toks tai jos didumas.

Lietuvių Diena Parodoj.
Lietuvių Diena pasaulinėje 

parodoje praėjo labai gražiai. 
Kartu dalyvavo ir musų kaimy
ninės tautos žmonės, latviai bei 
estai. Gaila, kad dėl laiko sto
kos programas buvo apkarpy
tas.

Lietuvių Namas.
Tas namas kur pernai Lietu

va buvo atstovaujama parodoje 
tebėra, bet ten šiemet lenkai 
susikraustę. Iškabinę paveikslus 
įvairių polskų šlėktų, bet tarp 
jų įsprausta ir lietuvis, Henri
kas Sinkevičius. Bet jis vadina
mas lenku. Toki jau lenkai su
tvėrimai, savintis viską.

Komunistų Darbas.
Kitos fones: pąsirodo, kad 

36,259 newyorkiečįų parašai ant 
komunistų peticijų reikalaujant 
uždėti komunistų kandidatus 
ant baloto, buvo surinkti ap
gaulingai ir falsifikuotai. Dabar 
valdžios atstovai perėmė visą 
reikalą. Mums, kurie turi pro
gos dažnai ir iš arti prisistebėti 
komunistų darbo metodus, nė
ra jokie dyvai. Jie be apgaulys- 
čių negalėtų žingsnio nužengti.

Oras pas mus dar šiltas ir 
gražus, žydų nauji metai buvo

kaip vasara. Šalnų dar nėra, gė
lės visur tebežydi.

Frank Lavlnskas

kitose paskirtose vietose. Regis
tracijos blankos yra gaunamos 
artimiausiame pašte. Blankojc 
yra 15 klausimų, į kuriuos atsa
kyti reikia pilnai ir teisingai. 
Už neteisingus atsakymus, juos 
davę ateiviai, bus sunkiai bau
džiami. Pildymas blankos nėra 
pamuš, bet visgi daugumas at
eivių nesupranta klausimų, ar 
turi abejonės bei nesugeba duo
ti tikrų atsakymų. Tokiems at? 
ęivianis reikalinga yra pagalba 
sumaningų šiame reikale pata
rėjų. Detroite randasi Lietuviš
kas Biuras Patarimų ir Susira
šinėjimų vardu Lithuanian Con-

gimimo metrikų; daro vertimus 
raštu svetimomis kalbomis; pa
gamina įvairius notariškus do
kumentus ir daro visokius pa
liudijimus. Lietuviams patarti
na visais minėtais reikalais 
kreiptis į Lithuanian Consulta- 
tion and Correspondence Bure
au Viršuje nurodytu adresu.

—V. B.

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

EGG ............................... $6.00
NUT ............................... $6.00
LUMP ........................... $6.25
MINE RUN ...............   $5.75

STOKER Screenings $5.25
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ AR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PASKOLOS
Ant R^al Estate

4W1-mų ir 2-rų morgicių

Grand Rapids, Mich.
ŠAUKIAMAS MASINIS 

SUSIRINKIMAS

Grand Rapidso lietuvių orga
nizacijos rengia svarbų visų šio 
miesto lietuvių susirinkimą. 
Prie šilo susirinkimo jau ren
giasi per kokią porą mėnesių 
laiko, Buvo pakviestos stambes
nės lietuvių draugijos bei kuo
pos, kad išrinktų delegatus iš 
visų organizacijų bei prisiųstų 
^askirtą dieną į konferenciją. 
Tik viena atsisakė. Reiškia, 0 
irganizacijos sut.ko rengti ma
sinį visų šio miesto lietuvių su* 
sirinkimą, kuris įvyks spalių 27 
d. 1940 m. švento Jurgio Dr- 
jos svetainnėje, .7:30 v. vakaro.

Šiame susirinkime kalbės Lie
tuvos atstovas P. žadeikis ir Dr. 
P. Vileišis. Pastarasis ap e.do 
Lietuvą jau rūsąms okupavus, 
todėl galės inųsų kolonijai dadg 
ką pasakyti,' Taipgi kaltė; 
Grand Rapidso majoras ar jo 
atstovas ir kiti aukšti miesto 
valdininkai. *•

Be to, šitame susirinkime bus 
pasiūlytą protesto rezoliucijos 
prieš Rusiją* dėl pagrobimo Lie
tuvos, ir gal įsisteigs pastovus 
komitetas pagelbėti kovotojams 
už. Lietuvos nepriklausomybę.

Čia reikia pasakyti štai kas’: 
nors Grand Rapidso lietuviai su 
nekantrumu . stebėjo žhi'as iš 
Lietuvos, kada raudonoji armi
ja žingsnis po žingsnio užėmė 
visą Lietuvą, tačiau atsirado 
dar ir čia tam tikras būrelis 
bolševikuojahčių žmonių, kurie, 
rodos, pereito mėnesio 20 d. 
susirinko Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos Svetainėn. 
Nežiūrint, kad pirmininkas W. 
Walter. Moris, uždraudė prakal
bas laikyti, bet jam išėjus bū
rys iš apie 30 žmonių išnešė už
ginančias rezoliucijas dėl pa
grobimo Lietuvos.

Stebėtina, kaip tokie gaivalai 
turėjo teisę kalbėti visų Grand 
Rapidso lietuvių vardu, kuomet 
jie nieko nepranešė nė vienai 
stambesnei organizacijai apie 
tai.

Dabartinis visų organizacijų 
šaukiamas susirinkimas spalių 
27 d. pilnai įgaliotas priimti 
vienokią ar kitokią rezoliuciją. 
Tai bus visų lietuvių susirinki
mas, į kurį privalėtų atsilanky
ti visi lietuviai, kuriems nors 
kokiu budu apeina Lietuvos ne- 
prigu’mybė. —S. Naudžius

Leis Naudoti
Popierinius Butelius 
Pienui

Federalis teisėjas Charles E. 
Woodward leido vienai pieninei 
naudoti vaškuoto popierio bute
lius pienui pardavinėti Chica- 
gos miesto ribose. Ikišiol mie
sto sveikatos departamentas to
kių butelių naudojimą ne drau
dė, bet labai trugdė.

Progress Krautuvėj
DIDIS PEČIU

Išpardavimas
UŽ MAŽIAUSIAS KAINAS MIESTE
Pasirinkimas Visų Gerųjų Išdirbysčių

COI.ES, MOORE, MONOGRAM, AMERICAN QUAKER,

$29.50 iki $125.00
$29.50 iki $95.00
$12.50 iki $75.00

Gesinei Virtuvėm Pečiai nuo
Aliejum kūrenami šildytuvai nuo
Anglim ir malkom kūrenami nuo
Kombinuoti gesui ir anglim pečiai nuo $59.50 iki $150.00

Didele Nuolaida už Seną Pečių Mainant ant Naujo

$7.00 valiniai matracai po

Siūloma * Specialiai Numa
žintam Kainom

Kaldros, Matracai, Blank etai 
$3.00 pilnos mieros vatinės 
kaldros po ... $1.69
$5.00 pilnos mieros vilnom 
išpildytos kaldros
po .........................  $2.95

...........................  $4.49
$15.00 springsiniai mataracai po ...........   $7.75
$3.00 vertės 70x80 dvigubo- didumo maišytų vilnų blan
ketai po .... ............................................................... $1.98
$10.00 vertės 70x80 colių dydžio 100% vilnoniai Manke
tai po .....................     $6.95
$20 00 vertės-pilni naujos mados lovos įrengimai: Graži 
lova, Coil springsai ir 45 svarų Vatinis Matracas — vis
kas tik už .......................      $11.95

3222-24 So. Halsted St., prie 32-ros Gatvės.
JURGIS NAKROSIS, Vedėjas,

Tek Victory 4226 Chicago, Illinois

Petrrs Bros, and Co.
1647 VVEST 47th STREET

T YPE WRITER 
Rentals 
3 MONTHS $5
Rentai Applied on Purchase 

WAGNER
Typewriter Sales and Service 

3712 SO. VVESTERN AVĖ. 
Phone LAFayette 3534

Yra vaistų ir Notions krautuvėse 
Prašykite pakelio su čigone.

VICTOR BAGDONAS 
' LOCAL & LONG DlStANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, 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.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYIVOOD 1NN Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 VVEST 43RD STREET

Chicago, III. 
---- J

AUDITORIUM
RESTAURANT

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

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI, Sav.

PILĖS
Specialistas, 20 metų praktikos, 
dabar, 'savo ofise išgydo už $2, 
arba 6 už $10. Pasveiksite be ope
racijos ir laiko sugaišimo. Mažos 
ligos atsitikime DYKAI egzami- 
nacija ir namie gydymas, $L00. 
Veikit tuoj, venkit komplikacijų.

DR. P. B. SCHYMAN, 
SPECIALIST,

1869 N. Damen Avė., Chicago. 
“Naujienos”, liepos 13.

Pasiklausykite musų gražaus RADIO Programo nedėlioję, 11:30 
valandą prieš piet, iš stoties WGES.
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Apžvalga
DRĄSIOS AKYS

st. Miščikaš-žiemys

Antro pasaulio karo 
metines praleidus..
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MICH. ZOSCENKO

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams _______ ___
Pusei metų ............. ........
Trims mėnesiams ___ __
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui .............

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

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chięagoj, 
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 -i,,....,...............— 4.0Q
Trims mėnesiams . ...........—. 2.50
Pinigus reikia siųsii pašto Money 

Orderiu kartu su užsdkymu.

Lietuvos nepriklausomybė nežuvus
Amerikos lietuvių delegacijos kelionė į Washingto- 

ną, bent vienu atžvilgiu, buvo sėkmingesnė, negu galėjo 
tikėtis didžiausieji optimistai. Delegacija ne tiktai išreiš
kė padėką prezidentui Robseveltui už jo administracijos 
atsisakymą pripažinti sovietų pagrobimą -Lietuvos, bet 
ji iš paties prezidento lupų patyrė jo nusistatymą Lie
tuvos ir kitų mažųjų tautų ateities klausimu,

Prezidentas Rooseveltas pareiškė, kad Lietuvos ne
priklausomybė nėra žuvus. Jisai pasisakė esąs įsitikinęs, 
jOgei Lietuva vėl bus laisva ir nepriklausoma! Ir žodžiai; 
kuriais "prezidentas tas savo mintis išreiškė, rodė, kad 
jisai tikrai jaučia tai, ką sako.

Jisai paminėjo, kad Lietuva yra maža šalis — “ma
ža, žiūrint Amerikos akimis”. Bet, pridūrė prezidentas: 
“Ne tokia jau ji maža. Kai kurios Amerikos respublikos 
yra rtiažesnės už Lietuvą.”

Toliau p. Rooseveltas parodė, kad jisai pilnai supran
ta Amerikos lietuvių susirūpinimą savo gimtojo krašto 
likimu. Jisai ne tiktai nemato tame nieko blogo, bet lai
ko lietuvių prisirišimą prie tos žemės, kurioje jie arba 
jų tėvai yra gimę, natūraliu ir gerbtinu jausmu. Prezi
dentas paminėjo, kad jo senoliai atvyko į šią šalį iš Ho- 
landijos, o jo žmonos šeima yra kilusi iš Belgijos. Todėl, 
sako prezidentas, nors mes esame seni amerikonai, kurie 
mylime šį kraštą, kaipo savo tėvynę, bet savo širdyje aš 
turiu tam tikrą jausmą ir Holandijai, o nąano žmona — 
Belgijai. . . , '

Tai kalba ne politiko, bet žmogaus, kuris turi tokius 
pat jausmus, kaip ir kiti žmonės, nežiūrint ar jie yra gi
mę Amerikoje, ar‘kitur.

Tie, kurie šituos prezidento žodžius girdėjo, dabar 
žino, kad Lietuva turi prezidento Roosevelto asmenyje 
galingą užtarėją. Jiems nereikia bijotis, kad Amerikos 
valdžia, kokiais nors politikos sumetimais, Lietuvą par
duos, — kaip kad Čekoslovakiją pardavė Anglijos Cham- 
berlainas ir Francuzijos Daladier. Kol prezidentas Roo
seveltas stovės prie Jungtinių Valstijų valdžios vairo, 
Lietuva moraliniai ir teisiniai paliks nepriklausoma, nors 
laikinai ji yra patekusi po svetimu jungu. Kai pasibaigs 
karas, jeigu diktatūros jį pralaimės, Lietuva atgaus sa
vo nepriklausomybę ir “de facto”.

Vietidš komunistiškas penktu
ko jis rašb:

“Socialistai kadaise buvo 
sukarę komitetų ‘Vilniaus 
biednuomenei šelpti’, Jiems 
pavyko surinkti apie 500 do
lerių. Dabar tuos pinigus per
duoda naujai įkurtam savb 
komitetui, kuris rems ^jneto
niškus žvalgybininkus, pabė
gusius pas Hitlerį ant burdb 
ir ten dirbančius Gestapui!” 
Čia melas prie melo, komite

tas Vilniaus Kraštui šelpti su
rinko daugiau kaip tbkstahtį 
dolerių. Apie pusę tos sumos iš
siuntė, dviem atvejais, ir gavo 
iš Lietuvos pakvitavimus. Reii- 
geši pasiųsti likusią dalį sūmos, 
kuomet Lietuvą užplūdo Stalino 
raudonarmiečiai ir stmaikihb 
jos nepriklausomybę. Siųsti pi
nigus Lietuvos grobikams butų 
buvę, žinoma, nesąmonė; todėl 
jie tapo perduoti DemokratijbS 
ir Lietuvos Nepriklausomybės 
Sąjungai.

Šita Sąjunga jokių “smeto
niškų žvalgybininkų” nėŠelpė ir 
neŠelps. Jos tikslas yra kovoti 
dėl nepriklausoirios demokrati
nės Lietuvos atsteigimo. Tai 
buvo pareikšta spaudoje. Bet 
tas komunistiškas penktakojis 
turi drąsos per akis meluoti!

Tai Rokas Mizara, “drąsiau
sias” nesusipratusių žmonių 
mulkintojas. Tur būt, tikisi 
gauti medalį iš “draugo” Deka
nozovo.

(Tęsinys)
Ir kadringi pasaulyje nėra įiei 

vieiiriš valstybės, kuri griletlį 
vieiiii tiek būti galinga, kad 4* 
sakutį ir bąūstų visus tūps, ku
rie nenori jos klausyti, iš kar
to dedasi siį kit^ bet visos sie
kia vii 
bent Ii 
to MŪ 
viehiįvteiiU, višibiriŠ, įfhi-gl liti- 
vusiems draugams, diktuoti sa
vo sąlygas JĮr priversti jas pri
imti. V'.. z

Ir todėl dešimtis, ar šimtas 
ritėtų tarpūšaviiį valstybių gy
venime neturi reikšnieš. Nesvar
bu, kad Amterikai šiandien ne- 
gręsia dar tučtuojau pavojus, 
bet jis gręs, nes juk Anglija iki 
šio karo taip pat skaitėsi tokia 
nepasiekiama pasaulio dalimi ir 
nepaimama, kokia šiandien įsi
vaizduojama Amerika, bet.:. 
kaip matote atėjo ir jai eilė ir

Amerikai, 
bus apsi

dek stiprėsiič ir šiilaUktl 
fti&Hlb, kUoiiibt galės jau

ta eilė gali ateiti 
kuomet su Anglija 
dirbta.

i '■ ■’ v • ••V- *,

Jei jau mes karo 
tūfime visą pasaulį 
pertvarkyti, turime 
tuos antagonizmus, 
nos žmonijos nariais

nenorime, 
kitoniškai

“LAIMĖ”

iš bendra pasau- 
vrilstybifols kapi-

Pagalba Kinijai
Anglija atidarė Burmos vieškelį į Kiniją, kuris bu

vo per tris mėnesius uždarytas. Šimtai sunkvežimių jau 
dundri tuo vieškeliu, gabendami ginklus ir amuniciją Čian 
Kaišekui.

