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LIETUVIAI REIKALAUJA VILNIAUS 
KRAŠTO

Rusai priešingi lietuvių reikalavimui
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

15. — Tarpe daugybes karinio 
ir politinio turinio pranešimų 
Vokietijoj vienas dalykas reiš
kiasi vis aiškiau — būtent tas, 
kad Lenkijos pasipriešinimas 
vokiečiams praktiškai jau su
laužytas.

Kitas dalykas, numatomas 
ateičiai — tai naujų Lenkijos 
rubežių nustatymas, žinoma, 
jų nustatymas priklausys galų 
gale nuo to, kaip pasibaigs ka
ras vakarų fronte — britų ir 
franeuzų karas su vokiečiais.

Kol kas gi eina vokiečių, ru
sų ir lietuvių derybos. Lietu
vai reikalauja grąžinti jiems 
Vilniaus kraštą. Tačiau Rusi
ja yra priešinga šitam reika-- 
lavimui. Rusija taipgi atrodo 
priešinga planui įsteigti Ukrai
nos valstybę, nes tokia valsty
bė gali padaryti Ukrainos 
tautinio judėjimo centru.

Jeigu Vokietija karą laimės, 
tai ji atims Lenkijai tą teri
toriją, kuri pirm Pasaulinio 
karo priklausė vokiečiams. Vo-

kietija yra užsimojusi atimti 
Dancigą, lenkų koridorių, rytų 
Aukštąją Sileziją ir gal būt 
nemažai kitos lenkų teritorijos. 
Be to, pačią Lenkiją, kokia ji 
pasiliks, Vokietija ketina laiky
ti savo kontrolėje.

Vienok tenka akcentuoti: vo
kiečių planų įvykdymas galų 
gale priklausys 
pasibaigs karas 
te.

Kai dėl karo 
vokiečiams lenkų

Lenkai dar gina

nuo to, kaip 
vakarų fron-

Lenkijoj, tai 
padėtis atro-

.NAUJIEM V-ACME Telepnolo
Berniukas, kurį sužeidė vokiečių bombonešių numestos bombos, yra veda

mas į Varšuvos ligoninę.
V * ■ ’ • *

Rusai ruošiasi pulti 
Lenkiją

Paskelbta dar 1,000,000 vyrų mobilizacija
JUNGT. VALSTIJŲ AMBASADA PATARĖ AMERIKIEČIAMS 

KRAUSTYTIS Iš RUSIJOS

Prancūzai'ir britai 
planuoja Istčigti 

čekų valdžią
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

15. — Paryžiuje ir Londone 
Francuzijos ir Britanijos atsto
vai veda derybas su čekų va
dais. Planuojama suorganizuo
ti laikinoji čekų valdžia. Val
džia businti sudaryta artimoj 
ateityj, į dešimtį dienų.

Premjeru jon įeis buvęs Če- 
ko-Slovakijos prezidentas Ed- 
uard Beneš, užsienių reikalų 
ministerium Dr. Stefan Osus- 
ky (buvęs praeity Čeko-Slova- 
kijos pasiuntinys Francuzijoj), 
karo ministeriu gen. Jan Ingr 
ir finansų ministeriu Edvard 
Outrata (buvęs Brno ginklų 
įmonių generalinis administra
torius).

Hitleris ištrauksiąs 
dalį kariuomenės 

iš Lenkijos
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

15. — Hitleris sulaužė keliose 
srityse lenkų apsigynimo lini
jas. Numatoma, netolimoj at
eity jis užbaigsiąs didžiąsias 
operacijas prieš Lenkiją.

Lenkijoj esama tarp 60 ir 
70 vokiečių divizijų. Paklup- 
dęs ant kelių Lenkiją, Hitleris 
galės tų divizijų didelę dalį ar- 

• ba pasiųsti į Francuziją, arba 
prieš Rumuniją, kurios aliejus 
ypatingai rupi naciams.

^ORHSa
Chicagai ir apielink^ fedo- 

ralio oro biuras šiai dienai pra* 
našauta:

Giedra; lietus su perkūnija 
ir vėsiau

do beviltė.
Varšuvą ir Lwową. Vienok Vo
kietijos pajėgos sunaikino, pa
ėmė nelaisvėn arba apsupo 17 
lenkų kariuomenės divizijų. 15 
kitų lenkų divizijų esančios su- 
demoralizuotos ir traukiasi at
gal. Dalis Lenkijos, kariuome
nės laikoma Rusijos pasieny, 
bet jos, kaipo karo pajėgos, 
vertė menka. Kai kurios kitos 
lenkų kariuomenės dalys pa
kriko, ištirpo; kareiviai, nume
tę uniformas, sugrįžo namo.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
15. — Europa penktadienį pa
suko savo dėmesį nuo karo įvy
kių Lenkijoj ir Francuzijos- 
Vokietijos pasieny į Maskvą.

Ten pereitą sekmadienį tapo 
išleistas įsakymas mobilizuoti 
1,500,000 vyrų, šį penktadienį 
Maskvos pranešimai sako, kad 
Stalinas ima kariuomenėn dar 
1,000,000 vyrų.

Diplomatų tarpe Francuzijoj 
stiprėja nuomonė, kad Rusija 
ir Vokietija nutarė Lenkiją 
sudraskyti.

Rusijos spauda kaltina len
kų lakūnus dažnai perskren- 
dant Rusijos rubežių. Rusų

spaudos atakos interpretuoja
mos kaipo paruošimas dirvos 
rusų intervencijai Lenkijoje.

Gene vo j e, Šveicarijoje, kalba
ma, kad vokiečiai ir rusai ga« 
Ii Lenkiją padalinti.

Rumunija bijo, kad artimoj 
ateity Rusijos kariuomenė ga
li užpulti Besarabiją.

Pasiekusios Copenhageną ži
nios sako, kad Rusija galuti
nai nusitarė užpulti Lenkiją, 
Ir užpuls ją, kai pabaigs ka
riuomenės mobilizavimą.

Maskvoje Jungt. Valstiją 
ambasada patarė Amerikos tu
ristams išsikraustyti iš Rusi
jos.

vakare; saulė teka 
leidžiasi 7:02 v. v.

Naciai ragins rusus 
taikytis su japonais

Britą ir franeuzų 
laivai iėško Vokie- 

čių submarinų
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

15. — Britai ir franeuzai pa* 
gavo pranešimus kai kurių vo
kiečių submarinų Atlante. Pra
nešimai pasakoja, kad subma- 
rinai nebeturi torpedų arba 
kad jiems reikia kuro. Taigi 
vokiečiai pasiuntė į Atlantą 
antrą submarinų grupę.

Kitoj pusėje Britanijos ir 
Francuzijos lengvieji kreiseriai 
ir submarinų gaudytojai pra
dėjo plačiu maštabu medžioti 
vokiečių submarinus. Ieškoma 
taipgi vokiečių laivų, kurie pa
rūpina submarinams reikme
nų.

TOKIO, Japonija, rūgs. 15. 
— Dienraštis “Hochi” praner 
ša,-Jkdd Vokietijos ambasado
rius įjapohijAi sugrįš namo, į 
Vokietiją. Jo kelionės tikslas 
bus Japonijos-Vokietijos san
tykius pagerinti. •

Pasak “Hochi”, vokiečių am
basadorius ragins rusus paliau
ti teikus paramą Kinijai ir tuo 
budu parodyti > draugingumą 
Japonijai. Japonų dienraštis 
pranašauja, kad rusai priims 
vokiečių patarimą.

Neišpildytų kontrak 
tų suma siekia

Britai vykdo 
blokadą

LONDONAS, Anglija, 
15. — Britai suėmė Amerikos 
laivą “Warrior of Mobile”, ku
ris gabeno 5,900 tonų fosfato 
Vokietijai. Jungt. Valstijų kom 
panijos atstovas pareiškė, 
už' fosfatą kompanijai iš 
sto buvo sumokėta.

Britanijos karo 
čia svetimų šalių 
laivus, ieškodami

rūgs.

kad 
ank-

kre-laivai 
prekybinius 
gabenamos 

Vokietijai kontrabandos. Krata
padaryta, tarpe kitų, ir 
and-American linijos 
“Nieuw Amsterdam”.

Holl- 
laive

Iškėlė žuvusiųjų
Sųualuse lavonus
PORTSMOUTH, N. H., rūgs. 

15. — Nuskendusiame prieš 
pusketvirto mėnesio Jungt. 
Valstijų submarine Sųualus žu
vo 26 jūreiviai. Dabar subma- 
rinas atgabentas į dokus. Penk
tadienio rytą išimta iš Sųua- 
luso 25 jūreivių lavonai. Ma
noma, pataisyti Sųualusą, kad 
jis vėl tiktų tarnybai, kaštuos 
apie $2,000,000. ,

Pt* ; v'- .1 . • ne-
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SĄTRAUKA KARO ŽINIŲ
BERLYNAS, Vokietija, rūgs, dorius Biddle ir grupė kitų di-

15. — Nacių karo komunika- plomatų apleido Lenkiją ir pa-Y. - 1 '/
•x-Ux-^

tas sakė: Vokieti jos karinome- siekė Rumuniją.
nė artinasi ""Varšuvos priemie
stį Pragą. Vokiečiai, operuoją VARŠUVA, Lenkija, rūgs, 
prieš Brest Litovsko tvirtovę,! 15. — Penktadienį Varšuva te-

u ru

STALINAS PASIIMSIĄS VILNIAUS 
KRAŠTĄ

NACIAI IR KOMUNISTAI NUTARĖ SUDRASKYTI 
LENKIJĄ

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
15. — Valstybės departamen
tas praneša, kad per pirmuo
sius 1939 metų aštuonis mė
nesius Francuzija yra davusi 
$72,363,381.39 kontraktų Jungt. 
Valstijose išpildyti. Didžiausia 
tų kontraktų dalis 
mai lėktuvų ir jų

Kontraktų per 
aštuonis mėnesius 
už $15,661,000. 
kontraktų suma 
702,000.

yra užsaky- 
dalių.

pirmuosius 
išpildyta tik 
Neišpildytų 
siekia $56,-

Ruošia įstatymų 
projektus prieš 

pelnagaudas
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

15. — Generalinis prokuroras 
Frank. Murphy pasikalbėjime 
su spaudos atstovais pasakė, 
kad jo departamentas ruošia 
naujus įstatymų projektus tik
slu sustiprinti prieštrustinius 
įstatymus ir pažaboti pelnagau
das, jeigu esamų įstatymų ga
lios neišteks.

Murphy pareiškimu, nėra 
pateisinimo reikmenų kainoms 
Jungt. Valstijose kelti, betgi 
reikmenų kainos įvairiose vie
tose nuo karo pradžios Euro
poje jau buvo pakeltos.

Paskutiniųjų dienų praneši
mai rodo, kad pašokusios su 
karo pradžia kainos 
kristi žemyn.

pradeda

įsiveržė į šiaurės ir šiaurės ry- 
tįų tvirtovės zonas. ■>

x—
VAALS, Ho’andija, rūgs. 15. 

— Naciai pašalina gyventojus 
iš Danijos pasienio, prie 
Belgijos rubežiaus.

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

LUXEMBOURG, rūgs. 
—- Vokietijos kariuomenė 
ktadienio rytą sudraskė 
per Moselle upę, kuris jungia 
Luxemburgą su Vokietija.

—x—x—x—
BUDAPEST, Vengrija, 

15. — Pranešimai apie 
Lenkijoje penktadienį 
kad vokiečiai jau paėmė 
Lenkijos teritorijos.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija,

15. — Feldmaršalas Goeringas 
paskelbė, kad lenkų įmonės Si
lezijoj, prieš savaitę dirbusios 
amuniciją lenkams, šiandien 
gamina ją vokiečiams.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

15. — Britanija pašaukė ka
riuomenės tarnybon dar vieną 
naujokų klasę.

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

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
15. — Britanijos valdžia pa
skelbė, kad' britų laivai paskan
dino tūlą skaičių vokiečių sub
marinų.

—x—x—x—
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs.

15. - 
mais, 
traukiasi atgal Moselle upės 
srity. Besitraukdami vokiečiai 
plėšia geležinkelio bėgius.

—X—X---X--- ,
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 15. — Penktadienio pra
nešimais, Rusija ir Japonija 
susitarė dėl mūšių paliaubų 
Mandžurijos-Mongolijos pasie
niu. i r

——X ''•■"X-

pat

pen- 
tiltą

rūgs, 
karų 
rodo, 
pusę

rūgs.

- Penktadienio praneši- 
vokieČių kariuomenė

—r-X——X—X—— 
CERNĄUTI, Rumunija, rūgs.

15. — Jungi. Valstijų ambasa-

bebuvo lenkų rankose. Praneši
mai iš Lwowo ir Kutno sako, 
kad ir tuose centruose lenkai 
atlaiko vokiečių atakas. Kiti 
pranešimai informuoja, kad 
Brest Litovsk tvirtovė tebėra 
lenkų rankose.

—x—x—x—
VARŠUVA, Lenkija, rūgs.

15. —. Apsupta vakaruose len
kų armija perlaužė vokiečių 
grandinį ir pasiekė Varšuvą.

RIGA, Latvija, rūgs. 15.
Pabaltijo valstybių geheraliniai 
štabai numato, kad artimo j' at
eity Stalino armijos jsibriaus 
.Lenkijon. Jie gavo informaci
jų iš Maskvos, jogei slaptos 
rusų generalinio štabo ir Vo
kietijos generalinio štabo at
stovų derybos nulėmė Lenki
jos likimą.

Sovietų Rusija planuoja už
imti didžiąją Vilniaus korido
riaus dalį ir įjungti ją j Balt- 
gudiją. . Stalinas, be to, planuo-, 
ja paimti tas rytų Lenkijos

dalis, kuriose gyvena rusai ir 
Ukrainai.' • O Vokietija ketina 
kontroliuoti didžiąją Galicijos 
dalį, įjungusi ją į Slovakiją.

Sovietų Rusijos ir Pabaltijo 
valstybių susisiekimas trauki
niais sutrukdytas. Pasažierių 
gabenimas į Leningradą, Balt- 
gudiją, Kijevą ir į Charkovą 
sustabdytas. Rusų armijos di
vizijoms duodama pirmenyb* 
keliauti geležinkeliais. Apskak 
čiuojama, rusai turi sukoncen
travę vakarų pasieniais apie 
100 kariuomenės divizijų.

Lenkai nori išgaben 
ti auksą užsienin
BUCHAREST, Rumunija, 

rūgs. 15. — Čia įvyko Rumu
nijos valdžios ir lenkų delega
cijos konferencija. Lenkų dele
gacijai vadovauja Lenkų Na
cionalinio Banko prezidentas. 
Lenkai nori išgabenti savo auk
są į užsienį per Rumuniją.
. Pranešama, dalis Lenkijos 
valdžios 'departamentų dabarti
niu laiku yra Zaleszcyki apy
linkėje, arti Rumunijos rūbe- 
žiaus. •

Jau paskandinta
32 laivai

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
15. — Nuo karo pradžios, rug
sėjo 3 d., iki penktadienio ry
to jau paskandinta kariaujan
čiųjų ir neutralių šalių 32 lai
vai.

KAUNAS.
nusitęsusios sausros visoje Lie
tuvoje ne tik be laiko nunoki
no vasarojus, baigia džiovinti 
daržus, neduoda įarti pūdymus, 
bet ir daugelyje vietų išdžiovi
no šulinius; o ganyklose gyvu
liams nebėra kuo misti. Tik 
šiandien, rugpiučio 31 d. pra
deda dangus kiek apsiniaukti. 
Jei greit nebus lietaus, sausra 
žymiai pakenks žemės ukiui.

Visą menesį

RUSAI IR JAPONAI PALIOVĖ 
KAUTYNES

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 15. — Penktadienio pra
nešimai skelbia, kad Sovietų 
Rusija ir Japonija susitarė dėl 
mūšių paliaubų Mongolijos- 
Mandžurijos fronte. Rusų-japo
nų santykių stebėtojai reiškia 
nuomonę, kad Rusija ir Japo

nija gali pasirašyti nepuolimo 
paktą.

Rusų ir japonų pasitarimai 
įvyks dar šeštadienį. Kalbama, 
Vokietija nemažai pasidarba
vusi dėl to, kad japonai ir ru
sai susitarė.

Prancūzai nuvijo i 
naciu lėktuvus

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
15. — Karo vadovybė penkta
dienį paskelbė, kad Vokietijos 
’ėktuvai užpuolė franeuzų po
zicijas fronte. Francuzijos lėk
tuvai pakilo oran ir 
vokiečius. Vokiečių 
;apo nuvyti.

Vokiečiai traukiasi 
3elle upės sektore.

Vokiečiai paėmė 
Brest Litovsko 

fortą

užatakavo 
lėktuvai

atgal Mo-

Gal pasiūlys prez. 
Rooseveltui tai

kytojo rolę
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

15.
plomatinis korespondentas ra
šo: Jeigu Hitleris artimoj at
eity sumanys pasiūlyti taiką, 
tai jis gali kreiptis, per Mus- 
solinį, j 
kvietimu 
ferenciją.

“News Chronicle” di-

prez. Rooseveltą pa- 
sušaukti taikos kon-

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
15. — Karo komunikatas penk
tadienio vakare sako, kad Vo
kietijos kariuomenė įėjo į Brest 
Litovsko tvirtoves. Vokiečių 
karo pranešimais, lenkų pasL 
priešinimas ties Radomu sunai
kintas.

Dabar—
Sekmadieniais 
NAUJIENŲ RAŠTINE 
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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- š| Skyrių Tvarko Ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVI? DAKTAR? DRAUGIJA

MAISTAS, KURI MES VALGOME IR 
NUODIJAMAS

- - T~................... - f

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

Rašo DR. A. J. GUSSEN 
Cicero, III.

(Tęsinys)
Tą palį daro įvairių rūšių 

cheminiu Hudu gaminti rieba
lai, kurie šiandien yra apsčiai 
naudojami virtuvėje. Jie tik 
pakrikdo vidurių virškinimo 
sistemų. Tam tikra dalis šių 
riebalų netirpsta viduriuose, 
nes temperatūros laipsnis per-

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

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

sveikatos patarnavimą

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKŲ

žemas. Mat, žmogaus kūno 
temperatūra yra 98.6^ Fahren- 
heit. O tokių riebalų tirpimui 
reikalinga daug aukštesnė tem
peratūra* Pasėka ta: skilvio ir 
žarnų sunegalėjimas. Maistas 
netirpsta ir pradeda rūgti, tuo
met formuojasi gazai. Dėlto 
pasireiškia raugulys, seka gal
vos svaigimas ir skausmas.

