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LENKIJA DALIM VILNIUS RUSAMS
VARŠUVA PAGAL NUSTATYTĄ RUSU-VO- 

KIECIŲ LINIJĄ TEKS VOKIEČIAMS
Rusai-vokiečiai kooperuoja glaudžiai

HITLERIS KVIEČIA KOMUNISTUS 
TALKON

BERLYNAS, Vokietija, rugsr 
22. — Lenkija ir vėl padalin
ta. Tai jau ketvirtą kartą jos 
istorijoj.

Penktadienį vokiečių ir rusų 
karo vadai susitarė dėl demar
kacijos linijos, kuri duoda pu
sę Lenkijos Rusijai, o kitą Vo
kietijai.

Ar šitas Lenkijos padalini
mas bus pakeistas, parodys at
eitis. Kaip dabar nustatyta, vo- 
kiečių-rusų demarkacijos linija 
prasideda Rytų Prūsijos pasie
ny, kur upe Pissa kerta Len
kijos rubežių.

Demarkacijos linija eina 
Pissa upe pietų link iki Na- 
rev upės ties Ostroleka. Nuo 
čia ji pasuka truputį į pietų

Vokiečiai džiaugiasi, 
kad Amerika ne

stos karan 
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

22. — Prez. Rooseveltas parei
kalavo, kad Jungt. Valstijų 
kongresas panaikintų ginklų 
embargo kariaujančioms ša
lims.

Oficialaus pareiškimo dėl 
‘ prezidento kalbos Vokietijos 

vyriausybė iki penktadienio ne
padarė.

Neoficialiai reiškiamas pasi
tenkinimas prez. Roosevelto pa
reiškimu, kad Amerika nestos 
karan. Tačiau numatoma, kad 
nuėmimas embargo loš į ran
ką britams ir franeuzams.

Lėktuvai sunaikino 
rusų legaciją

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
22. — Varšuvos radijas atnau
jino pranešimus. Anksti penk
tadienio rytą pranešta, kad vo
kiečių lėktuvų bombos ketvir
tadienį užmušė 700 žmonių 
Varšuvoje — daugiausia mote
rų ir vaikų. Patrankų svidie- 
niai ir bombos taipgi sunaiki
no rusų ir vokiečių legacijas 
Varšuvoje.

Svetimšalių subma- 
rinai Jungt. Valstijų 

vandenyse
WASHINGTON, D. C., rugg. 

22. — Prezidentas Rooseveltas 
penktadienį spaudos atstovus 
painformavo, kad svetimų ša
lių submarinai plaukioja arti 
Jungt. Valstijų. Vienas subma- 
rinas pastebėtas Pacifiko van
denyse, pietų Alaskos zonoje, 
kitas — Bostono apylinkėje.

Ghicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Niaukiasi; truputį šilčiau; 
lengvi ir vidutinio stiprumo 
daugiausia pietų rytų vėjai; 
saulė teka 6:37 v. r., leidžiasi 
6:48 v. v.

rytus ir eina per Varšuvos 
priemiesčius rytų pusėje. To
liau linija tęsiasi Vyslos upe 
iki Zavichost. Nuo čia linija 
eina San upe, kripdama pietų 
rytų link, iki Vengrijos rube- 
žiaus. Ji atkerta vokiečius nuo 
tiesiogio kontakto su Rumu
nija.

Rusams tenka Vilnius, Brest 
Litovsk, Bielostok ir Lwow, 
neskaitant mažesnių miestų ir 
miestelių. Vokiečiams gi tenka, 
tarpe kitų miestų, Varšuva./

Ši demarkacijos linija tapo 
paskelbta penktadienį Maskvo
je ir Berlyne. Vokiečių-rusų 
komunikatas sako, kad sovie
tai ir naciai kooperuoja arti
miausiame kontakte.

Neapykanta Hitlerio 
pasikeitė Į neapy

kantą vokiečiams
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

22. — Iki šiol Francuzijos spau
da, su ja ir plačioji visuomenė 
kaltino dėl neramumų Europo
je Hitlerį ir jo sėbrus. Pąsku- 
tinėmis dienomis ši nuotaika, 
bent spaudoje, žymiai pasikei
tė. Francuzijos spauda jau kal
tina nebe Hitlerį ir nebe na
cius dėl karo, bet visus vokie
čius.

