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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Jungtinėse Valstijose Paskelbta Rimties Padėtis
i • >

IŠLEISTI ĮSAKYMAI J. VALSTIJŲ KARO
JĖGOMS PADAUGINTI I

Suteikta daugiau galios valdžios agenti* 
joms priešingą J. Valstijoms veiklą kovoti

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
8. — Prez. Rooseveltas penk
tadienį paskelbė ribotą rimties 
padėtį (statė of emergency) 
Jungt. Valstijose.

Prezidento proklamacija sa
ko esmėje: kadangi Jungt. Val
stijos paskelbė neutralitetą ry
šium su karu Europoje; ka
dangi tai uždeda Jungt. Val
stijoms tam tikras prievoles 
tikslu neutralitetą apsaugoti, 
todėl skelbiama rimties padė
tis, teikiantį valdžiai galios im
tis reikiamų priemonių taip 
neutralitetui, kaip ir šalies ap
saugai sustiprinti.

Paskelbęs rimties padėtį, 
prez. Rooseveltas penktadienį

Prez. Rooseveltas ti- 
riąs kongreso nuo

taiką
VVASHINGTON, D. C., rūgs. 

8. — Gandai eina, kad prez. 
Rooseveltas tiria,‘ kokia esan
ti kongreso' narių nuotaika dėl 
Jungt. Valstijų neutralumo ak
to pakeitimo arba panaikinimo, 
pirm negu jis šauks specialią 
kongreso sesiją.

Kiti pranešimai sako, kad 
prez. Rooseveltas ir valstybės 
departamento sekretorius dar 
nenutarę, ar tik reikalauti, kad 
kongresas leistų pardavinėti 
karo reikmenas kariaujančioms 
šalims, ar kad visai panaikin
tų dabartinį Jungt. Valstijų 
neutralumo įstatymą.

Jungt. Valstijų lėk
tuvo nelaimėje 

6 užmušti
SAN DIEGO, Cal., rūgs. 8. 

— Jungt. Valstijų lėktuvas ket
virtadienio vakare užkliudė 
Chollas Heights radijo stoties 
anteną ir nukrito žemėn. Lėk
tuvas užsidegė. šeši lakūnai 
žuvo.

Jau keturiolika lai
vų paskandinta

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
8. — Penktadienį paskelbta, 
kad dar trys prekybiniai laivai 
paskendo. Vienas tų laivų bu
vo britų tankas, kitas — ma
žas pirklybinis vokiečių laivas, 
o trečias — Olandijos minų 
gaudytojas. .

Su šitais laivais, kiek žino
ma, pirmomis karo dienomis 
jau paskandinta viso keturio
lika laivų.

pasirašė keletą įsakymų, kurie 
remiasi sakytu paskelbimu.

Vienas įsakymų įgalioja pa
dauginti Jungt. Valstijų armi
ją. Dabar reguliarioji Jungt. 
Valstijų armija turi 165,000 
vyrų.

Kiti įsąkymai įgalioja padau
ginti Jungt. Valstijų laivyno 
jėgas, šiandien laivyno jėgos 
turi 120,000 vyrų. Padaugina
mas marinų skaičius. Paski
riama $500,000 amerikiečiams 
pargabenti į Jungt. Valstijas. 
Suteikiama didesnė galia fede- 
ralios valdžios agentams kovo
ti priešingą Jungt. Valstijoms 
veiklą, sabotažą ir propagandą 
atkreiptą prieš Jungt. Valstijų 
neutralitetą.

Hitleris pasiskelb
siąs Pilsudskio 

įpėdiniu
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

8. — Vokietijoje sukėlė alar- 
mą gandai, kad daug nacių ka
riuomenės žųyo .Lenkijoj. Vis
gi Hitleris tebemano, kad jis 
nugalės Lenkiją greitu laiku ir 
įsteigs “vokiečių-lenkų” Vy
riausybę. Toje vyriausybėje 
pats Hitleris, sakoma, pasiskelb
siąs kaipo Pilsudskio įpėdinis.

Varšuvos radijas at
naujino operavimą

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
8. — Ketvirtadienį Varšuvos 
radijo stotis buvo nutraukusi 
transliavimus. Penktadienį tran
sliavimai atnaujinti.

[Ryšium su nutraukimu tran
sliavimų, Rigoje, Latvijoj, pa
plito gandai, kad stotį jau pa
ėmę vokiečiai.]

Penktadienį Varšuvos radijas 
aiškina, kad lenkų kariuomenė, 
traukiasi atgal strategjnjįdįfr 
sumetimais. Jis taipgi » salto,' 
kad karas tęsis ilgai ir kad 
lenkai nekapituliuos.

Lenkijos oro laivynas pasi
lieka nepažeistas. Lenkų stra
tegija paaiškės pasauliui neuž
ilgo, pareiškė lenkų radijas.

Vokiečių prekybinis 
laivas sudužo '

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra, 
nažauia•

Giedra; vidutinio stiprumo 
šiaurės rytų vėjai; saulė'"teka 
6:23 v. r., leidžiasi 7:12 v, v. 
Sekmadienį truputį šilčiau.

OSLO, Norvegija, rūgs. 8.
— Vokietijos prekybinis laivas 
Vegesack penktadienį atsimušė 
į Jaeren dokus ir sudužo. 64 
jūreiviai išgelbėti. 8,000 tonų 
laivas gabeno bananas iŠ pie
tų Amerikos į Vokietiją. Ka
rui prasidėjus, laivas pasiekė 
Norvegijos vandenis ir iš čia 
mėgino plaukti j Vokietiją.

; Akcijų kainos bir
žoje kįla

NEW YORK, N. Y., rūgs. 8.
— Karui prasidėjus ėmė kilti 
įvairių korporacijų akcijos 
Amerikos biržoje. Kainų kili
mu pasižymi ypač plieno kom
panijų akcijos.

' ' • NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Prūsų kariuomenė permeta per Vistulą upę vadinamąjį pontųninį tiltą.

Kanadoje karo sto
vis, bet karas Vokie

tijai nepaskelbtas
OTTAVVA, Kanada, rūgs. 8.

— Ketvirtadienį susirinko ne
paprastai sesijai Kanados par
lamentas. Pareikšta, kad Kana
doj e ''yra '*karo • stovis. Tačiau 
Kanados pariamentas oficialiai 
karo Vokietijai nepaskelbė.

Penktadienio posėdy, tikėta
si, parlamentas nubalsuos asig
nuoti fondų reikiamoms su ka
ro stoviu išlaidoms padengti ir 
Anglijai pagalbos teikti.

Bremen pasiekęs 
Islandijos uostą * . •

NEW YORK, N. Y., rūgs. 8.
— Rugpiučio 30 dieną Vokie
tijos puošnusis pasažierinis lai
vas apleido New Yorko uostą 
ir dingo. Patikimi penktadienio 
pranešimai sako, kad Bremen 
pasiekė Islandijos uostą ir da
bar tame uoste apsistojo. Tik
rai nepranešta, bet manoma, 
Bremen atplaukęs į Reykjavik 
uostą.

*

Prancūzai juokus 
krečia apie oro 
atakų pavojų 

ž......  >

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
8. — Jau keletą kartų pažadi
no iš miego Paryžiaus gyven
tojus alarmas, jogei miestui 
gresia vokiečių lėktuvų ataka. 
Paryžiuje dabar kalbama, kad 
vokiečiai nori karą laimėti ap- 
sirgdinę franeuzus nemigo liga
— insomnija.

II i i - I ■■■.—■ ■ — .. ■■ ■ ■ "■ /

Hitlerio uždarbiai 
Anglijoje sulai

kyti
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

8. — Firma, išleidusi Hitlerio 
knygą “Mein Kamf” anglų kal
ba, iki šiol mokėjo nacių va
dui dalį pelnų, padarytų iš 
knygos pardavimo. Dabar fir- 
ma nutarė skirti Anglijos Rau
donajam Kryžiui tą sumą pi
nigų, kuri tektų Hitleriui. Hit
lerio pelnai Anglijoje sulaiky
ti.

Vokiečiai traukiasi
“ J ' 1 '

vakarų f rentė
PARYŽIUS,-Francuzia, 

rūgs. 8—Frąncuzijos armija 
penktadienio vakare paskel
bė, kad ji stumiasi į Vokie
tijų, nąėiiį i kariuomenei 
traukiantis atgal. Naciai be- 
sitraukdaftiji naikina -tįltus, 
sprogdiha ^Tunelius in< ardo 
geležinkelių linijas. Francu- 
zijos komunikatas sako, kad 
franeuzų armijos veikla di
dėja.

Nuginčijai praneši
mą apie vokiečių bu- 
t vimą Varšuvoje

LONDON, Anglija, rūgs. 
8—-Lenkijos ambasada Lon
done penktadienio vakare 
paskelbė, jogei . Vokietijos 
pranešimas, busią vokiečių 
motorizuotos dalys įsiveržu- 
sios į Varšuvą, yra visai 
klaidingas.

/Lenkai sako, kad iki šiol 
jie vartojo tik dalį savo ka
riuomenės. Jų kariuomenė 
tebėra pilnoj tvarkoj. Len
kai susirems su vokiečiais 
rimtai, kai ateis laikas.

Valdžia kovos mai
sto reikmenų pa

brangimą
...VVASHINGTON, D. C., 
rūgs, 8—Paskutines keletą 
dienų, pabrango kai kurios 
maisto reikmenos. Preziden
tas Rooseveltas penktadienį 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad J. Valstijose šiandien 
yra visokių maisto reikme
nų perviršis. Maisto reikme
nų kainoms nėra pagrindo 
kilti. Ir valdžia kovos prieš 
kainų kėlimą. ,

Rusijos rezervai 
siunčiami į Len- 

kijos pasienį
MASKVA, Sovietų Rusi- 

ja, rūgs. 8—Sovietų Rusija, 
sako penktadieftio praneši
mai, skubiai siunčia Lenki
jos pasienin karo medžiagą 
ir kariuomenės rezervus. 
Nužiūrima, kad rusai pla
nuoja įsteigti bendrą su Vo
kietija rubežių.

Reikalauja bonusų 
ir apdraudos jūrei
viams karo zonose

s • • • ' ■

NEW YORK, N. Y., rūgs. 8. 
— Siunčiamų Europon ameri
kiečiam pargabenti laivų įgu
los reikalauja bonų po $250 as
meniui lifž'Vfeną kelionę ir po 
$25,000m apdraudė8*.* Se tę, jū
reiviai reikalauja padidinti įgu
lų skaičių 40 nuošimčių. Laivų 
kompanijos sakosi šitokių rei
kalavimų negalinčios išpildyti. 
Dėl jūreivių reikalavimų gali 
būti sutrukdytas pargabeni
mas amerikiečių į Jungt. Val
stijas.

PASKIAUSIOS
ŽINIOS

♦

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
8. — Penktadienį traukinys at
vežė pirmus karo sužeistuosius 
į Berlyną.

—x—x—x—
BRATISLAVA, Slovakija, 

rūgs. 8. — Slovakai, kurie sto
ja į čekų ir slovakų legionus 
prieš Hitlerį kariauti, bus skai
tomi karo dezertyrais ir šau
domi, įspėjo Slovakijos vyriau
sybė penktadienį.

—x—x—x—
BELGRADE, Jugoslavija, 

rūgs. 8. — Jugoslavijos regen
tų taryba penktadienį paskel
bė politiniems kaliniams am
nestiją ir paleido iš kalėjimų 
kuone visus kroatus kaltintus 
teroro žygiais.

—x—x—x—\ .
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

8. — Vokietijos kariuomenės 
autoritetinguose rateliuose pra
našaujama, kad lenkų miestai 
Lodz ir Pozen teks vokiečiams 
į 24 valandas.

-----X-----X-----X-----

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
8. — Daugelis Vokietijos ka
reivių perplaukė Reino upę į 
Frąncuzijos pusę. Prancūzai 
siunčia vokiečius dezertyrus j 
koncentracijos stovyklas.

-----X-----X-----X-----
COPENHAGEN, Danija, rug

sėjo 8. — Patrankų šūvių ir 
bombų sprogimo griausmas 
ketvirtadienio naktį ir anksti 
penktadienio rytą liudijo, kad 
britų lėktuvai užpuolė vokiečių 
salą Sylt. Ji yra Vokietijos 
priešlėktuvinių atakų bazė. '

ŠEŠIOS VOKIEČIŲ DIVIZIJOS IŠ
TRAUKTOS IŠ LENKIJOS

HITLERIS SKUBIAI SIUNČIA NAUJĄ KARIUOMENĘ 
VAKARŲ FRONTAN

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
8. — Pirmųjų dienų susirėmi
mai vakarų fronte penktadie
nį vystėsi į didelį mūšį.

Vokietija, jausdama vis di
desnį franeuzų spaudimą, sku
biai siunčia naują kariuomenę 
Siegfried linijon. Ir siunčia tą 
kariuomenę ne tik iš Vokieti
jos gilumos. Pranešama, Hitle
ris ištraukęs tarp šešių ir as
tuonių divizijų vokiečių kariuo
menės iš Lenkijos ir pasiuntęs 
ją vakarų frontan.

Pusiau oficialus franeuzų 
karo veiklos interpretavimai 
yra esmėje toki: Negalima ti
kėtis iš karto vakarų fronte 
griežtų susirėmimų ir didelių 
mūšių. Taip Frąncuzijos, kaip 
ir Vokietijos tvirtovių linijos 
yra Stiprios, ir pulti te atodai

ros vokiečių tvirtovių liniją 
reikštų tai, kad franeuzai pra
žudytų bereikalingai daug sa
vo karių.

Franeuzų armija daro spau* 
ęlimą į vokiečius povai, atsar
giai, vis verždamasi pirmyn. 
Kai kuriose vietose ji jau pa- ’ 
sistumusi apie 6 mylias į vo
kiečių teritoriją. Manoma, to
liausia įslinkusi į Vokietijos 
teritoriją franeuzų armija yra 
punkte, kuris randasi 40 my
lių į pietų vakarus nuo Luk- 
sembourgo.

Ketvirtadienį Frąncuzijos ka
riuomenė buvo užsimojusi ap
supti gan skaitlingas vokiečių 
jėgas. Tačiau vokiečių kontr
atakos šį planą suardė. Bet vo
kiečių kontratakos nepakeitė' 
bendro franeuzų operacijų pla
no. \

NACIAI PASIEKĖ VARŠUVĄ
VOKIEČIAI APSUPA LENKŲ SOSTINĘ

BERLYNAS, Vokietija, rugs.istumoje į pietų vakarus nūn
8. — Vokietijos karo vadovy- laikinos lenku sostinės Liublino.
bė .pę^ktadienįo . vakąr.e jšleįdo 
pareiškimą, kad nacių kariuo
menes mekanizuotos dalys įėjo 
į Varšuvą po trumpo mūšio.

Vokiečių kariuomenė pasie
kė Varšuvą į savaitę laiko, kai 
prasidėjo karas.

Kitas vokiečių pranešimas 
skelbia, kad naciai paėmė San- 
domiro miestą, 55 mylių at-

Nącių^paęeiškimu, Sandomiras 
esąs'lenkų karo pramonės cen
tras.

Nacių karo ekspertų many
mu, vokiečių įsiveržimas Var
šuvon padaro jos apgynimą 
lenkams neįmanomu.

Toliau naciai duoda supras
ti, kad yra pavojaus ir laiki
najai lenkų sostinei Liublinui.

BROWDERIS - STALINO KLAPČIUKAS
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

8. —. Ben Gitlow, buvęs iki 
1929 melų Jungt. Valstijų ko
munistų partijos sekretorius, 
liudijo kongreso komitetui ty
rinėjančiam ne-amerikonišką 
veiklą, kad Stalinas pats no
minavo Browderį į komunistų 
vadus Amerikoje.

Kai vėliau kilo judėjimas 
Browderį pašalinti iš vadovy
bės, Stalinas už jį užsistojo 
ir sustabdė judėjimą. Browde- 
ris yra Stalino mylimas klap
čiukas — sako Gitlow.

Kitas dalykas. Gitlow aiški
na, kad John Brophy, vienas

C.I.O. vadų, tarnavo komunis
tams už pinigus ir mėgino an
gliakasių uniją sudraskyti. Tai 
buvo 1927 metais.

Brophy nuginčijo šitą pa
reiškimą, bet Gitlow sako, kad 
jis turi dokumentalių įrodymų 
apie Brophy tarnavimą komu
nistams.

John Lewis praeity išmėtė 
Brophy iš angliakasių unijos, 
kaltindamas jį buvus komu
nistu. Gitlow sako, kad Bro
phy komunistų partijai nepri
klausė, bet tarnavo komunis
tams už pinigus gautus iš Mas
kvos.

ČEKAI ORGANIZUOJASI KARUI 
SU VOKIEČIAIS

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
8. — Francuzijoje šiuo laiku 
gyvena 50,000 čekų tremtinių 
ir pabėgėlių. Tarp 20,000 ir 
30,000 jų tinka karo tarnybai. 
Buvęs čeko-Slovakijos pasiun
tinys Francuzijoj, Stephan 
Osusky, atsišaukė į čekus pa
raginimu organizuotis čekų ba-

taljonuose ir padėti francu-
zams vokiečius kariauti.

Tūkstančiai lenkų taipjau 
stoja į Frąncuzijos kariuome
nę. Francuzijoj gyvena apie 
800,000 lenkų.