Dabar žodį-kitą apie džiovin
tus vaisius. Obuoliai, kriaušės, 
armėniškos slyvos (apricots) ir 
persiškos slyvos (peaches) —- 
šie vaisiai yra džiovinami ir 
prezervuojami. Kad palaikius 
gražią spalvą ir apsaugojus 
nuo sugedimo, vartojama che
minis nuodas, žinomas kaip 
sieros dioxido gazas (sulphur 
dioxide gas). Maža dalis šio 
gazo nėra perdaug žmogui 
kenksminga. Bet jei dėsi kiek 
didesnį kiekį — labai kenks
minga.

Agriku 1 turos departamen to 
teisių skyrius turi nustatęs var
tojamą kiekį. Ant kiekvienos 
1,000,000 dalies vaisių, tik 350

- ' ' NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Anglijos karalius Jurgis VI ir karaliene Elizabeth apžiūrinėja Londoną.

Dr. W. W. 
ir agrikultu- 
vėdėjo padė-

JUOKAI
Pastabumas.

“Tamsta negras?”
“Kaip tai Tamsta patyrei.
“Iš Tamstos akcento.”

"" 1 1 ■
Dr. Karolis Nurkaitis

AKIŲ GYDYTOJAS
Prirenka aki
nius . atsakan
čiai ir sąžinin
gai.
VALANDOS: Utarninke, Ketver
ge ir Subatoj nuo 9 iki 9 vak.
Panedėlį, Seredoj ir Pėtnyčioj 

nuo 9 iki 6 ’ vai. vak.
3421 So. Halsted St.
Telefonas YARDS 3609

Office and Res. Phone Oalumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m 1-8:30 p. m.

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

IK1U SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSK]
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3656

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

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

Namų Tel.: Prospect 1936

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė,
arti 47 Street

TeL Yards 2244
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

8254 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. CALUMET 4178.

Tonas .....................................................
PETROLEUM CARBON COKE < 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

. Sales Tax ekstra.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHON PAS Mine Run $7-25
$7.00
$7.25

dalį sieros dioxido gazo. Argi 
tas daroma? Ne. Tą patvarky
mą vaisių trustas senai po ko
jom sumynė. Prekyvietėse 
šiandien pardavinėja džiovin
tus vaisius, turinčius 5 sykius 
daugiau nuodų, negu kad yfra 
nustatyta vartoti.

Tą patvirtina 
Skiiner, chemijos 
ros departamento
j ėjas Washingtone. štai ką jis I 
sako: Per daug apstus kiekis 
sieros gazų dedama į džiovin
tus vaisius. Tai sustabdė jų ex- 
portą į Europos šalis. Anglija, 
Francija, Vokietija ir Šveicari
ja uždėjo embargo Amerikos 
džiovintiems vaisiams, nes jie 
yra perdaug nuodingi!

Tas pat daroma ir su žaliais 
vaisiais. Jų prezervui ir palai
kymui spalvos vartojama arše
niko ir švino mišinių dujos. 
Ne vien tik vaisiams — džio
vintiems ir žaliems — tas pat 
daroma ir-su baltais ' ■ miltais, 
duona, pyragaičiais ir mėsa. 
Bet apie tai pakalbėsime pla
čiau sekamą kartą.

Visi pripažįsta, 
yra svarbiausias 
žmogaus gyvybes,
tiesa. Bet ve kame yra beda: 
maistas liko sugadintas chemi
nių prezervų ir virto netinka
mu žmogui vartoti. Neturint 
kitos išeities, žmogus turėjo 
priprasti prie tų maiste esan
čių nuodų. Bet už tai vėliau jis 
sumoka savo sveikata ir gyvas
timi.

Visai nenuostabu, jei šian
dien daug žmonių serga ir 
miršta vidurių ligomis — vė
liu, džiova ir kitomis, 
nuo džiovos į metus 
10,000 žmonių, o nuo 
150,000.

Tiek miršta, o kiek
Nacionalis Sveikatingumo In- 

jtitutas Washington, D. C., šio- 
nis dienomis paskelbė, kad be- 
iy praeitų dviejų metų jis vė
lė “sveikatingumo cenzą” 81

prasčiausiu maistu t— išmato- 
mis.

Dr. W. W. Brown, buvęs il
gą laiką New Yorko sveikatos 
komisionierium, apie ligas štai 
ką sako: Ligos turi būti tyri
nėjamos ir studijuojamos mok
slininkų, kaip ligų apsisaugoti 
ir pagydyti, ne laboratorijose, 
bet dirbtuvėse. Ten, kur žmonės 
dirba ir viską gamina. Jis sako, 
kad drugio ligą (maliariją) pa
naikino ne alraštoji gyduole

ąuinine, bet suradimas ir paša
linimas aplinkybių, kurios ligą 
išaugindavo. Tas pat yra su 
džiova ir vėžiu. Kol nebus su
rasta tikrosios priežastys, 
rios tas ligas iššaukia, 
nepagydys 
jomis. Ne 
spinduliai, 
mentai, bet
mų aplinkybių — štai 
tikriausia apsauga!

(GALAS)

ku- 
niekas 

žmonių, sergančių 
vaistai, ne X-Ray 
ne radimu treal- 
šalinimas nelinka-

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI': MALEVA ............................................... 970
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ............  $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS .........................................  50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS ...........  $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

COPR. NEGOLfiCRAPT SERV1CS, INC.

LAMP SHADES PATTERN 225S

kad maistas 
palaikytojas 
Tai amžina

Vien 
miršta 
vėžio

serga ?

niestų. Gauti daviniai štai ką 
?odo: kasdien tuose miestuose

5,000,000 #žmnoių! Žinoma, ne 
✓isi tik vėžiu ir džiova. Dau* 
įuhia sirgo vidurių ligomis, ku- 
?ios paeina nuo prasto, nuo-, 
dingo maisto. Ir štai kas įdo
mi. Tos ligos pasireiškė vien 
ak biednuomenės tarpe — pas 
žmones, kurie turi maitintis

No. 2258—Papuoškite savo senas lempas su naujais glo 
busais.
—

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2258
| 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.,...... ...... .

I Vardas ir pavardė......-................ •«••••••«*ė• •••«*«•• •«•«»•••••»«••••«••*»•••••••»ė•••••«•44A

' Adresas........................................................................................... ,............ t........ ...

' Miestas ir valstija..... ...... ........................................—..... ................-.......... —

Klausykite musų Lietuvių radlo programų Antradienio ir šešta* 
dienio vakarais 6:30 vai. vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K.> 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
. 4 t I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
i - DIENĄ IR NAKTJ. r 

Visi^leM^

' 4605-07 So. Hermitage rA ve. 
4447 South Fairfield Avenue 
f r Telefonas LAFAYETTE 0727

~|—V--. • koplyčios visose
y? JK_czsLl Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

7

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI!

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi

mas Diena 
ir naktį.

LACHAWICZ IR SŪNUS
.2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Puilman 1179

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid f or Itching of

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai na 
latfi reikiamų pAfcekų, bet stiprus, dvelnin&h 
I s, antiseptinis skiedinys Žemo davd greitas 

OKUtte nuo taieždjimo, skausmo, raudoniu1 
legatuos, žvynuotos, ugninės Ec^ema.v 

ia pirmo sykio Žemo nfefia nuostabių pa- 
geibų. Po tft jO ypatingas gydymas (turi 
skirtingų Įtakingų dalių) padeda Gamta 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
ražo 16 visur, garbindami gautas pasėkas 
Štai kaip ražo p. F. M. 16 Jersey City: “1 
keletą savaidių nuostabiai pasigydžiau SU Že
mo nūn Eczema. kuri mane vargino per 81 
metus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
diehą ar naktį gydant ECMuna. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odot> Įdegimus. Tik 85o> 
TIKRO PATARNAVIMO atsilikimais gal pri
reiks $1.26 Extra Jėgos. Yra pas visus žy* 
męsuius vaiatinlnKus ;

6834 So. We8tern Avė.
1410 South 49th Court
■ -1T1 L- fc--,UT ■ *- I ♦-■   ' " ■

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehili 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEV1CIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone Lafayette 3572

i s ; - ‘•1/ .. * ", • ■
. a ■ .haaM < i t i i>i > .Mi i i—i i    ■■■■■■■■■■■     ■ ■ u     .................................... ...

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

< J . • i.1,, ■ , > * . ■

/

YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0783

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, Dervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. K”eivns akyi 
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 Av,
Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
’ Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos: nuo, 10 iki 4,, nuo 6 iki 6 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietiiy^

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 729*

Tek Office Wentworth 6116 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
•ŠRkvrus Reredomis ir aubatnmir

KITATAUČIAI

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. Kemvood 5107.
Phone CANAI 6122 ,

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Telefonas Rez. Tel.

DORchester 7200 STEwart 3316
Dr. William J. Charm

DENTISTAS
Ofiso valandos: 10-12, 1-5, 7-9 
1957 E. SEVENTY-F1RST ST. 

prie Jeffery Avė.

DR. HERZMAN
: Iš ."RUSIJOS . t

Geisti*’ ItertiviamS ‘ žinom ds per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgai 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. 18 th S L, netoli Morgan St.

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

TeL CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefoną, 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 12

Rez. Telephone PLAZA 3200

Ofiso Tel. Virglnia 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
W39 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

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

ADVOKATAI

F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6'9 vak. 
’ 957 W. Garfield Blvd. 
Oor. Damen. Hemlock 6699

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 9816.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

, , — ■■■ i ■ —» .    i.■ ■ ■ i .y   ■■ i . i .■■ ■ «■ —

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo H iki 12, 2 Iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 Iki • 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 6761 
Valandos: 9 ryto Iki • vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”



šeštadienis, rugsėjo 16, 1939 NAUJIENOS, Chieago, Ui.

Pranešimas lietuvių visuomenei
Rašo Kun. L. S. Brigmanas.

Eidamas švenčiausios širdies 
Jėzaus Meilės Kongregacijos vy
resniojo pareigas ir lankydama
sis su Misijomis lietuvių kolo
nijose J. A. V., turėjau progos 
nuodugniai patirti Amerikos lie
tuvių tautinį o ypatingai jų dva
sinį stovį. Todėl ir drįstu visuo
menei pateikti žiupsnelį žinių 
kai dėl dabartinės lietuvių ka
talikų padėties J. A. V. Labai 
butų pageidaujama surasti prie
monių sustabdyti veiksmus tų, 
kurie kaip žemiau paaiškės, są
moningai slopina tautinį, ir dva
sinį jausmų Amerikos lietuvių 
širdyse.

Katalikiškos visuomenės prie
kyje stovi ir jų vadovauja or
ganizacijos: Kunigų Vienybė ir 
R. K. Federacija. Federacija 
jungia kitas katalikų organiza
cijas, kaip tai: R. K. Susivieni
jimų, Moterų Sąjungų, Vyčius 
ir kt. Kunigų Vienybė grynai 
kunigų organizacija. Jos tikslas 
jų tveriant, pabrėžtas taip: 
jungti visus Amerikos lietuvius 
kunigus, teikti visokeriopų pa
galbų, spręsti taikiu budu kilu
sius nesusipratimus bei kivir
čus pačių kunigų tarpe ir su pa
sauliečiais. Tačiau tie sumany
mai palieka tik gražiomis sva
jonėmis ir gyvenime niekuomet 
nebuvo praktikuojami, atbulai

“STOVO L”
Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams, švarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7c už gal.

100 galonų—už gal.
50 galonų—8^c už, gal. 

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai. 
z Prisipildykite tankas dabar! 
' Telefonas VINCENNES 4300.

Listen to and Advertise over
PAUNOECH’S YUGDSUV RADIO
F alk Songs and M u sic 
Tamburitza Orchestra

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

dar daugiau skaldo kunigų vie
ningumų ir kelia didesnius ne
susipratimus ir neapykantą jų
jų pačių tarpe. Vienas iš prakil
nesnių Kunigų Vienybės užsi
mojimų buvo rūpintis, kad lie
tuvių parapijos netektų į sve
timas rankas, bet ir tai nevyk
doma. Pasitaiko, kad patys ku
nigai, laikinai apleisdami para
piją, j? pavaduoti pasikviečia 
svetimtautį kunigų, vietos vys
kupo favoritų, tikėdamies įgyti 
vyskupo didesnį palankumų at
eityje. Lietuvių kunigų pagalbos 
neprašo. Dažnai pasitaiko, kad 
grįžęs ne tik tos parapijos ne
begauna, bet pasilieka ir visai 
be vietos. Pavyzdys New Yorke 
su kun. šeštoku. Čia lietuvių pa
rapija ir bažnyčia perėjo jau į 
airių rankas. Tokiuose atvejuo
se K. V. Centras gal ir galėtų 
reikalų pakreipti lietuvių nau
dai, dar niekur to nėra padaręs.

Kilus kunigų tarpe nesusipra
timams, teisybė visuomet bus 
toje pusėje, kuris įvairiais su
metimais K. V. narių tarpe dau
giau turi simpatijos arba jųjų 
įdeologijos nusistatymo. Mėgin
ta leisti savas organas “Fo- 
rum”, bet turėjo sustoti, nega
vus pačios dvasiškijos paramos.

Dabar gi K. V. Centras pasiė
mė sau pareigų spręsti apie 
kiekvieną žymesnį asmenį, žo
džiu, visapusiškai suvaržomas, 
tokiuo savo elgesiu K. V. Cen
tras yra pametęs ir visuomenes 
pasitikėjimų. Tas kenkia visai 
dvasiškijai, nes visuomenės a- 
kyse nustoja savo prestyžo. Jai 
rupi tik savo krepšelis, savas 
vardas, savo garbė, savo “AŠ”.

Kunigų apsileidimas.
Kiek dar yra Amerikoje tokių 

kampų kampelių, kur lietuvių, 
kad ir nemažos kolonijos, tau
tiniu ir dvasiniu žvilgsniu vi
sai apleistos. Ten ypač reikalin
gi lietuviai organizatoriai ir 
misionieriai. Neklysiu pasakęs, 
kad tų kolonijų niekas ikišiol

prašiau, kad juodu važiuotų su 
inanįm, butų liudininkai. Pra
šau detektivo, kad nuvestų pas 
kun. J. Miliauską, Šv. Trejybės 
parapijos kleboną, riorėdamas 
žinoti, už ką esu areštuotas, kad 
aš noriu atbilda voti vienuolyną. 
Kun. J. Miliauskas, pamatęs 
mane, pradėjo bjauriais žodžiais 
ke.kti manę ir kongregaciją. Jo 
asistentas jaunas kunigas, vie
ną žodį tardamas lietuviškai, o 
3 ar 4 anglų ka.boje, kiek tik 
žinojo, tą išspiovė, kaip ant 
Kristaus prie Piloto. Norėjo 
mane išgąsdinti. Paliepė detek- 
livams, kad mane nuvestų į po 
liciją, uždarių ka ėjime.

Nuvykus į policiją paaiškėjo, 
kad tai buvo kun. Miliausko ar 
ka nederi jos parėdymas, kurio 
kun. J. Miliauskas aklai paklau
sė. Čia policijos kapitonas, ma
ne pamatęs, nustebo ir, nematy
damas pagrindo mane areštuo-

COOK COUNTY 
PASIŪLO

A T I MT Ų AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkte garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
G ALI. E IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

gerą 
liku-

PER

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00

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

- and ------
LOAN ASSOC1AT1ON of Chieago 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
SAVINGŠ FEDERALLY 

INSURED

nelankė ir dabar nelanko. Čia nistai turi paėmę jas į savo glo- 
Kunigų Vienybei reikėtų pir- bą. Bet yra ir tokių vietų, kur 
miausia nukreipti savo veikimą, dar nevėlu ir šiandien butų ga- 
Tokių lietuvių kolonijų padėtis Įima įsteigti gražias lietuvių pa- 
atitinka misijų kraštų padėčiai, 
Turėtų pasiųsti ten savus žmo
nes, surasti jiems lėšų nors pra
džiai iki toksai misionierius su
ras vietoje šaltinį pats isšilaiky- 
ti. Tačiau K. Vienybei tas ne 
galvoje, nes nenumato čia sau 
jokio pelno, gi Dievui garbes 
ar pasidarbavimo tėvynei irgi 
netrūksta.

Liberalizmas, materializmas 
ir atšalimas prie viso, kas šven
ta ir prakilnu, didžiumą Ame
rikos dvasiškijos iki kaulų yra 
persunkę; nestebėtina todėl, kad 
šiandien kaip senesnioji, taip ir 
jaunesnioji karta, su mažomis 
išmintimis, eina prie dvasinio 
janki o to. Senesnioji karta dau
gumoje pasidavus materializ
mui, o jaunesnioji įvairios rų
šies sportui, pamynę po ko j ų 
aukštesnį savo pašaukimo tiks
lą, kuris jau baigia išgaruoti. 
Jeigu ir pasitaiko jų tarpe pra
kilnesnių įdėjų bei norų dvasiš
kis, tai arba turį pasiduoti jų 
takai ir pusti į jųjų pučiamą 

dūdą, ir tuomet gali tikėtis jų 
paramos, arba vadovaudamasis 
prakilnesniais tikslais, žodžiu ir 
darbu nuo jųjų skirsis, ir bus 
niekinamas, šmeižiamas ir ne
kenčiamas. Tokių atsitikimų 
jau turime, kur šiaip dori ir 
prakilnesnių už juos minčių ku
nigai, pasauliečiai ar vienuoliai 
tokio likimo nuo jų susilaukė. 
Jie deda visas pastangas per sa
vo pažįstamus įtakingesnius as
menis paveikti į vietos vysku
pus, kad jie negautų toje ar ki
toje vyskupijoje vietos, nepai
sant to, kad ir tektų kažkaip 
tokiam kunigui, pasauliečiui ar 
vienuoliui nukentėti.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi 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

- . . T- - -............... *

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

SUPPLY COMPANY Not inc.

10 West 18th Street 1STATEAISTREET °
Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos | jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildomą... 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI— 36 MENESIAI IS

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

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

Drąsiai galiu tikrinti, kad di
desnė lietuvių kunigų dalis dau
giau ar mažiau varo iš tau tini
mo darbą. Jų darbams užjau
čia ir pritaria vielos vyskupai, 
o prakilnesnių norų kunigams, 
kurie visuomenėje turi pasitikė
jimą ir kairiuos norėtų turėti 
savo vadais, neįmanoma gauti 
vyskupo paskyrimas.