Japonai grasino paskelbti karą Amerikai, jeigu ji 
pasipriešins jų planams įsteigti “naują tvarką” Azijoje. 
Bet karo jie neskelbia, nors jie žino gerai, kad Burmos 
kelio atidarymas įvyko, pasidėkojant Washingtonui. Vie
ni anglai nebūtų drįsę “įžeisti” Japonijos, jeigu Ameri
ka nebūtų pasižadėjusi jiems padėti.

Ne gana to. Amerikos valdžia prižadėjo viešai duoti 
naują paskolą Kinijai, kad ji galėtų sėkmingiau gintis 
nuo užpuolikų.

Tie užpuolikai griežia dantimis, bet Amerikos neuž- 
kabinav Jie blofavo, grasindami karu. Gerai, kad Ameri
kos valdžia nenusigando. f

Sabotažas Belgijoje, riaušės Norvegijoje

“Keleivis” paduoda ištrauką 
iš laiško, kurį gavo iš Lietuvos 
vienas sdųthy^ds^brtiėtis nuo sa
vo šešeto. L;
reiškiama džiaugsmas, kad “so
vietai mums visko duos” ir bus 
Lietuvoje ^laimingas gyveni
mas. Bet toliau sakoma:

“Viskas būtų dabar gerai, 
ale bėda, kad negalima gau
ti nieko nusipirkti ir viskas 
labai pabrango. Visiškai pra
stas paltas kaštuoja 209 litų. 
Norėjom nusipirkti kelines, 
tai visai negalima gaiiti. 
Krautuvės tuščios. Sako, rii- 
sai viską ištuštino. Jei tūri 
kokių nereikalingų drabužiu, 
tai prisiųsk mums, gal ati
duos.”

> / t

Tai, matyt, Lietuva jau be
veik pasiekė tų patį sovietiškos 
“laimės” lygį, kokiame gyvena 
Rusija. Prekių nebėra, kairios 
nesvietiškai iškilo, ir žmonės 
jau Šaukiasi Jjągaibos, kad 
jiems ariierikiečiai, nusiųstų 
bėūt atliekantį drabužių?

Dėja, tos įiagriibds iš ameri
kiečių Lietuvos žmonės negalės 
gauti, kol eis karas, riėš Ameri
kos valdžia jokių daiktų į Hit
lerio arba Stalino okupuotas te
ritorijas nepraleidžia. Ji žilio, 
kad tie daiktai patektų į oku
pantų nagus.

litn7^ostoni(
. Laiške pirmiausia iš-

virsti vie- 
kuriemš 

nei tikyba, nei tautybė, nei ri
dos spalvą nieko nereiškia, bet 
deja, to dar šiandien pasaulyje 
nėra ii? dargi, kurie buvo pra
dėję tuo keliu eiti, sustojo ir 
grįžo prie seno.

Liūdniausia tai, kad kiekvie
na tauta galvpja, jog karas iš- 
vengtinas bus ateityje, kuomet 
ji viena valdys pasaulį ir kiek
viena tauta ar tautų sanburiš 
nori dar Aleksandro Makedo
niečio laikais mestą obalsį apie 
universalę imperiją, įvykdinti.

Bet, uilivęrsalė imperija pri
remta jėga, gQ jėgą vartoja iki 
šiol visos tautos to siekdamos, 
neturi pastovumo ir pasmerktos 
pražūti. Universale imperija ga
lima tik susitarimo keliu įkur
ti, bet tai dar labai tolimas 
idealas ir ne dabar laikas apie 
tai kalbėti,' d tuo labiau karo 
rnetines minint.

Taigi, galime laukti ir buti- 
hrii sulaūkšime šio karo prasi- 
plėtimo ir naujų valstybių įsi
kišimo.

lio tvatkd] , (
biįižniąs, tiek šikHtliŠkkfe, tiek i 
bitiėriškąs rirba dargi iŠ dalies 
Rbbsėveitiškdš, žmonijai neiš- : 
ganymhs, gaįišis tris pUts pasau
lio ydižd^š, koks ga^bši po pri- 
sku tiiiio kuto it vėl Už iHm tik- 
rb dėšėtkb itieiiį tubšiiriės naii- 
jKhi kdriii.

Jei Šis katąs nusitęs bent dar 
keturis ar ŠeŠts tiieiiiš it į jį įsi- 
vels visos galingos valstybės, ir 
visos nUsilps, išsišėnis, galima 
laukti žmonijos sukilimo žmo
nijos atsigimimo, tikros pasau
linės sbcialėš revoliucijos, kuri 
dar pareikalaus naujų karo me
tų, gal dargi ištiso dešimtme
čio.

Bet tai vis spėliojimai, maža 
pamato turį ir perdaug reikalin
gi paaiškinimų, kad skaitytojui 
pasisektų įspėti rašančio mintį 
ir todėl paliksime tai kitam lai
kui, gal kuomet rašysime apie 
antras metines šio karo.

Mano straipsnio plane buvo 
numatytas šis klausimas pana
grinėti, be to, norėjau bent ke
lis žodžius tarti apie tikras 
Prancūzijos karo pralaimėjimo 
priežastis ir svarbiausia, bent 
prabėgtinai pažymėti tikrą šio 
karo esmę ir jo skirtumą nuo 
visų kitų karų, bet straipsnis 
taip ilgas išėjo, kad visa šita 
tenka atidėti vėlesniam laikui, 
kad perdaug nenuvarginti skai
tytoją ir baigiant šį straipsnį 
ir kalbant apie galimas šio karo 
pasekmes ir įtaką į ateities 
žmonijos gyvenimą, norisi skai
tytojui priminti šio straipsnio 
pradžią: KAS ŽINO, KOKIA 
KARTA GIMS IR KOKIOS JOS 
YPATYBĖS BUS?

šiandien 'galime dargi saky- 
, ti, kad visi ateityje bus verti 
i beprotnamio ir maža tebus nor- 
. malių žmonių; gi iš nenormalių 
. žmonių, galima visko tikėtis;
į Tai visai ne juokas, bet rim- 
! tas klausimas, kurio svarbą su- 
i praš tik ateities kartos!

Žmonija eina prie išsiginu-

Gyveno musų name viena 
šeima: vyras, žhiona it sūnelis, 
dvylikos metų amžiaus valkė- 
žiiikas. Vyras dirbo gamybas 
šHtyje. Žmona rūpinosi namų 
apyvoka. O berniukas lankė 
nibkyklą.

Ir viskas ėjo gerai ir stebuk
lingai.

Išeigos diena — iškyla už 
iniešto su vaiku priešakyje. 
Vdkafre — kiiltūrihis žygis į ki
lių ar pas dantų gydytoją. Re
guliarus pirties lankymas. Ir 
taip toliau.

Darni, rami šeima, be pre
tenzijų į ką nors ypatinga.

Vieną gražią dieną vyras li
pa laiptais, norėdamas po dar
bo dienos patekti į srivo butą. 
Ir staiga mato: lipa tais pa
čiais laiptais jaunutė asmeny
be. Labai meilutė ir gražute. 
Gana išsipuošusi. Su gėlike ir 
drambliuku prie krutinės.

Pamatęs ją, musų vyras tru
putį net sudrebėjo, nes ji jam 
jau labai patiko.

O ji koketiškai šyptelėjo ir 
purptelėjo vienu aukštu aukš
čiau.

Ir štai praeina, tur būt, mė
nuo. Ir musų vyras vėl sutinka 
tą pilietę ant tų pat laiptų.

motina apšlaksto ją vandeniu, 
<ad atsigautų. Ir ji, atsitokėju
si, užbaigia mamytei laiškelį, 
kuriame sakoma: “Mieloji Ri- 
a, aš sužeistas. Aš netekau ko

jos. Aš dabar invalidas ir luo
šys. Atrašyk smūlkiai, ar su
tinki mane priimti, ar man ge
riau likti valstybės globoje.”

Kiaurą dieną mama su duk
rele svarsto padėtį. Ir, paga
liau, jam rašomas atsakymas, 
kupinas pasigailėjimo ir užuo
jautos, tkčiati kartu sakoma, 
kad jį priimti ne taip papras
ta. Kas gi jį slaugys? Negali gi 
ji, jauna moteriškė, vos išėju
si į pdsaulį, paaukoti jam savo 
gyvenimą, šitą dalyką reikia 
gerokai apgalvoti. Juo labiau,

Bet štai praeina kuris laikas, 
ir jo pirmoji žmona, Anna Ste- 
panovna, taip pat gauna tokį 
pat laišką. “Taigi, — rašo jis, 
—mieloji Anna, dabar aš luo
šys. Atsakyk, ar priimsi mane 
tokį.”

Tarytum bomba sprogsta 
bute, šitą laišką gavus.

Tačiau tą pat dieną buvusi 
žmona jam rašo:

“Mielas drauge, Ivanai Niko- 
lajevičiau, gailiai verkiu dėl ta
vo sužeidimo. Matyt, jau lem
ta mums gyventi kartu. Kodėl 
tu klausi: ar aš tave priimsiu? 
Atrašyk tučtuojau, kut tavęs 
atvažiuoti. Aš stosiu dirbti. O 
paskui paaugs musų Petiuška, 
ir visa bus kuo puikiausia.”

Bet štai praeina keletas die
nų. Ir štai--- kas tai? Prie
vartų privažiuoja mašina. Ir iš 
jos išlipa Ivanas Nikolajevi-

mo!
(GALAS)

Konsulas Daužvardis 
Vyksta Į Kanadą

ls Briuselio, per Berlyną, atėjo žinid, kad riidfeji 
okupantai uždėjo 3,000,000 frankų (apie 100,000 dbl.) pa
baudą vienos apygardos gyventoj artis Liėgė’o provincijo
je, Belgijoje. Pabauda buvo uždėta už tai, kad toje apy
gardoje kažin kas darė “sabotažą”.

Sabotažo veiksnių vokiečiai susekė ir kitoje Bėlgijos 
provincijoje Namure.

y O iš Norvegijos pranešama, kad tenai tolyn vis daž
niau {vyksta riaušės prieš nacių kontroliuojamą Norve
gijos “vyriausybę”, kurios pryšakyje stovi Quislingas.

šis norvegiškas Paleckis, sako, rėngiąsis paskelbti 
rimties stovį krašte ir grasinąs aštriomis bausmėmis 
tiems, kurie jam nusikals. •

Toliaus tų sabotažo veiksmų ir riaušių Hitlerio oku
puotose teritorijose bUš daugiau — ypač, kuomet žmonės

Lietuvos konsulas Chicagoj 
p. Petras Daužvardis netrukus 
išvyks į Kanadą aplankyti ten 
gyvenančius lietuvius^ Sustos 
Toronte, Kanadoj, Montf^alyje, 
ir kėliose kitose vietose.

LdpkriČib 1 d., p. DaUžvardiš 
pasakys kalbą tdrontiėČiams, o 
apie lapkriČib 3 d.,-Miibntrea~ 
liečiams.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” 

r»r i. j. į į i i, . i ,i . ...įJi4.

Nors karas toli nuo savo pa
baigos, bet jau daugelis prade
da spėlioti dpie jo galimą galą, 
apie jo galimas pasekmes, savo 
laiku ir aš apie tai užsiminiau 
“NAUJIENOSE”, ir šie spėlioji
mai šiandien jau sudaro nema
žą literatūros pluoštelį.

Veltui šie spėliojimai ir nie
kas nieko tikro negali pasaky
ti, galima apie tai tik bendrais 
bruožais kalbėti ir tai labai at
sargiai iš kurių skaitytojas nei 
išmintingesnis, nei kvailesnis 
nebus, gal dargi antra pusė, 
nes visai nesusigaudys.

Piriniausiri reikia laukti karo 
išsiplėtimo, kad butų galimri 
feent ką nuspėti, gi šiandien vi
si spėliojimrii lygus ir visų vil
tys su pamatu: kiekviena vals
tybė tikisi nesikišdama ir tik 
paskutiniu momentu pasiro
džius kovos laukė padiktuoti sa- 
Vo sąlygas visoms kitoms vals
tybėms, bet ką tai niunls ža
da?

Ir vėl tą pačią pdjėgų lygsva
rą ateičiai, kokią mes turėjome 
po 1918^ mėtų. Daugelis buvo 
nuvargę, šiek tiek galingesnieji 
diktavo silpnbšhiam, bet tie ga
lingieji begalėjo visai pamiršti 
ir silpnųjų ir ne visame kaine 
tarp savęs sutiko. Ir po ketvir
čio šimtmečio susilaukėme to 
pat.

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

====s
nebeturės ką valgyti, Bet, Hitleris lertda į Balkanus ir į 
Ispaniją. Jisai negali sustoti. Tokia jau diktatūros pri
gimtis, kad ji niekuomet nesitenkina tuo, ką turi, ir blaš
kosi į visas pusęs — kol nenusisuka spraiidoj|MMiį|^|
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Mąson, kuris laimėjo med
vilnės rinkimo čempionatą 
ir ’MOOO.

R

J i

šypsenos. Ir užsimezga pirma
sis pasikalbėjimas, iš 'kuriuo 
paaiškėja, kad jaunoji asme
nybė gyvena čia su savo ma
ma. Jai 19 metų. Jos, kaip sa
koma, savas kelias — mokslas 
kirpimo ir siuvimo mokykloje.

Taip, žinoma, ji savo likimu 
patenkinta. Tačiau nelabai, ka
dangi viskas dar priekyje, o 
dabartiniu metu nieko ypatin
go*

Ir štai praeina dar mėnuo, 
ir musų vyras ima uoliai ją 
lankyli. Jis užeina pas ją į 
svečius. Kalbasi įvairiomis te- 
momls s'tPja Ir su jos rnariia. 
Ir pasidaro ten tarytum savas 
žmogus.

Jis, trumpiau kalbant, įsi
myli ją iki sąmonės netekimo. 
Ir, būdamas ryžtingas žmogus, 
prieina išvadą, kad būtinai vi
siškai pakeisti gyvenimą.

Ir štai — pasikalbėjimas su 
savo žmona, ašaros ir aičioji- 
mai. Ir, pagaliau, musų vyras 
persikrausto vienu aukštu auk
ščiau.

Jis pasielgia iki tam tikra 
laipsnio kilniai: viską palieka 
savo šeimai. Ir tik su savim pa
siima lagaminą su baltiniais 
ir drabužiniais daiktais.

Jis pasižada jiems mokėti be

nesumažina žmonos kentėjimų. 
Ir ten įvyksta alpimai, raudo
jimai ir sunaus klykimas. Liū
dnas šeimos griuvimo ir žuvi
mo paveikslas. ’

Bet burtai mesti. Tiltai už
pakalyje sudeginti. Ir mūšų 
įsimylėjęs vyras, kaip sakoma, 
džiaugiasi laime su savo asme
nybe-

Tačiau jis neilgai džiaugiasi 
laime. Jis atsargos jaunesnysis 
koniandiras. Jį mobilizuoja į 
raudonąją armiją ir išsiunčia 
į Karelijos sąsmauką.

Ir jis išvyksta, švelniai atsi
sveikinęs su savo verkiančia 
Rita.