Suėmė 6,000 vajuje 
prieš šnipus

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
8. — Scotland Yard. ir britų 
armijos ir laivyno agentai nuo 
karo pradžios iki šiol suėmė 
daugiau nei 6,000 asmenų va
juje prieš nužiūrimus šnipus. 
Nužiurėtinų asmenų sąrašai 
buvo padaryti pirm karo.

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

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

—NAUJIENŲ ADMIN.
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MAISTAS, KURJ MES VALGOME IR
NUODU AMES

Kompanijų skelbimai ir gyvenimo tikrovė* — Kokie 
nuodai dedama j maistų ir kokios ii to pasėkos. — 
Amerikos maistai, kuriuos neįsileidžia Europa*

Rašo DR. A. J. GUSSEN 
Cicero, Iii.

Maistas yra vienas tų daik
tų, apie kurį žmones daug kak 
ba, ypač Amerikoje. Jį garsina 
laikraščiuose ir žurnaluose, o 
daugiausia tai per radijo — 
oro bangomis. Tam reikalui 
išleidžiama apsčios sumos pi
nigų. Daroma tai vienu tikslu 
— pritraukti ir sužavėti Šių 
dienų šeimininkę. Ir nėra Žiū
rėta koks bebūtų maistas, kad 
ir prasčiausios rūšies, Jeigu jį 
reklamuoja, lieka geru. Mat, 
garsinimai maisto įmonių savi
ninkams neša didžiausius pel
nus.

Didžiuma šiandieninio mais
to yra netinkama žmogaus var
tojimui. Pagelba įvairių che
minių prezervų jis sužalojamas

ir paverčiamas nuodingu. Bet 
žmogus to nežino, nes viską* 
laikoma slaptybėje.

Šiandieninis žmogus liko eks
perimentine laboratorija, ku
rioje išbandomi įvairių rūšių 
cheminiai nuodai. Tas daroma 
dėl to, kad už jį nėra jokios 
atsakomybės maisto agminto- 
jams. Maisto firmos, prisiden
gusios apgavyste, reklamuoja 
savo produktus; jos sako, kad 
viską gamina švariai, saugiai 
ir sveikai. To, girdi, reikalau
ja Valdžios įstatymai. Tiesa, 
yra išleisti valdžios įstatymai, 
kurių neva privalo laikytis 
maisto ir vaisių gamintojai. 
Bet tie įstatymai lengvai apei
nami, Jie reiškia lygiai tiek,

CHANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue 
telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mirte Run 
(Screencd) Tohaš ..........................
SMULKESNĖS
Tortftn .......................................... j......................

PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Sales Tax ekstra.

$7-25
$7-00

✓

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite apsidrausti nho ugnies namus, baldus, automobili, arba 
bet ką užsitikrinti, tai prašome ateiti į musų ofisą. Nedrįsti čia, 
nėra ko susitarsime ir reikalus sutvarkysime.

“PRIKLAUSOME PRIE PiRMAKLAŠINfiS 
CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINE AGENTŪRA

Bankefs fndemnity Ins. Co. 222 W* ADAMS ST.
Columbia Fire Ins. Co. Kamb. 1517, 1519, 1521
Michigan Fire & Marine Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5208
Sentinel Fire Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5209

CHICAGO,

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI? MALEVA ........ ...........................
4 HR. Sl’AR VARNIŠIUS ...... .....................
SIENŲ POPIERIUS .................. :....................
VIENO KAUTO ENAMELIS ......................

PRISTATOME MIESTE VISUR

......  970
$1.10 aukSč.
... 50 atikšč.
........ $1.05

KLAUSYKIME
V AKARA ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RALIO llf II I
PROGRAMŲ STOTIES j® S
NUO 6:30 VALANDOS VAKARO « W B i I X i M i

KAS VAKARĄ—1480 K
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1KIU SPECIALISTĄ

KITATAUČIAI

LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai

ADVOKATAI
Phone Lafayette 8024

YARDS 1419

Yards 1139
Yarda 1138

Ambulance 
Patarnavi

mas Dieną 
ir naktį.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero . 
lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Phone Canal 2515
Tek Pulhnan 1271

2314 W«t 23rd Place
SKYRIUS! 42*44 Bart IIMU Street

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYS*

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tet Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street

• • kampas Halsted St. 
Valandos- nuo 10 iki 4, nuo 6 iki E 

■ Nedaliomis pagal sutartį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Klausykite musų Lietuvių radlo programų Antradienio ir Šešta 
Stanio vakarais 7 vaL vakaro iš W. H. L P. stoties (1486 K.)

< * —Pranešėjas p. SALTIMIERAS.

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen, Hemlock 6699

hika gal bus viena geriausių 
gydymo įstaigų Amerikoje, o 
gal ir visame pasaulyje. Ten 
jus rasit ligonių iš visų žemes 
rutulio kraštų.

Be to, štai kų apie šį maistų 
sako Amerikos Daktarų Medi- 
kales Asociacijos buvęs prezi
dentas, kuris yra paskilbęs vi
durių ligų specialistas: Per pa
skutinius 10 metų visiems savo 
pacientams aš uždraudžiau var
toti šį maistų. Vietoj gero jis 
suteikė tik blogų. Kurie mano 
perspėjimo nepaklausė, jiems 
reikėjo daryti pilvo operacijas 
ir išpiauti po ka valkų žarnos...

(Bus daugiau)

DR. HERZMAN
.......IŠ-- RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone Grovehili 0142
Cicero Phone Cicero 2109

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltiianica Avenue Phone Yardš 4908

labai garsinamas. Tai Kellogg 
Ali Brau — hiaistas pusry
čiam. Sakoma, jis yra vienas 
geriausių nuo vidurių nevirš- 
kihimčh Argi jis toks geras? 
Štai kų sako Dr. Walter C. 
Alvarez, May o klinikos autori
tetas Bodies tery, Minnesota 
valstijoj: Kiekvienas, kuris var
toja šį maistų, tikėdamasis ge
resnio vidurių virškinimo, jis 
paskui turi sumokėti vidurių 
specialistui apie $300 už pilvo 
operacijų, Toks maistas nepa- 
akstina vidurių aparatų, kaip 
yra garsinamu. Jis tų aparatų 
tik pažeidžia.

Reikia žinoti, kad Mayo kli-

P. J. RIDIKAS
3354 SO. Halsted Street

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

sveikatos patarnavimą

Ofiso Tel. Virglnia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenvzood 5107.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 17 

Rez. Telephone PLAZA 3200

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NA1KEL1S 
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1939

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

kaip ryto migla — buvo ji ir 
neliko! Maisto ir vaisių ga
mintojai veik nevaržomi; Jie, 
taip sakant, turi liuosas ran
kas. Jiems nereikia mokslo, tik 
pinigų. Sakysime, vaistų išdir
bs jas atsidaro dirbtuvę ir pa
sistatęs ant stalo tuzinų ar du 
tuzinu bonkų, gali daryti savo 
mišinį, pavadinti jį keistu var
du ir garsinti kaip geriausių 
Vaistų nuo vidurių užkietėji
mo, dusulio, kosulio ir taip to
liau, Į tų mišinį jis gali dėti 
strlciminų, žiurkžoles, karboli- 
iię rukštį ir kitus nuodus; Kas 
atsitiks siu žmonėmis, kurie 
juos vartos, išdirbejas neatsa
ko. Jeigu pasidarys apštus kie
kis staigių mirčių, išdirbejas 
pakeis dirbtuvės vardų ir kitu 
vardu vėl maišys tuos pačius 
nuodus ir pardavinės žmo
nėms 1 z

Įstatymai draudžia vartoti 
cheminius nuodus, kaipb pre
servų maistui. Bet tas mažai 
reiškia, žmogų? Juk gali būti 
iš lengvo riuodįjhma,sv ^airiais 
ėljėminffiii;‘į>jreze|y^iąį jį jeigu 
žmogus mirs 10 metų pirmiau, 
nei turėtų mirti -— tas nesvat-

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

DR. VATTUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimais 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaisc 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai* 

pirma.

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo lt iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ŠT-

Dr. Edwin Jordan, higijenos 
ir bakteriologijos profesorius 
Chicagos Universiteto, štai kų 
sako; Maistas, gamintas su che
minių nuodų prezervais, per 
pastaruosius kelis metus žy
miai padidino įvairių vidurių 
ligų skaičių. O labiausia inks
tų, kraujo ir pilvo ligų. Tų 
faktų patvirtina Metropolitai! 
Life Insurance Kompanija. Jos 
statistinės žinios rodo štai kų: 
Mirtingumas nuo vėžio (can- 
eer) 1930 metais padidėjo 7%, 
o 1932 metais net iki 9^ %.

Visa tai kone išimtinai paei
na nuo maisto ir vaistų, kur 
yra vartojamas aršenikas, kai
po prezervas maistui.

“Preventive Medicine & Hy- 
giene'’ autorius Rošendu sako, 
kad ir mažiausias nuošimtis 
aršeniko butų vartojamas, kaip 
prezervas maistui, jis visviena 
gali duoti pradžių augimui vi
durių vėžio. Toks apnuodytas 
maistas juk paakstina degene
racijų vidurių organų, jis suar
do inkstų, Šlapumo ir 'Virškini
mo aparatus. Nuo to žmogus 
greitai pradeda senti; jis pra
randa atsparumų, kas' atidaro 
duris šioms ligonis: plaučių 
įdegimui, džiovai, arterijų kie
tėjimui ir visai eilei kitų.

Tur būt niekur kitur, tik šio
je šalyje šeimininkė liko taip 
laisva nuo savo virtuvės. Val
gio gaminimas jai darosi pra
eities dalyku. Paėmusi telefono 
Šauktukų ji kreipiasi j krautu
vę, iš kur greitu laiku viskas 
jai pristatoma. Bet didžiumoje 
atsitikimų jos maistas jau iŠ 
anksto esti sUsortUotds — po
pierinėse dėžutėse, stiklinėse 
bonkose ar skardinėse. Tas da
roma, kad atrodytų gražiai ir 
sanitariškai, žiūrint išorinės 
pusės. Bet viduje gali būti pa
slėpti įvairus cheminių prezėt- 
vų nuodai, maišyti su nesveiko 
maisto bakterijų perais.

štai vienas tų maistų, kuris

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St - 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonu HEMLOCK 6U1

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
. arti 47 Street

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St. 

Telefonas MONROE 6761 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

ANTHONY B. PETKUS
6834 So* Western Avė. 
1410 South 49th Court

Naujlontj-Acfne Tolephoto
Vokiečių karo laivynas. Paveikslas buvo nutrauktas kelios dienos prieš karo 

paskelbimų. i i .

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Dr. V. E. SlEDLINSKi 
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtąją Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3656

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue

&H . ... .4ian. .||> ■ .a    ................... ..

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

.a*.. ...................... .....M a... i. ,. ,, į ,

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

^Ambulance
11 DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

r~Y -r 1 4 koplyčios visose
I—J d 1 Chicagos dalyse

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Telefonas Rez. Tel.

DORchester 7200 STEvvart 3316

Dr. William J. Charm
DENTISTAS 

Ofiso valandos: 10-12, 1-5, 7-9 
1957 E. SEVENTY-FIRST ST. 

prie Jeffery Avė.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn Si. 
1431-1434-Tek Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Remkite ^ios, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”

Kiti Lirtuyiai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitariu.
v Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6SM 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Siakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

6900 So. Halsted St.
Valandos—1—4 po pietų, 7—8 va*, 
fakyrus serpdomis ir nubatnmia

r ■
1
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šeštadienis, rugsėjo 9, 1939

NEPAPRASTA 
PROGA

Mes turime išparduoti 150 gra
žiausių Chicagoj automobilių se- 
cančių 30 dienų laiku.

Tai yra šių metų didžiausias 
išpardavimas. Jus galite sutaupy
ti krūvą pinigų, pirkdami karą 
Čia.

Buicks, Oldsmobiles, Pontiacs, 
La Šalies, Chevrolets, Fords, Ply- 
mouths, Nashes, Chryslers, Dod- 
ges, Hudsons, Studebakers 1938, 
1937, 1936 už taip žemą kainą 
kaip $265. Taip, tikrai $265 nė 
kiek ne daugiau.

Kiekvienas karas yra patikrin
tas ir užtikrintas, kad tarnaus 
jums per daug metų be vargo.

Ne svarbu kur gyventumėte, 
mes tikrai patariame pasinaudoti 
šia nepaprasta proga. Sutaupysite 
Šimtus dolerių.

Beto, turime virš 100 karų se
nesnių modelių iš kiekvienos ga
mybos 1935, 1934, ir 1933 už taip 
žemą kainą kaip $65, ir užtikrin
ti, kad jie suteiks jums gerą pa
tarnavimą.

Jūsų senąjį karą priimsime 
kaipo įmokėjima, o likusią dalį 
galite išsimokėti mėnesiniais 
našais iki dvejų metų.
Atdara kasdien iki 10 v. v. 

visą dieną sekmadienį. 
LOCAL AUTO 
FINANCE CO.

. 1414 W. 63rd ST.

i-
ir

Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

NAUJIENOS, Chicago, III.
— ■ ■ wr^-- . . L- - - -U--  - - 1 . S  

Ką Žmonės Mano
PRANEŠIMAS LIETUVIU VISUOMENEI
Gerbiamieji, laikau už savo 

pareigą pranešti lietuvių kuni
gams bei pasauliečiams, , kad 
jau švenčiausios Jėzaus širdies 
Meilės kongregacijos vienuolyno 
Eastone (Penna.) nebetekome.

Per tris metus Jo Eminenci
ja kardinolas Daugherty (Phi- 
ladelphijos arkivyskupas) dūmė 
musų kongregacijai akis, ir mes 
|suvilti palikome. Nedavė tų pri
vilegijų, kokias vienuolijos turi' 
turėti. Viską pažadėjo prieš pir-f 
kimų, ir ant rašto sutiko duo
ti tai, ko kanonai' reikalauja.

su viršininku tėvu L. S. Brig- 
manu C.C.J. pradėjo ieškoti tei
singumo iš kardinolo. Kreipė
mės į bažnytinį bei civilį teis
mą, o taip pat į Apaštališką de
legatą Washington, D. C. Tuo 
reikalu buvo kreiptasi ir į Ro
mą. O per tą laiką laukėme at
sakymo ir galutinio sprendimo.

Kongregacija išmokėjo už na
mą $15,842. Kol pinigus davė
me, tol ir pažadai gražus buvo. 
Tačiau kai teisybes pareikalavo
me, tai viskas dingo.

Birželio 2 d. d.delis ir skau-
Bet ką tokiam dideliam žino- dus smūgis išliko visą kongie-
gui reiškia kanonai!

Iš kelių kartų buvo prie no
viciato kandidatai prirengti bet 
vis buvo suvilti i

gaciją: Jo Eminencija kardino
las Daugherty (Philadelphijos

. - ,v. . Įgičių, ir mums buvo įsakyta iš-
Kai kurie tuėjo didelių nuosto-

— lių. Kun. L. S. Brigmanas C.C.J. 
keliais atvejais kreipėsi su pra
šymu, kad butų leista atidaryti 
noviciatą, bet vis buvo vilkina
ma ir aiškiai nepasakyta taip ar 
ne. Ir taip buvo daroma per 
trejus metus.

Pagaliau kongregacijos nariai

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas 

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

$3,500,000.00
$250,000.00

sikraustyti iš vienuolyno. Esą. 
jei neisite, lai busite išmesti į 
gatvę, kaip šunes.

Toks kardinolo pasielgimas 
tikrai mums Buvo liūdnas ir 
graudus: mes pasilikome be-pa
stogės ir be vieno skatiko. Prie 
tos skriaudos prisidėjo ir kai 
kurie lietuviai kunigai, kurie 
pasistengė airlšiams pataikauti. 
Jei bus reikalas, tai aš galėsiu 
ir tų kunigų vardus suminėti.

$15,842 yra nemaža suma, pi
nigų, kurie buvo sunkiai uždirb
ti musų' geraširdžių lietuvių ir 
kongregacijos.

O Dieve, l<ur yra teisingu
mas! Kongregacijai teko ant 
savo kailio patirti, kad net baž
nyčios didžiausiu vadu negali
ma pasitikėti. Vienok švenčiam 
sios Jėzaus širdies Meilės kon
gregacijos vienuolyno viršinin
kas aeprarado vilties surasti tei-

4192 ARCHER AVENUE

.... and: ~
LOAN ASSOClATIONofChicag 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

SAVINGS FEDERALLY 
1NSURED

ALIEJINIAI
PEČIAI

I
Ė

Didelis Pasirinkimas
Aliejinių Pečių

Visokių Išdirbysčių

Del Apšildymo 3 Kambarių $29.50
Del Apšildymo 5 Kambarių $49.50
Tik 10% jmokėti, o likusius ant lengvų 

išmokėjimų

Grupe Ciceriečią 
Važiuoja į New 
Yorko Liet. Diena

KITOS ŽINUTES Iš CICERO 
GYVENIMO

Važiuoja Lietuvių Dienon
■ ■; t

CICERO. — Ciceriečiai va
žiuoja New Vprkan, — Pasau- 
linėn parodoh. Daug kas norėtų 
važiuoti ir įdomaujasi, bet mą- 
žai tokių randasi, kurie turi 
ištekliaus. Kitiems darbo aplin
kybės nepaveliją, bet Antanui 
ir Genovaitei Miliauckams to- 
kiti kliūčių nė ta. Susitarė ir

Liepos 2 d. 1939 m. iš Apaš
tališko delegato buvo gautas 
laiškas, kuris pripažįsta, pąda-, 
rytą skriaudą ir įsako išmokė
ti visas kongregacijos skolas. 
Todėl tėvas L. S. Brigmanas 
C.C.J. ir laiko sau už pareigą 
viešai pranešti lietuviams štai 
ką: visi tie, kurie yra aukoję, 
davę ar paskolinę vienuolynui 
pinigų ir turi iš kun. Brigma- 
no C.C.J. pakvitavimus, gali 
kreiptis į Jo Eminenciją kardi
nolą ir reikalauti grąžinimo pi
nigų. Iš Romos yra duotas lei
dimas tų pinigų reikalauti net 
per civilį teismą. Jei kas netu
ri paliudijimo (pakvitavimo) iš 
duotų vienuolynui pinigų, tai 
turi kreiptis į kun. L. S. Brig- 
maną, pas kurį tebesiranda au
kotojų rekordai: jis mielu noru 
paliudys, kas ir kiek yra auko
jęs.