Dar daug turime vietų, nema
žų lietuvių kolonijų, kur gali
ma butų sutverti gražias para
pijas. Yra ir kunigų, neturinčių 
pastovių vietų, kurie fnėgino 
prašyti vieno ar kito vyskupo 
leisti jiems organizuoti ten pa
rapijas. Visuomet tos vyskupi
jos kunigai užprotestuoja ir 
vyskupai neleidžia. Dažniausia 
ir vietos kunigams jokios nau
dos nėra, nes dėl tolimo susisie
kimo žmonės jų banžyčių ne
lanko. Nepriklauso ir nelanko 
svetimtaučių bažnyčių ir jų dva
siniais reikalais niekas nesirūpi
na. Užtenka tuomet vieno kito 
bedieviuko, komunisto, kuris 
patraukia musų žmones savon 
pusėn, sutveria antireliginės 
kuopeles, kas sekmadienį salėse 
daro jiers paskaitas, nukreiptas 
prieš religiją, ir taip žmonės 
dingsta. Tokių vietų jau yra, 
kaip tai: San Francisco, Los 
Angeles, Seattle, Portland, Ta-

ra pi jas: Linden, N. J., Kearney, 
N. J., Trenton, N. J., Port Am- 
boy, N. J., New York, Yonkers, 
N. Y., Cleveland, Ohio net dvi, 
Pliiladelpliia, Pa., West Frank-' 
fort, Melrose Park, Aurora, III.

Airiai vyskupai priešingi 
lietuviams.

Nekalbant apie kunigus pa
sauliečius, net musų kongrega
cijai ir tai neduoda leidimų rū
pintis tų vietų lietuvių dvasi
niais reikalais. Vienoj vietoj pa
tys žmonės kreipėsi į vyskupą, 
kad leistų man rūpintis jųjų 
dvasiniais reikalais, nes senes
nieji nusiskundė nemoka kitų 
kalbų. Vyskupas jiems pasakė: 
jaunesnieji gali eiti į airių baž
nyčias, gi senesnieji, jei per 20 
metų gyvendami Amerikoje ne
išmoko anglų dalbos, “go to 
heli”.

Kai kurių skelbimas, kad lie
tuviai Amerikoje, kaip tauta, 
po kelių dešimčių .pietų išnyks, 
tai kam jais besirūpinti? Tai 
reiškia, kad dar nemirusius rei
kia jau laidoti. Bet ne, — rei
kia dėti visas /^pastangas, kad 
nors jau ir sergančią musų tau
tą, gydyti tautiniai ir religiniai. 
Dar ačiū Dievui, turime jėgų, 
kad kol gyvensime, galėtume iš- • * *1 laikyti tautinę sąmonę. Tik tos 
musų jėgos veržiamos vis ačiū 
musų pačių vadų kunigų, pa
skendusių tautinio ir tikybinio 
nupuolimo juroje. Toje pačioje 
juroje jų pačių leidžiamas bur
bulas su putojančia banga tik 
laikinai kreipia į savo dėmesį. 
Susitikus su stipresne priešinga 
jėga ji nyksta, kol vėl čia ar 
ten neiškils. Pavyzdžius turime 
Meksiką, Ispaniją. To paties su
silauks ir Amerika, jei neims 
iš tų kraštų sau pamokos.

Neabejoju, kad žinote ir turi
te žinių apie mano įsteigtą ir 
iki šiol vedamą šv. širdies Jė
zaus Meilės Kongregaciją. Ją į- 
steigiau 1925 metais. Gavau iš 
Romos Cannonicona erectio- 
nem eum domo matrici in 
Westville, III. Tikslas — rūpin
tis specialiai Šiaurės Amerikon 
lietuvių dvasiniais reikalais. 
Westville, III., vyskupas Ed- 
mund Dunne, D. D., gavęs 
Scrantono vyskupo Hobano pra
šymą duoti jam lietuvius vie
nuolius jojo vyskupijon, patarė 
man palikti pas jį vieną kitą 
kunigą su noviciatu Westville, 
III., ir atidaryti antrą šaką 
Scrantono vyskupijoje; ten pat 
esančią koplyčią vyskupas pa
vedė kongregacijos žinion. Čia 
perkėlėm ir noviciatą. Netrukus 
miršta Scrantono vyskupas Ho- 
ban ir į jo vietą paskirtas vys
kupas O’Reilly. Jis pirmiausia 
pareiškė mums, kad mirusio 
vyskupo norai ir pažadai sykiu 

; su juomi palaidoti; atima ko
plyčią ir nebeleidžia ja naudo
tis. Netrukus ištiko gaisras, su
naikindamas vienuolyno pasta
tus. ‘Tuomet kreipėmės į kata
likišką visuomenę, prašydami

1 ■ — -- ---- --------  ' ' , reikalams įteikdamas .$5.00 ir
lyną. Gavau pažadus iš Anieri- pasakė: Meksikoje ir Rusijoje 
konų turtuolių, kurie apsiėmė katalikus persekioja bedieviai, 
padengti visas statybos išlaidas, gi čia pati dvasiškija vieni lai
duodami visą medžiagą ir rei-jtus persekioja.
kalingą sumą pinigų. Tuo re-Į (Bus <Iau jau)
imantis, spaudoje pranešiau vi-i 
suomenei, kad sudegusius vie
nuolyno trobesius rengiuosi 
greitu laiku atstatyti. Kunigai, 
pastebėję spaudoje, kad Harvey 
Lake, Pa., vienuolynas bus at
statytas — rodosi, kad perkūni
ja juos trenkė. Pradėjo iš alto
riaus keikti kun. L. S. Brigma- 
ną ir kongregaciją, visokiais ne
švariais žodžiais vadinti, prašo 
žmonių, kad neaukotų (labiau
sia kun. J. šupšinskas).

Kunigas norėjo suareštuoti 
kunigą

Vieną gražią dieną atvyksta 
pas mane 4 detektyvai ir pareiš
kia, kad kun. J. Miliauskas, šv. 
Trejybės par. klebonas, Wilkes- 
Barre, Pa. sumislijęs mane areš
tuoti.

Aš ir du kiti vyrai sumanėme 
važiuoti į Wilkes Barrę. Aš jų 

— -■■■■r—. .............. I, .. ........

— iš stoties —

W.G.E.S

Del Apšildymo 5 Kambarių $49.50

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

Išgirsit 
muziką

Kasdien 
iki

ROOSEVELTFURNITURECO.
1 t ' • '.A.,,'“ ■ 2Į; ' <4

2310 ROOSEVELT ROAD . SEELEY 8760Į

Vardas.

Adresas.

Miestas.

Valstija

|

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chieago, DL

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

UVUlUVj JL Ui tirt1114; Art i lAlKlOlvCg ViOUUlIlVliy, LIrtllAA

coma, Kearny. Ten jau komu- pagalbos padėti atstatyti vienu-

ŠIS BANKAS
Pasiūlo
MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
• Naujų Namų
• Refinansavimo
• Pirkimų

PO

Apdrausta Morgičių Sistema

Chieago City Bank 
and Trušt Company 
HALSTED PRIE 63-čios GAT.

Tel. Wentworth 8800 
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys.

ALIEJINIAI
PEČIAI

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

MADŲ

Visokių IšdirbysciųPasirinkimas
Aliejinių Pečių

Del Apšildymo 3 Kambarių. $29.50

Didelis

• Tik 10% įmokėti, o likusius ant lengvų 
išmokėjimų
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-APŽVALGA (Pažinkime musų Lietuvą
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Iš Lietuvos

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

Dažnai kalbame visos Lietu
vos vardu, bet jos tikrai nepa- 

Į žįstame. O jei ir daug kų žino- 
įme, tai esame primiršę, todėl

ginti su prieškarine Lietuva, tai 
jie bent dešimts kartų dabar 
yra didesni, o kai kuriais atsiti
kimais šimtų ir daugiau.

O štai susisiekimo srityje, tai 
autobusų‘ir dalinai automobilių 

į prieš karų visai Lietuva kaip ir 
neturėjo.

Tai vis įdomus skaičiai, ku
rie labai daug kų pasako.

Kada nors teks prie šių skai
čių dar grįžti ir žymiai plačiau 
apie juos pakalbėti. Dabar jie

tai niekas nebūtų drįsęs kištis 
į jos vidaus reikalus*

Kodėl, be to, nepriminti tol 
fakto, kad Rusijos bolševikai . t .. , ,, . . . ■
vedė per metę metas atkaklu Paartu iaiks nUo laiko karką 
kovą prieS Vofcietijoo demokra- P*-“*1- kad musų akyse tik- 
tinę respubliką ir padėjo Hitle- r e^.s vaiz<^as
riui ją sunaikinti. Jeigu Man* .y^s.įa! VISk° nesugraibys, 
Idlėn nebūtų Vokietijoje nacių vlsk« ,S,ka.rt1° neapskaičiuosi o 
diktatūros, tai nebūtų buvusi to, skaičių gausybė tik dar 
pagrobta Austrija, nebūtų buvu- lablaU .m,us "“vargintų, šiuo 
si sudraskyta Čekoslovakija - lkar‘u keletas pastabų iš Lietu- 
ir nebūtų dabartinio Europos Ivos statistikos. Lietuvos finan- 

sų ministerija kas mėnuo lei- čia tik trumpai suminėti, kad 
džia Statistikos Biūletinį. Tai kaip kų iš Lietuvos gyvenimo 
kruopščiai >redaguojamas leidi- prisiminus ir juos prieš savo a- 
nys. Jame visuomet telpa įdo- kis turėti.
mus skaičiai, kurie daug ką Viena tenka čia pridurti, ka^ 

Tik mokėk ir norėk Lietuvoje kaip matote, statiste 
[tuos skaičius skaityti ir juos su- ka gana kruopščiai vedama. Te- 
gretinus tam tikras išvadas da- gu ji nėra visai tiksli, bet ji vc- 
ryk. dama, o jau ateityje visi tie;

štai jau išėjo šių metų Sta- trukumai bus išlyginti.
tistikos Riuletenio Nr. 7. Jame, Juk supraskite, kad tai dide- 
kaip ir kituose numeriuose yra lis ir tikrai sunkus darbas sa- 

kad per pau8 gatisios ir įvairios medžią- kyšime, suskaityti, kiek Lietu- 
kitus va-kos* ' v°je esama gyvulių, net nami-
galės ir Nagi, mėginkime kaip kų įsi-lnių paukščių.

dėmėti ir pasekime Lietuvos Betvistikiršiojesrityjemė- 
gyventojo kai kuriuos turtus ir ginama apskaityti, kiek jų tu- 
jo finansinį pajėgumų. rimą, žinoma, tie skaičiai nega-

Skaitykime, kad Lietuvoje y- Ii būti visai matematiškai tik
ra apskritai du milijonai pen- siųs. Juk ne visi gyventojai ran
ki šimtai tūkstančių gyventojų.

Tai įsitikinkime, kų Lietuvos] 
kiekvienas gyventojas turėjo 
šių metų liepos mėn. pirmų die
nų.

Bet turėkime galvoje, kad tie 
skaičiai yra apytikriai. Čia ma
tematiško tikslumo mes nesilai
kome.

j Penki Lietuvos gyventojai šių 
metų liepos mėn. pirmų dienų 
turėjo vienų arklį, nes viso ta 
dienų arklių Lietuvoje butą 
520,710,

Du gyventojai turėjo viena 
galvijų, nes jų Lietuvoje visoi 9
yra 1,103)550. Dviem gyvento- IlIIlVIlcll
jams teko viena avis, nes jų bu- A O* &______
ta .1,223,600. Taip pat dviem gy-L, . . imne-ns irali
ventojams teko po vieną kiau- Klek metU znWus San 
lę, nes jų butą 1,117,080. Vie- gyventi
nam gyventojui teko ne daugiau Dažnai sutinkame laikraš- 
kaip viena višta, nes jų iš visoLiuose> kad Albanijoje, Bui- 
1,996,800. Trims gyventojams. garijoje ar Kinijoje gyvena 
tenka po vienų žųsį, nes jų bu- žmonių, turinčių 110, 120 ar 
ta 848,360. Kiekvienam gyven- netgį 130 metų. Vienas Heidel- 
tojuj įvairiais javais užsėtos kergo mokslininkas-fiziologas, 
žemės ploto tenka po vienų ha. vardu putter, kuris ilgesnį lai- 
Visas užsėtos žemės plotas šie-ktyrinėjo žmonių amžiaus 
kia 2,232,900. Pūdymo šešiems i]gumą, yra pareiškęs, kad 
žmonėms tenka po vienų ha, laikraščiuose paduodamoms

AR PASAULIO KARAS 
BUVO SUSTAB

DYTAS?

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:
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$5.00

Pusei metų ___  2.75
Trims mėnesiams ________  1.50
Dviem mėnesiams_______1.00
Vienam mėnesiui---------------- .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ............ ....------------ $8.00
Pusei metų --------------------- 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Metams

Rusija tykoja grobio

Apie sovietų Rusijos rolę dabartiniame Europos kon
flikte ėjo visokių gandų. Kų ji ketina daryti, dar ir šian
dien nėra pilno aiškumo. Bet jau galima pasakyti tikrai, 
kad ji nėra bešališka.

Maskvos simpatijos yra neabejotinai palinkusios vo
kiečių pusėn. Jau tas faktas, kad jos militarinė misija 
yra Vokietijoje, rodo visai aiškiai, kad ji palaiko daug 
artimesnius ryšius su naciais, negu su nacių priešais.

Vakar telegramos iš Europos pranešė keletą reikš
mingų žinių. Viena jų (iš Maskvos) sako, kad sovietų 
valdžia susitarė su Japonija paskelbti mūšių paliaubas 
Mandžurijos-Mongolijos fronte; o po to busianti pasira
šyta sovietų-japonų nepuolimo sutartis, panaši į sovietų- 
nacių sutartį.

Sutaikyti Rusiją su Japonija stengėsi naciai. Šita tai
ka reikš, kad Maskva atiduoda japonams smaugti Kini
ją, o ji pati turės “laisvas rankas” Europoje. Ką gi ji Eu
ropoje veiks?

Kitos žinios rodo, kad sovietų valdžia jau veikia ka
ro pafrontėse. Ji mobilizuojasi ir siunčia kariuomenės su
stiprinimus prie vakarų sienos. Kai kurie koresponden
tai spėja, kad rusų armija įsiverš Lenkijon, kai tiktai vo
kiečiai pasieks sovietų teritoriją.

Lenkijos padalinimas?

Maskva su Berlynu esą susitarę pasidalinti Lenkiją. 
Vakarinę Lenkijos dalį, kartu su Dancigu ir Pamariu 
(“koridorium”) pasiimsiu vokiečiai, o rytinę — rusai, p 
Lenkijai busiąs paliktas tiktai trečdalis arba kętvirtada* 
lis jos buvusios teritorijos.

Pranešama, be to, kad jau eina tarp Vokietijos, Lie
tuvos ir Rusijos derybos dėl Vilniaus ir Vilniaus krašto- 
Sakoma, kad to krašto reikalauja Lietuva, bet bolševikai 
tam priešinasi. Jie norį priskirti Vilniją prie sovietinės 
Baltgudijos! O Rygoje kalbama, kad Maskva planuoja 
pagrobti visas Pabaltės šalis — vadinasi, atsteigti seną
sias cariškos Rusijos sienas.

Atskirtoms nuo Lenkijos žemėms Stalinas jau esąs 
paskyręs ir komisarą — Karlą Radeką, kuris buvo Mas
kvos “Izvestija” redaktorius, bet tapo “išvalytas” ir gavo 
10 metų kalėjimo “šnipų byloje” (kiti jo draugai, kuriuos 
jisai išdavė, buvo sušaudyti). Jisai jau išvažiavęs į Mins
ką. ;

Pagalios, pranešama iš Londono, kad Anglijos val
džia rimtai svarsto karo su Rusija galimumą. Jeigu so
vietų armija įsiveržtų į Lenkiją, tai anglai ir francuzai 
tuojaus paskelbtų Sovietų Sąjungai karą. ,

Tai ve, kas vystosi iš Maskvos sutarties su Hitleriu. 
Dabar jau yra visai aišku, kad ta sutartis buvo įžanga j 
naują j j pasaulio karą, ir yra labai galimas daiktas, kad 
šitame kare Stalinas bus aktingas Hitlerio talkininkas, 
užimdamas fašizmo “ašyje” Mussolinio vietą!

Ar Stalinas žengs šitą paskutinį žingsnį ir galutinai 
suriš savo likimą su Vokietijos fašizmo likimu, bus ma
tyt neilgai trukus. Jeigu jisai tai padarys, tuomet dabar
tinis Europos karas, iš tiesų pavirs mirtina kova tarpe 
demokratijos ir diktatūros.

Vistiek mes nenustojame vilties, kad demokratija 
pergalės.

Turime neužmiršti, kad dabartinis karas bus nu
spręstas ne Varšuvoje, ne Lvove ir ne Brest-Litovske, 
bet vakarinėje Europoje.

K LIETUVOS
KAUNAS. — Vokietijos įga

liotas ministras Lietuvai dr. 
Zechlinas apsilankęs Užsienių 
Reikalų ministerijoj pareiškė 
Vokietijos vyriausybės vardu, 
kad Vokietija respektuos Lietu
vos neutralumų. Taip pat Vo
kietijos valstybės sekretorius 
von Weiszaeckeris, priėmęs Da
nijos ir Lietuvos ministrus 
Berlyne, jiems pranešė, kad 
konflikto atveju Vokietija 
gerbs tų valstybių neutralumų.

Ch. Pušynas “Keleivyje” ra
šo:

“Pereitą karą sustabdė varg
dienių ranka — Rusijos liau
dies sukilimas.”
Bet argi pereitasis Pasaulio 

karas buvo sustabdytas?
Jisai sustojo ne tuomet, kai 

Rusijoje įvyko revoliucija (1917 karo!
m.), bet tuomet, kai Vokietija, 
nepajėgdama ilgiau kariauti, 
priėmė Santarvės valstybių pa
liaubų sųlygas, kurias buvo su
formulavęs prezidentas Wilso- 
nas. Tai įvyko 1918 m. lapkri
čio 11 d.
. Tiesa, Rusijos bolševikai, su
kilę prieš Laikinųjų Revoliucį 
nę Rusijos' vyriausybę (spalių- 
lapkričio mėn. 1917 m.) ir pa
sigrobę valdžių į savo rankas, 
pasitraukė iš karo ir pasirašė 
atskirų taikų su Vokietija Brest- 
Litovske. Bet tai karo nesustab
dė, o greičiau jį prailgino. Nes 
kai Vokietija rusus paklupdė ir 
privertė juos maitinti Ukrainos 
duona kaizerio armijas, tai Vo
kietija pasijuto esanti stipresnė 
ir su nauja energija puolė fran- 
cuzus ir anglus vakariniame 
fronte.