Vėl stumiasi Saar- 
bruecken linkui

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
22. — Francuzijos karo komu
nikatas penktadienį sako, kad 
franeuzai atnaujino ofensyvą 
prieš Saarbruecken, svarbų 
pramoninį vokiečių miestą ar
ti Francuzijos rubežiaus.

Artilerijos ugnis veikia vi
same fronte nuo Moselle upės, 
Luxembourgo pasieny, iki Rei
no upės. Artilerija veikia 100 
mylių fronte.

Kalbėdamas ketvirtadienį, 
premjeras Daladier davė su
prasti, kad franeuzai masinių 
atakų prieš Vokiečių Siegfried 
liniją veikiausia nedarys. Pran
cūzų taktika businti: artileri
jos ugnis, lėktuvų operacijos 
ir blokada; ši taktika mėgins 
povai išsunkti vokiečių atspa
ros syvus.

Calinescu nušovimas 
— nacių sąmokslas

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
22. — Francuzijos politikams 
atrodo, kad Rumunijos prem
jero Calinescu nužudymas bu
vo nacių sąmokslas. Šituo ak
tu taikytasi iššaukti Rumuni
joj sumišimą ir duoti progą 
Hitleriui užpulti Rumuniją ir 
tyarką ten “atsteigti”.

Chamberlain ir Da
ladier vėl tarėsi

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
22. — Penktadienį vėl įvyko 
Francuzijos premjero Daladier 
ir Britanijos premjero Cham- 
berlaino pasitarimas.

) NAUJIENŲ-ACME Telephoto
WASHINGTON, D .C. — Prezidentas Rooseveltas kalba į susirinkusį kon-

Išvarė Donald Day 
iš Kauno

CHICAGO, rūgs. 22—Pra
nešta per radiją penktadie
nį, kad Kauno policija liepe 
išvažiuoti Amerikos korės- 
pohdentui Donald Day. Įsa
kymas duotas koresponden
tui todėl, kad jis siunčiąs 
klaidingas žinias į užsienius.

Tai Donald Day buvo pra
nešimas, kuris sujaudino 
Chicagos it Ąiperikos lietu
vius, buk Rusi j a ir V okie ti- 
ja atiduoda Vilnių' lietu
viams.

Turkai-rusai pasira
šys apsigynimo 

paktą
ISTANBUL, Turkija, rūgs. 

22. — Turkijos užsienių reika
lų ministeris, Sukru Saracog- 
lu, yra kelionėje į Rusiją. Tur
kai ir rusai planuoja pasirašy
ti savitarpės pagalbos paktą. 
Turkų pareiškimu, paktas ap
saugosiąs Balkanus nuo prie
šingos šalies užpuolimo. Rusų- 
turkų paktas busiąs pasirašy
tas tikslu papildyti Turkijos ir 
Britanijos sutartį.

Daug turkų žuvo dėl 
žemės drebėjimo 

ISTANBUL, Turki/ rugš.
22. — Smyrnoje penktadienį 
jaustas smarkus žemės drebė
jimas. Daug žmonių žuvo, sun
kių nuostolių turtui padaryta.

VERECZKE, Vengrija, rūgs. 
22. — Pagautas Varšuvos ra
dijo pranešimas penktadienį 
sako, kad Varšuva dar tebe- 
kariauja.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
22. — Britanijos didžiosios par
tijos susitarė neturėti parla
mento arba municipalinių rin
kimų kai karas eina.

LANSING, Mich., rūgs. 22. 
— čia sustreikavo Consumers 
Power kompanijos (elektros 
jėgos parupinimo įmonės) dar
bininkai.

KARO ŽINIŲ SUTRAUKA
BUDAPESĮ, Vengrija, rūgs. ROMA, Italija, rūgs. 22. —

22. — Svetimų šalių konsu
lams leista išvažiuoti iš Var
šuvos.

. >. •• ~X—-X—
BUDAPEST,^Vengrija; rūgs. 

2(2. — Ukrainoje teroristai sker
džia lenkus ir žydus, plėšia tur
tą ir degina kaimus ir mies
telius.

—x—*x—x—
STOCKHOLM, Švedija, rūgs. 

22. — Pabėgęs iš Talino, Es
tijos uosto, lenkų submarinas 
Orzel paleido du estus t jūrei
vius Švedijos pakraščiuose. Sub- 
mąrinas turi 16 torpedų.