Jis rašo jai iš fronto trumpus 
laiškus, kuriuose aprašinėja 
rustų karinį gyvenimą, žiaurius 
mūšius ir pragariškus speigus. 
Jo laiškai kupini ryžtingumo 
ir drąsiiino. Tai ne mčmis ir 
ne seilius rašo iš fronto. Tai 
rašo nhišiis atsargos jaunesny
sis koniandiras, kuriam parei
ga aukščiau asmeninės laimės.

Bet štai laiškai ateina vis re
čiau ir rečiau, ir, pagaliau, vi
sai nebeateina. Ir Rita nesū- 
pranta, ką tai reiškiu. Jau ko
vas, karo pabaiga. O laiškų 
nėra.

Ir štai kartą ateina laiškelis. 
Ir Rita, jį perskaičiusi, apalp
sta-

Ji krenta be sąmonės. Ir jos

čius. Ir cielas ir nepaliestas. 
Kojos jo vietoje. Ir prie kruti-

Visi gyventojai, tuo metu bu
vę,. kipinc, išsižioja iš, nepapra
sto nustebimo.

Upravdomas (namų užver
da) pribėga prie jo ir sako:

—Kaip tai suprasti, Ivanai 
Nikolajcvičiau? Spręsdami iš 
laiško, mes manėme, kad tam
sta kitaip atrodysi.

Atvykėlis ima upravdomą už 
parankės ir sako jam:

— Mielas drauge! žinoma, aš, 
matyti, pasielgiau žiauriai ir 
tai]) toliau. Tačiau rustus gy
venimas privertė mane susi
mąstyti. Aš pagalvojau: nie
ko, jei mane užmuš, bet jei ne
teksiu rankų arba kojų, kas 
bus su manim? Aš gyvai įsi
vaizdavau šitą paveikslą ir tą

ryti tai, ką esu padaręs. Ir dėl

žinau, su kuo man reikia gy
venti. Juk vedybos — tai ne
rik pramoga.

U])rav(k)inas sako:
—Žinoma, tamsta truputį 

pertempei savo išmėginimą.
Tai, kai]) sakoma, uždrausta 
priemonė. Tačiau kas padary
ta, tas padaryta. Iš širdies svei
kinu tamstą gavus raudonosios 
vėliavos ordeną.

Čia musų vyras užlipa į sa
vo aukštą, pas savo pirmąją 
žmoną, Anną Steponavną. Ir 
kas ten atsitinka per pirmąsias 
penkias minutes, lieka nežino
ma.

Tiktai žinoma, kad sūnūs

į viršutinį aukštą ir greit iš ten 
parneša tėčio lagaminą su bal
tiniais ir drabužiniais daik
tais.

lajevičius išsiaiškina su Rita. 
Jis prašo ją atleidimo ir bu
čiuoja jai ranką, sakydamas, 
jog grįžęs kitas žmogus ir jog 
praeitin nebėr kelio-

Juodu išsiskiria greičiau 
draugiškai, negu piktuoju. Ži
noma, jaunoji moteris širsta 
ant jo. Tačiau jos širdimas sai
kingas, kadangi, vyrui nesant 
namie, jai patiko vienas žmo
gus.

1°/ < ■ .•z/-
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mio s
Nelaitningi Metai
Balių Šeimynai

Rašo—Nora Gugis

Moterų Simfonijos Orkestrą Puikiai Pasi
žymėjo Pirmam Šio Sezono Koncerte

Pi’ieŠ keturiolika metų, trys 
chicagietės muzikes, norėdamos 
pergalėti kliūtį, kad jos nepri
imamos į pastoviųjų simfonijos 
orkestrų sąstatą, įsteigė Moterų 
Simfonijos Orkestrą, šiandien, 
pradedama savo 15-tą sezoną, 
ši Orkestrą turi reputaciją, kad 
ji vienintelė, kuri duoda regu
liarią seriją koncertų kiekvie
ną sezoną.

Pirmas 1910-41 sezono kon
certas įvyko Orchestra Hali, toj 
muzikos šventovėje, praeitą an
tradienio vakarą. Ir jeigu iki 
šiol buvo abejonės, prie kurios 
klasės muzikų ši orkestrą pri
klauso, tai antradienio koncer
tas aiškiai pastatė jas šalyje tų,

Per 30 Metų čia Rengus Operas

Chicago Opera Co.
Skelbia 1940 Sezoną 

Iškilmingas 30 Sukaktuvių 
Atidarymas

šeštadienį, Lapkričio 2 d., 8 v. v.

AIDA
ZINKA MILANOV 

(Chicagos Operoj Debiutas) 
KARIN BRANZELL 

GIOVANNI MARTINELLI 
JOHN CHARLES THOMAS 

VIRGILIO LAZZARI 
DOUGLAS BEATTIE 
ballet Teatras

Dirigentas  HENRY WEBER 
Vyr. Rėžis WM. WYMETAL

Civic Opera House 
20 North VVacker Drive 

RANdolph 9229
Tikėtai Dabar Parduodami!

kurios skaitomos geriausiomis.
Antradienio programa buvo 

atidaryta su Bach-Campbell 
chorale-preliudija — “Kuomet 
esam skaudžioj sielvartoj” (pa
švęstą atminčiai savo buvusios 
prezidentės ir uolios rėmėjos, 
Mrs. Henry B. Vanzoll). šį ku
rinį orkestrą išpildė su pažyinė* 
tinai švelnia ekspresija. Rodos, 
kiekviena jų grojama gaida bu
vo kupina jauštno, kuriame rei
škėsi gili pagarba ir įvertinimas 
to jų geradėjos pasišventimo vi
sados dirbti natidai gražesnio 
žtnonių gyvenimo. Ir kaip ata
tinkamą kurinį jos taiii pasi
rinko.

Cesar I^rank Syiiiphony m t> 
Minot; Moząrt “Les Petit 
Riens” ir von Weber-Szell “Per- 
petuuin Mobile” (pirmą kartą 
Chicagoje), kurie programoj 
sekė, parodė gausą turtingo to
no, aiškų ritmo grynumą, gilią 
ekspresiją ir balansą visuose 
skyriuose. Jos pilniausia pajėgė 
perduoti reikšmę kiekviėiio 
skirtingo numerio, žodžiu, iš
klausius jų koncerto, nusitarei, 
kad čia yra grupė 85 motetų, 
kurios yra tobulios muzikės, ge
rai susimokinę groja su pilnu 
pasitikėjimu ir įvertinimu savo 
pareigų.

Vakaro solistas buvo Mischa 
Mischakoff, kuris per kelis me
tus buvo koncertmeisteriu su 
Chicagos Simfonijos Orkestrą, 
ir dabar laiko tą poziciją su Na
tional Broadcasting Company

. .... UACME-NAUJIENV Photo)
Lėit. pulkininkas Charles R. Morris iš Elizabeth, 

N. J., kuris nori gauti darbą kaipo liosį traukėjas kon- 
skripcijos metu.

Sirgo Žmona, Sūnūs, 
Šerifo Vyras

Kadangi drg. Baliai yra po- 
puliariški naujieniečiai ir turi 
šimtus draugų ir pažįstamų, 
tai patartina kad jie neužmir
štų drg. Dom. Balio ir jį ap
lankytų. - —Steponas

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL co.

Sžll S. Halsted St, VICtory 4965
Stogus, tinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. /.tnaujįname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

------ -*

Joniškiečiu Labdarybės ir Kultūros Kliubaš

15 Metų Sukaktuvių Jubiliejinį Balių 
Sekmadienį, Spalių (Oct.) 20,1940 

H0LLYW00D INN
2417 West 43rd Street

Durys Atdaros 4 vai. šokiai 6 vai. Vakarienė 7 vai. (Chickcn Din- 
nęr)., Nariams Veltui.. Svečiams 50c 

gros Jaunų lietuvių orkestras

Šymphony Orkestrą, kurią ve
da garsusis Toscanini. Mischa
koff yra žinomas, kaipo vienas 
žymiųjų artistų smuikininkų, it 
jo pildytas Brucli Concerto No. 
2 i n D. Minor buvo vienas iš 
tikrai žavingų šios programos 
ihomentų.

Nors praeityje ši Moterų Sim
fonija turėjo, rodos, tris mote
ris vedėjas, jų tarpe buvo ir 
garsioji anglė dirigentė Ethei 
Leginską, tačiau, kaip pernai 
taip ir šiemet, jų artistiškas li
kimas yra rankose irgi talentin
go ir dinamiško dirigento Lžlei* 
Solomon. Nors šis dirigentas 
yra dar palyginamai jaunas me
tuose, bet jo gabumas jau pa
spėjo užtarnauti jam vietą tarp 
Jkrai rimtųjų Amerikos diri-

Mabio=

“KAIMIETES TURGE”

/žanga: Iš Anksto 40c, 
Prie Durų—50c.

A. Petrutienė, Mokytoja

Lietuvos Muzikalis Vaizdelis 
ir KONCERTINĖ DALIS

— Rengia —
Liet. Moterų Kultūros Kiiubas

Lietuvių Auditorijoj
3133 Šo. Halsted Street

SEKMADIENĮ,

Spalio (Oct.) 20, 
1940 M.

Durys, ątvirųs 4:00 v/ popiet. 
Programas 5:00 vai.

Apart to, kad buvo malonu 
dausytis šios Moterų Simfoni
jos Orkestros, paveikslas kurį 
jos sudarė scenoje buvo labai 
patraukiantis ir akims. Visa 
scena buvo apvesta kaip ir vai
niku arba rėmais žaliumynų ir 
gėlių. Šiuose rėmuose buvo tas 
paveikslas tų 85 moterų savo 
naujose kostiumose, iš karališ
kai mėlynos šilkinės medžiagos,

juostė ir sidabriniais batukais. 
Publika jas karštai sutiko ir 
karšti aplodismentai lydėjo 
kiekvieną jų pildytą numerį.

Lietuviai Orkestroj.
Nėra abejones, kad ši orkes

trą pilnai užsitarnauja tos žy
mios vietos, kuria ji užima Chi- 
cagos muzikos veikloje. Ir 
mitins lietuviams yra malonu, 
kad ir mes turime reprezentaci
ją joje. Apart Lūki Raben-Mice- 
vičienės, kiirią mes mėgstam

A. ANDRIEFFS šokikių grupė, 
su gražiais kostiumais, duos kla
siškus šokius.

RAUDONOS ROŽES KLIUBO
26-tas Metinis 

PARENGIMAS
Šeštadienio Vakare, Spalio 19,1940

LIUOSYBES SVETAINĖJ 
14th St. ir 49 Ct, Cicero 

pitAbžIA 8 VAtANDĄ

PROGRAMĄ PILDb JAUNIMO ktlLTUROS RA±ELlO CHORAS

PO PROGRAMO ŠOKIAI PRIE GEROS ORKESTROS

Jhu btiydu rMšęs, kdd ijdrbo- 
rd haliėhe, 6558 ŠO. MOtgan 
Stl, buvo sitšižėidusi. Jai pa- 
svėikiiš, dirbtiiv^je šusiŽėidė 
jų šuriįis bbbiiiiikfiiš Balis,, Jr.,' 
ir po 4-jų Hifcbėšių pdsvėikb ir 
jalį vėl prkdėjo dirbti.

Dab’di’ jdii tuld^ laikas khip 
sdrikiai serga, įtita šeimynos 
tėvas; botyiifjikds hdljŠ. Jis fan- 
daši ši- BėFiidrd’s iigdhbiityj, 
63Š7 I larvdrd Avė. Nbrš drg. 
D dm. haiiš gėry ii, bet nu-
mhtbind) kdį reikš dar tūlą 
laiką gulėti lovoj.

Budriko Radio Valanda 
—Oro Teatras

Nuo ^:30 iki 6:30 sekmadie
nio vakarė iš galingos radio' 
stoties WCFL; 970 Kil., 10 tuk- 
staiiėių Watt jėgos.

. '■-.'K'

Dalyvauja Simfonijos Orke-

hininkai, Jadvyga Gricaitė, Jo
nas Romanas, .Antanas Chapas, 
choras ir kilį,

• Kas alsitikšpkad Makalas su
grįš į Chicagą iš Mdrocco nė-' 
laisvės? Kokiė* bus įspūdžiai.

Esate širdingai kviečiami ne
pamiršti sekmadienio vakare 
kaip 5:30 p. m. atsisukti savo 
radio ant Budrike programo. i

Juozo Btidriko Rakandų ir 
Radijo Krautuve leidžia-šiuos 
programos. < —Pranešėjas i

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

jams užslstatyti savo radio ahtl . • s ■ r
stoties WGES rytoj, sekma-! 
dienį, 11:30 valandą prieš piet; 
ir pasiklausyti gražių lietuviškų' 
dainų ir muzikos. Be to, ka Lės1 
patarėjas adv, K. Gugis.

Programo 
praneš dail

taij) nuoširdžiai domisi ir ima 
tokią aktįngą rolę musų muzi
kos veikloje, yra dar trys lie
tuvaites; dvi seserys Pažemiutės 
ir Poškaitė.

Nepamirškite pasiklausyti 
šios orkestros koncertų per ra
dio kiekvieno sekmadienio po
pietį. Jo£ transliuoja “Design 
for Happihess” programą pet 
Coiunibia Broadcasting Compa
ny __ coast-to-coasj — tinklą. 
Chicagoje jas girclilhe iš stoties 
WBBM kaip ketvirtą valandą 
popiet. Paklausykite jų sekma
dienį popiet, praleisite smagų 
pusvalandį su Moterų Simfoni
jos Orkeštrh.

Aiilžihiškas 
“Barbecue”

Illinois Meat Combahy sati 
dėlyj, 3939 Wdllaęe Street, va 
kar kilo gaisras, kuriame iške, 
pė apie 5,000 starų mėsės.

Tai bent
Nuostoliai siekia apie $5^000

barbecue

vedejas A. ŽJ us 
gertL žinią iš 

Progress krautuvėj didelio Spa
lių mėnesio išpardavimo, kur 
yra jjroįbš višieiiiš hiišipirktl 
visokias namų reikijibp^š neph- 
prastai stiirlažintoįiliš. kainomis. 

Malonėkite pašiklausyti.

Rytoj Jotiiškiėčių
Jubiliejaus Ralius

Joniškiepių , Labdarybės
Kultūros Kiiubas rengia 15-kbs 
metų sukaktuvių jubiliejinį ba
lių rytoj, spaiių-October 20 d., 
Hollwwood Inn svetainėje, 2417 
W. 43rd Št.

Svetainės durys atsidarys1 
kaip 4 vai. popiet, o šokiai pra
sidės kAip 6 vai. Vakarienė bhš 
dubdattia kaip 7 vai. Vakariene 
bus “Chicken Dįnner”.

Kliubo nariams įžanga ir va
karienė veltui, svečiams 50c. 
Viėii tik; šokiams 25c. Muzika 
biis Jaųūų Lietuvių ėrkestFo? 
Visus užprašo

Valdyba.

ir< Nainiene
a naudingos.

NAMŲ SAVININKAI

ŠILDYMUI
ALIEJAI

Pirkit Dabar! Taupykit!
Pečiams Aliejus g* 1Z £ Gal.
Ne mažiau 400 gal. ®
Furnasams Aliejus O % Č Gal.
Ne mažiau 150 gal. ©

FELDMAN
PETROLEUM COMPANY 

Tel. HARRISON 3500

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesalr
4707 S. Halsted St

Tel Boulevard 0014

ČEKIŲ SĄSKAITA SU DROVERS
Jums Tarnauja 3 Atvejais

]. čekiai yra parankus. Mėnesio pabaigoj reikia tik išra
šyti AČekius bilų užmokėjimui ir .pasiųsti.