Ėmė apie metus laiko, iki 
anglai ir francuzai su Amerikos 
pagalba vokiečius, galų gale, 
sumušė ir privertė pasiduoti.

LENINAS IR STALINAS
Tai, kų Leninas anųmet pada

rė Brest-Litovske, po trejų su 
viršum metų karo su kaizerine 
Vokietija, Stalinas dabar pada
rė Maskvoje, dar karui neprasi
dėjus su hitlerine Vokietija: ji
sai pasirašė su ja separatinę tai
kų.'' '•

ratifikuota, Hitleris pasiuntė sa
vo armijas Lenkijon, norėda
mas pirmiausia jų sutriuškinti, 
o paskui visomis jėgomis pulti 
franeuzus ir 
fronte.

Ch. Pušynas
“Kaip čia

Rusijos buvo mokinamas, 
kad fašistas, nacis yra tavo 
priešas, kad su juo taikos ne
gali būti... Bet dabar, sutartį 
ratifikuojant, Molotovas pa
reiškė, kad ‘Sovietų Rusijos 
liaudis ir Vokietijos liaudis 
džiaugiasi tokių didelių vals
tybių taika.’ Vakar kalbėjo 
apie gynimų demokratijos, a-* 
pie kovų su fašizmu, o šian
dien jau džiaugiasi padarę 
‘taikų’ su aršiausiu demokra
tijos priešu, kuris trempia 

< jau žmogiena dvokiančiais 
batais Lenkiją, o ryt poryt 
sutremps kitų silpnesnę tau-

anglus vakarų

teisingai sako:

seniai Sovietu

su- 
Ll. 
vėl 
pa-

Iš smurto gimusi, Rusijos bol
ševikų valdžia vedė smurto po
litikų namiek ir užsieniuose, ir 
tuo budu jHstiprino smurto jė-. 
gas visose šalyse. Stalino-Hitle'to
rio susitarimas yra natūralūs 
šitos smurto politikos vaisius.

DAR VIS MULKINA 
PUBLIKĄ

tais
mas 
mas 
kva

da butinu pranešti kiek jie turi 
gyvulių ir, sakysime, net vištų, 
ar žąsų. Tikrumoje, kaip vei- 
nų, taip ir kitų bus žymiai dau
giau.

Bet vis dėlto jau šis tas ir 
čia padaryta, šiokie tokie skai
čiai yra ir iš tų skaičių galima 
daryti vienas, ar kitas > išvadas 

į ir samprotavimus.
Tai tiek apie Lietuvos šiokių 

tokių statistikų.
Įspėju, kad ji yra apytikri ir 

matematiškai nėra visai tiksli.

KAUNAS. — Nežiūrint labai 
temptos politinės padėties Eu

ropoje, Lietuvos prekybos ro- 
dyklis yra gana geras. Lietu
vos eksporto vertė 1930 m. bu
vo pasiekusi aukščiausio laip
snio nuo pat nepriklausomybės 
pradžios. Tai buvo 333,7 mili
jonai litų. Po to užėjusi ir Lie
tuvoje ūkio krizė eksportų 
mažino iki 147,2 milijonų 
Nuo 1935 m. eksporto vertė 
pradėjo kilti, kol 1938 m.
siekė 233,2 mik Lt. sumos. 
Toks Lietuvos prekybos atku
timas ypatingai reikšmingas, 
kadangi kituose kraštuose tas 
atkutimas arba buvo žymiai 
lėtesnis, arba žengė net atgal. 
Štai pasaulio prekybos apyvar
tos vertė 1937 metais’ sudarė 
1929 metų indekso (100) tik 
46,3 taškus, tuo tarpu Lietu
vos—sudarė 69,4 taškus. Gi 
1938 m. pasaulio prekybos ver
tė besudarė tik 40,2 (vadinas, 
žengė atgal), o Lietuvos—suda
rė 73,0 taškus. Palyginant su 
Baltijos valstybių užsienių pre
kyba, Lietuvos užsienių preky
bos apyvarta 1937- m. buvo 
42L milijonai Lt, o 1938 m. 
jau 457 mik Lt., vadinasi Lie
tuvos prekyba 1938 m. pakilo, 
gi Latvijos ir Estijos 1938 me
tų užs. prekybos apyvarta ne 
tik nepakilo, bet dar smuko. 
Štai duomenys: Latvijos užs. 
prekyba 1937 m. buvo 492 mi
lijonai latų, o 1938 m. 454 mik 

, latų, Estijos—1937 m. buvo 
217 milijonų kronų, o 1938 m. 
211 mik kronų.

KAUNAS. — Žydų spaudos 
žiniomis Klaipėdos krašte tebe
su pasilikę privatinių Lietuvos 
piliečių judomojo ir nejudomo- 
jo turto apie 100 milijonų litų 
vertės. Apie 80 nuoš. to turto 
priklauso žydų tautybės asme
nims.

KAUNAS. *— Alaus gamyba 
šiemet padidėjo 11 nuoš., taba
ko pagaminta 6 nuoš. daugiau, 
degtinės parduota 4 nuoš. dau
giau, bet degtukų suvartojimas 
sumažėjo 8 nuoš. ir vyno ga
myba sumažėjo apie tiek pat.

Aiškus dalykas, kad ta Hitle
rio “taika” su Stalinu buvo rei
kalinga nacianis, kad jie galė
tų, sutriuškinti Lenki jų, o pas
kui atkreipti visas savo jėgas 
prieš demokratines vakarų Eu
ropos valstybe^. Ta “taika” bu
vo pirmas žingsnis į antrųjį Pa
saulio karų.

Bet labai keista, kad “Kelei
vio” redakcija dar vis ieško 
“pateisinimų” Stalinui. Ji pri
mena Ispaniją, Čekoslovakiją, 
lenkų karų prieš Rusiją (1920),. 
Santarvės intervencijų ir 1.1

Tačiau, jeigu jau norima ra
šyti “bešališkų istorijų”, tai ko
dėl nepriminti to fakto, kad 
bolševikai Rusijoje nuvertė Vy
riausybę, sudarytų iš demokra
tinių partijų atstovų ir turėju
sių Darbininkų Atstovų Tarybos 
paramų, ir kad jie išvaikė visų 
žmonių išrinktų Steigiamąjį Sti
rnų? Juk šitais smurto žygiais 
bolševikai įstūmė Rusiją į pipe
tinį karą ir davė progos įsikišti 
kitoms šalims. Jeigu Rusija bu
tų turėjusi demokratinę valdžią, 
paremtą žmonių pasitikėjimu,

Komunistai mano, 
akis meluoti ir kartu 
dinti “melagiais”, jie 
toliaus mulkinti publikų.

Jie dabar susiriesdami plusta 
buvusį savo lyderį Gitlowų, ku
ris kongresiniam Dies’o komi
tetui išdavė daug komunistų 
partijos slaptybių. Jisai viešai 
liudijo, paremdamas savo žo
džius dokumentais, kad nuo pat 
pradžios Amerikos komunistai I 
buvo šelpiami Maskvos pinigais. 
Kai Maskva dar neturėjo dole
rių, tai ji per savo agentus siųs
davo Amerikon deimantus, ku
rie čia būdavo parduodami ir 

pinigais buvo finansuoja- 
visas bolševikiškas,» veiki- 
šioje šalyje. Vėliau Mas- 

jau , siųsdavo čia dolerius;
o kai dolerių j jai pritrukdavo, 
tai jos žvalgyba padirbdavo 
falŠyvų pinigų ir jais apdalin
davo komunistų partijas, jų tar
pe ir Amerikos komunistus.

ęitl6was!fparodė, be to, kad 
Amerikos kęmunistai važinėja į 
Maskvą padirbtais pasais; kad 
jie savo partijos tikslams su
vartojo pinigus, kurie buvo su
rinkti Rusijos badaujančiųjų 
žmonių šelpimui; kad visa eilė 
komunistų “veikėjų” Ameriko
je dirba už algų, kaip sovietų 
Žvalgybos agentai; kad sovietų 
diplomatiniai ir prekybiniai at
stovai Amerikoje apgaudinėja 
šios šalies valdžių, slaptai tar
pininkaudami tarp Maskvos ir 
komunistų partijos (perduoda
mi jiems sovietų valdžios pini
gus ir instrukcijas), nors Lit- 
vinovas, pasirašydamas sutartį 
su Amerika, pasižadėjo, kad 
Maskva į šios šalies vidaus po
litikų nesikiš.

Kai Gitlowas iškėlė šitas so
vietų valdžios ir jos agentų šu
nybes aikštėn, tai komunistai 
savo senu įpročiu šoko Gitlowa 
niekinti ir plušti tuos laikraš
čius, kurie jo parodymus pa
bartojo. Girdi, Gitlowas esąs 
“niekšas”, be “sąžinės”, “bra
das”.

Bet tas “niekšas” ir “bradas” 
buvo vienas svarbiausiųjų ko
munistų partijos steigėjų — ar 
netaip?

Per ilgus metus jisai buvo 
komunistų partijos centro ko
miteto narys ir jos “politinio 
biuro” narys — ar ne taip?

Jisai už tos partijos idėjas
sėdėjo apie trejetų metų kalėj1'- arkljais važinėti. Kasdien Lietu- 

JL<Jmunistą spauda jį uz voje vestuvių būva 63, kasdien 
tai kėlė į padanges, kaip vienų gimsįa igg žmonės, miršta — 
savo labiausiai pasišven usių L^ Kasdien Lietuvoje gaisrų 
darbuotojų ir vadų - ar ne L keturividutinio nuostolio

i. , ., . verte 24,710 litas. Kasdien Lic-
Jrsai du kartu kandidatavo L VQS gyVen^ojai pjeno į pieni- 

koįriunistų partijos ąąrašu j J* Les pristato 1,342,710 litrų, žu- 
V.^ vicė-prezidentus ■ ar ne Lų kasiden sugauna 300 kilo-

,alP • ................ „ „ gramų, kurių verte siekia 840
Tad, jeigu jisai yra meksas Apgraibomis ir apytikriais 

it brudas , tai kas yra ta ko- Lkaičiais taip atrodė Lietuva lie- 
iiiunistų partija? pos mgn pirmai dienai, čia ne

“ ' ' _ “ 1 viskas išvardyta, ne viskas ap-
Skeibimai Naujienose skaičiuota, bet tik kaip kurios
duoda nauda dėlto, pastabelės iš Lietuvos gyvenimo 
■kad pačios Naujienos paimtos, bet ir jos labai daug 
[yra naudingos. [M sako-Jei tuos skaičius suiy-

KAUNAS. — Tautos ūkio 
taryba ir krašto statybos ko
mitetas dabar atostogauja ir 
pradės posėdžiauti tik rugsėjo 
mėn. Tačiau nežiūrint į tai, da
bar aptariama eilė pirmaeilių 
ūkiškų reikalų. Pirmoje eilė
je dabar vyksta pasitarimai dėl 
šių metų derliaus realizavimo 
ir kt. Speciali komisija Kdabar 
rengia i Lietuvos industri^izaci- 
jos planų. Komisija valdininkų 
atlygininmui pakeisti posė
džiauja po kelis kartus j sa
vaitę. Lietuvos Banke dažnai 
įvyksta svarbus pasitarimai 
krašto finansų politikos ir ben
drais ūkiškais klausimais. Lie
tuvos Banko valdybos nariai 
pilname sąstate dirba, niekas 
neatostogauja. Po ligos jau grį
žo į bankų ir direktorius dr. 
Zaunius. Prekybos santykiams 
su užsieniais tirti komisija ir 
U. R. Ministerijos ekonominis 
departamentas ruošia medžia
gą.

žmonėms tenka po vienų ha, laikraščiuose
nes tokio pūdymo butą 402,600. žinioms apie žmonių amžiaus 
Ariamos žemės kiekvienam gy- ilgumų negalima tikėti. Profe

sorius matematiškai pagal sta
tistikos duomenis yra apskai
čiavęs, kad 107 metų amžiaus 
žmogus sutinkamas kartų per 
226 metus, 108 metų amžiaus 
—kartų per 230 metų, o 110 
metų amžiaus esąs aukščiau
sias žmogaus amžius. Prof. 
Putter pažymi, kad daugumo
je atsitikimų labai sunku pa
tikrinti senų žmonių amžiaus. 
Labai dažnai, ypač Balkanuo
se tai padaryti esą visai ne
galima, nes prieš šimtų metų 
ten nebuvę dar tinkamo žmo
nių surašinėjimo knygose kri
kšto metu. Tais gi atsitikimais, 
kada senelio amžius galima 
patikrinti, pasirodo, kad ta
riamai labai senų žmonių esąs 
daug mažesnis. O kad jų am
žius paduodamas labai senas, 
prašoksiąs 120 ir 130 metų, 
tai esą todėl, kad seni žmonės 
mėgstą sau pridėti metų. Pav- 
neseniai per gyventojų sura
šymų Bavarijoje 27 žmonės 
pasakė, turį daugiau nei 100 
metų. (Patikrinus gi metrikų 
knygas pasirodė, kad tik viena 
moteris turėjusi, iš tikrųjų, 
100 metų, o iš jų tarpo 15 žm. 
neturejęj netgi 90 metų. Se
niausias žmogus, kurio gimi
mo metai patikrinta, esąs bu
vęs anglų chemikas Chevrey, 
kuris gyvenęs 103 metus 
(1786—1889). Putter pastebi, 
kad ligi šiol nė karto tikrai 
nenustatyta, kad kuris nors 
žmogus gyventojų daugiau nei 
110 njetų. Taigi ilgiausias am
žius esąs 110 metų.

ventojui tenka po vienų ha, nes 
jos butą 2,630,950. Degtinės per 
šešis mėnesius šešiems gyven
tojams pagaminta vienas litras. 
Per tų laikų kiekvienas gyven
tojas prekių pardavė už ketu- 
riasdešimts litų ir užpirko už 
trisdešimts penkis litus.

Bankuose ilgalaikių indėlių 
kiekvienas gyventojas turėjo 
septyniolika litų ir trumpalai
kių indėlių keturiasdešimts litų.

Pinigų apyvartoj turėjo kiek
vienas gyventojas 93 litus. Pra
gyvenimui kiekvienas turėjo į 
dienų išleisti apytikriai du litu. 
Už tuos du litu jam reikėjo pra
misti, apsirėdyti ir butų pasam
dyti.

Viso automobilių Lietuva lie
pos pirmų dienų turėjo 1,854, 
autobusų — 294, autosunkvežir 
mių — 627 iri motociklų—1410.

Kaip matotd, Lietuva nėra la-

KAUNAS. — Laikydamasi 
griežto neutralumo politikos 
dabartinio tarptautinio įtempi
mo metu, Lietuva, kitų neutra
lių • kraštų pavyzdžiu, ėmėsi 
tam tikrų įstatymais numatytų 
atsargumo priemonių, stiprin
dama savo ginkluotas pajėgas, 
kad reikale galėtų sėkmingiau 
ginti savo neutralumų ir nepri
klausomybę. Todėl, pagal kari
nės prievolės įstatymų, atsar
gos karininkai ir kareiviai yra 
šaukiami karo pratimų atlikti. 
Šaukimas, tiek mokymo, tiek 
sutalpinimo atžvilgiais, atlieka
mas dalimis. Be to, turint gal
voje šį neramų momentų, kraš
to saugumo sumetimais musų 
ginkluotoms pajėgoms sustip
rinti pašaukta papildomai at
sarginių ir iš anksto nepaskelb
ta tvarka. Atsarginių pašauki
mas eina labai tvarkingai ir 
beveik nepastebimai. Atsargi 
niai stojo jiems nurodytose vie
tose nepaprastai greitai, kai 
kur po valandos laiko. Visose 
įstaigose ir įmonėse darbas ei
na normaliai, nes atsarginių 
pašaukimas dalimis nepadarė 
jokio sutrukdimo kasdieniniam 
darbui.

KAUNAS. — Plokščių apy
linkėse paskutiniu laiku atsira
do vilkų, kurie ūkininkams 
spėjo padaryti nemaža žalos. 
Vienam ūkininkui sudraskė 3 
avis.
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KORESPONDENCIJOS į

Ratine. Wis.
Šaunios Vedybos. — Daug Sve

čių iš Visur. — Lietuviai 
Smagiai Pasilinksmino

Rugsėjo 2 d. liko “amžinu 
mazgu“ surišti p-lė Rose Gle
binto su Richard Van Dyke. 
Vedybų ceremonijos įvyko 
jaunosios tėvų namuose, 1831 
Linden Avė. Nors ceremonijos 
buvo atliktos ir namuose, bet 
nebūtų buvę nė bažnyčioje 
gražiau. Tiesą pasakius, namų 
viduje viskas buvo gražiai iš
puošta ir padarytas savotiš
kas alloriukas su žvakėmis ir 
kitokiais pagražinimais. Visos 
ceremonijos vyko pagal pro
testantų tikėjimo nuostatus.

Ceremonijų metu dainavo 
p-lč Bessie Mitler “Because 1 
Lovc You Truly“ ir Ah, Sweet 
Mystery of Life“. Pajauniu bu
vo Norman Luets, o pamergė
mis Ann Globs, Adele Glėbs, 
Eleanor Zalecki ir t. t. Cere
monijas atliko protestantų ku
nigas Arms.

Žiūrovų buvo prisirinkę pil
nas namas. Tai daugiausia bu
vo gimines ir draugai. Labai 
jspudinga buvo toji ceremoni
jų dalis, kada jauniausia se
sutė Barbora (ji yra 4 metų 
amžiaus) tikrai gražiai atve
dė nuotaką prie altoriaus.

Kai vedybų ceremonijos bai
gėsi, tai visi giminės, draugai 
ir pažįstami susirinko į p. 
Džindžiletų “Dreamland“. Čia

visus svetelius sutiko gaspa- 
dinės Palutskienė, Vasiliaus
kienė ir Kovarienė. Prie stalų 
patarnavo Wanda PalutskiutČ 
ir Nellie Chivus. Visi mes bu
vome maloniai priimti ir prie 
šauniai papuoštų stalų paso
dinti. Stalai buvo apkrauti vi
sokiausių valgių ir gėrimų. Pa
sirinkimas buvo tikrai didelis i 
kiekvienas galėjo gauti tai, ko 
norėjo.