Prašau to reikalo neatidėlio
ti, — mes neturime dovanoti 
kongregacijai sudėtų $15,842. 
Kardinolo adresas: His Eminen- 
ce Cardinal Daugherty, 1712 
Surpmer St., Philadelphia, Pa.

Baigdamas kreipiuosi į tuos, 
kurie mums prijaučiu, kad pa
dėtų įsteigti namus vienuolynui. 
Gerbiami klebonai daug galėtų 
prisidėti kviesdami mus į savo 
parapijas laikyti novenas ar mi
sijas.

Kreipkitės šiuo adresu: Kun. 
L. S. Brigmanas C.C.J., 502 W. 
Main St., Westville, III.

važiuoja.
P. B. Palulienė i gų atosto

gų neturėjo, tad drauge su pp. 
Miliauckais , važiuoja Pasauli- 
nėn parodon. Ar ilgai jie ten 
užtruks, ir kur kitur sustos, tai 
jų dalykas. Aš patariu p. Mi- 
liauckienei parašyti “Naujie
noms” kelionės įspūdžius, nes 
jinai moka gražiai ir vaizdžiai 
rašyti.

Laukia grybų
New Yorkas ir paroda trau

kia visus, o šis sekmadienis — 
tai pačių Lietuvių Diena. F. ir
M. Danauckai buvo New Yorke
ir parodą jau atlankė. Sako, 
“Gaila, kad mes • pasiskubi- 
nom”. Vistiek su ekskursija jie 
nebūtų važiavę. Nėra nei dai
nininkai, nei artistai. Dabar p. 
Danauskas svajoja apie gry
bus, bet bėra, nėra lietaus, o 
sausoj’ grybai neauga. Taip 
žmonės sako. 7*,‘

Paskutinis piknikas
šį sekmadienį visi važiuokite 

Liberty ~ daržaį.B Vieta švari, 
graži. Ten įvyks piknikas L. L.
N. Bendrovės. Baigiasi piknikų 
sezonas, naudokitės ta paskuti
ne proga išvažiuoti į laukus. 
Tyramp ore sveika.

SLA reikalai . ■ 5
SLA 301 kuopa turės savo 

mėnesinį susirinkimą pirmadie
nio vakare, 7:30 vai., p. šamo
to svetainėj, 1500 S. 49th Avė. 
Pačių narių nėra reikalo ra
ginti arba prašyti j susirinki
mus, tas yra daroma pašali
niams, Tad ir jus patarkite sa
vo draugams-ėms ateiti ir pri
sirašyti, nes apdrauda ir pašal
pa visiems reikalinga ir nau
dinga. Nelauk rytojaus, o stok 
šiandien. Reikalauk informaci
jų savoj kolonijoj arba kreip
kitės adresu: K. P. Deveikis, 
1518 S. 48th Ct, Cicero, III.

Grįžo iš atostogų
P-ia Anastazija Gaisrienė su 

duktere Adela turėjo ilgas ir 
nepaprastai smagias atostogas. 
Aplankė daug miestų rytinėse 
valstijose, surado savo gimines, 
pažįstamus, taipgi neaplenkė 
New Yorko pasaulinės parodos. 
O kaip ten įdomu! Atostogų 
laiku p. Gaisrienės namą, 4428 
S. Christiana Aye., prižiūrėjo 
sūnūs Antanukas. Jisai turi pa
stovų darbą geležinkelio kom
panijoj. —D.

,1

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE i 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie . '

JOHN PAKEL
6816 S> Western Avė. Phone Grovehill 0306

garantuotą karą,

kokią išgalite 
Mes duosime gerą

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CI1I- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, 
mokėti. r " 
kainą už jūsų senąjį, o' liku
sią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigu!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

ie

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien 

iki
nuo 8:30 v. ryto 
9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
mutiką ir kitus įdomius 

pranešimus.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nese-
Sam 

krau-

Kaltina Magistrą 
Pinigų Išeikvojimu

’ . J

Superior teismas traukia at
sakomybėn magistrą Fred 
Bernsteiną (master-in-chance- 
ry) ir kaltina jį svetimų pinin
gų išeikvojimu. Jisai prisipa
žino, kad pasisavino $3,000, 
kurie priklausė vienai rūbų va
lymo firmai, kurios bylai jisai 
referavo.

Atidarė Medaus 
Krautuvę

TOWN OF LAKE — 
niai lietuvis bitininkas 
Savage atidarė medaus
tuvę, adresu 1643 W. 47th St. 
Čia pat yra įrengta ir mėsos 
parduotuvė (bučernė).

Nereikia nė sakyti, kad me
dų visi mėgsta valgyti, tai tuo 
budu jis šioj biznio šakoj tu
rės gerą pasisekimą.

-Vietinis ..

Sudegė
Mokykla ,

ROOSEVELT FURNITURE C0
• ■ • e . ' • . i • ' . . ‘ ’ jk ••

2310 ROOSEVELT ROAD • SEELEY 8760

Dėl nežinomų priežaščių ki- 
lįs gaisras vakar sunaikino 
Union Ridge pradinę mokyklą 
Norwood Park valsčiuje, ties 
4600 N. Oak Park avenue.

ANGLYS ir ALYVA

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAL

Mes dabar savo kostumeriams 
ir visiems, kas tik norės, prista
tysim visokias anglis, kokios tik 
yra ant marketo. Taipgi prista
tysim kurui RANGE ALYVĄ. 
Ši alyva yra pirmos rųšies, ge
riausia ant marketo. O kaina 
tokia pat kaip visur.

Braut Works KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

SUPPLY COMPANY Not inc
10 West 18th Street 1stateARstreet° 

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildomą-..- 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI—36 MĖNESIAI IŠ

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

Atdara vakarais iki 7 vai.
Nedėliomis iki 1 v. dieną

Adam Bernadišius, Sav^

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted 8L, 
Chlcago, I1L

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Coal Yard
* 1

16th St. ir 49th Ct.
CICERO, ILL.

Phone Cicero 311
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$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
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MASKVOS PINIGAI 
AMERIKOJE

Kova su pelnagaudomis
Dar visai neseniai buvo girdėt nusiskundimų, kad 

Amerika turinti perdaug maisto produktų, o jau dabar 
kalbama apie jų “trukumą”. Viena stambi telegramų 
agentūra, surinkusi žinias iš įvairių miestų, praneša, kad 
vietomis šeimininkės jau nebegauna cukraus ir miltų 
grosernėse. Kur tie produktai galėjo taip urnai dingti?

Jie, žinoma, neišnyko. Bet kai prasidėjo Europoje ka
ras, tai kompanijos, kurios supirkinėja maistą, ėmė kel
ti kainas. Tą pabrangimą reikia kuo nors pateisinti, to
dėl sakoma, kad maisto “pritruko”.

Kainos staigiai visame krašte pakilo cukrui, mil
tams, kavai, kiaušiniams ir mėsai. Aišku, kad tai ne vie
tinių pirklių kaltė. Kainas kelia “olsėlfai” — didelės kom
panijos, kurias kontroliuoja stambusis kapitalas.

Amerikos valdžia tuo susirūpino. Vidaus reikalų se
kretorius Harold L. Ickes pareiškė Washingtone, kad vy
riausybė imsis griežtų priemonių prieš pelnagaudas. 
Agrikultūros sekretorius Henry A. Wallace sako, kad jo 
departamentas gavo daug nusiskundimų prieš tam tikras 
firmas, kurios skleidžia netikrus gandus apie tariamą 
maisto produktų trukumą. '

Tarė savo žodį ir prezidentas Rooseveltas. Jisai už
tikrino visuomenę, kad šį kartą nebus tų “karo profity- 
rių”, kurie išnaudojo žmones pereitojo Pasaulio karo me
tu.

Ir gerai, kad valdžia atkreipė į tai savo dėmesį. Lai
kai dar blogi. Milionai bedarbių vos šiaip-taip išsimaiti
na, gaudami menkas pašalpas. Jiems tasai maisto pabran
gimas tai — peilis po kaklu.

Stalino diplomatija
Anglijos liberalų laikraštis “The Manchester Guar

dian”, kuris karštai stojo už Anglijos susitarimą su So
vietų Sąjunga prieš fašistų ašį, buvo labai nustebintas, 
kuomet Maskva staiga pasirašė sutartį su naciais. Jisai 
primena sovietų valdžiai, kad pirmiau ji laikėsi visai ki
tokio nusistatymo. Štai ką pasakė Molotovas šių metų 
gegužės 31 d.:

“Mes geidžiame sustabdyti tolimesnes agresijas 
ir šituo tikslu norime įsteigti patikimą ir efektingą 
apsigynimo frontą iš neagresingų valstybių.”
Kai anglų ir franeuzų derybos dėl to apsigynimo 

fronto sudarymo užsitęsė trejetą mėnesių, neduodamos 
rezultatų, sovietų Liaudies Komisarų pirmininkas pata
rė Londonui ir Paryžiui atsiųsti Maskvon karo misijas, 
ir jisai pareiškė:

“Jeigu mes jau pradėsime militarinius pasitari
mus, tai politiniai keblumai bus nesunku pašalinti?’
Anglų ir franeuzų militarinės misijos buvo atsiųstos 

į Maskvą. Per tris savaites jos tarėsi su Vorošilovu ir ki
tais sovietų Raudonosios armijos vadais. Kasdien įvyk
davo du pasitarimai.

Ir staiga Maskva paskelbia, kad ji yra sutikusi pasi
rašyti su Berlynu “nepuolimo” sutartį!

Kyla klausimas: kokiu tikslu Molotovas kvietė Ang
lijos ir Francuzijos militarines misijas, jeigu sovietų val
džia jau rengėsi susitarti su Hitleriu? Atrodo, kad Stali
nas norėjo patirti slaptus anglų ir franeuzų karo planus 
— ir išduoti juos Hitleriui.

Nes dabar sovietų, militarinė misija jau yra Berlyne 
ir tariasi su naciais!

Prie to dar reikia atsiminti, kad sovietų valdžia bu
vo seniai pasirašiusi abipusio apsigynimo sutartį su Fran
cuzija. Stalinas ją SULAUŽĖ, slaptai tardamasis už fran
euzų nugaros su vokiečiais.

Nors valstybių diplomatijos istorija yra pilna viso
kių nešvarumų, bet tokios niekšybės, kokią atliko Stali
nas, reikia paieškoti.

Buvo seniai sakoma, kad A- 
merikos komunistai gauna pi
nigų iš Maskvos. Visi faktai a- 
pie tai liudijo: tas faktas, kad 
komunistai turi tiek daug ap
mokamų agitatorių; kad jie lei
džia daug' dienraščių; kad jie 
išleidžia dideles sumas pinigų 
rinkimų kampanijoms ir viso
kiems “vajams”; kad jie umu 
laiku “sukelia” po $25,009 ir 
daugiau savo “Daily Work- 
er’iui”; pagaliau, kad komunis
tą partija taip aklai seka Mas
kvos politiką visuose jos pasi
sukimuose.

Iš tų faktų buvo aišku kiek
vienam protaujančiam žmogui, 
kad Amerikos komunistų judė
jimas yra finansiniais ryšiais 
pririštas prie Rusijos bolševiz
mo. Bet iki šiol nebuvo tikrų 
įrodymų. Dabar‘ tuos įrodymus 
pateikė buvęs komunistų parti
jos generalinis sekretorius ir 
jos kandidatas į J. V. vice-pre- 
zidentus, Ben Gitlow.

Duodamas parodymus kon
greso. komitetui, kuris tyrinėja 
“ne-amerikinius veikimus”* Ben 
Gitlow viešai pareiškė, kad, bū
nant jam komunistų partijos ge
neraliniu sekretorium (nuo 1922 
iki 1929 m.), ta partija gauda
vo iš Maskvos per Komunistų 
Internacionalą kasmet po $100,- 
000 iki $150,000. Savo žodžiams 
paremti liudininkas parodė ir 
dokumentus.

Pradžioje, kai Rusijos bolše
vikai dar neturėjo Amerikos 
dolerių, tai jie šelpdavo savo 
pasekėjus Amerikoje atgaben
tais iš Rusijos deimantais, ku
riuos sovietų pasiuntinys čia 
parduodavo ič gautais už juos 
pinigais remdavo komunistų 
Organizaciją ir. spaudą.

Po $35,0Q0 laikraščiui 
kasmet.

Ben Gitlow toliau liudijo:
“Kai buvo įsteigtas 1924 

m. oficialus partijos organas, 
‘Daily Worker’, tai jisai gavo 
$35,000 pašalpos iš komunis
tų internacionalo, ir ta pašal
pa buvo duodama kasmet, iki 
jisai (Gitlow) buvo partijo
je.”
Maskva davė pinigų ir ki

tiems komunistų reikalams. Pa
sak Gitlovo, ji parūpino pinigų 
agitacijai tarp Amerikos anglia
kasių, kuomet komunistai buvo 
sumanę išrinkti John Brophy 
angliakasių unijos prezidentu, 
vietoje J. L. Lewiso.

Maskva finansavo komunistų 
kampaniją (prieš kokius 15 me
tų) už Darbo partijos įsteigimą.

Vogė pinigus iš įvairių 
fondų.

Liudininkas tarp kitko papa
sakojo labai įdomų dalyką apie 
tai, kaip komunistai pavartoda
vo savo partijos reikalams įvai
rių kitų fondų iždus. Pavyz
džiui, Sovietų Rusijos Draugai, 
kuriuos kontroliavo komunistai, 
sukėlė 1922 m. milijoną dolerių 
Rusijos badaujančių žmonių 
šelpimui; bet ta visa suma “iki 
paskutinio cento” pateko į A- 
rųerikos komunistų partijos ir 
kitų komunistų partijų iždus!

Tas milionas dolerių buvo pa
siųstas į Francuziją neva su tuo 
tikslu, kad iš tenai jisai butų 
persiųstas Rusijon. Tačiau Ko- 
minternas tuos pinigus išdalino 
tarpe komunistų partijų įvairio-' 
se šalyse.

Maskvos pinigai suskaldė 
Amerikos socialistų 

partiją.
Ben Gitlow buvo vienas ko

munistų partijos steigėjų Ame
rikoje. Jisai kartu su kitais bol
ševizmo pritąrėjais organizavo 
“kairųjį sparną” Amerikos So
cialistų Partijoje. 0 paskui ji

sai ir John Reed iš tų “kairia- 
sparnių”, atskilusių nuo Socia
listų Partijos, sudarė 191D m. 
Komunistą Partiją.

Įdomu yrą tąi, kad Maskva 
ėmė šelpti savo pasekėjus, kuo
met jie dar tebebuvo Socialis
tų Partijoje ir stengėsi ją su
skaldyti, Kaip praneša United 
Press iš Washingtono, —

“Gitlow liudija, kad jo 
frakcija, kuomet ji dar tebe
buvo kairioji srove Socialistą 
Partijoje, gaudavo finansinę 
paramą iš neoficialio sovietų 
biuro Jungtinėse Valstijose, 
kurio priešakyje stovėjo Lu- 
dvig C. K. Martens.”
Vadinasi, Amerikos Socialis

tų Partija {ję Lietuvių Socia
listų Sąjunga) buvo suskaldyta 
Maskvos pasamdytų agitatorių 
pastangomis.

NEDORAS ŽINGSNIS

Ten, kur užverstas naujas Lietuvos 
istorijos lapas

Pajūriais, pamariais į Nidą. — Teutonų ordinas ir Fri
drikas Barbarosa. — Hitleris liko išrinktas teutonų 
ordino kanclerium. — Pirmieji teutonų pasisekimai. 
— Lietuvai jau teko nukentėti. — Lenkija ir Žalgi
rio mušis. — Lenkijos imperialistų troškimai. — Le
miamoji valanda artinasi.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

cleris užsimojęs Europos likimą 
spręsti. Lietuvių tauta savo is
torijoje turėjusi nemaža skau
džių ir tragingų valandų, bet ji 
išliko gyva, tvirtai tikėsime, kad 
ir šiuo metu ji liks gyva ir ko 
siekia, tikrai laimės.

Marienburge naujai atgimė 
teutonų ordinas, bukime tikri, 
kad tenais jisai ir ras savo mir-

N. 
lai- 
la- 
so-

Anglijos radikalas H. 
Brailsford, kurį komunistai 
ko beveik “saVo žmogum”, 
bai nuliūdo, išgirdęs, kad
vietų valdžia pasirašė prekybos 
sutartį ir nepuolimo sutartį su 
hitleriška Vokietija. Jisai sako, 
kad bolševikų sėbrams tas Sta
lino susitarimas su naciais bu
vo visai netikėtas “smūgis prieš 
viešąją moralybę”. Po ilgų iš
vadžiojimų, kuriuose Brailsforc 
bando surasti Maskvai pateisi
nimą, jisai pareiškia:

“Europa šiandien yra dar 
labiau beviltis kontinentas re
zultate šito ^Maskvos atkriti
mo į cinizmą. Bet yra klau
simas, ar ^Stalinas arba Hit
leris, galų / gale, bus ką nors 
iš to laimėjęs.”
Taip jisaiTra&o savaitraštyje 

‘The New Republic”.