2. Pasirašytas ir išmokėtas Čekis yra užmokėjimo kvitą, 
išmainyti čekiai jums grąžinami mėnesio pabaigoj.

3. Jūsų Čekių Sąskaitą, sergsti pinigus. Ją turint nereikia 
kišenėje nešiotis daug pinigų arba rizikuoti, pasle
piant pinigus namuose.

Ateikite šiandien ir paprašykite, kad mes išaiškin
tume kokią naudą Čekių Sąskaita jum atneštų.

Drovers National Bank
Drovers Trust & Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL LEPO^IT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

Vėliausio Išradimo
1941 Skalbykla

Automatiška, Nereikia
GARANTUOTA ANT

t. * ‘ #

Nei Tepti 
VISADOS

PAKELIŲ

DYKAI

Per trumpą laiką už $48.50- Dykai Elektri- 
kiniš prosas. Dykai du Blanketai ir 60 dėžių 

Oxyddl. Po vieną dolerį į savaitę.

Jos. F. BUDRIK
FURNITURE ANNEX
3417-21 South Halsted Street

Sudrik Furniture House
3409-11 South Halsted Street

Z' Tel. YARcis 3088
.. T"1:   r?. 1 1.......... . 1  ......——— ---------- s 

Ęudrikę Raįijo Vąjąnda nuo 5:30 iki 6:30 nedėlios vakare
' < ; iš WČFL Radio Stoties 970 Kil.

• '.'-__ l__ _____ ..____ ./.i..................   ..-J

PIRKITE ANT 
KREDITO

MUSŲ ŽEMOMIS CASB 
KAINOMIS

2x4 ........................... —pėda 2c
1x6  ............................ « pėda l^c
Plasterboard  ............... pėda 2c
VVallboard ............. kv. pėda 2c
Special Maleva, reg. $1.95,

dabar ..............  „ $1.25
33 Vertės Maleva ______ $1.95
Cedriniai Postai (7 pėdų) 10c 
Taipgi Cementas, Smiltys, žvyrą!

NEREIKIA CASH.
Ąpskąitliavimas DYKAI— 

Pristatymas DYKAI
ALBERT LUMBER 

& SUPPLY CO. 
3800 S. Western Avė.

Tel. LAFayetle 2101
Atdara kasdien 7 v. ryto iki 6 

v. v., nedėliomis 8 v. r. iki 12 
vai. dienos.

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 įtempimą

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.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genaus) ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
ttį&J Vynai-Likierini-Gėrimai 
virtim i visas mie«5i< ta lis.

5031 W. Roosevdl Rd.
CICERO, ILL,

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd Št
Tel. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONŠILUS 
Išima Už ........___
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pageiba .....
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija fifi
ir vaistai ........... ..... * I
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

*13.50 
$50.00 
*25.00

*2.00

ophie
Barčus
RYTINE RAIBO 

VALANDA
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vąL yakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

/ pranešimus.
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Diena Iš Dienos
ninko, Stanley Yanas, 2817 W- 
63rd St.

Stanley Yanas dabar nusi
pirko šios įstaigos namų ir 
persikėlė ten gyventi. Jie pir-

Namų Savininkai 
Šiemet Daugiau 
Rūpinasi Pastogėmis

Šiandien Atidengs 
Grihinienes Atmin 
čiai Paminklų ir Leokadija, savo 

moteriai ir motinai

Daug Kandidatų 
Šv. Kazimiero Kapų 
Užveizdos Vietai

rupijos klebonas Baltutis nore-

O Ne

neseniai buvo
Petro Kalin—

Jau Namie, 
Ligoninėje

“Naujienose** 
įdėta žinia apie
Kalinausko ligų ir buvimų 
County ligoninėj. Petras Kalin, 
kuris dabartiniu laiku turi biz
nį adresu 2906 S. Union avė., 
jau virs savaitės randasi namie. 
Taigi draugai, kurie norėtų ji
aplankyti po ligos, yra prašo
mi atlankyti po viršminėtu nu
meriu, o ne ligoninėj.

Peter Kal n.

Pavyzdinga Naujie- 
niečių šeima

Petras ir Petronella Senuliai 
gražiai gyvena savo nuosavia- 
me name,, 6016 So. Francisco 
Avė. Jie yra seni naujicnicčiai

Jie išauklėjo gražių

už jauno ir gabaus Marųuette
Parko Hardwarc Store savi-

KROSNIMS
BOILERIAMS
PEČIAMS

Pataisymams

DALYS
Tik {vardinkite dalį kurios 
reikalaujate, Vardą ir Numerį 
Krosnies, Pečiaus arba Boile
rio—ir mes pristatysime dalis 
—Garantuotas pritikti!

Keturios Didelės
Krautuvės Chicago j e

NORTHWESTERN

STOVE
REPAIR C0

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

Neatidėliokit! Ateikite arba 
šaukite šiandieną!

MONROE 6600

Senuliais viršininehi antrašu.
P-nai P. ir P. Senuliai linki 

savo numylėtai dukrelei Ber- 
nice ir žentui Stanley Yanas 
kuogęriausių pasekmių ir daug 
laimės jų naujame gyvenime.

—Steponas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Peter Payavis, 38, su Frieda

O’SuJlivan, 32
Eugene Klimas, 24, su Jean 

Krupa, 20
Frank Lipinski, 34, su Gene-

vieve Lipinski, 29
Jerry Meskon, 44, su Rose

Kurfirst, 42
Jack Strama, 50, su

Roman, 39
William Shamasko,

Helen Grosbeck, 22

Mildred

26, su

CeceliaJoseph Zilla, 25, su
Petrovvski, 24

Albert Zelent, 27, su Eva Van
Dien, 19

Albert Sarnc*, 23, su Ruth 
Nieman, 18

Gust Dakurac, 26, su Evelyn 
Trijonis, 23

Joseph Valūnas, 34, su Ann 
Morgan, 18

Ossie Kapustas, 26, su Eilėn 
Rozada, 19

Stanley Swist, 20, su Barbara
Marcinkus, 21

Walter Vasilauskis, 24,
Markevičius, 21

r-? r* '■> M'lJ<1

Perskiru
Eva Makauskis nuo

Makauskis

Gavo
^rskiras
Natalie Yuknis nuo

Yuknis
Michael Kisielius nuo 

Kisielius

Gimimai
Chicagoj

su V.

Anton

John

yra klebonų, kinio su ta kan
didatūra nesutinka. Jie sako, 
kad Povilo • Baltučio žmones 
nenorės priimti.

Kitas kandidatas, kaip prane
šama, yra Cjcėro kleboną Jero
nimo Vaičiūno brolis. Daug kas 
tvirtina, jog pastarasis turi ge
riausių progų darbų gauti, 
nors neužmiršta ir to fakto, 
kari velionis Krusza paliko sū
nų kuris buvo tėvo padėjėju.

Nori

---------

mėnesiniais išmokėjimais.

VVINTER

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 užsimoka. Galite pirkti pasinau* 
dedami Czenviec F. H. A. Budžetiniu Planu. Per
kant prekių už $60.00 ar daugiau galima užmokėti 
lengvai mėnesiniais išmokėjimais.

išmo- 
(Sk;)

Statykit dabar! Leiskite 
Gold Bond Gypsum Wąlt- 
board uždengti balkius 
ir paipas. Reikįa/ pridėti. 
tik biskį darbo, kad ap
dengti beismontą .Šiųo ne
degančiu materiolu, Pa
skui galite išdekoruoti 
pagal skonį. —, malevo- 
ti arba popiet.dengti. .
Galima vartoti. .Gold Bbnd drūtose lentoje, A p^ų. pločio ir _ 
nuo 6 iki 12 Jpėdų ilgių. Šį medžiaga nelužta ir netrupa ir 
drėgnumas jai jąekehkia. '

Sudėtinių; Medžių 
GERI PLYAVOOI) 

dėl PING PQNQ ŠTAI.V

*,K $ 5

Iškilmės Tautiškose Kapinėse
Prieš 4 mėnesius, birželio 15 

d., įniro a. a. Ąngniešką Gri- 
biniene, po tėvais Trųbaile, ir 
birželio 19 d. tapo iškilmingai 
lalaidota Tautiškose kupinose. 
Velionė paėjo iš Pąvąndcnio’ 
miestelio, Telšių apsl$r-, Kau
no redvbns.

Juseph Czerwiec
Taupykite Pas Czervviec

Jei spręsti pagal įvairių reik
menų pirkimų tai šiemet Chi- 
cagos namų savininkai labiau 
rūpinasi savo pastogių įrengi
mu ir pataisymu. Czerwiec 
Lumber Co., 3700 So. Weslern 
Avė., kame didžiuma lietuvių 
perka, sako, kad šiemet parei
kalavimas namų aptaisymo reik
menų yra žymiai didesnis negu 
per pereitus kelis metus. Czer- 
wiec Lumber Co. vedėjas, Jo
seph Czerwiec, mano, kad tai 
yra geras ženklas apie depre
sijos silpnėjimų.

Czerwiec Lumber Co. yra 
viena iš didžiausių tos rųšies 
įstaigų Chicagoje ir ji aptar
nauja tūkstančius namų savi
ninkų. Jie čia perkasi viskų, 
pradedant mažiausia lentele, 
baigiant pilnu naujų kambarių 
įrengimu. Czerwiec Lumber Co. 
savininkai su malonumu pažy
mi, kad dauguma kostumėrių 
naudojasi jų turime kredito pla 
nu, pagal kurį perkantieji reik
menų už $60 ar daugiau gali 
daryti mažus mėnesinius 
kėjimus.

Betty

(Informacijos paimtos iš etc.)
KURAS, Theresa C., 3010 S.

Avers Avenue, gimė spalių 4, 
tėvai: Adam ir Marcella.

MAKAR, Robert P., 10920 
Mackinavv Avenue, gimė spalių 
1, tėvai: Peter ir Ruth.

• Už platinimų netikusių če
kių policija Clevelande suėmė 
chicagietį John M. Holzworth. 

I Jis yra “direktorius” daktarų 
į sudaryto komiteto, Willkie ir 
’McNary kandidatūroms remti.

MONEY-BACK 
CUARANTEE Of J 
SATISFACTION fl

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI VVOOD ST.)
I ..................... ..... U ...... .11,11 ■ II I I I I ■■

TRAUK MARK
DAYS' 
TRfAU

•♦PERMATOMOS *BH 
STOGELIŲ IR *DALI- 
NOS FLEITOS.
G. P. Johnson, Pres.

DAROME DANTIS TIK lalsnluotam Ir 
registruotam clentistui užsakius arba 
Jo Impresijų receptų gavę 
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 
Jei nebusite 100% patenkinti, UŽTIK
RINAME, KAD ATGAUSITE KIEK
VIENĄ CENTĄ. DYKAI APSKAIC.I 
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS

FLEITAS
1 denos patarnavimas. Galima moky
tis mėnesiais. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU musų laboratorijų, Pa
sauly Didžiausiu Dantim Fleitų Dir
bėjų darbo pleltų. ATEIKIT ŠIANDIE I

A.A.A. Dental Laboratories 
(INCORPORATED)

MAIN OFFICE: Phone ARMitage 5550
1555 MILWAUKEE AVĖ.

LOOP OFFICE: Phone HARrison 9559
202 SO. STATE STREET 

Northwest OHiee: «S1 IRVING PK. BLVD. 
Phone Avenue 4060

DŽIAUGEIS NATŪRALIA IR 
GRAŽIA IŠVAIZDA

ŠIOKIOMS 
DIENOMS:

Tolimesni ofisai 
iki 8 vai. vak.

Vidurmiesč|o ofisas 
iki 6 v. v., o ant- 
rad. ir ketvirtad. 
iki 7 vai. vakaro.

t J a < už ,

Temoje, “PASAULIS 
JE”, įvyks sekmadienį,

Prakalbos
UGNY- 
spalių-

October 20 d., Mildos svetainė
je,’. 3142 So. 1lalsled St., Chi ■ 
cago. Pradžia lygiai 10 valąn- 
dą ryto. ' ■

Kalbės S. Benėekąs iš Bibli
jos teksto, ZEP. 3 :8;9, Yra j&- 
bai įdomu ir visų pareiga su
žinoti kodėl dabar pasaulis 
yra ugnyje ir ką sulauksime. 
Todėl kviečiame visus atsilan
kyti. Įžanga veltui, rinkliavos 
nebus. / "

Rengia ir Kviečia
Biblijos Tyrinėtojai.

Senesni Ekrano 
Veikalai Grįžta 
Į Studio Teatrą

Remdamiesi neseniai praves
to balsavimo, Studio Teatro ve
dėjai pradedant vakar diena, 
ekrane rodo dvi iš populariau- 
sių pereitų kelių ’metų klasiki
nių filmų. Pirmoji yra “Death 
Takęs A Holiday” su Fredrich 
March vyr. rolėje, antroji gi, 
“The Pursuit of Happiness”, 
kurioj vedamąsias roles turi 
Joan Bennett, Charles Ruggles, 
Mary Boland, ir Francis Lė- 
derer. '

Balsavime, pravestame tarp 
regularių kino lankytojų, 
“Death Takes A Holiday” ga
vo pirmų vietą. Viršūnėje buvo 
ir antroji filmą. Kiti ekrano 
veikalai, kuriuos publika nubal
savo vertingais, yra “Broadway 
Bill”, “Lady For a Day”, “One 
Nigbt of Love”, ir “Shė Mar- 
ried Her Boss.” Visos šios fil- 
mos bus artimoje ateity demon
struojamos Studio Teatre.

(Sk.)

Jos amžinai atminčiai Grlbi- 
nu šeima, vyras Damijonas 
(Dąn), simus Jonas, ir dukte- 
rvs Anna 
mylimai
ant kapo1 parūpino pastatyti 
paminklą. Paminklo atidengi
mas įvyksta šiandien, apie 2 
valandą popiet.

Kviečiame gimines, draugus, 
pažįstamus bei šiaip geros va
lios lietuvius kam laikas pave- rus spėliojimai apie tai kas 
lys dalyvauti šiose iškilmėse, vietą užims. Pozicija yra labai 
Užprašo nuliūdę gerai apmokama ir, supranta-

yras, Simus ir Dukterys, ma, kandidatų yra daug.

Kun. Baltutis, Vaičiūnas
Įstatyti Savo Brolius

šv. Kazimiero kapinių už- 
veizdai Jonui Kruszai mirus 
dabar katalikų tarpe eina įvai-

NUO CZERWIEC PIRKSIT PIGIAU

ZZZZZZ/.

GARANTUOTA STATYBAI MEDŽIAG
ŽEMOMIS KAINOMIS

UŽ TIK KELETĄ DOLERIŲ KAS MĖNESĮ 
ĮRENKITE ŠĮ ŽAIDIMO KAMBARĮ 

JŪSŲ BEISMONTE!

PING PONG
TABLE STANDS

$4,20

/ T 
READYV

SUTAUPYKITE 1/3 ANT 
IŠLAUKINIŲ DURŲ

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

$R.7O
Tik .... ©
iš baltų pušių.

Durų mieros 
34 col. pločio, 
80 col. ilgio, 
1 1/3” storu
mo. $Qb85 
Tik .... V

Šios durys yra

NAUJI GERIAUSI
ŽIEMINIAI LANGAI

Padidins namų 
vertę daugeliui

- metų.