, -- X--X--X--
BUCHAREST, Rumunija, 

rūgs. 22. — 105 augšti lenkų 
valdininkai, jų tarpe preziden
tas Moscicki, bus internuoti 
Rumunijoj.

—x—x—x—
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

22. — 600 čekų karo aviatorių 
laukia pašaukimo kariauti prieš 
vokiečius.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

22. — Rusai ir vokiečiai susi
tarė dėl Lenkijos padalinimo. 
Rusų ir vokiečių kariuomenės 
siunčiamos į nustatytas rube
žiaus linijas. Kariaujančiųjų 
prie Lvovo vokiečių vietas už
ėmė rusai.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

22. —« Ketvirtadienio atakose 
prieš Varšuvą užmušta 700 ci
vilinių gyventojų, daugiausia 
moterų ir vaikų. Sunaikintos 
rusų ir vokiečių legacijos.

--X--X—X--
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

22. • — Mušis prie Tomašovo, 
65 mylios į pietų vakarus nuo 
Varšuvos, pasibaigė vokiečių 
laimėjimu. Vokiečiai paims 
240,000 lelikų belaisvių dar
bams pramonėje.

—X—X—X--
PARYŽIUS, Frąiicųzija, rūgs. 

22. —r Belgijos radijo praneši 
mas sako, kad tapo atidaryti 
Albert kanalo tvenkiniai. No
rima apsemti vandeniu kai ku
rias apygardas tarp Antwerpo 
ir Liege .ir tuo budu sustip
rinti šalies apsaugą prieš sve
timšalių įsiveržimą.

Italijos ministerių taryba 21 
balsu prieš 8 nutarė pasilikti 
neutrali. . ;

—X—^X--—X——
, BASEL,,Šveicarija, rūgs. 22.

— Gaunamais čia pranešimais 
4 • i ! .

franeuzai paėmė iki šiol dau
giau nei 80 vokiečių miestelių 
ir kaimų Moselle-Saar apylin
kėje.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

22. — Nuo ateinančio pirma
dienio bus sumažintos Vokieti
jos gyventojams maisto porci
jos.

--X--X—X--
BUCHAREST, Rumunija, 

rūgs. 22. — 2,000-ms nacių 
įvykdyta mirties bausmė dėl 
nužudymo premjero Calinescu.

--X--X—X--
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

22. — Vokietija ketina atsteig
ti komercinį susisiekimą lėktu
vais, kuris buvo sulaikytas nuo 
karo pradžios.

--X--X—X--
NEW YORK, N. Y., rūgs. 

22. — New Yorko policija pa
ėmė savo žinion lenkų laivą 
Batory, kurio įgula sukilusi 
prieš kapitoną. Laivui buvo įsa
kyta plaukti į Kanadą.

Areštavo kunigaik
štį Radziwillą

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
22. — čia pagautas radijo pra
nešimas iš Maskvos. Jisai sa
ko, kad rusai areštavo kuni
gaikštį Radziwillą, kuris mė
ginęs organizuoti lenkų* parti
zanų barius kovai su rusais. 
Radzivvillas yra 69 metų senu
mo.

Konvencija užgyrė 
prez. Roosevelto 

nusistatymą
SPRINGFIELD, III./ rūgs. 

22. — Illinois valstijos Darbo 
Federacija priėmė rezoliuciją, 
kuri užgiria prez. Roosevelto 
nusistatymą ryšium su karu 
Europoje, jo pastangas apsau
goti Ameriką nuo karo.

PALEIDŽIA JUOS Iš KONCENTRACIJOS STOVYKLŲ

PARYŽIUS, Francuzija, 
nigs. 22. — Rugsėjo 17 ir 18 
dienomis Hitleris išsiuntinė
jo įsakymus visiems Vokie
tijos policijos viršininkams 
ir koncentracijos stovyklų 
prižiūrėtojams. Jis liepia 
jiems susižinoti su komuni
stais ir gauti jų pagalbą. O 
pagalbos norima tokios: ko
munistai turi vesti kovą 
“proletarinės tėvynės var

du” prieš kapitalistines val
stybes.

Ir daugiau: rugsėjo 18 d. 
Hitleris įsakė Rudolfui Hes- 
sui paliauti varius propa
gandą ir atakas prieš žy
dus.