“NEPATEISINAMA 
SUTARTIS”

Dar griežčiau, negu Brails
ford, pasmerkė Hitlerio-Stalino 
susitarimą Lpųis Fischer, seniai 
pasižymėjęs sąvo pro-bolševikiš- 
kais straipsniais ir korespon
dencijomis Amerikos ir Euro
pos spaudoje.

Po antrašte “An Inexcusable 
Treaty” (Nepateisinama Sutar
tis) jisai rašo savaitraštyje 
“The New Republic” (rūgs. 13 
d. 1939 m.), kad sovietų val
džia žinojo, jogei Anglija ir 
Francuzija yra pasiryžusios ko
voti prieš Hitlerį.

“Aukštas sovietų viršinin
kas Vakarų Europoje”, sako 
Louis Fischer, “už trijų die
nų prieš tai, kai buvo pra
nešta, kad Ribbentrop skrist į 
Maskvą, man pareiškė: ‘An
tro Miuncheno nebus’.”
Stalinas žinojęs taip pat, kad 

Hitleris nesirengia maršuoti į 
rytus (t. y. prieš Sovietų Są
jungą) į Priešingai. Užėmęs Pra
hą, nacių fiureris rengėsi pulti 
Francuziją ir Angliją. Todėl 
Rusijai pavojus negręsė. Tai ko- 
dėlgi Maskva pasiskubino pasi
rašyti dvi sutartis su Berlynu? 
Juk jeigu ji negalėjo susitarti 
su anglais ir franeuzais, tai ji 
galėjo bent pasitraukti į šalį ir 
nesitarti su Hitleriu. Bet Stali- »
nas ištiesė ranką naciams kaip 
tik toje valandoje, kada šie mo
bilizavo savo jėgas karui.

Louis Fischer, kuris ilgą lai
ką draugavo su bolševikais, iš
kelia aikštėn vieną nepaprastai 
įdomų dalyką, būtent: kad Vo
kietija norėjo užpulti franeuzus 
ir anglus ir šituo tikslu stengė
si atitraukti lenkus nuo jų są
jungininkų; tiktai kuomet len
kai nesutiko būti neitralųs, tai 
ji atkreipė prieš juos savo ata
kas. Jisai sako: r ,*■

“Hitleris manė, kad Lenki
ja bus nusigandus po to, 
jisai lengvai. „pasiglemžė

(Tęsinys)
Istorija kartojasi. Kaip ir a- 

nais savo senais laikais, tasai 
ordinas visu sunkumu puola 
Baltijos kraštus. Pakelyje į Bal
tijos kraštus turi jisai nugalėti 
Lenkiją, kuri dėka Versalės tai
kos bent kiek tą teutonų ordi
ną atstume nuo Baltijos jurų.

Štai dėl ko Vokietija įžūliai 
dabar nori galutinai įsigalėti 
Dancige, kad visame pajūryje 
turėjus laisvas rankas.

Tam teutonų ordinui jau vie
ną kartą pavyko apgauti Ang
liją ir Prancūziją ir dėka tos 
apgavystės sutriuškino Čekoslo 
vakiją. Ir šiame atsitikime Len
kija čia suvaidino klastingą ro
lę, nes padėjo vokiečiams čekus 
spausti, jei bent netiesioginiai 
padėjo, tai bent patylomis Vo
kietijos tiems žygiams pritarė.

Juk Lenkija ir Žalgirio mū
šio metu suvaidino nedėkingą 
rolę. Vokiečiai tuomet buvo ga
lutinai sumušti, bet kai reikėjo 
juos visai pribaigti, tai Lenki
ja pabugusi Lietuvos galios pa
sistengė, kad sudarytoji taika 
butų žymiai švelnesnė ir palan
kesnė vokiečiams.

Teutonų ordinas tuomet bu
vo sumuštas, bet jisai nebuvo 
sunaikintas ir štai dabar, ke
liems šimtams melų praslinkus 
tasai ordinas vėl atgyja, atgyja 
tiktai todėl, kad Versalio taika 
buvo sudaryta klaidingais ir ne
tikrais pagrindais.
i: Atrodo,,kad ir vėl dies Žalgi
riu turės įvykti tasai lemiamas 
Europai mušis. Atrodo, kad ir 
vėl Lietuvai pakeliui su Len
kija. |

Bet Lenkija kaip buvo, taip 
ir pasilieka klastinga ii' Lietuvai 
neištikima santarvininke.

Lenkija Lietuvą vilioja į tą 
busimą bendrą mūšį, bet Lietu
vai nieko nežadėdama.

Štai turime su Lenkija jau di
plomatinius santykius, vieni pas

dtus net svečiuojamos, vieni 
eitiems net gražių žodžių nesi- 
gailime, bet žodžiai pasilieka 
žodžiais, o darbai darbais.

Vilniaus klausimas nejuda nė 
iš vietos. To krašto lietuviai jo
kių lengvatų nėra sulaukę.

Trumpai tarus, Lenkija Lie
tuvai lygiai nieko nesiūlo.

Dar daugiau, Lenkijos impe
rialistiniai gaivalai net šiuo to
kiu kritišku metu drįsta išleisti 
Lenkijos busimus žemėlapius, 
kuriuose tarp Lietuvos ir Len
kijos jau nesama jokios sienos, 
suprask, viena valstybė!

Sakykite, ar gali lietuvis į vi
są tai ramiai žiūrėti ir lenku 
pasitikėti? O pačioje Lietuvoje 
lenkai, matyt, iš kitur įkalbėti 
aiškiai duoda suprasti, kad dar 
neatėjęs laikas galutinai len
kams Lietuvoje atsigauti, kad 
ateisiančios tokios geros dienos, 
kada vėl lenkai Lietuvoje vieš
patausią I

šiokia Lietuvos lenkų nuotai
ka šiandien niekam nepaslaptis! 
Iš Lenkijos lenkų nemaža šie
met viešėjo ir Palangoje. Su

Galime jam šito tik visai nuo
širdžiai palinkėti!

Teutonų ordino kanclerio 
ženklą — juodą kryžių baltu 
kaspinu apvestą mes tuomet 
garbingai karo muziejuje padė
sime ir jau jo iš tenai daugiau 
niekas neatsiims ir nedėvės!

Turėtų būti tokie visų musų 
tautos troškimai ir linkėjimai)

—Para Beitum
VII—20.

(GALAS)

Iš Lietuvos

kai. 
Če-

Bet 
jog 

Hitleris 
ir vieš-

pranešė

kus ir slovakus, ir kai ji pa
matė, kad Slovakijai virtus 
jo protektoratu, Vokietijos 
siena su Lenkija dabar pasi
darė 200 mylių ilgesnė. Tai 
susilpnino strateginę Lenki
jos padėtį. Hitleris tikėjosi, 
kad Lenkija bus nunokusi di
plomatinei piučiai. Taigi Vo
kietijos valdžia užklausė Var
šuvoje, ar Lenkija pasiliks 
neitrali, jeigu Vokietija puls 
Francuziją ir Angliją, 
kad butų užtikrinimas, 
lenkai tikrai nesikiš, 
pareikalavo Dancigo 
kelio per Koridorių.

“Lenkai šitą žinią
Londonui, ir tuojaus — kovo 
31 d. 1939 m. — Britanija 
prižadėjo jiems pagalbą. Nes 
buvo aišku, kad jeigu vakaru 
valstybės apleis Lenkiją kita
me Miunchene, tai po to seks 
ataka prieš Angliją ir Fran
cuziją...”
Iš šitų Fischer’o reveliacijų 

yra aišku, kad Stalinas ir jo 
klapčiukai meluoja, kuomet jie 
pasakoją, kad Anglija norėjusi 
“pastumti Hitlerį į rytus” (prieš 
SSRS) ir todėl Maskva pasirašė 
su naciais nepuolimo sutartį. 
Stalinas i žinojo, kad anglai ir 
franeuzai yra pasiryžę ginti 
Lenkiją, ir jisai tyčia atsisakė 
jiems padėti, kad Hitleris gale- 
tų laimėti.

Maskya laukė anglų ir fran
euzų kapituliacijos, ir ji tikėjo
si, kad naujame “Miunchene” 
Stalinas kartu su Hitleriu galės 
pasidalinti Europą.

KAUNAS. -— Sudarytoji vi
suomeninio pobūdžio akcinė 
“Statybos” bendrovė, 
pirmininku yra Dr. VI. Juodei
ka, šiuo metu atlieka visą eilę 
žymesnių statybų, šventojoje 
bendrovė stato eilę žvejams na
melių ir Člu uosto administra
cijai namus. Taip pat švento
joje stato akcinei “Žuvies” ben
drovei pusės milijono litų žu
vies apdirbimo fabriką. Kaune 
bendrovė, be kitų statybų, sta
to “Raidės” spaustuvei namus. 
Norėdama savo statybas pigin
ti, bendrovė yra pasiryžusi įsi
gyti modernias stalių dirbtu
ves. Numatoma įsigyti Žemės 

vienu kitu jų teko kalbėtis. Jie Banko Klaipėdoje turėtąsias 
tikrai skaudžiai pergyvena nau- dirbtuves, kurios yra visai mo
ją Lietuvos sieną. Jiems taip Į dėmios.
pat nemalonu, kad iš Palangos 
pajūriais, pamariais jau negali
ma tiesiai be užsienio paso, be 
vokiečių vizos pėsčiomis keliau
ti į grąžiąją Nidą.

Bet žodis po žodžio, nors ir 
labai atsargioje kalboje tuoj 
pas lenką pajunti, kad jie šią 
skriaudą atitaisysią, bet atitai
sysią tik Lenkijos naudai — su
praskite, broliai esame, tai ko 
čia pyktis, gyvenkime per vie
ną, jus mums padėsite, o mes 
įkursime vieną galingą Lenkiją, 
kuriai priklausys ir Lietuva!

Lenkas panašiai kalbėdamas, 
net nesijaučia, kad jisai skau
džiai užgauna lietuvį!

Vadinasi, ir šiuo atsitikimu 
Lenkija tik nori iš Lietuvos ne
laimių pasinaudoti. O tuo pa
čiu metu teutonų ordinas ly
giai, kaip Lenkijai, taip ir Lie
tuvai mirtinai grąsina.

Taip, naujoji siena ties Pa
langa, daug naujų minčių suža
dina ir verčia prisiminti lietu
vių tautos tragingą praeitį!

Taip kaip ir anais senais lai
kais ties Lietuvos sienomis įsi
kūrė teutonų ordinas, taip ir 
šiais metais tasai teutonų ordi
nas vėl iš naujo ties Lietuvos 
sienomis naujai atgijo.

Ir dabar Marienburge naujai 
atgimęs teutonų ordinas išrinko 
savo kanclerį, kurio vyriausias 
tikslas pulti Baltijos kraštus. Ir 
dabar tasai teutonų ordinas pro 
Baltijos vartus nori veržtis į vi
są Europą ir likti jos viešpačiu. 

Laukiama, kad ir šiuo metu 
svarbiausieji it pirmieji mūšiai 
busią ties Žalgiriu. Koks liki
mas laukia Lietuvos — sunku 
būti pranašu. Lygiai, taip kaip 
jr anuomet ir šių dienų Lenki
ja nėra Lietuvai ištikima! Bet 
Lietuva nieku budu taip pat ne
gali pasitikėti teutonų ordinu. 
Viena aišku, kuriais keliais teks 
Lietuvai žengti, taip pat ne vien 
nuo jos laisvos valios priklau
sys.

O atrodo, kad jau lemiamoji 
valanda artinasi! Veik tikra, 
kad naujoji siena ties Palanga 
yra tik laikinas reiškinys! Bet 
kur toji siena bus nukelta, kas 
dabar gali pasakyti? Kas tos 
sienos bus tikras šeimininkas, 
kas dabar gali atspėti? Vieno 
tik aišku, kad teutonų ordinas 
naujai atgimė, kad jisai turi sa- 
vo kanclerį ir kada tasai kan-

kurios

KORESPONDENCIJA
New York, N .Y. 

i J 
Pas. Paroda Pagerbs Lie/uvą

Pas. Parodos lankytojai žino, 
kad prie Lagoon of Nations yra 
Fountain Display, t. y. kombi
nacija muzikos, fontanų ir fa- 
jerverkų. Rūgs. mėn. 10 d. per 
tą laiką Pas. Par. pagerbs Lie
tuvą apie 9 v. 20 m.; fontanai 
bus apšviesti Lietuvos tautinė
mis spalvomis, geltona, žalia, 
raudona, o į muziką įpinta Lie
tuvos himno meliodija.

1939/IX/6 d.

ĮVAIRIOS žinios
BASE L, Šveicarija, rūgs. 7. 

— Ketvirtadienio pranešimais 
vokiečių tvirtovių priešakinė 
sargyba vakarų fronte povai 
traukiasi į svarbiuosius tvir
tovių fortus. Juos stumia fran
euzų kariuomenė.

—x—x—x—
LISBONAS, Portugalija, rug

sėjo 7. — Trečiadienio vakare 
submarinas paskandino britų 
prekybinį laivą Manaar. 41 lai
vo įgulos nario pasigendama. 
Laivas paskandintas prie 
tugalijos.

—x—x—x—
PARYŽIUS, Francuzija, 

7. — Lenkija pašaukė

Por-

rūgs, 
karo 

tarnybon dar šešias rezervų 
klases.

---- X---- X---- X----
HELSINKAI, Suomija, rūgs. 

7. — Suomija ketvirtadienį už
draudė svetimų šalių karo lai
vams plaukti į jos vandenis ar
ba prisiartinti Aaland salas.

—x—x—x—
CANNES, Francuzija, rūgs. 

7. — Buvęs Anglijos karalius, 
dabar Windsoro hercogas, 
penktadienį grįžta su žmona 
Anglijon.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
7. — Ketvirtadienj čia čekai 
tremtiniai pradėjo organizuoti 
kariuomenės dalis. Jie kariaus 
talkininkų pusėje prieš vokie
čius.
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ŠAKAR-MAKAR 
RADIO CHORAS 

Rengia

RUDENINI 
“Barbecue”
PIKNIKĄ

BIRUTĖS DARŽE
prie 79 ir Archer Avė. 

NEDELIOJ
Rugsėjo Sept. 10 d.

PRADŽIA 10 VAL. RYTE 
ĮŽANGA 10c YPATAI

Bus Daug Dovanų Išlaimėjimui 
Su Kiekvienu Įžangos Tikietu, 

Kaip Tai:
Emmerson Midget Radio 
Joseph F. Budrik 
Maple Bedroom Kėdė nuo 
City Furn. Co. 
Floor 
Furn. 
Cedar 
velt

nuo

New

Avė.Lamp Nuo Archer 
Co.
Clothes Bag Nuo Roose- 

Furniture Co. ir kitokių 
mažespių prizų

Visokie Barbecue Užkandžiai 
Bus Kepami Atvirame Ore, 

Kaip Tai:
Aviena, Spareribs, Hot Dogs, 
Hamburgers ir t. t. Silkės su 
Bulvėm Bus Duodamos Prie Baro 
Dykai. Bus Tikro Lietuviško 
Krupniko, ir Kitokių Gėrimų

Bus Įdomus K on testai, Kurių 
Laimėtojai Gaus Irgi Prizus 

Kaip Tai:
1. Didžiausias Darže Vyras
2. Storiausia Moteris
3. Gražiausis Kūdikis nuo 6 mėn. 
iki 4 metų- amžiaus
4. Gražiausia Lietuviškas kostiu
mas ir 5. Lietuviškų Konstantin- 
kų arba akordeonų Polkų kontes- 
tas. NAUJAS, įDOMUS, PRO
GRAMAS. Mykolo Batučio Radio 
Orkestrą šokiams. Atsilankykite 
Visi! Nesigailėsite!

NEŽINOMAS JANITORIUS PAAUKAVO 
$1,000 LENKIJOS GYNIMUI

Sukėlė $10,000 Vienam Masiniam Mitinge
Lenkų masiniame protesto 

mitinge, kuris įvyko Ashland 
Boulevard Auditorijoje, trečia
dienio vakare, nežinomas ja- 
nitorius paaukavo $1,000 Len
kijos gynimui. Kiti žmones au
kavo po $100, o vienas karo 
veteranas prisidėjo su $500.

Viso mitinge buvo sukelta 
$10,000. Lenkų Tautinė Tary
ba, kuri mitingą surengė, ti
kisi trumpu laiku aukų su
rinkti $10,000,000. Organizaci
jos prezidentu yra garsus lie
tuvių kilmės lenkų veikėjas, 
Jonas Romaszkiewicz.

Mitinge kalbėjo teisėjas Ed- 
mund K. Jarecki, Dr. Waclaw 
Gawronski, Lenkijos konsulas 
Chicagoj; kun. Domanski, iš 
naujos Lenkijos sostinės Liub
lino, ir keli kiti žymus chica- 
giečiai.

Kodėl Lenkai Traukiasi

burgho ir Waterbury butai. Vi
si kiti vaizbos butai kviečiami 
atsiųsti savo delegatus. \

Reikalų vedėjas t
Pijus Bukšnaitis.