Npriąi • aptarsim 
jųšų. athaujtofmo 
sū .INSĖLBRIC 
Išlaidas \ ir ąps- h 
kįicįųosimę 'b e $ 
j 6 kių prievolių ■ 
juniš.;
1. Atstoja plytas
^.Nepermerkia- 

‘mas Mastic 
/paviršius, '
100 Ketv. Pėdų Padengti Kainuos $9.75

M

&& 
O

3. Mastįc 
Weather 
sealed 
izoliacija

»

ii (I

42 COLIŲ 
AUKŠČIO 

PĖDA

36 COLIŲ 
AUKŠČIO 

PĖDA

U. ” • • II »» I • H • 4 1U. n“' ii ■ ,,#®

VIELINES
TVOROS

• šiandien, Morrison viešbu
tyje kalbą sakys Henry A. Wąb 
lace, demokratų partijos kandi' 
datas į vice-prezidėntus. Jis aiš
kins administracijos nusistaty
mą ūkio reikalais Chicagos Ag* 

,rikulturos kliubui.

GERIAUSIA
MALEVA

SHERWIN. 
VVILLIAMS

Apsimoka visuo
met ją pirkti.
Galionas tik

COVER 
THE 

EARTH

1^^^ 5 2’2®

White Lead
Reikalinga visada ir visur. Pir
kite maišais po 100 4 fl^/į
svarų. Svaras tik ....... ■ U

STOGAMS 
POPIERIUS

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

Šios kainos galioja perkant 5 
Rolus ar daugiau.

NAUJOS LENTOS — CZERWIEC — NAUJOS LENTOS
1x4 lentos grindims, beismantams ar kam

bariui viške. Pėda ................. |

1x6 lentos grindims bėismontams ar kamba
riui viške. Pėda .... ........

1x4 verandų grindims. Pėda 

1x6 porčių sidings. Pėda ..... 

1x12 W. P. A. Shįplap., Pėda 

2x4—7,8,9 pėdų ilgio, už pėdą 

2x4—-10,12,14 ir 16 pėdų ilgio, 
už pėdą

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 “sųuarc butt”, kad jie turės 
“Tite-lock” geresniam užkimšalo pa
laikymui ir ypatingai, kad jie bus perė
ję chemikos procesą atsilaikymui .prieš 
puvimą, vandenį ir termitų. Paklauski
te apie musų žemas kainas.. B-

Žieminiai langai daug prigel- 
bsti užlaikyt Šiltą tempera
tūrą name žiemos laiku. Kal
ia už 16 col. pločio, 36 col. 
Igio, tik

$1.12
žieminės durys turėtų 
būti kiekvienam name, 
nes šiluma išeina lauk 
per durų plyšius. Kainos 
žemos iki ... $4.50

tic^SBmhbc

....................  ..3,.
“BRICK SIDING” 

Galite padengti namo sie
nas ar gonkas. Tik

100 ket. pėdų

PILNU ĮRENGIMU

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

LENGVUS 
F. H. A. 
Mėnesiniai 
Išmokesčiai

EXTENSION
Nepaprastai tvirtos

Tik 3K

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 ....................

%x6 W. P. Siding, geriausios rųšies, 
už ketvirtainę pėdą ..............

Geriausios rųšies Red Oak Flooring, <Q.5O 
ąžuolo grindims lentos. Už 100 pdT

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

DIDŽIAUSIAS LENTŲ PASIRINKIMAS

Pristatome 
DYKAI 

Chicagoj ir . 
Apylinkėje

LADDER 
kopėčios, pėda 

iki 32 
aukščio.

3700 S. WESTERN AVĖ. P^fuQBARCHER ^AVE^ TEL VIRGINIA 
/ KASDIEN ATDARA NUO 8 VAL. RYTO IKI 6 VAL. VAKARO.

4W
5*

0

1

4* 
2^
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Politikos Lauko
DEMOKRATAI

Lietuviai Nusistatę Prieš Netinkamus 
Precinktų Kapitonus

Kai Kurie Lietuvių
Spėkas"

Mąrguette Parko lietuviai, 
k|ipie visados buvo prielankus 
ir rėmė visus lietuvius politi
koj, dabar nutarė pakeisti Šitą 
praktiką. Pasirodo, kad kai 
jtųrie jjętųvięi-kąpikjnąi ir <|ar- 
bihmjcai nėra vęrįi šios para
mos.

13-to Wardo Lietuviu Demo
kratų Kliubas cjątąr rėkorųęn- 
duoja visiems lietuviams bal-

sirinkimas. kuriam dalyvaus 
stambesni demokratų kandida
tai ir lietuvių vedėjai. Bus grą
žus programas ir daug dovinių 
visiems.

Užkviestas ir Aldermonas 
Michael P.' ^Hogąp, kiiris pra
neš apie įvairius šios apylin-

P^P^^VCJl^Ė

suotojams remti vien |Įk šitų 
prępipjętų kapitonus — 67-taiji 
precinkte, Antanų Mosteikų; 
49-tam, Juozų Į^enkąrb 50-taip 
Antanų Vyšniauskų ir 68-tam 
Jonų Juozaitį, taipgi ir jų leite
nantus. Kiti precinktų kapito
nai riesiškaito ‘ su lietuviais ij* 
mes lietuviai nes/skaitysime su 
jais. Laikas jau atėjo kada lie
tuviai nerems svetimtaučius ir 
lietuvių išdavikų kurie parsi
duoda mus ųpriešams ir darko 
lietuvių poĮitįJiįškų spėkų.

Sekmadienį Masinis 
Susirinkimas

sai California Avė. ir pataisy- 
mas įyairiij gatyip.

Susirinkimo vedėjas Jjtis 
Adv- A. A. Vasalle, buvęs klu- 
po legalis patarėjas, o dabar 
vedėjas Demokpątįšjios spau
dęs propagapd9§. ; - ;
ųųėtte Parjip ĮįętųyiaĮ 'kyįę^ia- 
mi atsilarrkyti ir susipažinti sii 
vietiniu vei|<iĮĮni. Pilietis'

ar-

TART
4

ird.
25 d/, 
kapi- 
nega- 
tiems,

$j>ąlių 20 d., 2:00 vai. po 
pict, MarcĮTiette Lietuvių para
pijos salėj, 68th ir Washtenaw 
Ąve. įvyks nepaprastas šios ko
lonijos lietuvių balsuotojų sų- Naujienų ąpyl 

nuo senų Taikų

CLASSIFIF.D ADVERTISEMENTS
* .... ......... ' ............ . .......... .

UiT . "M

peEsonąE^
Asmenų ieško

PAIĘšKAŪ BROLIO/- Stanislovo 
Grigbtfife. P5eihanlš Jiezno mrest'e4 
lio, TVAkų apskrities. Prašau žinan- 
čįus apie ‘ jįv pranešti. Turiu svarbų 
reikalą.''Domicėlė Grigorilutė, 4444 
Šb.’Eleraia' AVe. "

SITUATION VVANTED r - 
Ieško Darbo

PAIEŠKAI! PARBO. Esu patyfęs 
periteris ir dekoratorius. Darbą at
lieku gerai ir pigiai. J. Augaifis, 
1608 So. 50th Avė., Tel. CICERO 
2633.
.t • '•

Namai-Žemė * Pardavimui1

Darbininkių Reikia
REIKALINGA STENO G R A F Ė, 

baigusi *High 'SchdoV Turi* suprasti 
“boęk-keeping;’ ir mokėti lietuviš
kai? Boxr 2421, 1739 '-Sd?Halsfėd‘ $t; 
u-- *"rtf*

VIRTI IR AĘELNAM namų dar
bui. Turi būti patyrus, nuosava^ 
kambarį, *biskį škalbli. Nuo '$16 
iki’.$J’2. gaukite CEPaYcrest 2259.

REIKIA Rl'I’YRŲSIŲ MOTERŲ 
skudurų sbrtavimui ‘ džiunkjėrde. 
Public Irori’/ąnd' Mėtai Co., 2200 
47th St.? ’ Lyoris, 4 Įll.,' Brookfielj 
6252. t

. MOTERĮ^ /PRIŽIŪRĖTI 4 metų 
amžiaus kūdikį. Kambarys ir val
gis. $4 - savaimei. Gyvenimas vietoj’. 
lĮose ’* giminaitis, 930 5Y. 35tįi Place.

MERGAITĖ ARBA MOTERIS na
mų darbiu ir prižiūrėti du kūdikiu. 
Bo'x' g42$, 1739 So. Hajšted St.

U D ARIJO už jąnitorių ar 
ų darbo. Esu blaivus ir tei- 
M,- Dom. Slausgalvis, 653

prie namų 
singas. M- Dom. Slausgalvis, 653 
XVeRT8th'St. Tel. CANAL 4304. •

r^THELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PATYRĘ VAIKAI DIRBTUVĖMS
? SHOPBOYS

REAL ESTATE FOR SALE 1 
Namai-žemė - Pardavimui

' jPARDAVIMUI BIZNIAVAS na
mas, 22’x80’. ‘ štoro dydis 22’x50’. 
Gyvenimui kambariai užpakaly. 
Beismontas po visu namu. Karšto 
vandens šiluma. 2 karų garažas. 
Pats ‘savininkas parduoda. 2435' W. 
71 St, REPublic 8242. Kaina $750Q.

DIRBTUVĖSE
? p AMĄtE

• , ..
employm^Mt agency
28 Ė. JACKSON BLVD.
/. ’j f/i.. »’ *y ( • »*• • ■ ■* f' •

RĘIĘTA 5 VYRŲ
' TUOJAUS

su praktikė ar nė, .pirkti trailerius 
dėl komercinio išvežinėjinio. 2 metų 
tfšaS.' Gera mokestis.

f r,s 2512 ARCHER AVENUE, 
CHICAGO, 1LL.

Į'' PADĖJĖJAI 
NINKAI PARSIDUODA PIGIAI 2 aukštų 

mūrinis namas, gerame stovyje, 2 
po 5 kambarius ir beismante 3 kam
barių flatas. Karštu vandeniu apšil
domas. Ant Rockvvell ir 70 gat. Ma
tykite savininką. 2710 W. 59 St. 
tel. PROspect 6977.

MATĘUŠAS 
MALINAUSKAS,

kuris mirė rugsėjo 22 
palaidotas tapo rugsėjo 
o dabar ilsis Tautiškose 
tiese, kmžrrtai nutilęs ir 
lėdamas atšidėkavot
kurie suteikė jam paskutinį 
įSata'rnav’ii'rią ir palydėjo jį į 
tą neišveftgiarną ' amžinybės 
vietą:
’ "Mes atmindami ir apgailė
dami jo prašišalinimą iš musų 
tarpo, reiSkiame ‘ giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu- 
vėše žmonėms ir suteikusiems 
vaihikus draugams; dėkojaihe 
graboriui J. Liulevičiui, kuris 
niarn'dagiu patarnavimu gar-* 
bingai nulydėjo jį į amžinastį, 
o ’ mums palengvino' perkęšti 
nuliūdimą ir ’ rūpesčius, dėko
jame dainininkui - Stasiui Rim
kui? Dr-stef Liet. Piliečių už 
grabnėšius ir 'visiems arti
miems giminėms ir, pagaliau, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems'’laidotuvėse žmonėms, ‘o 
tau musų ' mylimas vyre- ir 
tėve sakome: ilsėkis šaltoj že- 
fnėje. c < • - 11 >-‘*

Nubudę lieka:
I)ukterys, Žentai 

'ii* Anūkas.

4.

’ JURGIS SZĄI4NSKAS- .
‘ -črv. n
persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 17’d!, |l:20 vai. vakare, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Jurgeliu kaiirie, Pilviš
kių parap. Amerikoj išgyveno 
3Ž ‘ Htetdė. “ 11

Rajiko' dideliame nubudime 
moterį Uršulę, po tėvais Ei- 
člkę, po \r5itfhu “vyru Gudai
tienę, posūnį Juozapą Gūdaitį, 
podukrą Kfatildą,- žentą Juo
zapą,'J anukuš, dėdę Antaną 
ArTrionaitį,' 4 pusseseres ir 2 
pusbrolius ir kitas gimines. '■ 
' Priklausė prie Seserų ir 
Brolių ? Df-stės' ir American

PJETRAS ŠILINSKAS (Lang)
* K. \

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių • 17 d., 3:00 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs 47 m. amž., 
gimęs Lietuvėj, Laukuvos’ ya- 
rap. ir a.pskr. Amerikoj išgy
veno 37 metus.

Paliko dideliame nuliudime^ 
moterį Prancišką, po 1 tėvais 
Adomaitis, dukterį Elzbietą, 
sūnų; Kazimierą ir kitas gimi
nes. ' .....

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips kopi., 3307 So. Litua
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., spalių 21 d., 1:30 v. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas ka
pines. ’

Visi a. a. Petro šilinsko 
(Lang) giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti- jam .-paskutinį ‘patark 
naviiną4' ir atslšveikinimą. T

Nuliūdę liekame: -
Moteris, Duktė;* Sūnūs ir 

Giminės.
Laid. Direkt? " Antanas M. 

Phillips, Tel. YARDS 4908.

pusseseres * ir 2

Jaunas pašarvotas koplyč., 
9 S. ’ Lituanica ' Avė. Namų 
tel.' Vi£g. Laidotuvės

įvyks pirmad,, spalių 21 d. 
1:30 vai. pdpiet. Iš’ koplyčios 
pus’ nulydėtas T Lfetuvių Tau
tiškas kepinęs.

Visi a.'J a. Jurgio .Szalinsko 
giminės, draugai - ir .pažįstartii 
esat nuoširdžiai kviečiami’ da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, ’ posūnis, PodukrėS, 

Anūkai ir Qįminės.
Daicf Dmekt. J. J?. Eudeikis, 

Tel. YARQS 1741.
Velionio pageidavimu, pra

šome gėlių nesiųsti. * * J

Mirties Sukaktuvės

* • • - - •

\F A »nr ct Rrfr t!

ANTANAS NAVICKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių ?I • d., 1937 m., sulaukus 
544 m. <mž.. gimęs Raseinių 
abskY“., TPasaiėfc parap., Kturi- 
pnikių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną,* 2 sūnūs An- 

, tah'4 ir Briino, ’’ dukterį ‘ Adelę 
Bępder ir žentą' Juozapą.

Liūdnai atminčiai musų 
, brangatis vyrtf ir tėvelio bus 
laikomos Šv. Mišios šv. Anta
no parap. bažnyčioje spalių 21 
d. 1940 m.;' 7:30 'vai." ryto. 
Kviečiame visas 4 gimines, 

. draugus ir pažįstamus ^atšllcm- 
kyti į pamaldas. ? ■'

*i L • I * •.

Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli niekuoinėl he- 

x užmiršime. Tu pas mūs jau 
n6Bešugrįši, bet mbs anksčiau 
ar vėliau paš Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliuję liekA:
Moteris, Sūnus, Duktė ir 

“ žentas. 
I M

^NJ’ANĄS URBĄ 
gyv. 3418 Lituanica Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

po' ilgos -if 'sunkios ligos spa
lių 18 d.,'6:35 Vai. ryto, 1940 
m., sulaukęs 46 m. amž., gimęs 
Liet., Kėdainių apskr., Tra
kų parap? Ežytėnų kaime^

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Mortą, po tėvais Pet
rauskaitę, šunų Ędwardą, .po- 
soriį' Albertą, podukrė Albiną 
ir žentą Retrą Kovaliauskus, 
anuką Petrą Kovaliaųską, bro
lį Igriacą ir brolienę Oną Ur
bus, 2 Švogerius Kazimierą ir 
Juozapą Petrauskus, giminai- 
tę1’ Breniąlovą' Krušą ir" kitas 
gimines.”