Vėlesnės žinios sako, kad 
daug vokiečių komunistų 
paleista iš koncentracijos 
stovyklų. Paleistas taipgi 
komunistų vadas Ernst 
Thaelmann.

TŪKSTANČIAI NACIU NUŽUDYTA 
RUMUNIJOJ

SUŠAUDYTŲ TERORISTŲ LAVONAI PALIKTI GATVĖJE

BUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 22. — Tūkstančiai “plie
no gvardijos” narių — nacių 
— paimti iš koncentracijos sto
vyklų visoj šaly ir nužudyti — 
sako pranešimas. Tai kerštas 
naciams dėl to, kad jų bendrai 
ketvirtadienį nušovė premjerą 
Calinescu, buvusį franeuzų ir 
britų šalininką.

Karinė diktatūra suveržė 
Rumuniją penktadienį. Naujas
premjeras, generolas George nacių šalininkų areštuota.

SENATORIAI SVARSTO NEUTRALITE
TO PAKEITIMO BULIUS

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
22. — Jungt. Valstijų senato 
užsienių reikalų komitetas pra
dėjo svarstyti bilius ryšium su 
prez. Roosevelto reikalavimu 
pakeisti neutraliteto įstatymą. 
Komitetas ims nuo savaitės iki 
10 dienų laiko peržiūrėti įteik
tus tuo reikalu bilius. Paskui 
komiteto rekomendacijas paims 
svarstyti kongreso pilnaties po
sėdžiai.
. Atstovų rūmai kol kas dar
bo neturi.

Keletas korespondentų atsi

Benešąs įsakys čekų 
mobilizaciją

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
22. — Buvęs čeko-Slovakijos 
prezidentas, Eduard Beneš, ir 
kiti čekų vadai veda derybas 
su franeuzais ir britais. Nori 
gauti čekų laikinosios valdžios 
pripažinimą. Kai tik britai ir 
franeuzai pripažins čekų vald
žią, Dr. Beneš paskelbs 
visų kariuomenės amžiaus 
gyvenančių Anglijoje če
kų mobilizaciją, čekai organi
zuojami kariauti prieš Hitle
rį-

Submarinai sulaikė 
Amerikos žvejų 

laivus
X M................... ■■ —— «»i^

BOSTON, Mass., rūgs. 22. —- 
Penktadienį patirta, kad sub
marinai sulaikė Jungt. Valsti
jų žvejų laivus jirie Georgės 
Banks, Cape Cod apylinkėje, ir 
prie Grand Banks, Newfound- 
land apylinkėje. Submarinų 
įgulos pasiūlė žvejams romo ir 
brandės mainais į šviežią žu
vį.

Argesanu, yra taipgi nacių prie
šas.

Septyni sąmokslininkai, nužu
dę Calinescu, sušaudyti toje vie
toje, kur jie užmušė premje-1’ 
rą. Kiti du sąmokslininkai pa
tys nusižudė. Visų devynių la
vonai palikti gatvėje praei
viams matyti.

Naciai kėsinosi nužudymu 
premjero iššaukti suirutę ir 
nuversti Rumunijos valdžią. Su
kilimas neįvyko. Tūkstančiai 

klausė senatorių nuomonių neu
traliteto pakeitimo klausimu.

Senatorių nusistatymas pa
sirodė toks: 47 pritarė įstaty
mo pakeitimui; 5 abejoja, bet 
linksta pakeitimo šalininkų pu
sėn; 24 senatoriai priešingi pa
keitimui ; 5 abejoja, bet grei
čiau pritaria pakeitimo prieši
ninkams. 15-kos senatorių nuo
monės nežinomos.

Dabar atrodo, jogei įstaty
mo pakeitimo spėkos yra di
desnės senate.

Teroras siaučia Uk
rainos miesteliuose

VERECZKE, Vengrija, rūgs. 
22*. — Vengrija pradėjo inter
nuoti tūkstančius lenkų karo 
pabėgėlių. Lenkų karininkai 
pasakoja šiurpias pasakas apie 
terorą Ukrainoje.

Kai gauta žinių, kad rusai 
įsiveržė Lenkijon, Ukrainos 
miesteliuose ir kaimuose susi
darė teroristų gaujos. Jos pra
dėjo skersti lenkus ir žydus. 
Nerodyta susimylėjimo ne mo
terims, nė vaikams. Ištisi kai
mai sudeginti. Ko vokiečių lėk
tuvai nespėjo padaryti, tą at
liko teroristai.