.T. Valstijų kariuomenes ma
joras, Mitchcll Glod aiškino

Lenkijos-Vokietijos mūšių ei
gų. Jisai pareiškė, kad vokie
čiai ikišiol neatsiekė jokių di
desnių “laimėjimų”, nežiūrint, 
kad jie jau turi užėmę nema
žą plotą Lenkijos žemės.

Lenkijos armijos strategija, 
nustatyta daug metų atgal, rei
kalauja, kad maži kariuome
nes būriai trauktųsi pamažu 
atgal į krašto gilumą, užleis
dami teritoriją į vakarus, šiau
rės ir pietų, priešui, ir tuo pa
čiu laiku trūgdytų jų marša- 
vimą pirmyn. Strategiškos Len
kijos armijos pozicijos randa
si prie Bugo ir Vyslos upių, ir 
tiktai ten Lenkijos didžioji ar
mija pradės faktinus mušius 
su priešais. Užleistąją terito
riją butų buvę sunku apginti, 
nes tai didžiumoj lygumos. 
Antra, vokiečių armija yra 
daug didesne už lenkų, o tre
čia, Lenkijos armija nenorėjo, 
kad tokie istoriniai miestai, 
kaip Krokuva, ir pramonės 
centrai butų subombarduoti. 
Lenkija tikisi, kad su talkinin
kų pagalba tuos miestus at
gaus.

Majorui Glod’ui publika en
tuziastiškai plojo. —Buvęs

Golfininkų Kovų 
Paliaubos
Apvainikuos 1939 Campionus

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00 

ŠAUKITE

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTį. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Amerikos Lietuvių
Ekonominio Centro

Suvažiavimas

Lietuvių Golfininkų Sąjun
gos paskutinis šio sezono tur
nyras įvyks 10 d. rugsėjo, Eu- 
clid HiHs aikštėj (skersai ke
lio nuo Silver Lake golf kur
so), 143rd St. ir 82nd Avė. ši 
vieta yra privatiška ir prižiū
rima labai gerai, todėl lošti 
yra labai siiiagu-

Lošimas prasidės 9 vai. ry- 
ą. Šiame turnyre bus įvairių 

vertingų prizų ir kiekviena 
grupė turės progos išlošti, taipT 
gi kliubas apdovanos puikio
mis trofėjomis A ir B kliasų 
čampionus.

Skylutėmis lošimas (mateli 
play) irgi bus užbaigtas tą pa
čią dieną. Šia skyriaus 1938 
čampionas buvo Dr. S. Jakubs, 
o kas bus šiais metais, tai a- 
teinantis sekmadienis nuspręs. 
Dr. S. Jakubs turės griebtis 
ypatingų pastangų savo karū
nai apginti.

7 vai. vakare įvyks bankie- 
tas su programų, išdalinimas 
prizų ir apvainikavimas 1939 
metų čampionų. —J. S. V.

300 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ 
AUTOMOBILIŲ PARDAVIMUI—PRAK

TIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA
Išsirinkite savąjį karą iš didžiausio, puikiausio šiam krašte auto
mobilių pasirinkimo ir sutaupykite šimtus dolerių.

♦
čia rasite karą, kokio norite tokia kaina, kokią išgalėsite mokėti. 
Nors ir 1,000 mylių nuo Chicagos gyventumėte, jums apsimoka 
dalvauti šiam didžiuliam išpardavime. Niekur kitur pasaulyje jus 
negalite rasti šių kainų antrininko.
Kiekvienas karas patikrintas ir garantuotas, kad duotu jums ilgų 
metų patarnavimą ir patenkinimą.

4 E— FORDS 1939, 1938, 1937I v ir 1936 visi naujų karų są
lygose, pigiai $225

8—HUDSONS nuo 1939 iki 1935 
kiekvienas garantuo-

tas, pigiai kaip ........... I
4 CHEVROLETS nuo 1939■ V iki 1936. Visi modeliai, kaip 
nauji, pigiai $99R
kaip ................................. fcCiM
5—PACKARDS nuo 1939 iki

1936. Visi garantuoti, kaip 
nauji, pigiai Ą E
kaip ................................. W“tW

Lietuvis Plumberis
— Laisniuotas —

GAS FITTINGS ąnd SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

2422 West 69th St
TeL Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

BUICKS, 1939, 1938, 1937 tv ir 1936 kiekvienas parsiduo
da pigiai $O 7 E
kaip ..............................  w

W-CHRYSLERS 1938, 1937
ir 1936 garantuotas, 

kaip nauji pigiai kaip ....

4 A—DODGES 1939, 1938, 1937 I ir 1936 kaip nauji, kaikuris 
su radio, pigiai $245 
kaip ................................. fai“***

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

4 OLDSMOBILES 1939, 1938 I ** 1937 ir 1936 taip žiba ir to
buli kaip naujas cidabrinis do- 
££pigiai...............$285

LA SALLES nuo 1938 iki 
© 1936 ypatingai puikus $9Qt% 
karai, pigiai kaip ....... tvv

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

derių, kaip nauji

karų iš visų iramybų ir modelių

4 Q—PLYMOUTHS 1939, 1938 
. 1937 ir 1936 vos vartoti, nil
nai garantuoti $99^*
pigiai kaip  ................... fcfcv
Taipgi, turime virš 150 senesnių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45. 
ATMINKITE. KAD KIEKVIENAS KARAS YRA PILNLAI GA

RANTUOTAS IR DUOS JUMS METU PATARNAVIMĄ IR 
PATENKINIMĄ

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

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

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

♦ LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už I] £.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ lgQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama — •• 
VISAS LIGAS GYDOMA $j.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAJL 
1900 So* Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS

Iškilmingas Atidarymas Perkeltos Tavernos
MRS. JULIA IR POVILAS GAILIAI Perkelia savo Taverną 

Antrašu 3204 SO. HALSTED ST.

Šį Šeštadieni ir Sekmadieni, Sept. 9 ir 10 d. 
įvyks didelė iškilmė atidarymo perkeltos tavernos, kurią pp. Gai
liai naujai išpuošė. Bus geri muzikantai, skanus užkandžiai veltui. 
Gėrimai kuogeriausi. Kviečiame visus musų Draugus ir pažįstamus 
atsilankyti. Povilas Gailius ir Papilieniškis ir Chicagos Lietuvių, 

, Dr-jos Narys. <4 ? 1 ■
Kviečia JULIA ir POVILĄ GAILIUS

1939 m. 
dienį, 
Grand

rugsėjo 11 d., pirma-
Vienybės salėje, 193
St., Brooklyn, N. Y.

Arimo Konkursas, 
Wheatlande

Posėdžiai prasidės lygiai 11 
vai. prieš piet. Užkandžiai 12 - 
1 pp-

DIENOTVARKE

Wheatlando, i. III., šiandien 
įvyks 62-traa i'arimo konkursas, 
kuriame dalyvaus ūkininkai iš 
visų J. V. valstijų. Konkursas 
įvyks Myron Haag ūkyje, prie 
vieškelio 59, netoli Auroros.

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5846

MADOS

Metinis Piknikas
CICEROS LIETUVIŲ LIUOSYBĖS NAMO BENDROVĖS įvyks

Sekmadienį, Rugsėjo-Sept. 10 d
Pradžia 12 valande

(buvusio Dambrausko Farmoj, Willow Springs, III.)

įžanga Veltui Visiems. Gera Muzika, Skanus Užkandžiai ir Gėri
mai. Programas, Kalbos, Dainos ir Bolės Lošimas.

ATVAŽIUOKITE VISI, O BUSITE PATENKINTI 
KOMITETAS

TONY LUKOŠIUS
Brighton Park Drabužių Valytojas

Išvalome ir pataisome visokius drabužius, austinius, langų kor- 
tinas ir karpetus.

Taisome ir Valome Fur Kautus ir perdirbame pagal 
vėliausios mados.

Darbą atliekame greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

DANTIMS 
PLEITOS 
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
FLEITOS „SS,

jei nepatenkinti po$12.5O
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ

Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251
Atdara iki 9 v. p. p. — ■■■■■iiiii mi iiiii ii i mn u m

I. Suvažiavimą atidaro A. S. 
Trečiokas. n, Patikrinus delega
tus, paveda posėdžius vesti 
Ekonominio Centro pirminin
kui J. Mackevičiui iš Chicago, 
III.

II. Pranešimas apie Ekono
minio Centro reikalus.

III Lietuvos įgaliotinio minis- 
terio pulk. Povilo Žadeikio kal
ba.

IV. Referatai:
1. Amerikos ekonominiai 

santykiai su Lietuva. Referuo
ja Dr. Kaškelis iš Lietuvos ir 
p. Grigonis, “Maisto” skyriaus 
vedėjas New Yorke.

2. Šventosios uosto reikalas. 
Referuoja Dr. Kazys Pakštas.

3. Amerikos lietuvių biznio 
įmonių koncentravimas ir tau
tinės akcijos vystymas. Refe
ruoja adv. Šalna iš Rostono, Dr. 
Vinikas ir p. Vilniškis, abu iš 
New Yorko.

4. Vaizbininkų organo reika
lingumas. Referuoja redakto
rius Poška iš Chicagos, Verslo 
redaktorius Albinas Rriedis ir 
Vienybės redaktorius S. E. Vi- 
taitis.

5. Vaizbininkų ekskursija į 
Lietuvą. Referuoja A. S. Tre
čiokas.

6. Vaizbos Butų pavadinimo 
reikalas.'Referuoja P. Bukšnai
tis.

V. Konsulo P. Daužvardžio 
kalba. /

VI. Garbės Globėjų klausi
mas.

VII. Delegatų pasiūlymai ir 
sumanymai. Suvažiavimo už
baiga.

Iki šiol užregistruoti šie de
legatai: Iš Newark, N. J. —- 
pp. Trečiokas, Petrulis, Ambro- 
zevičius ir adv. Paulauskas. Iš 
Cleveland, Ohio: pp. K. S. Kai’’ 
plūs (Dirvos red.), N. E. Vib 
kelis, J. Blaškevičius ir J. Bra
zauskas. Iš Chicago, III. — p. 
Ekon. Centro pirm, J. Macke
vičius, vaistininkas Rakštis, re
daktorius J. Poška, K. Stepona
vičius, redaktorius L. šimutis 
automob. pardavėjas D. Kurai
tis, 
dis.

t

14199

suknelė. Su-
16, 18 ir 20

: Parlor Setų, padarytų užsisakyman, verti po $125. 
dar duodama nuolaida už senąjį setą.

Angliniai Pečiai, Aliejiniai Pečiai, Gaziniai ir Elektriniai Pečiai _  ant ju sutau
poma vienas trečdalis.

Naujos 1040 melų Radios parodomos Budrike Krautuvėje visu geriausių Amerikos 
išdirbysčių ir kainos prieinamos—nuo $5.95 $99*00' ^CI1OS radBos yra

pataisomos. Pašaukite: YARDS 3088.

4199—Graži išeiginė 
kirptos mieros 12, 14, 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti. pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739, 
So. Halsted St, Chicago, I1L

Liet, konsulds P. Daužvar-
Siunčia delegatus Pittsr

JOS. F. BUDRIK
BUDRIKO RADIO PROQRAMAI: r'
WCFL 970 K. Nedėlios Vakarais 9 vai. WAAF 920.k. Panedėliais ir Petnyčiomis 4:30 p. .p

WHFC 1420 k. Ketvergais, kaip 7 vai. vakare.
"■ ...... ■■■■■■U. I UI ■ .U .■■■■■! . .......................................-.................................................................     H, ..........................■■■■!■■... .  ......

FURNITURE HOUSE
3409-21 SOUTH HALSTED STREET

NAUJIENOS Pattern Dept.
.1789 S. Halsted SL, Chicago, HL

atsiųsti man pavyzdį No..
Mferos  per

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)
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NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, rugsėjo 9, 1939

Diena Iš Dienos &atiio=
fVrompton Place. Jisai yra kal
tinamas subadymu padangų 
ant 47 automobilių, sustatytų 
prie Hearsto redakcijos, Ma- 
dison ir Wacker Drive.

Gražios Vestuvės, 
Kitos Cicero 
Gyvenimo Žinios

Vienu Kartu, 
Buvo Graudu Ir
Buvo Smagu

Nepalaužiamos Sveika
tos Žmogus

T0WN OF LAKE — Ne- 
daug terasi tokių žmonių, ku
rie sulaukę 70-80 metų am
žiaus galėtų pąsigirti savo ge
ra sveikata. O štai realestati- 
ninkas Stefan Šimkus, 1039 W. 
47th St., jau yra sulaukęs ne
toli 90 metų amžiaus, o vie
nok, jis dar gerai atrodo .. .

Užklaustas, sako, reikia ži
noti, kaip sveikatą užlaikyti 
ir ją branginti.

Maža to, p-nas Šimkus sva
joja dar ir apsivesti, jei jis su
sirastų “right one” moteriškę.

—Vietinis

Atšventė Vedybų
• Sukaktuves

TOKN OF LAKE — Biznie- 
riai Antanas ir Sofija Mažu
čiai, 4625 So. Marshfield Avė., 
pereitą šeštadienį minėjo savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Jiedu džiaugiasi, 
kad ta proga jų draugai ir gi
minės nepamiršo juos atatin
kamai pasveikinti ir palinkėti 
geros sveikatos.

—Kostumeris

Rytoj L. Namo Piknikas
CICERO. — Praeitą sekma

dienį čia įvyko pora šaunių ves-, 
tuvių, būtent, Antano Lutkaus 
ir Jono Kaikario. Abu vaikinai 
čiaaugę ir mokslus ėję. Geru 
lietuvių vaikai, sau už žmonas 
pasirinko taipgi lietuvaites, ir 
nėra abejonės, jog jiems seksis 
gyventi.

Lutkaus vestuvių puota įvy
ko parapijos svetainėje, o J. 
Kaikario — Community Svetai
nėj. Tai paranki ir erdvi vieta. 
Kaip vienose, taip ir kitose ves
tuvėse buvo gera nuotaika.

Piknikas.
Rytoj įvyks šaunus piknikas 

L.L.N. Bendrovės, Liberty Gro- 
ve. Kurie neturite su kuo nu
važiuoti, ateikite prie svetainės, 
o bus kas nuveža. Piknikai, lau-

si, prasidės parengimai svetai
nėse.

Liet. Liuosybės svetainės ir 
viso namo tvarkytojai — direk
toriai savo pastangomis mažą
ją svetainę puikiai atnaujino. 
Viskas t k žvilga. Vadinasi, pa
tiems ir visiems kitiems čia s.u

Padėka Kupiškėnams.

Gerbiami Kupiškėnų Draugi 
jos nariai, leiskite man ištart) 
širdingą ačiū jums už tok.’ą gau
sią paramą, kurią man pridavė 
komitetas, rugsėjo 19 mano 
naudai rengto pikniko, Liberty 
Grovė darže.

Pirmiausia noriu išreikšti pa
dėką komiteto nariams, drg. 
Balčiūnams, Rudinskams, Su-

veizdžiams, Stanioniams, Žalu- 
boms ir Mrs. Gaubas. Tie žino- 
n^s. ne tiktai surengė pikn.ką, 
bet ir dirbo per visą naktį prie 
baro, prie užkandžių ir kitur.

Esu labai dėkingas publikai, 
kuri taip gausiai apsilankė, chi- 
cagiečiams, saintcharl eči..ms,
indianaharboriešiąms, draugams 
ir giminėms. Chicagos Lietuvių 
Vyrų Chorui, Dr. Grigaičiui už 
jo reikšmingą kalbą,- taipgi pa
nelei Aldonutei už jos sunkų

kiek daug draugų aš turiu. t 
Jeigu bučiau miręs, gal toks 

put būrys mane butų palydėjęs 
į kapus, Dr. Grigaitis prie kapo 
gal butų pasakęs kalbą, butų 
buvę ten daug kvepiančių gė
jų bet aš nebūčiau m s tęs ir ži
nojęs, kad aš,. paprastas varg
dienis, turiu tiek daug draugų. 
Visiems dar kartą tariu, širdin- 
giausį ačiū. Povilas švelnia

Suėmė Už Padangų 
SubadymąNėra to blogo, kuris neišeitų 

į gerą. Laike sužeidimo teko 
daug perkentėti, bet kai nuvy-z 
kau piknikan, tai buvo kartu'doj vakar buvo įkalintas Paul

Centralinėj policijos nuova-

Gaisras Sunaikino 
Malūną

Šaldymo sistemoje prasidė
jęs gaisras sunaikino didelį 
malūną Biverdale priemiestyj, 
adresu 500 West 138th Street. 
Jis priklausė Arcady Farms 
Milling bendrovei. Nuostoliai 
siekia $75,000. Gaisro metu 
triobesyj buvo 15 darbininkų.i VU U |/m 11! Kclll, fili WUVV 1VC<1 UI V1VJ v Cl IV CA L JJUVV ^luiunuo a CUU UIUVVOJJ JJU>V lt) uai u 1111 Ii ų, 

graudu ir smagu, kai pamačiau I Anderson, chicagietis nuo 705’bet jiems pasisekė išsigelbėti.

Nebeieškokite, Nes Jus Niekur Nerasite

GARANTUOTOS
SIOMIS KAINOMIS - DABAR GALI

BUDRIKO WCFL 
RADIO PROGRAMAS

Rugsėjo 10 dieną, nedėlios 
vakare, 9 vai. Chicagos laiku, 
radio klausytojai turės progą 
pasiklausyti didžiulės orkes
trus, kuri gros lietuvių liau
dies melodijas, ir žymių dai
nininkų—Onos Juozaitienės- 
Mikužiutės, soprano ir kitų ar
tistų, dainuoant įvairius, pa- 
rinktinius lietuvių muzikos ku
rinius.