Kūnas pašarvotas A. M. 
Rhillips kopi., 3307 S. Litua
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., spalių' 21' d.’, 7:30'v. 
ryto iš kopi. į'šv. Jurgio’par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos .pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
^v. Kazimiero kapines. * '

Visi a. a. Antano Urbo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat huoširdžiai kviečiami da
ly vauti 'laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
Atsisveikinimą. Nuliūdę Tieka:
Moteris, Sūnūs, Podukrė, Po

sūnis, Žentas ir Giminės.''
Laid. Direkt. Antanas M. 

Phillips, Tel. YARpS 4908.

rt i fl i“ ■ i ■ Sfutfčfam' GČles

KVIETKJNINKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankiętams
- ’ ' ir Pagrabamy -.

3316 So. Halsted Streęt
TeJ. YARPS 7308

'11 fl n A Gėlės Mylintiems i D M A Vestuvėms, Ban- 
IJMkietams, Laidotu- 

įVėmš; papuoši- 
gėlininkas mapjs 

4180 Archer Avenue 
- Phone ĮjAFAYETTE 5800

averną, po vardų
'pąvern, 1813 So. 
šiais melais nusipirko naimi, 
jcųrįąmc turi bįznį, ir Įjįržejio 
menesį prątĮėjp r^|poiį|ijoti. 
Tik daba r baigia darbą. . ” •

Namas dabar atrodo puikiai, 
kaip naujas. Kadangi pp. Am
brose turi plačią pažintį tarp 
lietuvių, o ypatingai tarp 
tiioriioliktos gyventojų, tai juos 
parėmė biznyje^ ir tokiu budit • • » — . - • '•• •

.... 4 t pi- 
pigų investuoti į namą įr ki-

■ . .

yinbrose

jiems <|ąvė progų taip daug

tus pagerinimus-
Reikia priminti, 

Ambrose sudėjo 
mados barus ir šviesas, taip 
liad šios apylinkės taverninkai 
negalės lygintis kaip namų, 
taip ir barais savo gražumų ir 
IKiošnųnĄL'j.^Ępkįiisj puikius , 
rengi hilis galima m a ty ti 1 ik
turtingesnėse kolonijose arba 
miesto centre.

kad pp, 
naujausios 

taip

Turinį taip piiikiai įrengtų 
Įavernų pp. AniĮirosc tikisi, 
Į<ą() juos (Įabar labįaus rcips 
šios apyjįnkęs gyventojai.

Aš nuo savęs linkiu pp. Am
brose geriausio pasiseRimd?

^—Kaiini/nds

RĖIKAtiNGA MERGINA dirbti 
prie baro;' nė daugiau 30 metų,' gra^- 
žios išvaizdos. į Nereikia patyrimo. 
Atsišaukime bet kada. 4171 So. HaL 
stėd Si? r

• H • ..............
' • ----------------------------------------------------

MERGINA' BENDRĄJĄ NAMŲ 
darbui. 2 suaugę. Reik virti. Nuosa- 
yą$; kambat^š; gyvenimas vietoj ar 
kitur. 'Gėri namai; $11. MIDway 
6781. -a -n \ '

TRYS SPOT WĘLDĘRS prie 
vielinių' rėmų. Atsišaukite vakare, 
1519 N. Fremont St. ' 1

PATYRUS ‘ B A RBER1S reikalin
gas. Atsišaukite 752' W. 33r"d S t.

BUSINESS C1IANCES
Biznio Progos '?■;

ANT 102 IR INDIANA AVĖ. 
už $4750, parduosiu 2 flatų po 6 
kambarius namą, karštu vandeniu 
apšildomas, 33x125 lotas, 2 karų 
garažas.

ANT 60 ir Campbell Avė. už 
$5800. Gražus 6 kambarių mūrinis 
bungalow. Karštu vandeniu apšil
domas. Matykite ar šaukite: 

MEDORA,
8110 So. Ashland Avenue.

• Tel. STEwart 3601.

MARQUETTE PARKE
8 KAMBARIŲ COTTAGĘ, karšto 

vandens šilurria, mūrinis pamatas, 
$4500.

5 FRATŲ NĄMAS, 2 po 6 kamb.,*
2 po 4 ir 3 kamb. beismonte. 'Muro 
garažas ’ 4 karams. Kampinis.
*.......... r.:.:..:.:......kr':: ’$j6,ooo.
3 FLATŲ, po 5 kambarius, štyfao

šiluma; ....-.............   $9300.
BRĮGHTON PARKE. ‘

2 FLATŲ PO 6 kambarius, 1-mas 
aukštas * karštu vandeniu apšildo
mas, bungalow stogas, ant kampo, 

....................................... '$8,000.
BRIDGEPORTE-

3337 S. WALLACE,’6 flatų po 4 
kambarius, su ‘maudynėmis. Geram 
stovy. Savininkas gyvena už mies
to, paaukos už ....$8400.

'PRIE 35TH IR EMERALD, 4 Ak
tų su cementiniu pamatu,- maudy
nėmis, kaina $4500.

PRIE 35TH ARTI HALSTED,’Sto
ras ir 5 flatai. Su taverno fikče- 
riais, kaina .........  .....L. ...... $8500.

2 FLATŲ MŪRINIS, 6 ir 6 kamb. 
1-mas aukštas karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų muro garažas, 

................................. * $6000. 
SOUTH SIDE.

4 FLATŲ, 2 po 5 'ir 2 po 4, štymo 
šiluma, renda $185. mėnesiui, r

.... ..............:.... ...... . $11,200. 
BRIDGEPORT REALTY CO?' 

953 West 3|st St.
YARDS 0311

Atdara sekmadieniais nuo 10 iki 4 
• vai. popiet.

S. SHIMKUS — - J. COSTELLO.
• . ♦ .4 . :

-H-

ŠEIMININKĖS, JEI REIKIA pi
nigų namų ir kalėdinių dovanų rei
kalams?1 Mes* turime plahą įcūriuO 
jus galite - uždirbti’ pinigų dabar. 
Mr. Nolan, 126'-N. Wells.

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

PARDAVIMUI 2 PAGYVENIMŲ 
muro namas, 2-4 kambarių flatai, 3 
kamb. skiepe. Moderniškai ištaisy
tas. Neša gerą rendą. Atsišaukite 
2602 W. 69th St.

$500 CASH, IŠMOKANT likusią 
sufną po $5 kas mėnesį nuperka 3 
flatų mūrinį ant Wells St. arti *35. 
Po 5 kambarius su. maudynėmis, 
pečių šiluma, pilna kaina $3500?

$500 CASH NUPERIA mūrinį ir 
medinį štorą su 5 kambarių flatu 
ir maudyne ant 35-toš arti Wells. 
Kaina $3000 išmokėjimais. H. J. 
COLEMAN, 4705 So. State St.’ (Mr. 
Sherer) DRExel 1800. *

MARQŲETTE PARKE
2 namai vėliausios mados, po 4 

ir 5 kambarius, baigiami būdavot!. 
Galima pigiai .pirkti, mainyti arba 
renduoti. Randasi 3007-11 W. 71st 
Street.

Atvažiuokite pamatyti bile kada. 
Turime visokių kitokių bargenų. 
Galima pigiai pirkti arba mainyti.

C. P. SŪROMSKIS, 
6921 So. Western Avė.

Tel. REPublic 3713.
Vakarais PROspect 0176.

PARDAVIMUI AR RENDAI** ta
verna^ su virtuve ir gyvenimui 
kambariais;. Gerai einantis biznis 
ant daug vartojamos gatvės. Labai 
tiktų didelei Šeimynai, kuriai ne
reikėtų samdyti darbininkų, šaukite 
HAYmarket 9597 .prieš 2 vai. 
Klauskite savininko.

JFAąMS FOR SALĘ 
- Ūkiai Pardavimai

80 AKRŲ FARMA Wisconsine 
pardavimui arba mainymui' ant 
Chicagos .prapertės. Su štakii ir vi
sais įrengimais. Kreipkitės pas 
P. Gečą, -2523 W. 45th PI.

GAMINKiTE ?< DIRBTINAS .Čė- 
LĘS. Fibėf, .Obenill'ss', ’vielos, lapai 
ir peps gaunami pas Rėal Art, 327 
Nortli' Adarųš.
uv ‘."b*===

SUSIĖINKiMAI
«- •; 1 ..... , ■ T .

CHICAGOS ’'' LIĘTgVIŲ VYRŲ 
Cho?0 pamokos įkyks? nedėlioj', spa
lių. 20 diehą, Neffo svetainėje, 2435 
So. DeaVitf St., kaip 10 vai. ryto! 
Visi ‘choro h^ri-ai 'būtinai susirinki4 
te • laikų, riėš^gfiu turime / „skiąblai 
rengtis prie j $ąyo-t įpėdinio. parengi4 
mef, kuris ’ įvyks ’‘ riedėlioj, lapkričio 
3 dieną. ‘ Taipgi dąinaš mylinčius 
kviečiame prisidėti prie choro.

‘ /? —Choro Valdyba.
KRAKIŠKIŲ; ’ APŠVIETOS IR 

KULTŪROS/draugiško Kliubo su
sirinkimas įv^Įcs ' nedėlidj, špalių- 
Oct. 20 d., iftf? 5$1. popiet “Sanda
ras” sVetaiifgje‘! *Š40 W. 33rd St. 
Todėl,’ visi draugai krakiškiai, .pra
šomi atsilankyti' ir atsivesti naujų 
Įtarių.M. "Titiškis, Rast. ’
A KUPIŠKĖNŲ'” KŲLTŲROS DR- 
JOS hiėti.'* šhši'rinkimas »įvyks šėš- 
|ac|ieni, spalių 19 d1., 8 vai.-Vakare. 
A.' Z'alubos bute* ant pirmo aukšto, 
1635 So.- 49th Ct., Ciceroj: Visi' tva
riai prašomi dalyvauti paskirtu lai
ku. *—P. B., S^kr.

DRAUGIJOS ‘/LIETUVOS ŪKI
NINKO”' h nėn. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 20' di/^apržištoj 
vietoj, J? tzhl? po’ pietą. Prašoma hh- 
rių susirinkti, nes bus; svarbių rei
kalų: sVarš^ynitii.;,yrii.pgi nariai "ąt- 
’silikę"šit ‘ <MOKesciais?malonėkite 
užsimokėti. —J. žurkauskas, Pirm.

4. * *' •’* " v> * - -

ąmeąikd^/^Oįvjų -pilie
čių Politiškaš't.ąOPa^)pinis Kliu- 
bas 12 Wardb'l^kys.hYėn. susirinki
mą, sekmąd^ht?"spnįiii-Oct. 20, 1-ą 
vai. popiet;- Ųbllyyvood Svet'., 2417 
West 43rdf St.<? f'/T' r•

U' —PąulPetraitis, Rast.
■•/riJ. /į ,

vt., -

Minėju piiątądienio

B. Pužauskas, 645 W. 18 St., 
minėjo gimtadienio sukaktu
ves, tai yra 15-to šio menesio.

Pužauskas prįyatiškąi atlai
kė “pąrty’\ be ((Įdėlio Įriųįš- 
įiio. Buvo kolei 
bei pažįstamų, 
buvo labai
bei pažistaniū. Tarpe svečių 
buvo labai mylima Marijonos 
įTizaiiskienes tetą, kaip ji ją 
vadina ‘‘Mama’5 IJakauskicne /H?.’ " ' ’ r;j r.;; Ų I H h ■

ir jos duktė,. Juz- Ųukaųs-Įiienė.
Dar reikia priminti, kad 

Pužauskas yra geras grybauto
jas, neseniai parsivežė. taip 

;, kad ^uzausĮciėne sulte
nei'57 kvortas. Jis yra 

aųjien'ų” rėmėjas

H,T i ? navo •t:; o geras ►r < 4

Gęorge Kųcharik, 
Jeyręler, 1722 S. 
Halštėd Street
; w • v . r*

; Tai geras draugas lietuvių. 
Jįs paremįa “Naujienų’,’ pa
rengimus suteikdamas jiems 
doyapų. Aįeiįyję prižadėjo pa
remti daugiui! ir lankytis į vi
sus parengimus. Ki|čliarik yra 
slavas, bet' labai draugingas 
žmogus.

parę^mai
sek.madiėĖį,';-^ą1įųy§b,. 1'040 m?'Li
berty Darže, •fajangį šis yra pir- 
niaš tėisybiėčių " ^ųdėninis' išvažia
vimas; Tdl ’kdmitėtaš:valdyba 
deda visas pastangašrkad butų pa
sekmingas ir visi Juretų gerus lai
kus. '• " Buš užkšndžlį/ ; keptą * avis, 
šilkių su kęptbffiiš■’bulvėmis ir gero 
alaus ir taipgi bus gera muzika' šo
kiams. Kv.ie&h'1 . "
* " '*' * ' Komitetas ir Valdyba.

v- X r r />.

Apdegė Mažeikos 
Alinė

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė. Prieinama kaina. Renda 
labai pigi. Štymb šiluma. 2242 W. 
23rd PI.

SALDAINIŲ, CIGARETŲ, moky
klos reikmenų krautuvė. Gyvenimui 
kambariai su maudyne. Prieinamai. 
W.’ Nėff-«S..JĮąlsted St.

SU $100 JUS PRADEDATE 
įgyti nuosavą namą, 6 kambarių, 
visiškai naujoj apylinkėj. Gražus 
namai. Tik keletą minučių nuo Oak 
Park. Maži mėnesiniai išmokėjimai. 
Box 976. 1739 So. Halsted St.

100 AKRŲ FARMA, dalinai dir
bama, su budinkais. mylios nuo 
miestuko. $750.00.

HANSON-OSBORN 
Hart, Michigan.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS. Vie
ta ‘ išdirbta per daug metų priešais 
Cranė ’ dirbtuvės. Pa'rduošiu pigiai.

4045 So. Kedzie AVenue. -

PARSIDUODA RŲČERNĘ ir gro
sernė. deri ftkčeriai, ' 4 kambariai 
ir garažas prie vietos. Apšildomas. 
Renda pigi. Dėl kainos susitaikysim. 
3322 'So. " Ilalšted St. ’

PARDAVIMUI TAVERNAS pi
giai. 46^1 So. Ashland Avė.’ TeJ. 
YARDS 1098.

MODERNIŠKAS tavernas, 
daro gerą pelną.’Įsteigtas prieš 314 
metų • dabartinio savininko.’ Kaina- 
v'd $2000 ‘ 'įrengti. Dabar siūlomas 
pardavimui pigiai, nes savininkas 
turi kitą biznį. 434 West 31st St.

TAVERNAS, MODERNIŠKI fik- 
čeriai, nauji barai, refrigeracijos sis
tema. Jackson Parko apylinkėj. 
Šaukite SEEley 9627.

PARDAVIMUI MODERNIŠKAS 
grožio salionas, darantis puikų biz
nį. Su 4 kambarių apartmentu. 
Renda $40. Cicero 4143.

PARDUOSIU ARBA IŠREN- 
DUOSIU dtionos kepimo biznį, su 
namu arba ir vieną biznį. Biznis 
įgyvendintas per 23 metus. Parda
vimo priežastis — 71 metų senat
vė. Noriu poilsio. • 2803 Emerald 
Avė., Chicago, III., Louis Gotowtt.

TAVERNAS PARDAVIMUI. Ge
riausia vieta Southsidėj. Su gyve
nimui kambariais.' Lietuviškas žy
dukas, 4707 So.1 Halsted St.