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

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

—NAUJIENŲ ADMIN.
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Sveikatos Skyrius
lį Skyrių Tvarkę ir Priduri *****•-«•- 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA
i.-L JI,

Maistas, Vitaminai ir Mineralai
Rašo Dr. A. J. Gussen, 

Cicero, III.
Nęnuęstabu, kad dąug kalba

ma ir rašoma apie maisįą, peš 
jis yra vienas iš svarbiausių 
faktorių palaikymui žmogaus 
gyvybės.

Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams, švdrus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS" PASIŪLYMAS 
150 galonų—7c už gal.

100 galonų—7^c už gal.
50 galonų—8^c už, gal.

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai, 

prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

MICUIGAN AVĖ.
' KLINIKAS

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

1 sveikatos patarnavimą.

KLINIKŲ 
3254 SO. MICHIGAN AVĖ. 

Tel. CALUMĘT 4178.

šeštadienis, rugsėjo 23, 1939U«ĮIĘĮTO£Į, Cįflcagp/Ill

FTąųjąs Ądvpkatąs
NAUJIENOS,

Bet kuo daugiau kalbama ir 
rašoipa, tup raudama dąu^iap 
spragų, kurios nelengva ųžpif- 
dyĮi.

$įandien muisto tyį’inSj|mąs 
ir jo analizavimas liko vienu iš 
svarbiausių, pamatinių proble
mų sveikatos klausime. “Dic- 
tici&ns,” piaislo tyrinėtojai, štai 
ką sako: 78% viso maisto, ku
rį žmonės šiandien vartoja, 
trūksta vitamino D; 30% trūk
sta vitamino G; 11% trūksta vi
tamino A ir B.

Apie 60% žmonių kasdieną 
iš ipaįsto gauna mažįąų kaip 
vieną gramų kaįciumo minera
linių dryskų; 49% žmonių i)e- 
gaųna užtektinai fosforo drus
kų; o 40% viso maisto trūks
ta geležies, kuri yra reikalinga 
žmogaus kraujo raudoniems kū
neliams stiprinti.

Del stokos kaįciumo ir fosfo
ro mineralinių druskų, maistas 
įkyriai veikia į žmogaus dąptų 
ir kaulų tvirtumą. Dėka blogam 
maistui Amerikoje šiandien 
daugiau kaip 90% žmonių ser
ga įvairiomis dantų ligomis.

Columbia Universiteto profe-

ko apie mineralus: Kad palai
kyt žmoguje normalę kaulų lyg
svarą,' jo kūnas kasdięn priva
lo gauti iš maisto po vieną gra

CRANĖ C0AL ęOMl’ANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMO1JTH »022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausiu mainų, 
daug dulkių išimta Perkant >7-40
5 tonus ar daugiau ........... .................. ‘
PETROLEUM CARBON COKĖ $7.40
Periant 5 topus ar daugiau -Tonas 1

Visokių IšdirbysčiųDidelis

Del Apšildymo 3 Ę^ambapių

Pasirinkimas
Aliejinių Pečių

ALIEJINIAI
PEČIAI

|2310 ROPSEVELT ROAD
ROOSEVELTEURNITURECO.

760

Tik 10% jmokėti, p likusius ant lengvų 
išmokėjįrųų

mine

mą kalciunjo ir (Fosforo miųe* 
ralinių d^ųsRų.

Bet to ųęra. Vįęfpj viepę gra
mo, žmogus, pbeįflflį imant, į 
dieną gauna 0,45 ^raipo.

Su šiomis ^pskęmis yra ga
na tampriai susijungęs vitami
nas D. Jis kūne palaiko 
ralą lygsvarą.

Tad šiandien svarbiausia už 
vįgjcą bps lijeųp priežiūra jau
nuolių; nes jieips (japgipųsią 
galinga šįy pųperalĮj, kųęųiet 
fpnnu.ojpsi jį? ąųga jų (Janfn ir 
viso kūno kaulų struktūra. Ne
gaunam užtektinai jų iš mais
to, patartina tėvams, kad jie 
savo vąikams duotą ‘‘Picalcium 
Phospbąke”
Įima jų gpųįį plytėJjų fPFįpęje 
vaistinėse įp PQ 4vi į i 
ną.