Programas bus dedikuoja
mas Lietuvių Dienai, apvaikš
čiojamai New Yorko Pasauli
nėj Parodoj, rugsėjo 10 dieną, 
9 valandą vakare, Chicagos 
laiku. Užsistatykite savo Radi
jas ant Voice of Labor stoties, 
WCFL. 970 k. ir pasiklausyki
te šito' gražaus programo, ku
rį leidžia Jos. F. Budrikas, sa
vininkas lietuvių didžiulės ra
kandų ir radijų krautuvės, 
3409 So. Halsted St.

—Radio Mylėtojas

STATYBINES MEDŽIAGOS ŽEMIAU

TE PIRKTI LENGVAIS MĖNESI

z 1to5 
z YEAR 
| TERMS

Company Krautuvės, 
įvyksta rytoj, 11-tą va- 
prieš piet, iš stoties W

NIAIS IŠMOKĖJIMAISSerga.
Vietos biznierius, linksmo bu

do žmogus, Kaz. Palubinskas, 
49th Avė. ir 12-tos gatvė, po ke
lių savaičių “atostogų” ligoni
nėj grįžo namo. Dar nėra visai 
sveikas, bet diena iš dienos ei
na stiprintyn. Jo biznį prižiūri 
ir puikiai veda pati ponia Pa-1 
lubinskienč su pagalbininkais. 
Vadinas, pačiam bosui — ligo
niui nėra ko rūpintis.

P. Bernadišiaus angLų sandė
lis pilnas į. airių rūšių anglių 
Pareikalavus, jisai pristato nors 

j ir toli. Be to, čia yra lietuvių 
išvežiotojų, A. Ignatavičius, Leo Į 

• Slancukas, H. Wastak, ir P. i ios 1. Jakštas. Jie turi gerus trokus ir 
mandagiai patjrnaiija.

Irgi Serga.
P. Stasiūnas 1430 S. Cicero 

Avė. yra Klovainiečių Klubo se
kretorius ir vielos namų taisy
tojas — kontraktorius. Jau tre
cia savaitė kaip nebepriima jo- 
k.ų orderių, nes guli lovoj su 
skaudančia koja. Yra stropioj 
priežiūroj gydytojų ir pačios P. 
Siaišiunienės. Jinai lošia tikros 
norsės 
nariai, 
rių.

Pra-

Šauniai Paminėjo 
Vedybų Sukaktį

BRIGHTON PARK — 
ėjusį šeštadienį, Stan ir Morta
Vaitiekau 4049 So. Maplewood 
Avė., minėjo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuves. Puo
toj dalyvavo jų giminės ir šiaip 
draugai, kurie palinkėjo jubili- 
jantams daug laimės ir ilgiau
sių metų. —Kaimynas

Pagerbė
Marge Lidgus

Praeitą sekmadienį, rugsėjo, 
3 d., susirinko būrelis pas! 
Mary Didgus, 3247 So. Green 
st. ir gražiai paminėjo 
dukters Marge gimtadienį. 
Marge yra 21 metų jauna.

Pokilyje dalyvavo Geo Ka- 
tauskis, Anna Palionis, Teklė 
Paicius. Emily Petterson, Ber- 
nice Bennett, 
Veronika 
lionis ir

Mary Arinon, 
Balsis, Mykolas Pa-

—Steponas.

Nover

Nover savo sekreto-

STATANT ARBA PERTAISANT NAMUS, G AR AŽ A ar ką norspirma pasiteiraukite pas mus 
medžiagos kainų ir įsitikinkite, kad Czerwiec parduoda labai pigiai.

ŽIEMINIAI LANGAI 
STORM WIND0WS

Susitaupykite 
30% nuo ku
ro ir apsisau
gokite kiaur- 
pučių susidėję 
naujus žiemi
nius. langus 
teisime pas 

jus ir apskai
čiuosime kiek 
kainuos už tai 
nieko neskai
tydami. Pilnas 
aptaisymas.

PILNAS: 

Langas 
Susidedąs iš rėmų 
stiklų, svorių, už 
raktų, rankenų, iš. 
vidinių nubaigimų 
ir virvės. Teii&u- 
kitės apie musų 
žemąsias kainas

Geriausia Maleva
Markos

SHERWIN 
WILLIAMS

Ją, visuomet ap
simoka pirkti. 
Galonas Tiktai

COVER t 
THE 

EARTH
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Petras
Atostogauja

šiuom laiku Petras
Brighton Parko laikrodinin
kas ir auksorius, 4148 Archer 
avė., atostogauja Rhinelander, 
Wis. Netrukus išvažiuoja ir į 
Petoskey, Mich. Drg. Nover 
mano sugrįžti prie savo biznio 
už poros savaičių. Jo biznį da
bar veda žmona Stella Nover.

Draugai Noverai yra Keis
tučio Klubo ir kitų organ. na
riai. —Steponas.

pra-
PP-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Rich ar, d VValkley, 27,

Dorotby Waska, 19
Alexander Kubicki, 27, 

Sophie Porenski, 20

Netikėta Kaitra 
Praėjo

Užvakar chicagiečiai 
kaitavo. Del šiltų vėjų
čiančių iš pietų, temperatūra 
iškilo iki šin^fo laipsnių virš 
sero. Tai buvo šilčiausia vasa
ros diena šiais metais.

Vakar jau žymiai atvėso, ir 
>ro pranašas Chicagoj sako, 
kad dabar Chicagoj galima 
’.aukti didelės audros ir vėtros.

su

su

Reikalauja
Perskirų

Estelle Pietrusiewicz
Thomas Pietrusiewicz

Martha Tanke nuo Walter 
Tanke

nuo

Gavo
Perskiras
Harace F. Mitchell nuo Eliza- 
beth Mitchell.

Lillian Matulones nuo Jo- 
seph Matulones

Aliejaus Unijos 
Suvažiavimas

Pirmadienį Hammonde, Ind. 
orasidės visuotinas suvažiavi
mas Oil Workers International 
Union. Delegatai atstovaus 312 
lokalų ir apie 50,000 narių. 
Konvencija tęsis penkias die
nas. Atidarymo sesijoje kalbės 
Indiana gubernatorius C. Clif- 
ford Townsend.

Pasilinksminimo
Vakaras

NAUJOS LENTOS
1x4 FLOORING GRINDIMS, BEISMEN- 
TAMS ARBA VIŠKŲ KAMBARIAMS 

(Attic rooms) Dabar ©jOrį už 100 pė-
1x6 Flooring Dabar Art už 100 pė-

................. ** ’ dų ilgio
1 už 100 pė-
* dų ilgio

8. 9 pėdų, dabar ..... už pėdą
2x4—10, 12, 14 ir 16 pėdų
ilgio pėda

0
1 tp-ta’ .................. B
I 1x6 Porch Siding Crt QjE
| Dabar Tiktai ..........
I 2x4 pę

i R Q nėdir dnhftr fc, r*

“Progresą” Nedėldienio 
Radio Programas Bus 
Gražus ir Įdomus

Primintina radio klausyto
jams pasiklausyti reguliario 
nedėldienio programo, leidžia
mo pastangomis Progress Fur- 
niture 
kuris 
landą 
GES.

Kaip ir visuomet, taip ir šis 
programas -susidės iš rinktinų 
ir gražių dainų, muzikos ir vi
sokių žinių, patarimų ir prane
šimų. Jį išpildys žymus daini- 
ninkai-ės, muzikai ir kalbėto
jai. Reikia pastebėti, kad šio
mis dienomis Progress Krau
tuvėje eina didis rudeninis iš
pardavimas visokių namams 
reikmenų, apie ką bus labai 
svarbu išgirsti visiems klausy
tojams. Taigi, nepamirškite pa
siklausyti. —Rep. xxx

Visa Medžiaga 
Garažams

Dviem karams 20x20 .....
už 5108.09

DURYS GARAŽAMS
8’x7’, 7’x6”, 8’x8’

512.40
Kombinuotos

.. Pora

Durys
Mieros 

2’ 8”x6’ 8WHITE LEAD
Visuomet ir visur reikalinga
Pirkite 100 svarų «| 
maišais I " sv.

Pot/rs/

F. H. A .mėne
siniais 

Išmokėjimais •

17 metų garantija

Asphalt Shingles-Gontai
Reg. Kaina $2.25 Da- C 4 Cfi 
bar tiktai už rolį I

POPIERIUS
ROLIAI 90 pėdų

NAUJI

PANEL
DURYS

PLASTER BOARD
UŽ 100 KETV. 50 Efl

pėdų v£nUU

Asbestus Shingles
HOME

INSULATION
Užtikrinta, kad sutaupysite kuro iki 30% 
įsirengę “Schundler Mica Pellets” insulia- 
ciją. Lengva instaliacija. Nedega ir nesu- 
puola dirbant.

Maišas 24 svarų “Schun
dler Mica Pellets” ap
dengia apie 18 ketvir
tainių pėdų, 3 colius sto
rumo už

93c ,
Dykai Apskaičiavimas

Musų eksoertai atvažiuos 
pas jus ir padarys aps
kaičiavimą kiek kainuos 

£ medžiaga nieko už tai 
=—iš jūsų nereikalaujant.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Plačiai 
Povilas 
taverną 
3204 S.

papilieniškis, 
perkėlė savo 
vietą, antrašu 
street. Pirmiaus per

Senas Biznierius 
Naujoj Vietoj

BRIDGEPORT. — 
žinomas 
Gailius, 
į naują 
Halsted
eilę metų buvo skersai gatvę 
nuo dabartinės vietos.

Pp. Gailiai yra labai drau
giški žmonės. Povilas yra Chi
cagos Lietuvių Draugijos na
rys.

Šį šeštadienį ir sekmadienį 
įvyks iškilmingas atidarymas 
naujos vietos. Tėmykit skelbi
mą “Naujienose”, kuriame vi
si esate užkviečiami dalyvauti.

—VRA (sk.).

Lietuvių įstaiga 
Teikia Gerą 
Patarnavimą

Čia noriu paminėti vieną iš 
nedaugelio lietuvių įstaigų, 
tarpe lietuvių dar pirmutinę 
Bridgep/-’te ir visoj Chicagoj. 
Tai Zolp Millwork ir Lumber 
Co.» kurios savininkai yra Sil- 
vester ir Marie Zolpai, 3554 S. 
Halsted jst. šioj įstaigoj gali
ma gauti iš medžio apdirbtos 
medžiagos taisymui namų, 
kaip tai: langų, durų, grin
dims (floorings), panielių, ka
binetų plaster board ir daug 
kitų medžiagų.

Zolpas yra patyręs dailydė 
ir suteikia visokius patarimus 
ir apskaičiavimus veltui. Kam 
reikalas gauti teisingą apkai- 
navimą prie taisymo namo, 
verta pasimatyti su Zolpais, 
ten gausite teisingą patarimą. 
Zolpai labai draugiški žmo
nės, visada remia progresyvį 
draugijų veikimą.'

51.05xi)UQ

Labai tvirtos, 
ilgumo 4 iki 8 

pėdų. 
5 pėdų

Kopėčios nepaprastai 
tvirtos konstrukcijos, 

kiekviena pėda 
TIKTAI

(Asbcstiniai apdangalai sienoms)

$2.50
Apdengimui 100 ketvirtainių pėdų

PIRMA KAINA—YRA TIKROJI KAINA! Sutaupyki
te nuo maliavos. Mainykite senus namus į naujus.

UŽ 
pėdą

Gem 
Kopėčios

Extention
Ladder

Dykai pristaty
mas Chicagoj 

ir priemiesčiuos

04563700 S. WESTERN AVĖ. Archer AvenUe TEL VIRGINIA
ATDARA KASDIEN NUO 8 IKI 8 VAL. VAKARO

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

Rytoj j vyks šv. Marijos pa
rapijos svet., prie 35th ir So 
Union Avė. Pradžia 7 vai. vak

Kviečiame visus^ kas tik no 
ri, linksmai laiką praleisti.

— Rengėjai



šeštadienis, rugsėjo £>, 1980

r. i ■■■-
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protesto re-

Bo-

kilmės žydus

REAL ESTATE FOB SALK 
Namai-žeme Pardavimui

VVHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

RENDAI KRAUTUVĖ ir 5 gyve
nimui kambariai. 2524 South Green 
Street.

SITliAVlON waN1ed 
Ieško Darbo

FOR RENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

...........
KKAL E ŠTATE TO EXCHANGE 

Namai žemė Mainais

RENDON 3 IR 4 KAMBARIŲ 
flatal, karštu vandeniu apšildymas, 
šviesus. 846 West 54th Place.

RYTOJ RENGIA DIDŽIULĮ MASINĮ UŽUO 
JAUTOS MITINGĄ LENKIJOS NAUDAI
Dalyvauja Čekai, Slovakai, Vokiečiai, 

Lietuviai
Rytoj 3 va’andą po pietų di

džiausiam Chicagos Coliseum 
stadione įvyks 
masinis mitingas, 
Chicagos tautinės 
gia pareiškimui 
Lenkijai.

Mitingas išneš
zoliuciją, pasmerkdamas Hitle
rio įsiveržimą Lenkijon ir jam

reikšmingas 
kurį įvairios 
grupės ren- 

užuoj autos

>

FRANCIŠKUS DRUKTAINIS 
gyveno po adresu 6824 So. 
Talman Avė., Prospect 5992

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rūgs. 8 d., 6:30 vai. ryto, 1939 
m., sulaukęs pusamžiaus, gi
męs Lietuvoje, Raseinių aps. 
Palctokelmės parap., Yukniš- 
klo kaim.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Eleną, sūnų Pranciškų, 
2 podukras Eilėn ir Stella, 
posūnį William, brolį Kazimie
rą ir jo šeimą, švogerį Juoza
pą Dauginis ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje seserį Aleksandrą.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje 6834 S. 
Avė.

Laid. įvyks pirm., 
d., 8:00 vai. ryto iš 
Gimimo Panelės 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaus 
Druktainio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, brolis, po
dukros, posūniai ir kt. gim. 
Laid. dir. J. F. Eudeikis, 

tel. Yards 1741.

uždės kaltę už naujo pasauli
nio karo pradėjimą.

Mitingas bus svarbus tuo, 
kad jame dalyvaus Chicagos 
vokiečiai, kurie didžiumoj yra 
priešingi Hitleriui, taipgi ke
lios kitos tradiciniai priešin
gos Lenkijai tautos.

Dalyvaus čekai, dalyvaus 
vakai, jugoslavai, Lenkijos 
mės žydai, ir galiau, sako, 
lyvausią ir lietuviai.

čekus atstovaus Vojta
Čekoslovakijos 
Eduard Bene'

slo- 
kil- 
da-

NAUJIENOS, Chičago, UI.
Atidaro Dainavimo Studiją Vidurmiestyj

randasi
Western
rūgs. 11 
namų į 

šv. parap.

neš, buvusio 
prezidento, Dr. 
šo, brolis.

Už Lenkijos
Amerikoj kalbės rabinas Da- 
vid Graubart, o katalikus ir 
Chicagos dieceziją atstovaus 
monsinioras Thomas P. Bona.

Nuo miesto valdybos mitin
ge dalyvaus pažangus miesto 
teisėjas, vokietys John K. Gut- 
knecht, ir apskričio teisėjas, 
lenkas Edmund K. Jarecki.’

Už vokiečius kalbės Dr. Mar
tin Hali, politinis pabėgėlis iš 
Vokietijos ir viršininkas Ger- 
man-American League for Cul- 
ture.

Taipgi kalbės Stanley Bare, 
redaktorius dienraščio “Zgoda”. 
J. Dorwalski, lenkų unijų vei
kėjas, ir Anthony Czarnecki, 
garsus Chicagos laikraštinin-

personal 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU SESERS AGOTOS 
Linklutes, po vytu PluŠčlauskienės. 
Kilus iš Raseinių apskr., Viduklės 
miestelio ir parap. Pirmiau gyveno 
Scrantoh, Pa. ant Providėnce gat
vės. Prašau ja pačią ar žinančius 
atsišaukti. J. LINKUS, 8115 South 
Justine St., Chicago, 111.

PAIEŠKO MOTERS, kuri galėtų 
gyventi farmoj ir būti draugė mo- 
terei. Duosiu kambarį ir valgį.

3433 S. Emerald Avė.

IEŠKAU DARBO prie namo tai
symo. Galiu dirbti karpenterio, 
pulmberio, palnterio elektrikos dar
bus už prieinamą kainą arba paim
siu flatą. Renda už darbą..Rašykite 
Box 1039, 1739 So. Halsted St.

AUTO8—TRUOK8 FOR SALfe 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI 1938 METŲ DOD- 
GE 4 durų tourlng sedan su bak- 
su, radio, heateriu ir defrosteriu. 
Karas atrodo kaip naujas. Kaina 
$550.00.

CENTRAL AUTO SALES 
& SERVICE, 3207-9 S. Halsted St.

CARL WAINORA, 
Phone Cictory 1717.

PRIVERSTAS PARDUOTI šį 
mėnesį moderną 5 kambarių plyti
nį bungalow, karštu vandeniu šil
domą, su miegamais porčiais, kam
barių viršuj, garažų. Gera transpor- 
tacija. Hemlock 0096.

PARSIDUODA 10 flatų Marąu^tte 
Parko apylinkėj—gražus mūrinis 
lempas. Rendos dabar neša $425 
mėnesy—arti 63 gatvės gatvekarių. 
Kaina $18,000. Teisingas patarna
vimas.

CHARLES URNICH 
2500 West 63rd St. 