Tabako
Sandelį

Mąx Kq]id, ęįgarų ij cjgarc- 
tų ^raųhiviidirįca$, 1728 į>. Hab 
sted ipgį prįsįdpjo prie 
“Naujieiių” parengimo su do
vanomis. Jįs* pąigpįcjauja, kajį 
jo krautuvės nėpamirŠtų, pdsi-

BRIDGDPOĘT.—yakar ank
sti ’ rytą kilo gėįsras 'Rapolo 
Mažeikos alinėje ir bute, adre- 
sii 837 West' 34th Pląče. Upnis 
prasidėjo pąstogėje, tu^but ‘nuo 
prasitr^riusių vielų.
'^iuoštpUai buvo: ganą didelij 

siekia apie ; ^l,0,Ob. 'Namas pri- 
klauso lietuviui Charles Moč
iau s. Ji s apdraudos heturėjo.’

..................................".................—

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi •‘NtAuJlENOSE’’

BARGENAŠ CASH $300.00 
parsiduoda pop corn ir canay-stand 
bilzbis.: Arti teatro? Kfei.pkit'ės 2439 
West 45 PI. TėL Lafayette 3097. ’

PARSIDUODA GROJSERNĖ, gera 
vietai'ir dėl ’ bučernės. Pigiai grei
tam pardavimui/ 2124 W.-" Coultėr 
St. arba 2125 W. 24th St.

WHOLESALE FURNĮTŲRĘ 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rąkan- 
is, ‘•feuta'uftyfei ’ riud • 40’ iki ’flO Mes 
istatortie1 4)ilel kiir)' Pašatikite ' af

■ 4 ■ • /'"," 0 p ’tin'T

. GERA IR PIGI
6 KAMBARIŲ MURO REZIDEN

CIJA," vėliausi įrengimai. Prie Mar- 
ąuetle Parko. Kaina ne brangi. Kas 
nori gyventi gražiuos ir dideliuos 
kambariuos atsišaukite greitai.

PIGUS - — " 
mūrinis, štoras ir 3 
quėt!e 
mainvs.

J. VILIMAS
6753 So. Rockwell St.
Tel. HEMiock 2323.

80 AKRŲ LYGI FARMA Rock 
.Isiand apskrity, Illinois, $6000. Vien 
tik pagerinirpai verti naujos kainos. 
Geo. E. Johrtston, Iowa City;lowa.

BIZNIAVAS NAMAS, 
flatai, Mar

le Parke. Kaina pigi,—gal ir

CO.,

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS su 3 lotais, .prie Tautiškų ka
pinių. Savininkas vietoje.

8200 So. Kcan Avė.

ŠEŠIŲ FLATŲ MURO namas, 
Bridgeporto apylinkėj, 3 po 4 ir3po 
5, su trims bedruimiais, parsiduoda 
pigiai.'

PARSIDUODA DU BIZNIAVI na
mai piie Jlajsted ir 35-tos. štoras 
ir du flatai. Antras štoras ir vienas 
flatas. Našlė motėris priversta par
duoti.

NAUJAS MURO NAMASį, 2 po 
4 kambarius, resyveris turi parduo
ti. Ant 34th arti Halsted St. Tikras 
bargenas.

MURO NAMAS, 
kambarius," 2 karų 
duoda pigiai.

NAUJAS- MURO r.
6 kambarius, 'ir 2 karų garažas. ^af- 
što vandens šiluma.

L. V. SIRUS,
3553 So. Halsted St., 

Tel. YARDS 5118.

3 flatų 
garažas,

NAMAS,

po 5 
.parsi-

2 po

MARQŲETTE PARKE
Dviflatis, po 6 kamb., bungalovv 

stogas, karštu vandeniu šildomas, 
$8500. Mūrinis cottage, 'apšildomas, 
$2950.

Clėaringe medinis cottage, apšil
domai ' $2850.00. Triflatis muro^ 
$6000.00. Ketutflatis muro $12000.

Ant 24 ir Oakley Avė. dviflatis 
po 5 kamb., muro, apšildomas ,tu
rint $90Q galilna nupirkti.

CRĄS. ŲRNICH, 
2500' West 63rd'St.

Tel. Prospeet 6025 vakarais.

MŪRINIS NAMAS 2 po 4 kamb. 
su beismeiitu (Cementuotas). Mai
nysiu į biznį ar ant faĖmos. 40 ak
rų farma Indiana valst. su mašinom 
ir gyvuliais prie tekančio upelio, 
prie 'gero kelk), netoli miesto. Ne
toli nuo Chicagos. Parduosiu ar 
mainysiu. 3465 ^S. Lituanica Ąve., 
M. ABRAMOVIČIUS.' ! ; 1 •'

PRIEINAMAI PARSIDUODA 2 
flątų mūrinis, 6 ir 6 kamį)., štymu 
apŠildomf.' Stokeris, 2 karų garažas! 
Savininkas afit 2-trO 'aukšto.* 5653 
So. Justine. • • * '

PARSIDUODA MURO NAMAS 3 
aukštų su bizniu, 2 karų garažas. 
Parduosiu pigiai iš priežasties ap
leidžiu miestą. Namas randasi 2956 
So. Emerald Ąve, šaukite savinin-

vien tik nacionaiiai žinomi daiktai 
rtnaasi' 'ptb ’ mi*:' AMSAU9KA9' 
iSįipus.' 6343 S; Stęsterii A^-rCN- |j~- Sanal 0638 Sifio, UI. Phone RepubUc 6051. '*«• CANAL 0636.

H

NEW LENOX ŪKIS. Ant svar
baus vieškelio. 25 akrų', štokas,’ mo
derniškas 8 kamb. namas, štyrtiu 
apšildamas, bėgantis vanduo, 'Įvai
rių vaišių medžiai! Kaina $11,000. 
Wierenga and Ottenhoff Co/ 1,837 
Roosevėlt Road, CANal' 1263.

BŲILDERS AND CONTR4ŲTQRS 
Statytojai ir Konlraktoriai

BUILDING KONTRAKTORIAI
Statom ‘naujus, 'Ir ‘ tals<jm”*;feenus 

namus. Muro, cemento ir karpente- 
rystės darbus - atliekam prieinama 
kaina. Lengvais išmokėjimais arba 
cash nupiginta kairia ’dapar. Taibgi 
apskaičiuojamė ugtifes'- htiostolitas ir 
p a tarnaujam ap^raudos reikaluose. 
2716 W. 42nd' St ' Lėfayėtte 0'331

FURNISHED ROOMS—TO BENT 
Gyvenimui Kambariai -♦ *

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

RENDAI FURNIŠIŲOTI kamba
riai, kampinis namas, daug Šviesos, 
pigi renda. 290! So. Emerald, 1-as 
aukštas užpakaly.

PASIRE^DŲOJA MĮE G AM A S 
kambarys -su čehtralinit/ apšildymu. 
3256 So. Union Avė. Antras aukštas.

Vi’etory 7270. ų: ’

FOR BENT-^lN *feE$13RAL

RENPQN ŠTORAS' Ęrighton Par
ke su kambariais, tinkamas kriėu- 
ČEb,' šimučiui arba kitaM biznhlt

Taipgi 4 kambariai; •' furnisftfOti 
arba ne. •.
: Kreipkitės: 4436 So. Fairficld 
Avenue.’ ’ ’ ’' ’ r * 7"'t

FURNITŲRE-FI^TURE fqR-šale 
*. Rakandai įr (taisai Pardavimui

PARDAVIMŲ! TAVĘRNP BA
RAI 24 pėdų fronto baras, 20 pėdų 
užpakalinis naras, *regi$feris^ šaldy
tuvas, viskas beVeik'naiija. Pa^dub- 
siū pigiai.

Kreipkitės: Mutual Liguor Co„ 
4707 So: Ralsted “St. Tel. Boule- 
Vafd OOIV ;F'4'‘ -*1. r >-. • o .■ /■ ,

PARSIDUODA KOMBlNACiNjS 
pečius. Mažai vartotas. 4Tvory".spal
va. 82Q0’So!'j<ea‘n Avė. Tėl. WilloVv 
Springs 1061.; ’ *.........\ r

AR TURI FISTULĄ ARBĄ HĘ- 
MMOROIDUS? * AŠ • pašakyšitf? kaip 
aš buvau išgydytas. Atsiųskit starh- 
guofą konvertt. H. A. Bergman, P. 

i; Bok’ 1041, Chicago, 111. ’T’ *'
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Atstovas Norem 
Išvyko Atgal į 
Washingtona .

r - _ - ■ -- %
Sustos Detroite, Clevelande, 

Pittsburghe
Owen J. C. Norem, Jungti

nių Valstijų atstovas Lietuvai, 
kuris buvo atvykęs į Chicago 
dalyvauti bankete, kurį jam su
rengė Chicagos lietuviai, vakar 
ryta išvyko atgal J VVashing- 
tona.

Kelyj jis aplankys kelis stam
besnius miestus tarnybos ir as
meninis reikalais. Vakar va
kare buvo Detroite, šiandien 
lankysis Clevelande, pas p. Nb- 
rem’ienės brolį, o pirmadiehį 
bus Pittsburghe, Pa., kur ap
sistos pas Seseris Pranciškietės, 
su kuriomis padarė pažintį dar 

‘būdamas Lietuvoje.
s P-s Norem dabar tarnauja 

įState departamente ir yė- 
da Lietuvos reikalų skyrių, jis 
buvo atšauktas iš Kauno ne
trukus po rusų okupacijas, bet 
tebeturi Lietuvos atstovo titu
lą. Savo reikšmingoj kalboj, 
kurią p. Norem pasakė trečia
dienio bankete, jis pabrėžė, kad 
Lietuvos nepriklausomybė ne
buvo panaikinta, bet laikihai 
“nustumta į šalį”. Kaip tik kra
štas vėl paliks nepriklausomas, 
ir padėtis susitvarkys, tai jis 
ir vėl grįš į Kauną ten repre
zentuoti Washingtono valdžią.

Panašias mintis apie Lietu
vą pareiškė ir prezidentas Roo- 
seveltas, kai pereitą antradienį 
pas jį atsilanko Amerikos lie
tuvių visuomenės atstovai.

Automobilis 
Užmušė Lietuvį 
Šilinską-Lang

— Nelaimės Chičagoj —
Prie Mar.shfield ir Roosevelt 

Road automobilis užvakar nak
tį užmušė 45 metų lietuvį, Pet
rą Žilinską, kuris naudojo ir 
anglišką pavardę—Lang.

Velionis pakliuvo po mašina, 
eidamas skersai gatvę. Jis gy 
veno adresu 1222 Roosevelt 
Road ir paliko žmoną, dukterį 
Elzbietą ir sūnų Kazimierą.

Jo kūnas yra pašarvotas A. 
M} Phillips koplyčioj, iš klir 
bus palaidotas pirmadienį po 
pietų, Tautiškose kapinėse.

Kitos Nelaimės
Automobiliai vakar taipgi už

mušė sekamus du žmones:
27 metų Walter Sandecki, 

3742 North Nordica avenue, ir 
79 metų William Freudenbež’g, 
3633 Ravęnsvvood avenue.

“Amerikos Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios0 
Konferencija

Įvyks Spalių 26 ir 27
Spalių' 26 ir 27< dienomis, 

įvyks Amerikos Lietuvių Ka
talikų Bažnyčios vyskupų iri 
kunigų Sinodo konferencija. 
Konferencija prasidės 9 vai. 
ryto su pontifikalinėmis mišib- 
mis, kurios įvyks šv. Jonio ko
plyčioje, 700 N. Harding St., 
Chicagoje. Po iškilmingų mi
šių generalis bažnyčios susi
rinkimas įvyks 12 valandą die
ną, 814 W. 33rd St., Chicagoje. |

Visi Chicagos lietuviai kata
likai yra kviečiami atsilanky
ti į Katalikų Bažnyčios Sinodo 
iškilmingas mišias. Jas laikas 
vyskupas Vincentius E. Pisci- 
telli, jam asistuos kiti vyskupai 
ir kunigai*

Pamokslus pasakys arkivys
kupas Steponas A. Geniotis; ir 
vyskupas Richard A. Marcfiė- 
na, kuris yra atvykęs iš Nėw 
Jersey valstijoj esančios vys
kupijos. Rep. (Sp.)

Sugrįžo iš 
Washingtono

Dr. Pijus Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius, ir Povilas Mil- 
leris, Chicagos Lietuvių Drau
gijos sekretorius, vakar grįžo 
prie savo pareigų.

Jie sugrįžo Chicagon užvakar 
vakare iš Washingtono, kamė 
buvo nariais - delegacijos pas 
Prezidentą Rooseveltą antra
dienį. 

•,. z • •

Kultūros Draugijų 
Konferencija 
Rockforde

Kuitubos draugijų konferen- 
fcijh įvyks rytoj Rockforde adre
su 1108 So. Main St. Rytoj iš 
Chicagos išvažiuos visas būrys 
delegatų: Dr. A. Montvidas, K. 
kairls, V. Mankus, K. Augustas, 
P. Galskis, Bočiunas, P. Milaše
vičius, Kedzel, A. Ambrose ir 
kiti. Cicero delegacijai vado
vausi K. Deveikis, b Roselando 
— J. Pučkorius ir Antanas Nar
butas.

Konferencija prasidės 1 vai. 
po bietųi Paskui rockfordiečlai 
rengiasi šauniai svečus pavai
šinti ir palinksminli.

Mirė Didžiojo 
Karo Veteranas
J. Szalinskas
Sirgo ilgą laiką; buvo mainieris

BRIDGEPORT. — Užvakar 
naktį Minės Veteranų ligoninė
je pasimirė chicagietis, Jurgis 
Szalinskas, Didžiojo Karo ve
teranas.

Velionis buvo apie 50 metų 
ęmžiriris, paėjo riš Pilviškių, Lie
tuvoj, ir daug meftj ^praleido 
Illinois anglies kasyklų d’slrik- 
te. Chičagoj gyveno apie 15 
metų laiko, ir užlaikė valgyk
lą su aline adresu 944 West 
37th Place. Didžią j am kare bu
vęs dujomis užnuodytas.

Jurgis Szalinskas paliko žmo
ną Uršulę Eicikis-Szalinskienę, 
sūnų Juozapą, dukteris Matildą 
ir Josephine, taipgi daug kitų 

[giminių.
Laidotuvės pirmadienį

Velionis bus palaidotas pir
madienį, spalių 21 d., Lietuvių 
Tautiškoje kapinėse.

Kurias yra pašarvotas adresu 
3319 Š. Lituanica Avenue, o 
laidotuves tvarko dir. J. F. 
Eudeikis. —Rs.

Jugoslavai Minės 
| J. R. Palendech’o 
Veiklos Jubiliejų

Jugoslavų kilmės Chicagie- 
čiai sekmadienį iškilmingai pa
minės vieno savo vyriausių vei
kėjų visuomeninės veiklos ju
biliejų. Tas asmuo yra John R. 
Palėndech, gerai žinomas ir lie
tuviams; žurnalistas, redakto
rius, keliautojas ir radio pro
gramų leidėjas.

Prieš , trisdešimt-penkis me- 
tbs PMendech’as pradėjo leisti 
pirmą Serbų laikraštį šioje ša
lyje. Dabar jis yra leidėjas 
daugelio kitų Balkanų tautoms 
skiriamų Jaikraščių bei žurna- 
lų-

Jubiliejaus minėjimo iškil- 
imėš įvyks South Chicago Ma- 
sonic Temple patalpose, 2939 
E. 91st Street.