Vedybų pyragas buvo nepa
prastai didelis,—pirmą kartą 
tokį didelį pyragą mačiau. Bet 
buvo kam jį ragauti, nes sve
čių susirinko apie 200. Dau
giausia buvo olandiečių. Gas- 
padinėnis keliais atvejais sve
čius teko prie stalų sodinti.

Alutis iš bačkų bėgo tiesiog 
upeliais. Mat, “doemanai“ alu
tį mėgsta gerti. Jaunosios tė
vas Glėbas pastebėjo: girdi, 
jus, 'broliai lietuviai, palauki
te,—tegul šiandien “doemanai” 
paužia, mes susirinksime ry
toj ir tikrai lietuviškai pasi
linksminsime.

Taip ir buvo. Kitą dieną to
je pačioje vietoje susirinkome 
į pabaigtuves vieni tik lietu
viai. Na, ir pasilinksminome 
tikrai šauniai.

Iš pažįstamųjų man svečių 
buvo J. Untulis su žmona iš 
Kenosha, J. Levickas su žmo
na iš Rockfordo, M. Patašius 
su žmona ir dukteria, M. Kar- 
čauskas su žmona iš Chicagos- 
Iš vietinių J. Zaleckis su žmo
na, Ė. Wasiliauskas, K. Gili-

«

LAIKYKIT SAUGIAI SAVO VERTYBES
...DROVERS DEPOZITŲ APSAUGOS 

VAULTUOSE
Mes kviečiame jus užeiti į Drovers banką ir apžiūrėti 
jo vaultus be prievolių. Patys pamatykite tą stiprią ap
saugą, kokią galite gauti savo vertybėms apsaugoti už 

kiek daugiau kaip vienas centas į dieną.
ATDARA

KASDIEN: U vai. ryto iki 3 vai. popiet
ŠEŠTADIENI: 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL BEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

NORTHIVESTERN I

STOVE REPAIR C0.
PEČIAI IR TAISYMAI

Dirbėjai ir laikytojai visiems pečiams, Įurnasams ir boi
leriams dalių dislributoriai.

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

662 W. ROOSEVELT ROAD 312 WE8T 63rd STREET
8816 COMMERCIAL AVENUE 2323 MILWAUKEE AVENUE

Telefonas MONROE 6600

\

NAŪJlENV-AdMĖ Telephoto
Centralinė Kr a kovos stotis liko vokiečių artilerijos ir bombonešių sunai

kinta.

vus, Juozas ir Ona Glebai, M. 
Kasparaitis su žmona ir dviem 
mažom dukrelėm ir t. t.

Tai taip mes praleidome 
“Darbo dienos“ šventę.

Nors ponai Glebai ir nėra 
labai turtingi žmonės, tačiau 
gyvena jie gana pasiturinčiai: 
turi du namus ir naują aulo 
mobilį. Augina jie keturias 
dukteris ir vieną sūnų. Visi 
gražiai sugyvena ir vieni an
triems padeda.

Jaunavedžiai medaus mėne
sio praleisti niekur nevažiavo, 
o pasiliko Racine. Apsigyveno 
adresu 1758 Howol St. Jie reiš
kia didelę padėką visiems gi* 
minėms ir draugams^ iš ku
rių susilaukė labai gražių ir 
vertingų dovanų.

—M. K.

Great Falls, Mont.
Iš Los Angeles į Kanadą ir atgal

Išdirbęs per žiemą Los Ange
les miesto pieninėje, sumaniau 
aplankyti savo tėvus ir brolius, 
kurie gyvena apie šimtas my
lių į vakarus nuo Winnipego. 
Kelionę atlikau busu. Kanados 
sieną perėjau prie Emerson, N. 
D. Norėjau gauti leidimą bent 
dviem mėnesiams, bet davė tik 
trisdešimt dienų. Sako, geriau 
grįžk greičiau dirbti. O tuo tar
pu su savaisiais susitikus laikas 
labai greit prabėgo.

Visus saviškius radau sveikus 
ir gerai nusiteikusius. Javai vi
sur atrodė gražiai, nes lietus bu
vo pakankamai. Prieš pat plo
vimą užėjo dideli karščiai, tai 
šiek tiek javus apgadino.

Iš trijų atvejų teko Winnipe- 
gą aplankyti. Pasitaikė proga 
ir su naujieniačiu Kaziu Beniu- 
šiu susipažinti. Tai puikus ir at
sakingas vyras. Mane jis priė
mė, tarsi savo brolį. Supažindi
no jis mane su keliais lietuviais, 
o be to, šeštadienio vakarą nu
sivedė į lietuvių svetainę, kur 
buvo šokiai. Pašokome, pasi
linksminome ir apie dvyliktą va
landą grįžome namo. Mat, čia 
jau tai priimta, kad dvyliktą 
valandą visi skirstosi.

Buvau nuvykęs į Redditt, On- 
tario, kur tėvelis dirba prie ge
ležinkelio. Turėjau ten progos 
susitikti ir su savo giminaičiu 
Joe. Tunkiu, kuris taip pat prie 
gelžkelio dirba. Musų butas bu
vo pas tėvelio gerus draugus 
Sauleikus, kurie mus tikrai grai
žini pavaišina, širdingai jiems 
ačiū.

Grįždamas atgal į Los Ange
les sumaniau sustot Great Falls, 
Montana, kadangi dar turėjau 
iklek atliekamo laiko. Viliojo 
mane sustoti dar ir tai, kad se
niau man čia teko dirbti apie 
porą metų. Kai tik buvęs bosas 
pamatė mane, tai tuoj pareiškė: 
girdi, toliau nevažiuosi, bet tu
rėsi čia pasilikti. Dėl atlyginimo

tfGG ................................ $6.00
NUT ...........................    $6.00
BIG LUMP ..... ............... $6.00
MINĖ RtfN ...... ............*. $5.75
SCREĖNINGS ...............  $5.00

P'RKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Lietuvis Plumberis
— Laisnitiolas —

GAS MTTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRĖNGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 West 69th St.
Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

—— - - v# » > . . . . . *

1 LIETUVĄ 
KELIAUKITE VIKIN

GŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimai
Iš New Yorko Iš Gothenburg
-------—KUNGStiOLM Rūgėjo 3t 
RūgSv 27 DROTTNINGHOLM Spl 
Spalių 6 GRIPSHOLM Spalių 21 
Sp. 26 DROTTNINGHOLM Lap. 1< 
La'pkr. 4 GRIPSHOLM------------
Lapkr. 30 DROTTNINGHOLM -----
Tamstos kelionei niekas nepatar- 
nauš geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
afbft

SWEDISH-AMEfiiCAN LIHE
181 N. Afichigan Avė. Chicago, III

Jau 10 Metų Kaip 
Lietuvių Dainos 
Eina oro Bangomis

Trumpa Budriko radio 
programų istorija

Šįmet rugsėjo 17 dieną su
kanka lygiai dešimt metų, kaip 
Amerikos lietuvių visuomenė 
gavo progą išgirsti lietuvių dai
nas ir lietuvių muziką oro 
bangomis. Tą dieną 7 valandą 
vakare plaukė gražus, grynai 
lietuviškas programas iš galin
gos WLS radio stoties, šitas* 
programas bttVo gerai girdimas 
tolimose Ptinnsylvanijos it 
Connecticuto valstijų kraštuo
se. *>l »

Budriko 1 krautuvė, dienraštis 
“Naujienoš“ ir ! Majestic radio 
kompanija buvo pirmutiniai 
žmonės, kurie savo radio pro*- 
gramais praskynė kelią ki
tiems. Budrikas ir dabar, po 
dešimties metų, be sustojimo 
leidžia šituos lietuviškus pro*- 
gramus be svetimtaučių biznio 
garsinimų pagalbos.

Prasidėjus lietuviškiems pro- 
gramams, daugumas lietuvių 
įsigijo radijas ir daugelis jų po 
šiai dienai turi ir tebevartoja , 
tuos aparatus, kuriuos pas 
Budriką pirko.

Žinoma, pažanga radijų dir
binio srity j, kaip ir kiekvienoj 
žmonių gyvenimo šakoj, per tą 
dešimtį metų toli nužengė pir
myn, ir anų laikų radijai nega
li prilygti prie dabartinių radi
jų-

(Jei kas norėtų savo seną ra
diją- išmainyti į naują, tai pas 
Budriką dabar einančiame iš
pardavime, dešimties metų ra
dio programų leidinio sukakties 
proga, gaus didelę nuolaidą ir 
dar gaus gražią dovaną).

Trys “Budriko Stotys“
Budrikas leidžia radio pro

gramas iš trijų radio stočių: 
pirmadieniais ir penktadieniais 
iš stoties WAAF pusiau penktą 
valandą po pietų, ketvirtadie
nių vakarais, kaip 7 vai. iš sto
ties WHFC, ir septintadierdais' 
— 9 vai. vakare, iš galittgos sto
ties WCFL. Kitą mėnesį šitie 
septintadienio programai bus * 
leidžiami 6 valandą vakare.

Visi Budriko radio programai 
yra visų klausytojų, godžiai lau
kiami ir su atsidėjimu klauso
mi. —J#.

nesirūpink, —-.mokėsiu daugiau 
nei ten tau moka.

Taip ir pasilikau čia dirbti. 
Lietuvių šiame mieste man ne
teko susitįkti. Jei čia jų yra,, tai 
labai norėčiau su jais susitikti 
ir susipažinti. Su tautiečiais bti 
tų smagu sueiti ir pasikalbėti. ,

—Peter Karaliūnas I

DESIMTMETIN1S
IŠPARDAVIMAS

1940 METŲ RADIO MODELIAI 
IŠKRAUTI PARODAI

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
WCFL 970 k. nedėlios, vakare 9 valandą.
WAAF—920 k. Panedėliais ir Fetnyčiomis 4:30 po pietų 
WHFC—1420 k. ketverge kaip 7 vai. vakare.

RADIO JUBILIEJAUS PROGA
DYKAI! Didelis Vilnonis Blanketas, Vertas 

$10.00—Su Kiekvienu Pečium

FURNITURE HOUSE
3409-3421 SO. HALSTED STREET 

TEL. YARDS* 3088

Daugiau savybių yra įdirbta į Šį naują Quaker 
negu į bet kokį kitą šildytuvą. Specialiai išde- 
zainintas Quaker’s auksiniam jubiliejui neša 
jums šias daug, laiko ir pinigų taupymo ypaty
bes! Air-Flow Top apytakai pagreitinti... Vislia! 
Control Dial pirštais kontroliuojamas šildytuvo 
priešaky... Pyrex Flame Panel kad neštų jums 
liepsnos karštį į kambarius ... Economiser Burn- 
er žemiausiam liepsnos prisukimui... Radiato
riai for “spot” šilumai... ir Aerovex Base grin
dų kiaurpučiams sumažinti iki minimumo. Nie

kur kitur negalite gauti tokio pui
kuolio, tiek daug prasikišusių ypa
tybių, tiek būtinų! Ir nusistebėsite 
Mtyrę, kiek mažai tekainuoja to

kiam visų šauniausiam pečiui įsi
gyti.

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- 
rantudtasi Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VAROS 3408

M*.
♦ IJCONTNfiS 

HOSPITALS
SVEIKATA# klinikas

tonsilAI išimami už s-jj-SG 
SYDYMAS LIGONINĖJ
JAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje ... $ 15-0° 
ftĖtfMATIZMAS $3.00
Greitai Palengvinama... fi" 
VISAS LIGAS GYDOMA $ .00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITaL 
1966 So- KedZie Avė., Chicaro 

TeL Lawndule S727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

' FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užlai- 
iorms ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 03rd St
Cel. ENG. 5883-5846

MADOS

4203—Mergaitėms suknelė. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14
metų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blaft- 
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 Dept, 1739, 
So. Halsfed St.. Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted SU, Chicago, DL

CU |dedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No , ,

Mieros  per krattM

(Vardas ir pavardė)
’■■ ■ ■ —- ---------------------- . ......... .. .. ...

(Adrasas)
BriM ... .... .........................

(Miestas Ir valstija)
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Diena Iš Dienos
* I ■■III —

Rytoj Suskambi^ 
Vestuvių Varpai

Rytoj, rugsėjo 17tą d., su
skambės vestuvių varpai šv. 
Kryžiaus bažnyčioj* Čia sueis 
į “stonų moterystės” Antanas 
Paulson (Pavalsonis) su Anna 
Paspirgis. Po bažnytinių ce
remonijų vestuvių puota įvyks 
Liberty Hali, 4615 So. Mozart 
St. Ceremonijos įvyks 12:00 
dieną.

Jaunasis Antanas Paulson 
yra populiarus lietuvis, kuris 
gyvena ties num. 5427 So. Sa- 
cramento Avė., o jo busiančio
ji žmona gyvena prie 93rd ir 
Cottage Grove Avė. Numato
ma, kad šios vestuvės bus šau
nios, nes yra išsiuntinėti keli 
šimtai pakvietimų.

—Steponas

Šie Asmenys 
Buvo Praleisti

“Naujienų” num. 213, apra
šydamas Zigmanto ir Antani
nos Grigonių 25-kių metų ženy- 
binio gyvenimo sukaktuvių 
puotą, per neapsižiūrėjimą 
praleidau šias ypatas: pp. 
Machuliai, Kuzmai, Runelai, 
Pettiss, šakenai, Astrauskai* 
Pečiukai, Jonikai, Marcinkai, 
Prudencija Račiūnienė, Pociai, 
ir Zigmanto brolis, Juozas Gri
gonis.

Iškilmingas 
ATIDARYMAS 

4414 So. Rockwell St. 
(vyks ŠEŠTADIENI, 

Rugsčjo-Sept. 16,1939 
MUZIKA, VALGIAI, ŠOKIAI. 

Ateik pats vienas — ateikite vi
si ir smagiai praleiskite laiką.

Kviečia SINKŲ ŠEIMA.

viečiame Gegrėniškiečius, Kai 
variškiečius, žemaičius, Visus

Draugus ir Pažįstamus į

GRAND OPENING PARTY
Subatoj ir Nedėlioj

RUGSĖJO 16 ir 17

LEO’S TAVERN
935 W. 59th St

Užkandžiai dykai—^Gera Muzika
Kviečia Leo Lingis, Sav,

Taip jau ne nuo man pri
klausančių priežasčių tapo 
praleistas puotos toastmasle- 
ris Paul Šaltimieras, kuris su 
savo žmona dalyvavo, gabiai 
vedė puotos tvarką ir pasakė 
įspūdingą prakalbą.

Tadgi, šiuonii užpildau tą, 
kas nebuvo pažymėta mano 
pirmutiniame aprašyme ir ma
nau visi bus patenkinti.

—Steponas N ar kis

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
Vito Abazons, 30, su Jose- 

phine Schultz, 27
Ben Kadiera, 40, su Frieda 

Jacobs, 32
Harvey Murray, 25, su Flo- 

rencę Melkus, 22
Bernard O’Grady, 28, su Su- 

san Balczikonis, 26 '
Gene Buizin, 22, su Kathryn 

Kelly, 18
Boleslaw Gadomski, 24, su 

Mary Sabora, 22
Charles Lukin, 23, su Helen 

Jachunas, 25
Edward Junowich, 24, su Isa- 

bel Wilcoski, 21
Joseph Janulis, 23, su Helen 

Raymond, 19
* Emil Scheffler, 24, su Ste- 

phanie Žak, 23
Dominic Usalis, 30, su Jose- 

phine Conlon, 25
James Parker, 24, su Nata- 

lie Alexewisch, 19
Vern Elliott, 27, su Ann 

Venckus, 25
Bruno Nowak, 28, su Vero- 

nico Dranginis, 27
William Ryan, 43, su Marie 

Mitchell, 43
Andy Shunas, 25, su Mild- 

red Maukus, 25
Sylvester Sindut, 23, su Mar- 

guerite Blecha, 19
Stanley Kubilius, 27, su Vny 

ginia Radaszewski, 18
Charles Musces, 25, su Rose 

Lynch, 25

Reikalauja 
I’erskiru

Dorothy Yoder nuo Elmo Yo- 
der

Arthur Bevan nuo Ella Be- 
van.

Dorothv Jacobs nuo Morton •*
Jacobs

Gavo
l’erskiras

Anna Kleitsch nuo John 
Kleitsch

Lucille Ziebell nuo George 
Ziebell.

Nusipirko Ryan Pasažierinį Monoplaną

Justin Mackiewich stovi prie savo “sparnų”
Žinomas lietuvių finansininkas, J. Mack;ewich, šiomis 

dienomis nusipirko Ryan gamybos pasažierinį monoplaną.
Kadangi jo sūnūs Elmeų yra geras aviatorius, tai tė

vas nusipirko aeroplaną ir dabar abudu, kai turi laiko, 
skraido padangėmis.

Nėra abejonės, kad skraidyti yra malonus dalykas. 
Nors yra ir pavojų, bet ir žeme vaikščioti taip pat kartais 
nėra labai saugu.

Taigi dar vienas Chicagos lietuvis įsigijo nuosavą 
aeroplaną. Prpgai pasitaikius reikės paprašyti Justino 
Mackevvichiaus ir sūnaus, kad jie palėkdytų it mane, nes 
savo gyvenime dar neteko aeroplanu važinėtis.

O tuo tarpu linkiu p. Justin Mackievvich ir jo šeimai 
smagiai ir linksmai skraidyti padangėmis. —A. žymontas

3udriko Radšo Progra
mą 10 Metų Jubiliejus

Sekmadienio vakare, kaip L 
valandą Chicagos laiku, lietu
vių visuomenė turės progą iš 
girsti Budriko jubilie’inį radic 
programą iš stoties WCFL, — 
j70 kil.

Tą dieną sukanka lygiai de 
šimts metų, kaip pirmą kartą 
Amerikoje nuskambėjo oro ban
gomis lietuvių dainos ir lietu 
vių muzika iš Budriko sureng 
to programo.

Taigi šį sekmadienį yra da 
romas paminėjimas šito svar
baus lietuvių visuomenei įvy
kio. Budrįko jubiliejinis pro
gramas žada būti, labai gražus 
ir įdomus. Programe dalyvaus 
didžiulis orkestras iš 14 instru
mentų ir žymus dainininkai 
kurie duos gražius duetus ir 
solo, su orkestro pritarimu.

— Radio Mylėtojas. .

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 mydų r.uo Chicagos gyventumėte, jums apsimoka 
dalvauti šiam didžiuliam išpardavime. Niekur kitur pasaulyje jus 
negalite rasti Šių kainų antrininko.
Kiekvienas karas patikrintas ir garantuotas, kad duotų jums ilgų 
me.ų patarnavimą ir patenkinimą.
pe—BUICKS, 1939, 1938, 1937 C v .r x»m6 Kiekvienas parsiduo
da pigiai *275

4 CHRYSLERS 1938, 1937
I V <r 1936 garan uotas,

kaip nauji pigiai kaip ....