Tel. Pros. 6025

PADĖKAVON6

KAURŲ KAINOS NUMUŠTOS
Dideli
Grupė
9x15
Grupė
11x18
Grupė

neatsiimtų kaurų bargenai
1— neatsiimtas 6x9—9x12

$3 iki $15
2— neatsiimtas 8x10—9x12

$5 iki $20 
4—naujas 6x9—9x12—9x15 

$10 iki $29 
6-—naujas 8x10 — 9x12— 

$15 iki $49

»»

VINCENTAS BRIEDIS
• Mirė rugsėjo 1 d.’ ir paląi- 
dotas tapo 5 dieną, 1939 m., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo jį į tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius Gimimo Pan. 
Šv. parapijos dvasiškijai už 
atlaikymą gedulingų pamal
dų, dėkavojame visiems gi
minėms, kaimynams ir drau
gams už lankymą pašarvotą 
velionio koplyčioje, musų my
limo tėvelio, Vincento Brie
džio, ir už pareikštus mums 
užuojautos žodžius, už šv. Mi
šias, ir gėlių vainikus.

Taippat tariame širdingą 
ačiū Dvasiškam Tėvui Luko
šiui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas. Ačiū grabnešiams.

Taipgi reiškiame širdingą 
ačiū graboriui Jos. McPhee už 
gražų patarnavimą.

Dar kartą tariame ačiū vi
siems už suteikimą paskutinio 
patarnavimo ir atsisveikinimo 
musų mylimam tėveliui.

O tau musų mylimas taria
me: ilsėkis ramiai šaltoj že
melėj.

Grupė i 
1O’/2X18 
Grupė 8—Tikras Orientalis var
totas 2x4 iki 9x12 —$8 iki $88 
500 jardų salės ir laiptų karpe- 
fes eilrdto if 'aūkšt. ’ 
a-CHECKER CLEANERS

Sandelis (Tiktai) 
6208—16 S, Raclne Avė.

Kasdien, antr. ketv. šešt. vakar.

Nuliūdę
Sūnūs Albertas, Duktė 

Birutė
D

W Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvems, Papuosi- 

GfiLININKAS “
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

■ Siunčiam Gėles

LOVEIKISs-u
. KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

331< So. Halsted Street
Tel. YARDS 73M

DOMININKAS RADVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 8 d., 5:40 vai. ryto, 1939 
m., sulaukęs pusamžiaus, gi
męs Lietuvoje, Jaunelių kai
me, Gruzdžių valsčiuje, Šiau
lių apsk., Gruzdžių parapijoj.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

Mortą Gudienę po tėvais Kris- 
tinaitę, švogerį Antaną Gudą, 
jų vaikus Joną, Oną, Marijo
ną, Antaną, Anielę—Franą A- 
domaitį, sesers sūnų, pusbro
lius Kazimierą Radvilą, Pet
rą Radvilą, pusseserį Barbo
rą Rutelionienę ir jų šeimas. 
Lietuvoje brolius Antaną ir 
Kazimierą Radvilus, seseris A- 
nielę Adomaitienę ir Elzbietą 
Beniušienę ir jų šeimas. Ir 
daug draugų, pažįstamų ir gi
minių.

Priklausė Chicagos Lietu
vių Draugijai ir Susivieniji
mas Brolių ir Seserų Lietuvių.

Kūnas pašarvotas randasi 
Antano ir Mortos Gudų, na
muose 1816 So. Ruble Str., 
Chicago, III.

Laid. įvyks antr., rūgs. 12 
d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Dievo Apveizdos parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Domininko Rad
vilo giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesers, švogeriai, broliai ir 

visi giminės
Laid. dir. Simonas M. Sku- , 

das. 718 W. 18th St., tel Mon. \ 
3377, namų tel. Canal 6378.

Anelė Salaveičikiutė-Steponavičienė
ši garsi ir lietuvių mylima 

dainininkė — dainavimo moky
toja pirmadienį atidaro dainavi
mo studiją Chicagos vidurmies- 
tyje. ' J Ov

Pradedant pirmadieniu, ji 
teiks dainavimo pamokas savo 
mokiniams, Khiiball muzikos rū
muose, prie Jackson ir Wabash 
gatvių, kur dauguma kilų Chi- 
cagos dainavimo mokytojų už' 
laiko studijas. P-ios Steponavi
čienės studijos numeris yra 
1340. Telefonas REPublic 6656.

kas.
Mitingą šaukia čekų, lenkų 

ir kitų tautų sudaryta sąjun
ga, United Organizalions for 
the Defense of Democracy.

Rengėjai skelbia, kad lietu
viai “oficialiai” dalyvaus mi
tinge, bet kas kalbės ir kas 
lietuvius atstovaus, nepraneša. 
“Naujienoms” nėra 
kad kas nors butų 
arba buvo pakviestas

Įžanga nemokama, 
jai kviečia lietuvius,
visų kitų tautinių grupių žmo
nes, mitinge skaitlingai daly
vauti. Coliseum stadionas ran
dasi prie Wabash ir 16-tos gat
vių kampo. (Sp.)

žinoma, 
apsiėmęs 
kalbėti.
ir rengė- 
kaip ir

Taupymo Ir Skoli 
nimo Bendrovių 
Veikla

J. P. Varkala, Lithuanian 
Bldg. and Loan Ass’n. Lygos 
sekretorius, praneša, kad buvo 
paleistas referendumui klausy
mas kokį nuošimtį mokėti tau- 
pytojams nuo June 30, 1939. 
Beveik vienbalsiai visos skolini
mo ir taupymo Bendrovės ar 
associacijos nutarė taupy tojams, 
mokėti 3*/2% metams už visų

Reiškia, nuo birželio mėnesio 
bus mokama 3(/2 nuošimčių,

Išvyko New Yorkan

.... HELP VVA^tEb—ŽEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI mergina bendram na
mų ruošos darbui, būti, virimas 
paprastas, $10.00. Beverley 7076.

MORGIČININKAS AUKAUJASI
Gražus 7 kambarių cottage fron- 

tinls plytinis bungalow—karštu 
vandeniu šildomas —- ektra didelis 
kambarys, tile sienos virtuvėje ir 
maudyklėje, uždari potčiai, 2 karų 
garažas, plesteriotos lubos belsmen- 
te—arti 58 ir Maplewood. Pamaty
kite šitą šiandien.

MANOR REALTY

Tų, žinoma, 
atsižvelgiant į 
nigų guli ant

turėjo padaryti,

Pranešimas
Atėjo Jeronimui Siderevičiui 

laiškas jo senu antrašu—1825 
Wabansia avenue. Svarbus 
laiškas — W.P.A. darbo rei
kalu. Prašau atsiimti.

REIKALINGA patyrusi veiterka 
į Pershing Road Restaurant. Gyve
nimas ant viętos, nereikia dirbti 
šventadieniais, geras užmokestis.

506 West 39th Street

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Keikia

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

REIKALINGA lietuvis pardavi
nėtojas deginamam aliejui parda
vinėti. Liberalė komisija, patyrimas 
nebūtinas. Feldman Petroleum Co., 
544 Roosevelt Road.

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy- ___ _  _______
kitę dėl daugiau informacijų. Vien-12532 W. 63rd St., tel. Hemlock 8300 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran- .............. ...... ................
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su- tl r
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

FCRMltlRE-Ei^fuRfe FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDUODU TAVERNO BARUS 

gerame stovyje. Parduosiu pigiai.
3149 South Halsted St.

IŠMAINYSIU ,4 KAMBARIŲ mū
rinį namą ir 6 lotus po 30 pėdų į 2 
aukštų mūrinį namą. Galiu damo- 
kėti. MICHAEL SWIECH, 4812 S. 
Pulaski Road, Tel. Virginia 1155.

FARMS FOR ŠALĘ 
Ūkiai Pardavimui

REIKALINGA GĖRIMŲ parda
vėjas tavernoms pardavinėti viso
kius plačiai išgarsintus gėrimus. 
Komisija ar alga jei atsakąs. Kreip
tis Prospect 6300.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

J

H

/ PRANEŠIMAS
DR. KARL NURKAT (Norkaitis) 

specialistas akinių pritaikyme da
bar randasi Jos. F. Budriko krau
tuvėj, 3417 S. HALSTED STREET, 
Telefonas Yards 3088.

\ , J ’ *

FURNISHED ROOW^TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

PARDAVIMUI KIETOMS ang
lims šildomas pečius. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite 913 West Culler-[dalinai pagerinta gera 
ton St. derlium, geri budinkai,
__ ___________________________  mašinos jei norima.

PRIVERSTAS PARDUOTI 6_ių SCHMIT, Star Route 1, Tomahawk, 
kambarių rakandus ir “Safe” (sau- J ,
giąją šėpą) visus sykiu arba pavie
niai. Parduosiu už pirmą teisingą o1/ av.tjtt -oArmrA i 
pasiulyma. Taipgi galite renduoti .. 
kambarius kain vra *18 00 i mė- tinmkystei, maži vaismedžiai afti nes“ Vienas L^barVs Xenduo- J,ndianil Lwak?’ DoWa«i?c- M‘cK M°’ 
įas Aš randuosiu kita U7 ^2 50 i derni budinkai, naujas furnasas, ‘savaip 02 W 72ndąS?. $antr0 ?ARL ^ED, Union
lubos. Pler’ Michi8an-

PARDAVIMUI PIGIAI 186 akrai, 
farma su 

gyvuliai, 
EUGENE

PARSIDUODA ANGLIMS kure- TUOJ Už DEVON Avenue maža 
namas žieminis pečius. 4133 South vištininkystės ar daržų farma. arti 
Sacramento, antros lubos. golfo kliubo—už Park Ridge ribų.

... _______ . Į Kaina $250.00, $50 pinigais, $5 mė
nesy. Title be skolų (tikras juodže
mis). Box 1050, 1739 So. Halsted St.BUSINESS SERVICE 

Biznio Patarnavimai
MELEVOJU ir popieruoju iš lau

ko ir vidui už prieinamą kainą. 
Darbą garantuoju. JOSEPH AU- 
GAITIS, 1608 So. 50th Avė., Cice
ro. Tel. CICERO 2633.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MaskėU
■ ■ <■ . - ■ .i •

Kartu su ^‘BirutesT choru 
New Yorko pasaulinės paro
dos Lietuvių Dienon išvyko 
p-lė Evelyn. Maskell-Maske- 
liunaitc, Onos ir Jokūbo Mas
keliūnų duktė. Ji yra dentiste- 
rijos slaugė, pereito birželio 
menesį baigusi mokslus. Kartu 
su ja išvyko dėdė Adomas 
Maskeliūnas. . Evelyn motina 
truputį rtipitįasi išleidusi savo 
jauną di$krelę į miestą didesnį 
už Chicagą... Pp. Maskeliūnai 
yra seni Bridgeporto biznio-

RENDAI GYVENIMUI KAMBA
RIAI 437 E. 60th St. prieš parką, 
geras L ir gatvekarių susisiekimas. 
Su virtuvėlėmis pigiai kaip $4.00 
savaitei. Mokėk už dvi savaite ir 
gaUk vieną dykai. Miegami kamba
riai pigus kaip $3.00 savaitėje, šva
rus, gerai užlaikomas namas. Agen
tas vietoje.

RENDON FORNIŠIUOTI 3 kam
bariai, ženotiems ir vienas bedrui- 
mis vaikinui. Gali vartoti virtuvę.

3225 Lituanica Avenue.

KAMBARYS ant rendos su visais 
patogumais. Atsišaukite A. Seter, 
731 W. 18 St. Apt. 10, 3-čias augš- 
tas.

RENDAI GARU ŠILDOMAS 
kambarys ir garažas. 4221 South 
Sacramento Avė.

RENDON KAMBARYS, jaunave- 
žiams arba vienam. 4224 So. Rock- 
well, antros lubos.

su 3503 So. Halsted S t.
—VBA

PARENGIMAI

PARSIDUODA KRIAUČIAUS ir 
cleanmg shop. Darbo užtektinai. 
Savininkas važiuoja į Floridą. 5 
East 119th Street.

PUIKI KAIMO nuosavybėj nauja 
katedž (sumanus vyras gali pada
ryti šešis puikius kambarius) bu 
daržų farma, priešais gražaus golfo 
kliubo, tuoj už Higgins Road, ke
letas minučių huo miesto ribų, kie
tas, keliąs, , nuosavybė rugsėjo 18. 
Kaina $1350.00—$195.00 pinigais, 
$18.00 mėnesy. Box 1049, 1739 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras kampas. Mrs. PUTZ, 1725 West 
63rd Street.

GALITE PIRKTI daržų fafmą, 
10,000 ketvirtainių pėdų šU mies
to vandeniu, akmens keliais, arti 
dideli viešoji mokykla, tuoj už 
Park Boulevatd ir Roosevelt Road. 
Be asesmentų, žemi mokesčiai. Kai
na $175.00—-$50 pinigais, $5.00 mė
nesy, tuojau galima vartoti. Box 
1048, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį, gera vieta, su 
license. 11705 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA TAVERN, geroj 
apielinkėj. Moderniški įtaisymai. 
Vienai moteriai persunku.

936 East 75th Street

PARSIDUODA GROSERNĖ, pil
nai įrengta — biznis išdirbtas per 
daug metų. Parduosiu už $450. 3 
kambariai gyvenimui — rerida $15.

3465 So. Lituanica Avė.

5 AKRŲ FARM A nauja katedž 
(ne visai užbaigta) prie grįstos sek
cijos linijos, mokykla vienas blokas, 
mokesčiai apie $15.00 metams, tuo
jau nuosavybė, arti busas į vid- 
miesti per Archer Avenue, netoli į 
pietus Clearing Manufacturing diš- 
trikto. Kaina $1850, $275.00 pini
gais, $25.00 mėnesy /įskaitant palū
kanas). Box 1047, 1739 So. Halsted 
Street.

KAIP TIK šeimos dydžio farma 
arti Archer Avenue ir Lemont road 
buso, 162 pėdų naujai grįstas ke
lias (pirkėjams nėra išlaidų). Kai
na $275.00, $50.00 pinigais, $5.00 mė
nesy. Box 1046, 1739 So. Halsted 8t.

PARSIDUODA TAVERNAS, 2113 
So. Halsted St. arba mainysiu į 
summer House, netoli nuo Chica- 
gos. Atsišaukite 3538 So. Halsted 
Street. YirtArtčiAL *

Finanaai-PaskolosSIRHHAI
h I Į I II i I l I <

KRUOPIŠKIŲ PROGRES. KLU
BO susirinkimas 
rugsėjo 9 d., 8-tą 
N. Lockwood St. 
čiami atsilankyti 
lams aptarti.. -

—V. čepulevičius, rast.
C. L. VYRŲ CHORO pamokos 

įvyks sekmadienį, rugsėjo 10 d. 10 
vai. ryto, W. Neffo svetainėje, 2435 
So. Leavitt St. Visi nariai ir tie, 
kurie ketinate įstoti į chorą, pra
šome atsilankyti į pamokas.

— Valdyba.
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS ir 

KULTŪROS KLUBO reguliarus 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 10 d. 1939 m., 
Holtywood svetainėje, 2417 West 
43rd St. Pradžia 1:30 Vai. popieŲ 
Viši klubo nariai prašomi atsilan
kyti, daug yra reikalų apsvarstyti 
ir atsiveskite nors po vieną narį 
prirašyti kliuban.

—B. Vaitekūnas, rast.
PRANEŠIMAS

Teisybės Mylėtojų Draugystės 
mėnesinis susirinkimas įvyks ry
toj, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
31^3 So. Halsted St. 12 vai. po pie
tų. Visi kviečiami atsilankyti.

A. Kaulakis, rast.
“Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 

Moterų Pašalpihio Klubo’* mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, rugsė
jo (Sept.) 10, 1939, Napbleon Hali 
3958 W. 5th Avė. 1-mą valandą po
piet. Prašom visų narių būtinai at
silankyti, nes yra daug naujo ap
svarstymui. M, Medaliuskas, rast.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
Turiu parduoti greitai. Priežastis 
—liga. 6600 So. Morgan. AŠ ' MOKĖSIU AUKŠČIAUSIĄ 

kainą už pirmus morgičius už mo
kamus ar defaultuotus nuo $500.00 
iki $6,000.00 ant nuosavybės, bet 
kokioj Chicagos ar priemiesčių sek
cijoj. Rašyti ar teleforiuoti.

j. HESS,
201 N. Wells St. Randolph 8834

įvyks šeštadienį, 
vai. vakaro, 1415 
Visi nariai kvie- 
svarbiems reika-

GERA PROGA ĮSIGYTI biznį su 
mažai pinigų. Road House ant 
Kean Avė. ir 112-tos. 4 kamb. Pa
gyvenimui. Pigi renda. Galima 
pirkti visą ar pusę. Klauskite Char
les, 112-th ir Kean.

LIETUVIŲ f&ISTUČld KLIUBO 
metinis vakarM įvyks 1939 metais. 
Nedėlioj, lapkričio 19 d. Sokol 
Hali, 2345 So. Kedzie Avė. širdin
gai prašome, kurie nepaėmėte tai 
dienai salės, neimkite, nes galime 
vieni kitiems pakenkti. Taipgi me
tinis kliubo susirinkimas įvyks 
birželio (June) 9 vai. 1940 metais. 
Liberty Grove, Willow Springs, III. 
Nepamirškite dieną ir vietą ir me
tus. Prašom apsilankyti. Ačiū.