Apapt to, žiepię^ metuz vai
kams reikia dpęti gerti Cę<| 
Liver Qil po vjepą šąųkštą į die
ną; o Kurie pegali (tą žuvų ąlje- 
jų gerti, tai galį įp$ pilių ąr 
kapsuly fęrpipje* y-
ra vienas
stiprininjųi jr 4Wty-

Stat|§tikij gpyjiąi
faktiškai kalbų P? §UVP*
Dantų pyyipią.s įr kitęs žipp- 
gaus kūpp įigęjs plečiasi ir vįsų 
ryžtumų, be ątodąiręs, žepgią 
pirmyp. Sįąpfiiep Ąiperik.oje 
jau yrą relpnybp, Įcąd 
turi syeikųs bej tyirtų^ daPji»- 
Didžiumą jaunųęipepės jau tu
ri silpnų?, Jepgvaį pųvapčiųs 
dantis. O kuoipet jįe sulauks 
virš
kramtymui maisto turės varto
ti dirbtines danturas.

Yrą apskaičiuota, kad šian
dien Amerikos žmonės turi aš
tuonis šimtujs miĮionų (80Q,000,- 
000) kiaurų, išpuvusių dantų, 
o gyventojų, piliečių Dėdės Ša
mo žemėj iš viso yra 130,000,- 
000. Tad kiekvienam iš jų pri
klauso 6.2-13 išpuvusių dantų. 
Kokia “graži” ateitis juos lau
kia I
. 4 ginama, Kėra
sigąsti, jeigu priaugančios jau
nuomenės didžiuma neturės 
dantų, nes tūli žmonės jau ir 
šiandien jų neturi, o vis dėlto 
gyvena. Argi veltui šiandien 
taip sparčiai auga ir plečiasi 
muisto ąj<ąp(jįpią jpdųsfrįja? Jų 
ąąyipinkąi šįąj ką sąko: Greito
je ateityje namų šęiinipinkę bus 
yisiškąi liųęsą nuo gąųiinimo 
valgio; visas maistas bus iš ank
sto virtas fabrikuose ir į skar- 
djne.s supiltas. įeįpiinjnkė savo 
yyrųi, gryžų?iąm iš darbo, taip
gi vaikam, parėjusiems įš ipo- 
Ky)<Į,9s, į,teiks po s|car<Jį(^ iF į- 
rankį jas pradurti. Pats maistas 
bus taįp sųtąrytąs, kad j,o nei 
kramtyti nereikės... Ir čia vj?ąi 
ne jųoka.s, Jau šianeįien Aiperi- 
kos žmonės bėgy metų laiko su
vartoja 31;dO0,OOO skardinii, 
maisto skrynučių arba 1,000,- 
000,000 skardinių. Kitųip sa
kant, jie praryją 1 SjOUO.OOOjOOC 
gurkšnių. Vietoj kad kramtyti 
Ir valgyt, tai jie ryja ir gerią. 
Viršuj pažymėtą kiekį maisto 
sudaro daržoyės, vaisiai, skys
čiai, mėsa ir žuvys.

fa kųp dąugiaų žipęnps var
tos maistą iš skardinių, tuo dau
giau jie sirgs, ę dįdžįųpia, 
sulaukę nei pusės amžiaus, 
rėš keliauti į ainžipųąįi.

Visas ?kąrdiųių mąįslas 
?ųkęųęyeiktas, arba užųųodytąs 
?u jčhęmiųių prezepvų nųodąįą. 
Vį.etęj pąd gąiviųti ir ?tįprfat 
žų)opaųs kųno ąųdimųis if vys
tančias JąstpĮes, tojes maistas 
jąs nąikiną ir peųgią ankstyvai 
pražūčiai. Nes kaip žuvis negu
li gyventi be tyro vandens, taip 
ir žmogus ilgai negyvenu be 
naturąliško maigto. Žmogaus 
kūpą sudaro gųmfas minčralit 
nių dpųskų eleipęųtai ir van? 
duo; o jų esant nedatekliui, 
žmogus i^lengyp prądųdų ųpkti 
ir vysti. Tąip kaip gėlių žiecjąg, 
vos tįk pražydėjęs pavakario 
metu, be rasos ir yąųąens neil
gai gyvuoja, lygiai taip pąt ir 
žmogus, be gero ir sveiko mais
to ifame pasaulyje ilgai ųegy: 
vena.

ne
tu

iįh. Morning 
Ur Klubas 

Kviečia Visus
Į Avino Kepimo “Atlaidus” 

Į Jefferson Miškus

vino gaudyti. Bet kaip jis pats 
sako, geras avinas pavyko su
gauti ir bus visiems užtektinai 
pasivalgyti.