1 n _DODGES 1939, 1938, 1937 
a Ar ir 1926 kaip nauji, kaikur?r 

su radio, pigiai 
kaip .................................

4 O—OLDSMOBILES 1939, 1938 I © 1937 ir 1936 ta in žiba ir to
buli kaip naujas cidabrin’s do
leris, pigiai ^285

4 O—PLYMOUTHS 1939, 193?
I 'fai 1937 ir 1936 vos var*n*«. n»*i 

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

*4 C—FORDS 1939, 1938, 1937 
I v ir 1936 visi kaujų karų są- 
yguse, pigiai $OOfį

kaip .........   C&U

8- -MUD8ONS nuo 1939 iki 1935
kiekvimas garantuo- $*fQE 

nikiai kaip ........ ■
rf CHEVROLETS nuo 1939 
> V iki 1936. Visi modeliai, kaiu 
»auj’, pigiai $225

5—PACKARDS nuo 1939 iki 
'936. Visi garantuoti, kain 

nauji, pigiai
vain ..... ..............................

6—LA SALLES nuo 1938 iki
1936 ypatingai puikus $OQC

karai, pigiai kaip ....... favv

5—STUDEBAKERS nuo 1939 
iki 1936 modHiai visi 6 cilin- 

deriu, kaip nauji 
pigiai kaip ......... M 95

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

PRANEŠIMAS
PRANEŠAM CHICAGOS IR APYLINKĖS LIETUVIAMS, KAIt 
MES IšRANDAVOJAME SVETAINĘ DEL ĮVAIRIU PARENGI
MU IR DEL VESTUVIŲ UŽ PRIEINAMA KAINĄ. TAIPGI REN- 
DUOJAM SVETAINĘ DEL SUSIRINKIMŲ UŽ VISAI MAŽĄ 

ATLYGINIMĄ

MARQUETTE HALL
Savininkai B. S. POCIAI

6908 So. Western Avė. Phone Grovehill 4318

SHADY TREE INN
DARŽO SAVININKAS RENGIA

PIKNIKU
Nedėlioj, RUGSEJO-SEPT. 17 ir 24 d', d.

1 vai. popiet Kviečia visus gimines, draugus ir pažįstamus atsi
lankyti. Bus gera mužiką ir skanus užkandžiai VELTUI.

JUOZAS SPAITIS, Shady Tree Inn, 89th and Archer Avenue., 
Willow Springs, III. Skersai Oh Henry Park.

Daug Aukotojų 
Prisidėjo Prie Šio 
Išvažiavimo
Lietuvių Kalbos Mokykla Su

traukė Daug Publikos
Rūgs. 10—įvyko linksmas lie

tuvių kalbos, muzikos ir kla
siškų šokių mokyklos išvažia
vimas, Spaičio darže, Willow 
Springs, III.

Darže mačiau jaunų ir pa
augusių skaitlingą publiką. 
Tvarkiai paruoštą bufetą su 
skaniais užkandžiais ir.sąsko- 
niais. Bufeto patarnautojais 
buvo išvažiavimo šeimininkė 
p. Ona Dovgin, Vincas Adams, 
Karei Keresuk, Marė Petraus
kienė ir Lena Adams. Jie visi 
širdingai ir mandagiai aptar
navo bufeto svečius. Pranciška 
Budrik su savo pagelbininkais 
sumaniai ir gabiai ^darbavosi 
prie išlaimėjimų. 

I

Klasiškų šokių programą iš
pildė Andrejevo mokiniai. Pa
tartina, kad ateityje šis moky
klos skyrius labiau stengtųsi 
jaunuoliams įvesti lietuviško 
rašto spalvų rubus, ir kad dau
ginus mokiniai butų pratinami 
lietuviškų šokių, tat ir musų 
publikai bus maloninus pa
žiūrėti į išlnvintą ir rūbų spal
vomis suderintą jaunimą.

Aukotojai
čia pažymėsiu ir rėmėjų var

dus, kurie šį bei tą aukavo iš
važiavimui: Alex Miller, 4258 
S. Western Avė., Mikolas Vait
kus, 3310 S. Lituanica; C. U- 
kelis, 3436 S. Lituanica; Mar
tin Daus, 3157 S. Emerald Avė., 
Bridgeport Hardware and 
•Paint Corp., 3224 S. Halsted 
St.; Universal Shoe Store, 3337 
S. Halsted St., Felix Kampikas, 
832 W. 33 St.; Vincas Kubaitis, 
Sunset daržo savininkas; Jo
nas Gricius, 821 W 34 St.; Juo
zas Bartašius, rupios duonos 
kepėjas, 941 W. 33 St.; P-nas 
Miller, juodos ir pikliavotos 
duonos kepėjas, 2616 W. 69th 
St., Paul Leases, men’s wear, 
3427 S. Halsted St.

Aukotojams, svečiams ir 
bendradarbiams širdingai dė
koja išvažiavimo ir mokyklos 

Į taryba. ' —Žemaičių Dutkė

Gar sinkit ės “N-nose”

Chicago “Gambling” 
Tyrinėjimas 
Politinio Pobūdžio

t..di

Courtney Prieš Kelly-Nash 
F rakei ją

i

Politiniai žinovai vakar aiš
kino, kad ^gaipbling” tyrinė
jimas, kūrį neseniai pradėjo 
prokuroras Courtney, yra po
litinio pobūdžio.

Prokuroro valdoma grand 
džury, tiesa, padarys nuodug
nų arklių lažybų ir pinigų lo
šimo biznių inveštigąciją, bet 
tuo pačiu prokuroras bandys 
tuos biznius surišti su Kelly- 
Nash demokratais, kurie turi 
miesto valdžią savo rankose.

Courtney irgi yra demokra
tas, bet visuomet kovojo su 
Kelly-Nash grupe, ir yra po 
kai kurių Chicagos republiko- 
nų įtaka.

Dabar grand džiurei liudi
ja įvairių arklių lažybų “bir
žų” tarnautojai.

Didelis
Suvažiavimas

Rytoj Jefferson giriose įvyk
sta didelis suvažiavimas — iš
važiavimas.

Ten Chicagos Lietuvių Vy
rų Choras kviečia visus chi- 
cagiečius suvažiuoti ir links
mai praleisti laiką.

Ten bus avino ir silkių ke
pimas, baseball lošimas, gra
žus programas ir šokiai.

Rinkitės visi ant Lietuviško 
Kalniuko. > T. R.

Taisykite Pečius Ir 
Furnasus Dabar

Nelaukite šalto oro, pečiams 
taisyti laikas dabar. Pasitik
rinkite ar viskas tvankoje, ar 
ne trūksta kokių dalių. Patar
tina, kai tik surasite kokių tru
kumų tuoj ir kreipkitės į 
Northwestern Stove Repair Co., 
662 West Roosevelt Road, ar 
į vieną iš artimesnių skyrių.

Ta įmonė šiandien skaitosi 
viena iš seniausių pečių taisy
mo bendrovė Amerikoje. Tai
so visokius pečius ir furnasus. 
Darbą padaro stebėtinai ne
brangiai. Tėmykite, šiandien 
Naujienose telpa jų skelbimas. 
Perskaitykite. (Skelb.)

Žavinčios Dainos, 
Šauni Muzika, Viso
kios Įdomybės

Svarbu priminti radio klau
sytojams, kad rytoj, sekma
dienį, litą valandą prieš piec, 
oro bangomis plauks gražus ir 
įdomus reguliaris radio progra
mas, kurio leidimu rūpinasi 
Progress Bendrovės Krautuvė. 
Ryt dienos programas bus iš
pildytas dainininkų ir muzikos 
artistų, kurie patieks gražių 
meliodijų, įdomių patarimų, 
svarbių pranešimų ir kitų įvai
renybių, kurios kiekvienam bus 
naudinga girdėti ir žinoti.

Prie to, pirkėjai visokių na
mams reikmenų girdės gerų 
žinių iš Progress Krautuvės, 
kur šią savaitę eina rudens se
zono atidarymo išpardavimas 
su nepaprastu pasiulymu viso
kių naujausių prekių už ma
žiausias kainas. Pasiklausyki
te. Rep. J. J.

. —     — —' '
TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ 

..... ' -............ ■

Taipgi, turime virš 150 senesnių karų iš visų gamvbų ir modelių 
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 aplankj - 
ti musų parodos kambario, jei nori geriausio Chicagoj pirkinio.

Atdara kasdien iki 10 v. V. ir visą dieną sekmadieni

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

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

2435 So. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9585

* 
ui.

TONY LUKOŠIUS
Brighton Park Drabužių Valytojas

VVaiter Yanulewicz 
Apleis Chicago
' Walter Yanulevvicz, kuris 
užlaiko taverną, 3965 Archer 
Avė, atpirko savo buvusią vie
tą Indianos valstijoj, ir ma
no tenais apsigyventi. Dabar
tinę biznio vietą mano parduo
ti, su namu ar be namo.

—Steponas

Parduoda
Taverną

Walter ir Marcella Kava
liauskai, 3059 W. 38lh Street, 
davė man garsinimą, ir pa
reiškė, kad jie mano parduoti 
taverną. Mat drg. Walteris Ka
valiauskas turi gerą darbą, lo
dei mano savistoviai gyventi, 
be biznio. —Steponas

St. Luke’s ligoninėje guli bu
vęs federalio apeliacinio teismo 
teisėjas Samuel Alschuler. Ji
sai sunkiai serga. Yra apie 79 
metų amžiaus ir gyvena adresu 
5421 Cornell aVenue.

Duoda Knygų 
Skaitymui

Liet. Tautiškos Parap. kle
bonas praneša, kad Parapijos 
Svetainėje, 3501 S. Union Avė., 
galima pasiskaityti įvairiausio 
turinio knygų ir laikraščių — 
kokių tik norite dykai, atei
nantį ir kiekvieną, sekmadienį 
nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. 
vakare.

Kviečia visus atsilankyti
Valdyba.
(Skelb.)

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

ANGLYS ir ALYVA
Mes dabar savo kostumeriams

Adam Bernadišius, Sav.

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.

Grant Works 
Coal Yard

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

Phone Cicero 311

KLAUSYKIME
KAS 

VAKARĄ ŠALTIMIERO

W.H1PLIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAIUIIĮ STOTIES

NUO 6:30 VALANDOS VAKARO
KAS VAKARĄ—1480 K.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
I
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šeštadienis, rugsėjo 16, 1559, NAUJIENOS, Chicago, UI.
- , - ■ Į-------- ■

AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ 70 METU LIETUVĘ 
ONĄ STAŠKUNIENĘ Lietuvaitės Gražuolės, Skubėkite!
Ėjo Skersai Gatvę

18 APYLINKĖ. — Automo
bilis 18-toj apylinkėj užmušė 
seną vietos gyventoj ę, Oną 
Staškunienę. Ji buvo apie 70 
metų amžiaus ir gyveno adre
su 2025 Canalport avenue.

Nelaimė įvyko prie Halsted 
ir Cullerton avenue kryžkelio, 
kur velionė bandė pereiti sker
sai gatvę.

Valandą-kitą po nelaimės ve
lionė dar buvo gyva, bet trum
pai pasikankinusi, pasimirė 
apskričio ligoninėj. Ją ten nu
vežė automobilio vairuotojas, 
Joseph Bane, nuo 1156 Larra- 
bee Street.

nų vaikų našlaičiais.
Policija yra kaltinima nepri- 

žiurėjimu kryžkelio, kur nelai
me įvyko, o trafiko departa
mentas yra kritikuojamas už 
jo neaprupinimą atsargumo sig
nalais.

Minimas kryžkelis yra Har- 
lem ir Higgins gatvių, kur šią 
savaitę įvyko ne viena, bet 
'dvi pragaištingos nelaimės.

Reikalauja Saugumo Signalų 
Prie “Mirties Kampo’*

Protestai ir visokie kaltini
mai vakar pasipylė policijos ir 
trafiko departamentų adresu, 
kai paaiškėjo, kad viena auto
mobilio nelaimė paliko 13 jau-

šios savaitės pradžioj ten 
žuvo chicagiečiai Edward Bre- 
zinski ir jo žmona nuo 2207 
North avenue, o užvakar buvo 
užmušta 19 metų mergina, Vir-| 
ginia Born, nuo 
land a'venue.

ir PERSONAL 
Asmenų Ieško

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FURN1SHED ROOMS—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

1940 m. Automobilių Paroda įvyks lapkričio 4 
tęsis iki 12 d. šioje parodoje dalyvaus visų tautų išrink
tos gražuoles, tarpe jų ir LIETUVAITĖ, ši lietuvaite 
“MISŠ LITHUANIA 1940”, bus renkama spalių (Octo- 
ber) 18 d., Lietuvių svetainėje.

Reikalinga, kad užsiregistruotų nors 30 lietuvaičių 
iš kurių bus išrinktos 5 gražiausios, o iŠ tų 5 viena, kuri 
atstovaus lietuvius Automobilių Parodoje.

New City Furniture Mart, kurios antrašas yra 1654- 
56 W. 47th St., duoda labai gražias dovanas visoms 5 iš
rinktoms mergaitėms. Be to, visos mergaitės turės pro- 

pasirodyti įprieš publikų, smagiaPpasišokti laike rin
kimų ir po to turės bankietų Syrena restorante. Ir tas 
viskas veltui. : A

> Jeigu kurios neturite tinkamų paveikslų, atsilanky
kite į New City Furniture Mart. Ten juųis parūpins pa
veikslus veltui. A

5207 N. Ash-| Mergaitės, veikite greitai, nes gražuolių skaičių ap- 
| rubežiuosime ir vėliau gal nebūti progos įstoti.

Gražuolių rinkimo KOMITETAS

IEŠKAU PASITURINČIO DRAU
GO nuo 50—60 III. valstijoj, kuris 
nevartoja svaigalų. Esu pusamžė 
moteris be šeimos. Ant juoko mel
džiu nerašineit. Atsišaukite laišku 
1739 So. Halsted St., Box 1054.

23 METŲ VAIKINAS, turintis 
biskį žemės prie miesto, paieškau 
merginos apsivedimui. Nesenesnės 
kaip >19 m., paeinanti iš geros šei
mynos. Rimta, kuri norėtų gyventi 
už miesto. Prašau rašyti Box 1053, 
1739 So. Halsted St.

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.

RENDAI KAMBARYS, sava va- 
na, gera transportacija, vyrui arba 
merginai. Radcliffe 5756.

pačiam Chica-Kryžkelis yra 
gos pakraštyje, šiaurvakariuo
se, ir abu keliai yra ekspresi- 

labai 
kryž- 
auto- 
reikia

MUZIKOS ŽINIOS

SlTUATlON WANTED 
Ieško Darbo

RENDON KAMBARYS, Brlghton 
Parke, arti Archer Avė. Vedusiai 
porai ar merginai. Rašykite laišku 
1739 So. Halsted St., Box 1052.

IEŠKAU DARBO UŽ VEITERKĄ 
Josephine, Virginia 0595.

VIDURAMŽĖ MOTERIS patyru
si prie biznio arba ir ruošos darbą 
ieško darbo. Sylvia Stankus, Virgl- 
nią 0595.

RENDON /ŠVARUS KAMBA
RYS su valgiu ar be valgio. 3443 
So. Union Ąve. antros lubos už
pakaly.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

sau- 
nuo 
me- 
vie- 
(bu-

SMAGI MAŽA FARMA tuoj nuo 
Grand Avenue prie tylaus, 
gaus, grįsto kelio vakaruos 
miesto ribų. Mokesčių $5.00 
tams. Elektriką. Didelė nauja 
šoji mokykla už kelių blokų
sas ką tik patogiai pravestas). Že
mės plotas lyginas vidutiniams 
4 sklypams. Tuojau nuosavybė. 
Kaina $350.00, pinigais $75.00, $5.00 
mėnesy. Be ekstra. Laišku. Box 
1058, 1739 So. Halsted/ Street.

GREITAI TEKANTIS UPELIS 
per šią Higgins Road farmą apie 
5 akrus. Tuoj už Park Ridge. Virš 
300 pėdų konkryto priešakys, biz
niavau! ar privačiam vartojimui. 
Sekantis nuo gražaus privačio na
mo. Maži mokesčiai. Kaina $1,875. 
$275 pinigais, $20.00 mėnesy. Tuo- 
jaus vartoti. Laišku. Box 1059, 
1739 So. Halsted Street.

JULIA ZALOMSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 14 d. 5:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Pennsylvania valst. 
Amerikoje.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, 2 vaikus Jeanette 
ir Joną, 4 seseris, 3 brolius, 
švogerius ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz koplyčioj, 2314 W. 33rd 
PI. Laidotuvės įvyks pirmad., 
rugsėjo 18 d. 8:30 vai. ryto 
iš kopi. į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines. \

Visi a. a. Julijos Zalomskis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsrsveiktrrimą. •*-——

Nuliūdę liekame, • , .
Vyras, Sūnūs, Duktė ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 

nai. Tel. CANAL 2515.

niai, tad automobiliai 
greitai važiuoja. Kadangi 
kelis neapsaugotas, tai 
mobilistai nežino kam
stoti, ir tokiu budu kartais nei 
vienas nestoja, dažnai iššauk
dami tragiškas nelaimes.

Aukščiau minėti našlaičiai 
buvo užmuštųjų Brezinskių vai
kai. Vyriausias yra 20 metų 
amžiaus, o jauniausias — 3.

“Gražuolių 
Karalaitė

Dr. Wm. J. Charm
■ • I

Charnauskas
Atidarė Ofisą

REIKALINGA TUOJAU operato
rių prie jėga varomų siuvamų ma
šinų. 2347 So. State St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, se
niai išdirbtas, priežastį patirsite 
ant vietos. 3059 West 38th St. La- 
fayette 5036.

I
II R R A Gėlės Mylintiems 
I R K K fl Vestuvėms, Ban- 

'Uii kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams.

4180 Archer AvenueFhone LAFAYETTE S80«

ONA STAŠKUNIENĖ
(po tėvais Rimkiutė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 14 d., 11:00 vai. ryto 
1939 m., sulaukus 75 metų 
amž„ gimus Smilgių apskr,, 
Smilgių parap. Balnoravo sod.