Biznio K-Jos pirm. Wm, Buishas
SEKMADIENI, RŪGS. 10—20 m. 

sukaktuvių piknikas Ryan miškuo
se, prie 87th ir Western Avė., (prie 
platformos). Rengia Mt. Green- 
Wood SLA 178 kuopa. Šokiai. Dai
nos, žaismėš. Užkandžiai. Visus 
draugus kviečiam dalyvauti.

— Komisija.
Lietuvių kalbos, muzikos ir akro

batiškų šokių mokyklos šaunus iš
važiavimas, rūgs. Sept. 10 d., Spai- 
čio darže, Archer Avė., Willow 
Springs, III;. <

Piknikas prasidės 10 vai. ryto, o 
programą išpildys mokiniai 2 vai. 
po pietų, širdingai kviečiami atvyk
ti joniškięčiųŠĮ, žagarieČius, keistu- 
tiečius, žviągiškiųs, žemaičius, aukš
taičius, dzukUą iii? visus lietuvius ir 
lietuves. ’ —Lena Adams

i ui

JUOZAPAS GERYBA 
mirė rūgs. 5, 1939, 10:50 vak. 
puses amž., gimęs Lietuvoje, 
Telšių apsk., Upynų parap., 
Klenikų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Anelę po tėvais Silku- 
naltę,sunų Juozapą, 2 dukte
ris: Bronislavą Frish, žentą 
Ben, ir Oną, anūką James, 
švogerį Stanislovą ir jo šei
mą, švogerką Sofiją Bagavi- 
čienę, jos vyrą Steponą ir jų 
šeimą, pusseserį Liudviką Vai- 
naviečienę ir jos šeimą ir gi
mines. Lietuvoje paliko bro
lį Stanislovą ir jo šeimą, se
serį Felicę, švogerį Pranciškų 
Gricių ir jų šeimą, švogerį 
Kazimierą Venckų ir jo šeimą.

Kūnas pašarvotas 1324 So. 
50th Court, Ciceroje. Laidotu
vės įvyks pirm., rūgs. 11 d. iš 
namų 8 vai. rytp bus atlydė
tas į šv. Antano parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažį- 
stamus-mas dalyvauti laido-* 
tuvės.
Nuliūdę Moteris, Sūnūs, Duk

terys, Anūkas, Brolis, Sesuo, 
Švogeriai, Pusseserės ir Gim. 
. Laid. dir. Antanas Petkus, 
tel. Cicero 2109.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

$1000 UŽDIRBS TAS, kas nu
pirks 2 flatų mūrinį namą. Atsi
šaukite greitai. J. P. Stankowicz 
and Co., 6912 So. Western Avė.

TURTĄ LIKVIDUOJANT, par
duoda 2 aukštų plytinį namą su 
lotu ir katedž šalimais. 1922 West 
35th Street.

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz- 
nio progų ir t t \

Todėl Jeigu turite ką pkf- 
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t», nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerl, bet garsinki* 
Us ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje,

SKAITYKITE kas diena NaU‘ 
j lenų 7-tne puslapyje "Clast- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikalUOM 
naudokitės Naujienų aukštos

IMOKĖK $500—
Nupirksite 2 flatų bizniavą namą 

—Storas ir 5 kamb. viršui. Visi į- 
taisymai —Kaina $3800—Randasi 
ant geros biznio gatvės. Mainys 
ant lotų arba ką jus turite mainyti, 

C. P. SUROMSKIS 
6816 South Wėstefn Avė.

Tel. Grovehill 0306
. Vakarais Prospect 0176

v
M

i

''M-"'

193d S. HALSTED STREET 
Chicago, III.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“TriE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069
Kemkite'tuos, kuri 

garsinasi 
NAUJIENOSE

PARDAVIMUI AR MAINYTI 1 
aukšto kampinis plytinis namas su 
4 gyvenimui kambariais užpakaly 
su vana, beismentu ir višku. 2600 
Luther St. Ims $500 įmokesnio ar 
tuštį lotą apie 55 ir So. Pulaski 
Road. Agentų kooperavimas pa
geidaujamas. Kreiptis į Al C. Ro- 
pa, 1700 West 21st St.

veždami:
CANal 8500
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Pienas Pabrango AUTOMOBILIŲ
Vienu Centu NELAIMĖS
12 Centų Už Kvortą (Pm/afo- Užmušė Jauną Lietuvį 

mą į Namus) -----------
----------- • Prie 5006 West Madison st.,

Visos didesnės Chicagos pi e- automobilis keistoj nelaimėje 
ninės vakar pakėlė pieno kai- užmušė 17 metų jaunuolį, lie- 
ną vienu centu. tuvį George Sprainj.

Pienas, pristatomas i namus Sprainis nešė skalbinius iš 
dalnir kainuos 12 centų už troko, pastatyto gatvėj, ties 
kvortą, o kraut avini s pienas aukščiau paduotu adresu. Pa-

NAUJIENOS, Chfeago, UI.

Supykęs, Pašovė • 
Piktadarį ir 4-is 
Praeivius

Ne Tie $21.00 Buvo Tiek 
Svarbus Kaip Pilvas

parsšduos po 10 centų už kvor
tą

Borden-Wieland pieninė, 
kalbėdama visų kitų pieninių 
vardu, pareiškė, kad kainoj 
pakėlimas buvo ‘‘būtinas” Įve
dus federalę kontrolę Chicagoj, 
ūkininkai gauna daugiau už 
pieną, negu pirmiau, o, antra, 
paskutiniu laiku ir operavimo 
išlaidos pakilo. Jeigu kaina ne
bus pakelta, lai biznis pieni
nėms neš nuostolius.

Taip jos kėlimą aiškina. 
Nepriklausomos (mažo®) pie
ninės kurį laiką laikysis senų 
kainų.

Pasimirė Dominikas 
Radvila

Truko Apendiksas.

18 APYLINKĖ. — Pereitą 
sekmadienį, šv. Kryžiaus ligo
ninėje drg. Dominikui Radvi
lai buvo padaryta apendikso 
operacija. Kadangi apendik
sas jau buvo trukęs, tai nebu
vo daug vilties, kad pasveiks. 
Pasikankinęs kelias dienas, 
IHpnis vakar 6:00 valandą ry
to pasimirė, palikdamas nu
liūdime daug giminių, draugų 
ir pažįstamų.

. Jo kūnas yra pašarvotas 
pp. Gudų namuose, adresu 
1816 So. Rubel st., 18 apylin
kėj. —R. š.

* *

Rems Roosėveltd
L

Į Prezidentus 
Trečiam Terminui
Liet. Dem. Lyga Rūpinasi Atei

nančiais Rinkimais

sirodė keleivinis automobilis, 
kurio šoferis troko turbut ne
pastebėjo, užvažiavo ant Sprai- 
nio ir priveržė prie troko už
pakalio, jį užmušdamas vie
toj. 1

Keleivinio automobilio vai
ruotojas sunkiai susižeidė, ir 
buvo paguldytas Loretto ligo- 

Įninėje. Jis yra 31 metų Tom 
jKearns, nuo 223 No. Austin 
Boulvaro. Užmuštasis jaunuo
lis Sprainis gyveno adresu 2639 
.Vfontgomery avenue.

» » a
• Vienas jaunuolis buvo už
muštas, du kiti sunkiai sužei
sti, kai jų automobilis atsimu
šė į kapinių vartus ir apsiver
tė. Nelaimė įvyko prie Kedzie 
ir 87th kryžkelių, kur yra 
Ęvergreen kapinės. Automobi
lis buvo vogtas.

Užmuštasis buvo Donald 
Hickey, nuo 5852' Normai avė. 
Jo sužeisti bendrakeleiviai bu
vo: Robert Hickey, brolis, 20 
metų amžiaus, ir 21 metų Ro
bert Trent, nuo 510 Fremont 
Street.

Spėja, Kad Liejyklos 
Gaisre Žuvo
Lietuvis Darbininkas

Adomas Virbilas

V NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Stovykla, kur vokiečiai laiko į nelaisvę paimlus lenkų kareivius.

. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Vokiečiai išstatė antilėktu virtęs kanuoljs viename iš uostų, kad galėtų gintis

Atvyko Chicagon, iš Buffalo, 
N. Y., 29 metų piktadaris John 
Gilmore, ir apipiešė Joseph Lu- 
chanskio krautuvę adresu 2312 
Chicago avenue.

Gilmore pirmiausia Luchan- 
skį supančiojo bandažais. Kai 
Luchansky pasipriešino ir ėmė 
gintis, Gilmore jam gana smar
kiai įspyrė į pilvą, pasiėmė $21 
iš registerio ir išėjo per krau
tuvės duris.

Su skaudžiu smogiu į pilvą 
— krautuvininko Luchanskio 
kraujas užvirė ir jisai pasiry
žo atkeršyti. Greitai išsipainio
jęs iš bandažų, jisai pasigrie
bė dvivamzdį šautuvą, išbėgo į 
gatvę, ir pamalęs Gilmore už 
50 pėdų, paleido šuvius iš abie
jų vamzdžių.

Gilmore krito ant šaligatvio 
pašautas, bet krito ne jis vie
nas. Luchansky sužeidė keturis 
kitus žmones, kurie ėjo šali
gatviu, netoli piktadario. Gil
more sužeistas sunkiai, bet ke
turi pašaliečiai — kiek leng
viau. Jie yra: .E. Itskalis, nuo 
544 N. Artesian avenue, 10 me
tų berniukas; Jewell Gwadz, 
2203 Rice st., Andrew Pana- 
sik, 2035 Haddon avė., ir Ste- 
ven Goško, 2440 Walton st.

Po keletos savaičių atostogų 
Lietuvių Demokratų Lyga vėl 
pradėjo savo veikimą. Rugsėjo 
6 d. įvyko Lygos mėnesinis 
susirinkimas 6912 S. Western 
Avė.

Buvo išduotas raportas iš 
pikniko, kuris įvyko , Ryans 
Woods miškuose. Iš raporto 
pasirodė, kad piknikas pavyko

Užvakar vakare gaisras su
naikino dviejų .aukštų triobe- 
sį, priklausantį Butler Street 
Foundry and Iron Company, 
adresu 3422 Normai avenue, 
Bridgeporte. Iš dirbtuvės gais
ras persimetė į du gretimus 
medinius, gyvenamus namus, ir 
juos taipgi sunaikino.

Ugniagesių departamentas ir 
dirbtuvės savininkai spėja, kad 
dirbtuvės gaisre žuvo vienas 
darbininkas, kuriam nepasise
kė išsigelbėti. Tuo darbininku 
buvęs lietuvis Adomas Virbi
las, nuo 2546 Normai avenue.

Fred Linder, dirbtuvės vir
šininkas sako, kad gaisras vei
kiausia prasidėjo nuo kibirkšr 
čių, pasipylusių iš vienos ma
šinos triobesyj.

labai gerai. Buvo gražus pro
gramas, dalyvavo keletas žy
mių politikierių ir šiaip daug 
žmonių. \isi gražiai pasilink
smino, o Lygai liko dar $127.95 
pelno. Komisija širdingai dėko
ja visiems dalyvavusiems pik
nike.

A. Kumskis išdavė raportą 
iš politikos lauko. Jisai pažy
mėjo, kad mes lietuviai turė
tume daugiau veikti politikoje, 
ypač ateinančiais metais, nes 
šios šalies gerbūvis priklauso 
nuo to, kokią valdžią piliečiai 
išsirinks.

Jis diskusavo prezidentinius 
rinkimus ir Lyga vienbalsiai 
nutarė remti prez. Roosevelto 
kandidatūrą trečiam terminui. 
Taipgi plačiau diskusuota ga
vimas poltinių darbų. Nors, 
kaip žinoma, su darbais yra 
gan sunkus dalykas, bet Lyga 
daro viską, kad parūpinti dar
bų kiek daugiausia galima. 
Teisėjas Zuris pažymėjo, kad 
miesto iždas yra apituštis ir 
kad turėjo paaukauti po dvi 
savaites savo algų.

Lyga, nusitarė turėti dar vie
ną išvažiavimą. Šis išvažiavi
mas įvyks rugsėjo 24 dieną

Chicagos Naciai už 
Staliną, “Didelį 
Vokiečių Draugą”
Bet “Kovos Visus Marksistus”

Chicagos nacių (German- 
American Bundo) organas, 
“Weckruf”, vakarykščiame nu
meryje iškėlė į padanges Hit
lerio ir Stalino pasirašytą drau
giškumo sutartį, ir labai išgyrė 
Staliną, kaipo didelį Vokietijos 
ir Hitlerio draugą, kuris “vi
suomet troško su Hitleriu ar
timai bendradarbiauti”.

“Weckruf” aiškina, “Jeigu 
galima kalbėti apie pro-vokišką 
žmogų Kremline, tai reikia pa
sakyti, kad tuomi žmogumi vi
suomet buvo Stalinas”.

Tokius gražius komplimen
tus papasakojęs Rusijos dikta
toriui, laikraštis toliau sako, 
kad betgi Bundas nesiliaus ko
vojęs Amerikoje komunistus, 
taipgi visus kitus marksistus, 
kurie “nori sugriauti Amerikos 
demokratišką valdžią”.

Paw-Paw Lake, Michigane- Iš
važiavimas bus šeimyniško po
būdžio. Nariai ir svečiai kvie-

Skelbimai Naujienoj- 
duoda naudą dėlto,

nuo anglų bombonešių.

" į "f - : •. NALJ1ENŲ-ACME Telephoto
Hitleris priima kredencialus iš Aleksandro Švarcevo, naujojo Sovietų Rusijos ambasadoriaus Vo

kietijai.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Hitleris (antras iš kairės) su savo generolų štabu “kažkur Lenkijoje”. Kareiviai jam atiduoda nacišką 

pagarbą.
čiami dalyvauti. kad pačios Naujienos

—Kore»p, yra naudingos.

šeštadienis, rugsėjo 9, J.939

VAKAR
CHICAGOJ

• Tvenkinyje, netoli Lemonto, 
III., prigėrė 15 metų berniukas 
Donald Mohr, nuo ūkio prie 
McCarthy ir Bell vieškelių. Jo 
13 metų brolis Raymond bėgo 
visą mylią pagalbos ieškoti, bet 
jau buvo vėlu. Iš Lemonto at
vykę ugniagesiai kūną išgrie
bė iš vandens, bet atgaivinti 
nebegalėjo.

• Iš Brookfieldo žvėryno už
vakar pabėgo didelis kangaru. 
Vakar rytą, po penkių valan
dų, laisvės, pasisekė jį sugauti 
Riversidėj.
• Prie 83rd ir Homan avenue, 
“paparkintam” automobilyj bu
vo atrastas negyvas žmogus. 
Policija spėja, kad jis buvo ap- 
drąudos agentas J. Unhoch, nuo 
6358 S. Sangamon Street.
• Policijos departamentas grą
žino tarnybon tris policistus, 
kurie buvo suspenduoti laiki
nai už tai, kad nuo jų pabėgo 
trys kalinami piktadariai. Po- 
licistai yra, William Castle- 
berry, Edward Solofski ir Ni- 
cholas Hradlo.
• Iš Harrisville, New Hamp- 
shire, vakar atėjo žinia, kad 
ten lėktuvo nelaimėj žuvo 
George A. Thome, Jr., turtin
gų tėvų chicagietis ir įpėdinis 
Montgomery Ward firmos stei
gėjų.
• Iš 10-to aukšto Uptown 
Bank rūmų, 4753 Broadway, 
iššoko ir užsimušė 50 metų 
moteriškė, Mrs. Lucille Mem- 
hard, nuo 3758 Fremont street. 
Prieš keletą dienų ji buvo iš
mesta iš buto. Prie lango bu
vo atrastas tuščias degtinės bu
teliukas.. Ant jo velionė para
šė: “Aš turėjau išgerti šitą 
degtinę, kad turėčiau užtekti
nai drąsos. Bet Dievas žino, aš 
nesu girta.”
• Prie Western Springs, III., 
WPA darbininkai pelkėse už
tiko nepaprastai didelius kau
lus. Field muziejus juos išstu
dijavo, ir atrado, kad kaulai 
yra liekanos didžiulio mamuto, 
kurių buvo gana daug šiauri
nėj Amerikoj prieš 10,000 me
tų.
• Skiepe, adresu 3241 Archer 
hvenue, ant skalbinių virvės 
pasikorė 45 metų moteriškė, 
Agnės Mungoven. Kūną atra
do 17 metų sūnūs James.
• Chicagos Raudonasis Kry
žius su pagalba būrio savano
rių, ruošia bandažus ir kitas 
medikales reikmenas Europos 
mūšiuose sužeistiems karei
viams. Bandažai bus dalinami 
lygiai visoms kariaujančioms 
šalims.
e Valstijos mokesčių departa
mentas patraukė 15 biznierių 
atsakomybėn už sales taksų ne
mokėjimą.
• Iki raudonumo įkaitintas ge
ležies gabalas užkrito ant dar
bininko Wisconsin Steel Com
pany dirbtuvėje, prie Torrence 
avenue ir 116th street, ir jį už
mušė. Nelaimingasis buvo Louis 
Luedano, 36 metų amžiaus, nuo 
304 East 116th street.
• 9 metų berniukas iš Ber- 
myno, Richard Kenealy, 1938 
metais gavo keistą akių ligą. 
Viską matė viršum kojom, 
įmonės jam galvom vaikščiojo, 
automobiliai važiavo ratais vir
šun, ir t.p. Vakar berniukas 
grįžo mokyklon Berwyne svei
kas. Su specialių akinių ir vai
stų pagalba du Chicagos akių 
specialistai berniukui grąžino 
normali regėjimą.