Tarpe .svečių, kurie rengiasi 
pasveikinti Palendech’ą bus 
Chicagos May oras Kelly, Jugo
slavijos generalis konsulas, ir 
įvairus kiti žymus asmens, jų 
tarpe keli lietuviai. (Sp)

Remkite tuo?, kurie 
. garsinasi ...__

Naujienose-"

~ NAUJIENOS,^Chicago, III. _______________________ ,še|tąd|ehi?, ępalių j.9, .1940

Aukos “Naujienų”
Namo Remontui

(Tęsinys)
MR. IR MRS. T. K. MATULIAUSKAI, Baltimore, Md. $2.00
KAZIMIERAS YUŠKA, Cicero, III.. .............................. 2.(M»

| Rytoj NAUJIENŲ
Radio Programas

DAINUOJA “PIRMYN” CHORO SOLISTAI. DAINUOS ĮVAIRIAS IŠTRAUKAS Iš 
OPERETĖS “BLOSSOM TIME”—“KAI GĖLĖS ŽYDĖJO”

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

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

Maloniai kviečiam visus šio gražaus programa pasiklausyti!

ACME-NAUJIENŲ TelfiDhoto
Kapitonas Rufo Romero 

iš Manilos, kuris liko areš
tuotas ir apkaltintas ban
dymu išduoti militarines pa
slaptis.

Ciceriečių Kliubas 
Pagerbs 21-ną 
Garbės Narį 

t

Šįvakar Iškilmingas Raudon
io žievių Ralius

CICERO — šiandien metinis 
parengimas Raudonos Rožės 
Kliubo, Liuosybės svetainėj. 
Tame parengime 2.1 kliubo na
rys gauna dovanas už neėmiiną 
pašelpos per 20 ir 10 metų. Tai 
sveiki, stiprus vyrai. Kas mėg
state smagiai laiką praleisti at
silankykite, o tikrai busite pa
tenkinti. *

20 Metų Garbės Nariai
N. JanukaitiSj F. J. Kimbark, 

7. Lukoševičius, A. Marazas, 
A. Morkus, V. Sabelskis, H. 
Wastak.

10 Metų Garbės Nariai N
Al Brazis, F. Danauskis, M 

Gabraitis, V. Kilkis, C. Leka- 
vich, P. Millas, J. P. Morašky, 
D. Binikus, J. Sandaras C. Sar
ki, N. Tumavick, A.* Valan
čiauskas, S. Varpucen, A. Zol- 
ba* ' .

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru 

t

Teikia Žinias Apie Paren
gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas save 
parengimų. Taipgi ir rengėjai 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, š 
patarnavimą “Naujienos” tei 
kia nemokamai.

Šie Lietuviai Džiau
giasi Ketvirtadaliu 
Miliono Dolerių

11 ..... .
Kasgl nesidžiaugtų!

Kaip visubmfel, t»iį> ir praei
tą trečiad enį, įvyko direktorių 
susirinkimas Gedintirio Taupy- 
mo ir Skolinimo Bendrovės, bet 
reporteris užuodė, kad tai kas 
nors nepaprasto dedasi šiame 
susirinkime, ir pradėjo tyrinė
ti.

Pirmiausia pastebėjo, kad 
visi direktoriai linksimai šneku- 
iuoja ir juokiasi ir sako, kad 

šį kartą bus tik trumpas bizniš- 
i<as susirinkimas, o po to įvyks 
“kas kita”.

Jūsų reporteris , tik klausosi 
ir laukia.

Ir sulaukė porą stiklų alu
čio ir gardaus sūrio.

Nutarta
Mat, apie šeši mėnesiai a'gal 

direktoriai susitarė bendrovę 
sparčiai padidinti ir užauginti 
ki ketvirtadalio miliono dole
rių turto. Kreipėsi į bendrovės 
auditorių, J. P. Varkalą, kaip 
(ai butų galima kuogreičiausiai 
padaryti. Jis; patarė, kad kiek
vienas d.'rektoriusi;turėtų pri i- 
žadėti nustatytą sumą pinigų 
pritraukti prieu bendrovės, pri
kalbant naujus narus prisira
šyti prie taupymo skyrių bend
rovėj. Iš viso direktoriai priža
dėjo prirašyti apie $50,000.00 
per šešis mėnesius.

“O jeigu mės >< ir perviršysi
me savo kvotas, ar kas užfun- 
dys,alučio?” vienas juokauda
mas paklausė.

“Gerai’’, tarė auditorius, ‘ tik 
jau taip padarykit, o aš už- 
f liudysiu”.

padaryta
Praeitą trečiadienį paaiškėjo, 

kad ridiijo turto įplaukė per tą 
laiką ne tik $50,000 0 ), bet 
$65,000.00.1 ‘ Strdp’ausi veikėjai 
buvo Charles Z&kas, Vincept 
Paukštis ir Zigmont Klikai s. 
Bendrovės turtas dabar siekia 
$258,000.00.

Taigi atėjo laikas alučiui 
“fundyti”. Prie alučio atsirado 
ir sūrio, dar ir su kmynais, ku
rį V. Paukštis parūpino.

Bendrovės raštininkas C. Ze- 
kas pranašauja, kad dabar ne
ims ilgai bendroyę išauginti iki 
pusės miliono dolerių turto. 
Taip pat galvoja ir kiti valdy
bos nariai, būtent, Pėtėr Kviet
inis, pirminlnkąs; John San- 
dars, vice-pirm.;’; { Ari tori Luko
šius, 2-ras vice-pirm.; Zigmont 
Kūkalis, rašt.-įagelb.

Direktoriai Joseph Encher, 
Ale^ Erčius, Joseph Klapataus- 
kas, George LUkasj Stanley 
Norgaila ir John Zėuberis su
daro gerą talką padėti valdybai 
darbuotis. Bendrovės teisių pa
tarėjas yra adv; K. P. Gugis.

Ofiso darbininkė, neseniai 
yedusi panelė Stella Vitkauskas, 
dabar poni Kluchinskibnė, sa
ko kuo daugiau jai darbo, tuo 
geriau, tik lai auga bendrovės 
narių skaičius. Ji maloniai įra 
šys vardus į taupymo ar skoli
nimo knygas. Beridtoiės ofisą 
randasi antrašu 4425 S. Fair- 
field Avė.

Linkime šiai lietuviškai įstai
gai ir tolesnio-gražaus pasiser 
kimo. *—-Ręp. S.

Jau Ruduo Atėjo, 
Šalti Orai Prasidėjo v
Pirmoji Pramoga Šį Sezoną

CIIRIST1NE MILLERIVTĖ
Kuri Nevienam Berneliui Pa
smarkina Širdelių plakimą 

Kaipo Gėlių Pardavėja
Debesys apklojo padangę. 

Saulutė tik retkarčiais pažvel
gi apro debesų tarpą ir vėl 
greitai pasislepia. Gamta pa
sidarė niūri ir nebėra to gra
žaus gyvumo, kuris buvo va
saros metu. Vadinasi jau ru
duo atėjo. Medžiai įgavo kitas 
varsas ir jų nugeltusius lapus 
vėjas drąsko—nešioja. Niekas 
jau tavęs į laukus netraukia ir 
nevilioja.

Pasibaigė jau piknikai, pra
ėjo ir “Blitzkriegai”. Atėjo 
metas vidaus pramogoms, cho
rai ruošiasi vakarų progra
moms. Bene pirmas choras, 
kuris duos mums vidaus pra
mogą ir išpildys gražią pro
gramą su operete, tai bus “Pir
myn” choras su savo “Kai Gė
lės Žydėjo” (“Blossom Time”). 
Jis primins mums tuos gražius 
laikus—pavasario laikus*—kai 
gėlės žydėjo, paukšteliai čiul
bėjo, jaunimas dainavo, net 
miškai ir lankos skambėjo. 
Pajusime savyje tą praėjusią 
jaunystę, kaip ir tą praėjusį 
pavasario metą. Klausysimės 
romantiškų dainų plaukiančių 
iš jaunų krūtinių. Pamiršime 
bent tą valandą savo kasdie
ninius rupesčius-vargus. Nu
plauksime mintimis kartu su 
muzika į tuos dausų nežino
mus kraštus.

Neužilgo!
Kada tas viskas bus? Neuž

ilgo1, tuoj! Tik po keletą dienų 
—spalių 27 d. Kur? Sokolų sa
lėje, 2343 So. Kedzie Avė. To 
visko pradžia bus 3 vai. po pie
tų- Pamatysime, pasigerėsime 
ir kitiems papasakosime. Tat 
visi nepatingėkime ir į “Pir
myn” choro pramogą atsilanky
kime. —Grafas

AR JIESKAI 
DARBO?

j-------------SKAITYK KASDIEN------------------

MENAS
8——HR TEMYK SKILTIS---------------

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS
-j.. .. ■ ' .. . \

1118 Sllll lillIjlSInil, NIURK. ILL

BUVO PASKELBTA ..........   $1,152.00
VISO .............................    $1,156.00

(Bus dauginu)

AUTO ŽINIOS
MILDA AUTO SALES

Milda Auto Sales turi auto 
mobilių pardavimo įstaigas 
dviejose vietose. Abi yra lietu
vių “sostinėj”, Bridgeporte. 
Pirmoji yra adresu 803 West 
31 St., o antroji bus atidaryta 
gruodžio pradžioj 35-toj gatvėj 
Šios įstaigos savininkas yra p-as 
D. Kuraitis. Milda Auto Sales 
parduoda ir.taiso Buick auto
mobilius. Adresu 805 W. 31 
Street randasi didelis pasirin
kimas vartotų automobilių.

Buick automobil ai
1911 metams Buick automo

bilių tarpe galima rasti visokių 
spalvų ir didelį pasirinkimą 
modelių. Visi modeliai turi 
“valve-in-head straight eighl” 
tipo motorus. Motorai yra dve
jopos mieros. Mažasis motoras 
turi 3;fį colių cilinderio skers
menį ir yra apie 30 arklių jė
gos, o didžiojo motoro cilin
derio skersmuo yra 37c colių 
ir turi apie 36 arklių jėgą.

Buick automobilius žmonės 
mėgo ir pirko kaip tvirtus ir 
sunkius automobilius. Jau se
nas laikas kaip Buick kompa
nija šešių cilinderių automobi
lių nedirba, bet gatvėse jų dar 
daug matosi. Tatai įrodo, kad 
šios išdirbystės automobiliai 
yra labai stiprus.

Buick automobiliai yra 
ekonomiški

Kai kurie žmonės įsiva zduo- 
ja, kad astuonių cilinderių mo
toras reikalingas daugiau kuro 
(gasolino), negu šešių ei inde- 
rių motoras. Toks supratimas 
yra klaidingas, šešių cilinderių 
motoras gali daugiau išeikvoti 
kuro, negu astuonių. Kuro eik
vojimo kiekis priklauso nuo to, 
kiek iš viso motoro cilinderiai 
turi kubiškų colių. Buieko mo
torai, kaip matome iš viršuje 
paduotų mierų, turi mažus ci- 
linderius. Jie neima daugiau 
kuro, kaip kai kurie šešių ci
linderių motorai, tačiau važia
vimas astuonių cilinderių auto
mobilyje yra daug tykesnis ir 
patogesnis, šešių cilinderių au
tomobilių tarpe šiandien ne
daug terasime, kurie turėtų 
mažiau nei 27, arklių jėgą. Tuo 
tarpu mažasis aštuonių cilin
derių Buickas teturi tik 30 ark
lių jėgą. Iš to kiekvienas gaL 
matyti, kad ekonomijos atžvil
giu čia skirtumas tėra menkas, 
bet patogumo ir saugumo at
žvilgiu skirtumas yra didelis.

Buieko motorą daro ekono
mišku ir galingu jo ypatinga 
velvių sistema-. Mažų cilinderių 
Buieko “valve-in-head” moto
ras išvysto jėgą, kurią tegali 
išvystyti daug didesnių cilinde
rių kitų išdirbysČių motorai. Be 
to, Buick automobiliai yra ap
rūpinti taip vadinamu ‘kom- 
pound carburetion” ir dubeltą- 
vais karburetoriais. {domu tas, 
kad prie normalaus važiavimo 
vartojasi tik vienas karbureto- 
rius. Kada atsiranda reikalas 
urnai pasiekti didelį gre tumą, 
į pagalbą ateina antrasis, arba 
atsarginis, karburetorius.

Buick dirbėjai šiemet žymiai 
pagerino motoro bearingus. 
Prie normalaus važiavimo 
bearingai tvers visam automo
bilio amžiui. —J. L-tis.

VAKAR CHICAGOJE
• *

e Vakar paaiškėjo, kad An
glijos ir Kanados valdžios, per 
draugus Chičagoj, rekrutuoja 
lakūnus savo karo aviacijai. Ap- 
likantai turi būti patyrę ir gaus 
neblogą atlyginimą. Chicagos 
rekrutavimo raštinė randasi 
Morrison viešbutyje.

• Adresu 1548-54 Cortland 
Street, vakar kilo gaisras, ku
riame vos nežuvo Chicagos gai
srininkų maršalo asistentas An- 
tnony J. Mullaney. Ugnis pa
darė apie $25,000 nuostolių.

• Už tėvo nušovimą atsako
mybėn yra traukiamas 17 me
tų jaunuolis Walter Berry, 2239 
Fullerton avenue. Suimtasis 
nušovė tėvą, Steve Berry, kai 
tas susiginčijo su savo žmona 
ir puolė ją mušti. Taip inciden
tą aiškina ir jaunuolis ir mo
tina.

• Už eikvojimą pinigų, ski
riamų bedarbiams šelpti, ap
skričio grand džiurė traukia i 
teismą tris valdininkus, Otlo 
Ziebell, James Bennelte, ir Tho- 
mas G. Herndon. Jie tarnavo 
pašalpos stoty j, Bremen vals
čiuje, Cook apskrityje, ir išeik
vojo apie $2,500.

O Policija ieško apie 35 me
tų čigonės, kuri išviliojo $2,900 
iš dviejų Chicagos senelių, 
Christ Fick, ir jo žmonos Min- 
nie. Jis 81, ji 78 metų amžiaus, 
ir gyvena ad. 1909 North Pu- 
laski Rc-ad. Apgavikė abu pa
liko be cento pragyvenimui, pa
siėmė viską, ką jie turėjo.

© 32 metų chicagietis, An- 
thony Zyrkowski, 3701 Belmont 
avenue, raportavo policijai, kad 
kas tai jau pavogė jo karo re
gistracijos kortelę. Užsiregis
travę karinio amžiaus vyrai pri
valo korteles visuomet turėti su 
savimi.

Galima Pasirenduoti 
Rašomoji Mašinėlė

Rašomoji mašinėlė šiandien 
pasidarė tiesiog nepavaduoja- 
mas dalykas rašančiam žmogui. 
Ar tai jus rašote laišką savo 
motinai, ar draugui, jie džiau
giasi gavę jį rašytą mašinėle 
— lengvai įskaitomas. Ar tai 
jūsų vaikai eina mokyklon — 
reikia jiems rašomos mašinėles 
rašto darbams atlikti, nes dau
gelis mokytojų to reikalauja.

Wagner Typewriter Sales 
and Service įstaiga, kuri ran
dasi Brighton Parke, 3712 Wes- 
tem Avė. ateina pagelbon tiems, 
kurie savos mašinėlės neturi. 
Už penkis dolerius jus galite 
‘typewriter’į’ pasirenduoti net 
trijų menesių terminui.

(Sk.)

(į) “KAI

GĖLES ŽYDĖJO”
(BLOSSOM TIME)

Stato
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