Amerikoj išgyveno 47 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Leoną, dukterį Agotą, 
žentą Jurgį Pranciukevicz, 
pusseserę Phyllis Jononienę, 
2 pusbrolius Kazimierą ir 
Juozą Rimkus, brolėnus: Po
vilą ir Pranciškų Staškunus, 
ir Zigmundą J. Alex, brolio 
dukterį Anną Mažrimą ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas - Butkaus 
kopi., ,710 W. 18th St. Laido
tuvės įvyks pirmad., Rugsėjo 
18 d., 8:30 vai. ryto iš kopi, 
į Dievo Apveizdos parap. baž
nyčią, 
lingos 
sielą, 
į šv.

Visi 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, žentas, Brolė

nai ir Giminės.
Laid. Dir. Butkus Under- 

taking Co., Tel. CANAL 3161.

kurioje atsibus gedu- 
pamaldos už velionės 

o iš 'ten bus nulydėta 
Kazimiero kapines.
t. a. Onos Staškunienės

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, $8.00, būti. Maža šeima.

Winnetka 3107.

HELP, VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

MERGINA, MOTERIS bendram 
ruošos darbui, būti, savas kamba
rys, geras mokestis. Kreiptis po 
6 vai. vakaro. Euclid 9365 J. 1215 
Forest Avė. Oak Park.

OPERATORIŲ PATYRUSIŲ dir- 
jėga varoma viena adata maši-

darbas. VIVI SPORTSMEN, 
229 So. Market Street.

bti
ną. Jupikai ir apsiaustai,_ jiuolati- 
nis

REIKALINGAS VYRĄS geležies 
atmatų jarde dirbti. 2133 South 
Sawyer Avenue.

Nauja, graži vieno akto ope
rete. Muzika Ch. Gluek. Scc- 
nerijos dekoracijos labai len
gvos, dainos skambios, nesun
ki vaidinti, nesunku solistams 
bei duetus pildyti, nes muzika 
vidutinio registro. Muzikos 
knyga parsiduoda po $3.00. 
Libretą neparsiduoda,:—ji gau
nama tik kuomet susitars vai
dinti. Už vaidinimą mokasi

užsakymu. Susitarimui reikia 
rašyti: ' J. Steponaitis, 495 
Grand St., Brooklyn, T

Vagabond King
Šiomis dienomis J. Stepo

naitis sulietuvino Vagabond 
King (Valkatų Karalius). Mu
žiką ! Rlidblf'- Friml? Veikalas 
gražiu, nors jį vaidinti reikia 
didelių jėgų, brangių kostiu
mų ir scenos dekoracijų. Šį ru
denį Valkatų Karalių vaidins 
Chicagos chorai. —Šnipšt.

Plėšikų Grobis 
$23,000

įstai- 
gro-

Loan

4 Metų Mirties Sukaktuvės

buvo

Clark

tuo-

-

į? -. 
r* d

Elzbieta Petraitienė
(po tėvais BENDYKAITĖ)

Persiskyrė su šiuo paguliu 16 d. 
rugsėjo mėn. 1935 m. 2:15 v. popiet, 
buvo palaidota rugsėjo 19 d. Concor- 
dia kapinėse, sulaukusi 46 metų am;, 
gimus Juodpetrių kaime. Tauragės 
parap. ir apskrity.

Paliko dideliame nuliudime vyrą 
Joną, seseris Anna Keršte i n ir Mary 
Petchulat, VVaukegan, III. ir gimines.

Daug užmigo mirties miegu, 
Bet jie visi atsikels;
Pasitiksme juos ant amžių, 
Kuomet Dievas juos prikels, 
Iš giliausių jurų gelmių, 
Iš tyrumų—lygumų, 
Iš pakalnių ir iš kalnų 
Dideli pulkai Išeis.

Daug dar nfiegt’ bet nepražuvo, 
Linksmi aušra greit ateis; 
Pasitiksme vėl ant amžių 
Kuomet Dievas juos prikels. 

Taip jie miegt’ bet nepražuvo, 
Ilsis šaltoj žemelėje; 
Brangius pažadus jie gavo, 
Jėzus už juos numirė. 
Aušroje to švento ryto, 
Kuomet naktis pasibaigs, 
Kurie kapuose miegojo, 
Džiaugdamiesi atsikels.

Nuliūdę lieka:
VYRAS, SESERYS IR GIMINĖS.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine 
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, geruose namuose, 
$6 savaitei. Coleman, 2928 North 
Kenneth Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
roj apylinkėj, prieinama kaina, tu
riu 2 biznius. 936 E. 75th St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ už 
prieinamą pasiūlymą, seniai išdirb
tas biznis. Priežastis— nesveikata.

5752 So. Racine Avė.

20 KAMBARIŲ VIEŠBUTIS par
davimui. Biznis gerai išdirbtas — 
$500 cash, noriu ilsėtis..

LINCOLN HOTEL 
952 West Madison St.

PARSIDUODA TAVERNAS, 4200 
So. Campbell Avė. Priežastis—liga.

VIŠTININKYSTĖS, DARŽOVIŲ 
arba aplama farma—10 akrų, naujas 
ll/z aukšto žaliu stogu baltas ka
tedž (vidus reikalingas rankų ga
baus žmogaus). Priešais grįstos sek
cijos linijos ir patogiai pasiekiamo 
South West Manufacturing District 
ir Palos miestelio. Kaina $2,500. 
Pinigais $375. $30.00 mėnesy. Laiš
ku. Box 1055, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
Turiu parduoti greitai — Priežas
tis—liga. 6600 So. Morgan.

5 AKRAI SEKCIJOS linijos far
ma — katedž (reikalinga taisomo). 
Tuojau vartoti. Prie grįsto vieške
lio, arti mokyklos—trumpas kelias 
iki pietų vakarų Chicagos sienų. 
Aukšta žemė. Kaina $1,750.00 — 
$275.00 pinigais, $22.00 mėnesy. 
Laišku. Box 1056, 1739 So. Halsted 
Street.

GROSERNĖ IR DELIKATESAI 
nebrangiai—gerai įrengta, 5 kam
barių iflatas užpakaly—praneškite 
kitiems. 5306 So. Union Avė.

TUOJ Į VAKARUS nuo May- 
wood arti Roosevelt Road. Tuoj už 
miestelių daržų farma prie grįsto 
kelio—elektriką. Arti naujos mo
kyklos. Aukšta žemė’ be asesmen- 
tų. Mokesčiai žemi. Kaina $250.00. 
$50 pinigais, $5.00 mėnesy. Laišku. 
Box 1057, 1739 So. Halsted St.

Piktadarių gaujos vakar api
plėšė dvi Chicagos biznio 
gas ir pasišlavė $23,000 
bio. į

Lawndale Agency and
Company raštinėj, Kedzie ir 
Cermak, jie pasivogė $5,000.

Kroehler Furniture Company 
raštinėj, Napervillej, suguldė 
visus darbininkus ant grindų, 
iš seifo pasiėmė $18,000 ir pa
bėgo nekliudomi. Pinigai 
skirti algų išmokėjimui.

Dr. Wm. J. Charm
šis jaunas.^profesionalas yra 

laimingas tuo, kad turėjo ypa
tingą prirud^iiuą savo profesi
jai. šiomis tflė’fiomis jisai ati
darė den lis to ofisą adresu 1957

Z' ■ i J f. C I

East 71st street,. prie Jeffery 
avenue.

Užbaigęs lyolishis, Dr. Chanu 
paliko nariu Jęilerąlės valdžios 
sveikatos įstaigos, United State 
Public Health Service, t ir per 
metus darbavosi dentisterijoje, 
United State Marine ligoninėje, 
Norfolk mieste, Virginia valsti- 
j°je-

Čia būdamas jisai įgijo įvai
riausio patyrimo visose dentis- 
terijos šakose. Jisai tą vietą už
ėmė ne tuščiomis, ir jos negavo 
be didelių pastangų. Jisai buvo 
paskirtas valdžios tarnybon tik
tai po to, kai su pasižymėjimu 
užbaigė mokslus ir tuo įrodo 
savo gabumus ir žinojimą. Jisai 
lankė Chicago College of Deniai 
Surgery. . ;

Jaunas Dr. Charm yra sūnūs

REIKALINGAS' ANTRARANKIS 
kepėjas prie Lietuviškos duonos ir 
tortų. Kreipkitės tuoj aus.

MARQUETTE' BAKERY 
2616 W. 69 St. Tel. Hemlock 9278

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
riausia vieta Chicagoj. Parduosiu 
pigiai. 1506 \V. Madison St. Tel. 
Seeley 4754, Chicago, III.

SAVININKAS PRIVERSTAS par
duoti 1 iki 17 akrų, truck garden 
žemę, pietinė dalis ant Peterson 
gatvės, arti Mannįieim kelio. Ter
minai. Telefonas La Grange 991 W. 
arba rašyti SQUIRES, 602 N. Ash
land, La Grange, III.

PLUMBING & HEATING 
Įrengimai ir Apšildymas

Sudegė Garažo 
Darbininkas

Garaže ties 2036 N. 
strect sudegė 33 metų mecha
nikas Jack Echols. Echols’ui 
bealyvuojant automobilį staiga 
iš kur tai pasirodė ugnis ir jo 
alyva prisisunkusius rubus 
jau uždegė.

ir Ralph Chernauskų, nuo 8036 
S. Yale avenue. Jisai atidaro 
raštinę su tėvų ir daugelio drau
gų geriausiais' linkėjimais pa
sekmingai darbuotis ir tarnauti 
visuomenės naudai. ■ Rs.

Pirmadienį Laidos 
I. Pečeliūnų

Suvalgė Nuodus
I Paruoštus Pelėms

Jo motina ištepė “donacą” 
I nuodais pelėms išnaikinti, bet 

į 17 metų John Lyons, nuo 715 
West 47th Place, to nežinojo, 

““ ir pats “donacą” suvalgė. Jau
nuolis vos nenumirė. Apskričio 
ligoninės daktarams pasisekė 

I jo gyvybę išgelbėti.

Ignas Pečeliūnas mirė nuo 
plaučių uždegimo trečiadienį, 
rugsėjo 13 d.; Buvo senas Town 
of Lake gyventojas. Gyveno ad
resu 4433 S. Wood street. Pa
liko vieną seserį Lietuvoje. Kū
nas pašarvotas J. F. Eudeikio 
koplyčioje. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, rugsėjo 18 d.

Ignas Pečeliūnas gimė Pane
vėžio apskr., Linkuvos' parap.

(Sp.)
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KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
ir Pagrabams.

3314 So. Halsted Street
TeL YARDS 7318
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Northvvesterri gelžkelis pir
madienį paleis apyvarton nau
ją ekspresihį-Iiuksusinį trauki
nį, “400”. Kaip ir jo pirmta- 
kunas, naujasis “400” kuršuos 
tarp Chichgos ir MinneaĮjolis, 
Minn., padarydamas 409 my
lių kelionė į 390 minučių (įskai
tant ir sustojimus).

REIKALINGAS salesman, kuris 
notėtų pardavinėti kalėdines atvi
rutes (Chf,įs.|ipąs r< caęds),.. Gąlima 
dirbti ir vakarais. Mokama geras 
komisas. Progress Embossing Co:, 
3326 S. Halsted St. Yhrds 0123.

PARDUODU NAMĄ SU, TAVER
NŲ arba vieną biznį. Savininkas 
atsipirko savo senąją viefą India
noj ir turi apleisti Chicago. Kreip
kitės į WALTER 4 YANULEWICZ, 

3965 ARCHER AVENUE. ' '

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

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

NAUJAS 4 FLATŲ MURO na
mas, garu šildomas arti 71st Mar
ąuette Park. Kaina $12500. cash— 
$5000.00. A. N. MASIULIS, 6641 S. 
Western Avenue.

2 KROVINIAI NAUJŲ BOILE
RIŲ URMO KAINOMIS. Nauji ra
diatoriai 24c už ketv. pėdą. Pipe 
fittings 2%c ir aukšč. Stokeriai ir 
aliejiniai degintu vai. Atdara vaka- 

sekmadieniais iki -2 vai. po 
pietų.

INDUSTRIAL BOILER AND ' 
SUPPLY COMPANY 
3459 Ogden Avenue 

Telefonas Ręckvvell 0146 ir 6868

IVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

REIKALINGA SIUVĖJAS, bu- 
šelmanas. FRANK KOCH, 2437 Si 
52nd Avė., Cicero, III.

! REIKALINGAS S E N ,Y V Ą S 
DARBININKAS dirbti prie hotelio, 
$5.00 į savaitę ir kambarys. Be val
gio. Kas pirmas tas gaus darbą.

952 West Madison.

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

NAMŲ BARGENAI: Marąuette 
Parke, 10 fl. už 3 dalį kainos; 2 
fl. po 5 kamb., kaina $5950; 5 kamb. 
mūrinis bungalovv, kaina $4750: 
Medinis cottage, kaina $1900; 2 fl. 
mur. taverno biznis, kaina $7900. 
Brighton Parke :2 fl. po 4 ir 5 kb. 
kaina $3900 (rendos į mėn. $53.00); 
6 kamb. medinis cottage. kn. $1800. 
Visus namus galima pirkti ant len
gvų išmokėjimų. Taipgi turime vi
sokių kitų bargenų, pardavimui ar
ba

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

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

SUSIRINKIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POLITIKOS IR PAŠ. KLUBO 
12 Wardo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 
17 d. 1 vai. popiet, HoHywood svet. 
2417 W. 43rd St. Nariai privalo 
skaitlingai susirinkti ir pasirūpinti 
su užsilikusiais mokesčiais.

Paul J. Petraitis, rast.
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU- 

B0 pirmas juokų ir linksmybių va
karas Roselande įvyks nedėlioj, 
rugsėjo-Sept. 17 d. Lietuvių Darbi
ninkų svet., 10413 S. Michigan’ avė. 
4 vai. popiet. Esate visi žemaičiai 
ir draugai nuoširdžiai kviečiami.

—Steponas Narkis, pirm.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudinjros.
KAURŲ KAINOS NUMUŠTOS 
Dideli neatsiimtų kaurų bargenai 
Grupė T—neatsiimtas 6x9—9x12 
9x15 $3 iki $15
Grupė 2—neatsiimtas 8x10—9x12 
11x18 $5 iki $20
Grupė 4—naujas 6x9—9x12—9x15 

$iq iki $25 
Grupė 6—naujas 8x10 ■— 9x12— 
10^x18 $15 iki $49
Grupė 8—Tikras Orientalis var
totas 2x4 iki 9x12 —$8 iki $88 
500 jardų salės 
tas 45c jardas 

CHECKER 
Sandelis 

6208—18 S.
Kasdien, antr. ketv. šešt. vakar, 

k............. ............. ...........

ir laiptų karpe- 
ir auRšt.
CLEANERS
(Tiktai)

Ratine Avė.

mainui namus arba farmas. 
C. P. SUROMSKIS, 

6816 So. Western Avenue.
Grovehill 0306, 

vakarais Prospect 0176.

2 FLATŲ PLYTINIS — 6 ir 6 
kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, bungalovv stogu, ąžuoliniai 
trimai, gera vieta, kaina $8500.

6736 So. Campbell.

$3750—64 ir MARSHFIELD AVĖ. 
6 kambarių plytinis katedž; $3500 
—67 ir Justine archer doorvvay na
mas. $5200—2 flatų freiminis, kar
štu vandeniu —61 ir Justine. $6750 
—2 flatų plytinis, 6 ir 6 kambariai, 
33 pėdų lotas 65 ir Marshfiąld. 
Šaukti Mr. MEDORA, Stewart 3601 

8110 SO. ASHLAND AVENUE

4 FL. . MODERNIŠKĄ NAMĄ 
esame priversti parduoti už 2 fl. 
kainą. Namas randasi prie Marąu- 
ette Parko, gražioj lietuvių apielin- 
kėj. Namas man kainavo $24,500. O 
dabar priverstas atiduoti tik už 
$12,200. Valdžios morgičius yra 
$6700. Jmokėt reikalinga $5000. 
Rendų neša $150 į mėnesį, kuris 
duoda gerą pelną. 7207 S. Francisco 
Avė. Pašauk Tel. Prospect 3140 kad 
bučiau namuose.

PARSIDUODA 10 PLATU apart- 
mentas Marąuette Parke, labai pi
giai. Bungalow 6 kambarių, karšto 
vandens. Šildymas. Mainysiu į dvie
jų flatų namą. L. SIRUS, 3553 So. 
Halsted St. YARDS 5118. '

ŠĮ MĖNESĮ PASIŪLO modemą 
5 kambarių plytinį bungaldw pietų 
vakarų pusėje. Karšto vandens šil
dymas, miegamas porčius, viškuj 
kambarys, garažas, geras susisieki
mas. Galima nupirkti už tiktai $5,- 
000.00. 3806 W. 65th St. Hemlųck 
0096.

GALUTINIS PASIŪLYMAS 
$850 pinigais 
plytinį namą 
karų garažą, 
misijos. 1305

nupirksi 2 akrus, 
aliejum šildomą ir 2 
Ne agentams ir ko- 
N. California.

PRIVERSTAS PARDUOTI 6-ių 
kambarių rakandus ir “Safe” (sau
giąją šėpą) visus sykiu arba pavie
niai. Parduosiu už pirmą teisingą 
pasiūlymą. Taipgi galite renduoti 
kambarius kaip yra —$18.00 į mė
nesį. Vienas kambarys parenduo- 
tas. Aš renduosiu kitą už $2.50 į 
savaitę. 102 W. 72nd St., antros 
lubos.

9 ŠMOTŲ VALGOMOJO kamba
rio setas ir anglinis pečius. Galima 
setą pirkti dalimis. 1011 West 20th 
Place. , .

JBUSINESS 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.

> Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tęs ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
Ified”. skyrių, kur siūloma daug 
Įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at
vėpdami:

CANal 8500

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.
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REZIGNAVO ARMOUR BENDROVES 
PREZIDENTAS R. H. CABELL

Armour Tarsis Su 
Darbo Sekretore

Unija Antradienį Skelbs Streiką, Jeigu 
Bendrovės Nesiderės

Vakar Armour Bendrovės 
darbininkų tarpe sensacijų su
kėlė žinia, kad rezignavo iŠ 
pareigų bendrovės preziden
tas, Robert H. Cabell.

Tuo pačiu laiku C. I. O. vir
šininkai Washinglone paskel
bė, kad skelbs streikų Armour 
dirbtuvėse, jeigu bendrovė ne
sutiks derėtis su unija iki atei
nančio antradienio.

Cabell’o vietų užims buvęs 
vice-prezidentas George A. 
Eastwood, kuris tarnauja Ar- 
mov bendrovėj nuo 1897 me
tų. Cabell ėjo prezidento pa
reigas nuo 1934. Prieš tai at
stovavo bendrovę Europoje.

Armour direktoriai paskel
bė, kad Cabell rezignacijų ne
turi nieko bendro su bendro
vės ginču su C. I. O., vienok 
retas kuris painformuotas 
žmogus skerdyklose tam tiki.

Cabell ir toliau bus bendro
vės direktorium, bet jos rei
kalų vedime neturės didelio 
balso.

Armour ginčas su C. I. O. 
skerdyklų darbininkų unija, 
Packinghouse Workers Orga- 
nizing Coinmittee, kilo pernai,

kai unija pradėjo darbininkus 
organizuoti, o bendrovė tam 
priešinosi ir statė įvairias 
kliūtis. Tuo laiku Armour va
dai tvirtino, kad jie jokiu bu- 
du su unija nesiderės, nors 
turės ir iš biznio išeiti.

šiuo laiku jų tonas yra švel
nesnis, bet deryboms vis dar 
priešinasi. Bendrovė tačiau 
buvo, kad ir nenoroms, pri
versta pripažinti unijų, kaipo 
gyvų faktų, po to, kai C. I. O. 
laimėjo dideles daugumas 
darbininkų rinkinius Chica- 
goj ir kitų miestų dirbtuvėse.

Savo priešingumų deryboms 
Armour viršininkai aiškina, 
kad C. I. O. reikalauja nacio- 
nalės sutarties, kuri apimtų 
visas bendroves, o jiems išro
do, kad yra daug praktiškiau 
derėtis su unija pavienių dir
btuvių pamatu.

Unija į tai atsako, jeigu Ar
mour ištikro derėtųsi, kad ir 
pavienėmis dirbtuvėmis, tai 
butų netaip bloga- Bet ji toli 
gražu nei tokių derybų nepri
pažįsta ir jas visokiais budais 
sabotažuoja. Taigi, unija lieka 
tiktai viena išeitis—streikuoti.

Konferencija Antradienį

Armour Bendrovės preziden
tas Cabell vakar pasiuntė te
legramų darbo sekretorei p-lei 
Perkins, kurioj sako, kad, an
tradienį, bet nevešiau trečiadie
nio, Washingtonan atvyks ben
drovės atstovai pasitarti su ja 
C.I.O. unijos ir streiko reika
lais.

Unijos atstovai atlaikė kon
ferencijų su daro sekretore pe
reitų trečiadienį. Apie kų kal
bėjo — nežinia, bet unijos va
dai tebesilaiko pozicijos, kad 
bus streikas, jeigu Armour ne- 
sirašys sutarties.

Ir Armour bendrovė buvo 
kviesta j trečiadienio konferen
cijų, bet Cabell atsisakė joje 
dalyvauti. Ateinančio antradie
nio ar trečiadienio pasikalbė
jime unijos atstovai nedaly
vaus. i

S. K. Komaiko 
Lenkijos Gelbėjimo 
Konferencijoj
Atstovaus Lenkijos ki’mės žy

dus, gyvenančius Chicagoj

300 Aukoja Kraują 
10 Metų Amžiaus 
Lietuvaitei

Republikonas 
Knox Pritaria 
Rooseveltui

Mergaitė Sunkiai Serga Remia Jo Sumanymų Pakeisti
Yra daug gerų žmonių pa

saulyje. Tai patyrė 10 metų 
lietuvaitė Janice Joyce Jankau
skaitė, kuri labai sunkiai ser
ga ir guli Woodstock Commu- 
nity ligoninėje.

Ji jau kuris laikas serga cuk
rine liga. Bet pereita antra
dienį įsimetė įvairios kompli
kacijos ir mergytė vos nenu
mirė. Tėvai jų skubiai atga
beno į ligoninę, ir ten dakta
rams pasisekė laikinai jos gy
vybę išgelbėti.

Praėjus porai dienų, mergy
tės sveikata vėl ėmė blogėti. 
Tada daktarai nutarė duoti jai 
kraujo ir viešai atsišaukė į 
Woodstock miestelio gyvento
jus, prašydami savanorių, ku
rie sutinka mergaitei kraujo 
duoti. Atsišaukė ne vienas, ir 
ne du žmonės, bet net 300.

Savanoriai kraujo aukauto
jai buvo Woodstock rašomų 
mašinėlių firmos darbininkai. 
Ten dirba ir nelaimingos mer
gytės tėvai, pp. J. Jankauskai, 
kurie gyvena adresu 735 Coty 
Street, Woodstocke. X

Illinois Demokratai 
Už Roosevelta, C'

Hornerį
Remia Trečių Terminų

Vakar Congress viešbuty j 
įvyko Illinois Demokratų Par
tijos konvencija. Delegatai vien
balsiai pasisakė už Roosevelto 
kandidatūrų trečiam terminui

Neitralumo Aktų

Pulkininkas Frank Knox, 
buvęs republikonų kandidatas 
į vice-prezidentus ir dienraščio, 
“Chicago Daily News”, leidė
jas, užvakar ir vakar griežtai 
išėjo už Roosevelto neitralumo 
politikų.

Kaip jau “Naujienose” bu
vo skelbta, prezidentas sušaukė 
kongresų specialiai sesijai. Ji 
prasidės ateinantį ketvirtadie
nį ir kongresmonų svarbiau
sias uždavinys bus svarstyti 
naujus neitralumo pasiūly
mus.

Rooseveltas reikalaus, kad 
dabartinio neitralumo įstatymo 
“embargo” skyrius butų panai
kintas. Tas įstatymo skyrius 
eidžia Amerikai parduoti ka
riaujančioms šalims įvairias 
žaliavas, bet ne amunicijų. 
Rooseveltas siūlo, kad kongre
sas priimtų taip vadinamų 
“cash and carry” pasiūlymų, 
kuris leis visoms kariaujan
čioms šalims pirkti Amerikoj 
ir amunicijų, su tomis sąlygo
mis, kad jos užmokės už ją 
“cash” ir išveš iš Amerikos 
savo laivais.

Rooseveltas tvirtina, kad da
bartinis “embargo” įstatymai 
yra šališkas Vokietijos naudai, 
bet “Cash and carry” įstaty 
mas, leidžiantis visoms pusėm' 
ginklus pirkti Amerikoj, “em 
bargo” įstatymo šališkumų Vo 
kietijai panaikins.

Už “Cash and Carry”

Vakar New Yorkan išvyko 
stambi Chicagos žydų delega
cija atstovauti chicagiečius 
Lenkijos gelbėjimo konferenci
joje.

Delegacijos priešakyje yra 
S. B. Komaiko, chicagietis, ku
ris yra labai gerai žinomas 
kaipo didelis lietuvių draugas. 
Kiti delegacijos nariai yra ra
binas David Graubart, Albert 
H. Brown, Louis Wisserzug ir 
keli kiti žydų veikėjai.

Konferencija atsidarys pir
madienį ir ji svarstys įvairius 
sumanymus suteikimui pagal
bos Lenkijai, kurliį dabar terio- 
a Vokietijos kariuomenė.

Konferencijų sušaukė pasau- 
inė Lenkijos Žydų Federacija, 

kurios centras yra Amerikoje. 
Dalyvaus delegacijos iš stam
besnių Amerikos miestų, iš Ka
nados, Argentinos, Čili, Meksi
kos, Belgijos, Šveicarijos, Fran- 
cijos, Olandijos, taipgi ir iš ki
tų Europos ir pietų Amerikos 
šalių.

Illinois Central 
Išleis 8 Milionus 
Doleriu 

v-

Illinois Central gelžkelis va
kar paskelbė, kad išleis $8,- 
000,000 vagonų modernizavi
mui, naujų užpirkimui ir įvai
riems remonto darbams. Tas 
reikštų, kad netrukus geriau 
pradės dirbti Illinois Central 
lirbtuvės Chicagoj e ir East 
Saint Louis.

Daro Kalėjimo 
Sargų Užniiodi jimox 
Tyrinėjimą;
Trys Kaliniai Bandė Pabėgti
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šiandien didelis sumišimas 
viešpatauja JplieĮ,;£ėnitentiarv 
kalėjime. 18 kaliniai sėdi “šal
toj o j ”, vien as šųrgAs. guli ligo- 
ninėje, o kiti k^liftiai ir ąar- 
gai atsakinėja aštrius klausi
mus, kuriuos ;jieiiis stato kalė
jimo viršininkai. V

■ . . Ii.-

Užvakar įvyko štai kas. “Iš
tikimieji”—tai yra kaliniai, 
kurie turi šiekriiek privilegijų 
ir yra po garbes žodžiu jas 
neperžengti,—kaip paprastai, 
pristatė sargams kalėjimo bok
štuose pietus. Maistas buvo 
sudėtas į mažas, užpliombuo- 
las dėžutės.

Sargų bokštuose buvo 12. 
Pietus suvalgę, 11-kų iš jų stai
ga prarado sąmonę. (Pasirodė, 
kad kava jų maisto dėžutėse 
buvo užnuodyta. Nuodams at
silaikė tiktai vienas sargas.

11-kai sargų taip gulint 
bokštuose be sąmonės, trys ka
liniai permetė iš virvių nupin
tas kopėčias per kalėjimo sienų 
ir baladė pabėgti. Bet nuodų 
nepakirstas sargas juos paste
bėjo ir davė aliarmų Pabėgė
liai buvo sbimli ir šiandien jie 
sėdi “šaltojoj” su 45-iais ki
tais kaliniai, kurie sargų už- 
nuodijimb suokalbyje dalyva
vo. Visi 45 yra kalėjimo vir
tuvės tarnautojai.

•.- , • • S ■: i :

Vakar kalėjimo viršininkas 
Joseph E. Ragep surado, kad 
tie trys kaliniai, nepasekmin- 
gai bandę pabėgti, suokalbį 
sudari* apie dvi savaites atgal, 
ir labai pląni^t^ jam ruošė-

Jie yra Petęr*fe'alcurilisi Pat- 
rick Joyce ir Joseph Jazorak. 
Visi turi sėdėti gana ilgus ter
minus- r . (j ft-. 
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Karštas Ginčas Apie 
Šaltą Daiktų

Frank Miehtus, Stanley Nig- 
jor ir Frank Klimas gyvena 
tieą vienu ir tuo pačiu adre
su, 4757 South California avę. 
Paprastai, jie yra geri drau
gai ir gyvena didelėj taikoj. 
Bet karščiam užėjus, jų san
tykiai pasikeitė.

Prie artimų gelžkelių bėgių 
Mientus rado ledo gabalą. Nig- 
bor pareikalavo sau dalį radi
nio, bet Mientus tų reikalavi
mą nepriėmė, ir prasidėjo muš
tynės. Klimas bandė juos per
skirti, bet nepasisekė, o vakar 
visi trys atsidūrė Stockyards 
nuovados teisme.

Mientus ir Nigbor gavo po 
6 mėnesius probacijos.

Ledu niekas ■< nepasinaudo j o. 
Ištirpo.

VAKAR
CHICAGOJ
................ .. .......... . i4ti
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• Iš Michigan ežero, prie 
Wellington avenue, vos nepri
gėrė 16’ metų berniukas Her- 
bert Wittig, nuo 3039 Clybourn 
avė. Jį išgelbėjo jaunuoliai, ku
rie maudėsi netoliese.

• Policistas Bert Gray va
kar anksti rytų išgirdo, kad kas 
tai slankioja jo namo ieloj, 
ties 1506 East 85th street. įs

ibėgęs laukan, policistas paleido 
; kelis revolverio šuvius — ir 
neprašytąjį svečių sužeidė. Pa
sirodė, kad tai buvo 18 metų 
jaunuolis, Arthur McCann, nuo 
8938 Harper avenue, policisto 
Gray draugo ir policisto John 
McCann sūnūs.

Vakar į Egiptą išvažiavo 
Chicagos universiteto moksli
ninkas, Dr. H ar oi d H. Nelson. 
Jisai ir kiti universiteto moksli
ninkai tyrinėja senovės egiptie
čių liekanas, kurios randasi 
prie Luxor miesto. Egiptas, 
kaip ir kitos Britų imperijos 
šalys, yra paskelbęs karų Vo
kietijai, bet karas šiame atve
jyje mokslo darbo netrukdo.

©Jackson Park vakar įvyko 
“Venecijos karnivalas”, kuria
me dalyvavo apie 100,000 žmo
nių. Iškilmės buvo surengtos 
paminėjimui Hyde Park apy
linkės 50 metų sukaktuvių nuo 
prisidėjimo prie Chicagos.

• Lombard kolegijos virši
ninkai iš Galesburg, III., Chi
cagos apskričio teisme užvedė 
bylų prieš Frank .Allen ir jo 
sūnų John D., Brinks Express 
bendrovės viršininkus. Kolegija 
reikalauja iš jų apie $1,000,000 
palikimų, kurį abiems “neva 
palikęs” William B. Wyne, bu
vęs Brinks firmos iždininkas. 
Skundėjau sako, kad Allenai, 
tėvas ir šunuš, darė spaiidimų 
į Wyne, kad jisai pakeistų pir- 
mesnį testamentų ir savo tur
tų atiduotų ne kolegijai, bet 
jiems.

O Vakar Chičagoje lankėsi 
Harry L. Hopkins, buvęs WPA 
viršinipkas, o dabarkomerci
jos sekretorius Roosevelto ka
binete. Hopkins čia sustojo va
žiuodamas Washingtonan iš 
Mayo klinikos, Minnesotoj, kur 
jisai ilgai gydėsi nuo vidurių 
ligos. 
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• Washingtono teisingumo 
departamentas vakar paskyrė 
William S. Dėvereux Federalio 
Investigacijų Biuro (“G-me- 
nų” viršininku Chicagoj.

• Newton priemiesčio teisė
jas Alibert E. Isley paskyrė 
$200 pabaudą vietos gyvento
jui George Gold, nuo 152' Hill 
Street. Gold užsiėmė dentiste- 
rija, neturėdamas tam valsti
jos leidimo.

MARIJONA POCIŪTĖ ! GENOVAITĖ GURSKAS

Štai pirmutinės mergaitės įstojo į gražuolių kontestų, tai 
Marijona Pociūtė ir Genovaitė Gurskas.

Įstojusių gražuolių paveikslus talpinsime “Naujienose” 
tokioje tvarkoje, kaip jie ateis.

Paveikslus galite atsiimti tuojau, kaip tik tilps paveiks
las.

Kas bus trečia?

“Naujienos vėl rinks 
gražuolę

1940 m. Automobilių Parodai

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais, Automobilių 
Parodoje, kuri prasidės lapkričio (Nov.) 4 d., lietuvius 
atstovaus gražiausia ir tipiškiausia lietuvaitė išrinkta 
“Naujienų” pastangomis. Gražuolės rinkimai įvyks spa
lių (Oct.) 18 d., Lietuvių Auditorijoje.

Užsiregistruoti konkursui galima tuojau, tad lietu
vaitės, skubėkite, nes laiko liko nedaug. Išpildykite šios 
dienos “Naujienose” telpantį kuponų ir priduokite “Nau
jienoms” kartu su savo paveikslu. Gerai padarytas pa
veikslas geriau atrodys ir laikraštyje.

Jeigu kuri mergaičių neturite tinkamo paveikslo, tai 
nueikite j New City Furniture Mart, po antrašu 1654-56 
W. 47th St. Jie padarys jums tinkamą'paveikslų.

ŠTAI KOKIAS DOVANAS SUTEIKS NEW CITY 
FURNITURE MART, 1654 W. 47 St., LAIMĖJUSIOMS 
GRAŽUOLĖMS.

WM. KASMAUSKAS 
Manągeris New City Furn. Co.

PIRMA gražuolė gaus: Com- 
olete Bedroom setą, susidedan
tį iš Dresser, Chest, inner 
springsų — vertės $175.00. Nuo 
Automobilių Show dar gaus 
Evening Gown ir $35.00 cash 
kaipo mokestį už išliktą laiką. 
Lietuvišką kostumą turės įsigy
ti pačios.

ANTRA gražuolė gaus $89.00 
vertės radio.

TREČIA — gaus $45.00 ver
tės Cedar Chest.

KETVIRTA — gaus 3 šmo
tų bedroom lempas ir lovai už
tiesalą. vertės $25.00.

PENKTA — 100 šmotų linen
sėt, vertės $15.00. Be to, Syrena restaurantas visoms mer
gaitėms surengs iškilmingą bankietą.

ir pareiškė, savo pritarimų Hor- 
neriui, jeigu jisai dar kartų 
kandidatuos į gubernatorius.

Partijos komitetas padarė 
spėjimų, kad naujos dalybos 
(Roosevelto) politika laimės 
ateinančius rinkimus Illinois 
valstijoj, 500,000 balsų daugu 
ma.

• Viename Ashland avenue 
gatvekaryj, naktį iš ketvirta
dienio į penktadienį, du nežino
mi piktadariai paleido kelis re
volverių šuvius | konduktorių* 
kai tas atsisakė atiduoti jiems 
pinigus ir pasileido bėgti į prie
šakinę platformą, šūviai nekliu-

Radio kalboje, kurių pulk 
Knox pasakė užvakar vakare, 
jisai griežtai pasisakė už “cash 
and carry” įstatymų ir ragine 
visus republikonus užmiršt1 
politinius skirtumus ir prezi 
dentų paremti.

Prieš “cash and carry” įsta
tymų kovoja senatoriai Borah 
Nye, Capper ir keli kiti re- 
publikonai ir konservatyvus de
mokratai, kurie paprastai va
dinami “izoliacininkais”.

Knox’o radio mintis vakai 
pakartojo laikraštis “Dailj 
News” savo redakciniuose 
straipsniuose, o “Tribūne”

dė ir konduktorius Steve Hos- kaip paprastai, eina prieš Roo
kin, nuo 8208 S. May st., iš- seveltų, ir remia senatorių Bo 
liko sveikas. rah ir jo kolegų pusę.

Pirmutinė gražuolė dalyvaus Automobilių Parodoje, 
kuri prasidės lapkričio (Nov.) 4 dieną ir tęsis iki lapkr. 
12 dienos.

Lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus tuoj aus išpil
dykite “Naujienose” telpantį kuponą ir prisiųskite “Nau
jienoms”, 1739 So. Halsted St.

f 

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS 
ĮSTOJIMO kuponas

Vardas-pavardė ........... .............................................................

Antrašas ..................... ................................................... ...........

Telefonas ..................................................  Amžius ..........

Aukštis: .......... pėd............. coliai. Svoris:...................... sv.
I • ‘

Užsiėmimas .............. ...................................................... ..........

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly- 

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko ......................

Parašas