Taigi, visi dalyvaukime su 
klubięčįąis jų surengtuose uat- 

i laiduose” ir užbaigkime šį va
saros sezoną su avino kepimu.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS 

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

Tet Yards 6994.
Antrad., Ketvirtad% Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 36M <

PųųZ Poticlia Jr.

ĘĘJpG^pORTi -Pigiai yi- 
žfopųfa •biznieriaus ąų- 

ųųs, PąųJ Potichą Jr., sekiųfa- 
gąi įšląįkė ądvokątųros kypįi- 
įipįs ip gavo advokato laipsnį 
praktikuoti advokatūrą, Jisai 
ypą, sunūs, H ar r y fiptįęhą, sa- 
yįųįgkp Boston Shoe Storę, 
kpH randasi aptrašn 3435 Sq.

8į. Jąųpįipl^
||parytį sąyo 

dįdįpį^ityję fa kąrfa pa- 
talpose, Bpįdgeporte- Jaunuolis 
atrodo gana gabus ir todėl lin
kėtiną jąn) gero pasisekimo.

— VBA.

NORTH SIDĘ — Lietuvių 
Morning Star Klubas sekma- 
diepį, rugsėjo 24 d., Jefferson 
jniškuo^e r#ngia taiP sakant 
Pįdžiųlįys atlaidus”. ]tyat, tą 

dįeną kįubį^iaį keps ką lik iš 
Texas parvežtą aviną. Kaip 
jau žinoma, avino kepimo rei
kalais rūpinosi trys klubo iš- 
ripktį kpipįtetąį. Visi trys kaip 
vįępąs dirbu pęįis į petį, kad 
viskas butų kuo puikiausiai 
prirepgta ir gerbiapaieji sve-| 
Čįąį ir klubo rėmėjai butų kuo 
puikiausia pąyąišinti su “švie-

M. čepųlevičįųs įr J. Raila 
supirko įvairius “prismokus”, 
kaip tai: pipirus, cibulius ir 
pptruškąs, sįiprįųs, minkštus 
ir saldžius ^ėripms. J. Milaše
vičius—gi kų tik praeito penk- 
tadienįo pąktį grįžo iš Texas 
valstijos, kur buvo išvykęs a-

Pirkite savo apielinKės 

krautuvėse

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4S45 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimų 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų TeL: Prospect 1934

> ...... . ,.w.ii -V----- v • ••• • •' . ■ — •

Apiplėšė Alinę
Uypjąis reyoly^įąis .ąpsi- 

ginkląvęs, pik|ądąt!į3 vakar ry
tą ąpįplėšė Willįąiii Ęųlwip uli
nę, adresų 423‘ž Nortb Aye. Ji
sai atėmė $335 nuo savininko 
Kųlwin ir $250 žiedą puo vie
nos kostumeres.

Dr. Karolis Nurkaitis
Aulu GYDYTOJAS 

Prirenka aki- 
nius atsakan- 
čiai ir sąžinių- 
?.aL
VALANDOS: Utarnipke, ketver
ge įr Subąįoj nuo 9 iki 9 vak. 
Pariėdėlį, Seredoj įr Pėtnyčioj 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mąnę 26 metų praktikavimai 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina axių įtempimą, kuris 

psti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą’ akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at- 
sitikįmuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speclalė ątyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akyi 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso* 
Į mos be akinių. Kainos pigiau kaly 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.T * ’ T * / • »

DR. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius

yra

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yąrds 2244 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Setedoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS Ht ęHHlUBGAS 
2808 Wesį 63rd Si

VALANDOS: 2—4 popiet ir 
vakaro, * trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefoiįaa HEMIAJCK SIU

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So, Halsted St. 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 . L „
i8«kvri>« «iihatnmW

popiet Ir

po pietų, 7—8 vak.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
' 7M Wesį 35th Street 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo’10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Ajnerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
v.v r. ■ • . • • •.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Visi feHonaj YARDS 1741-1742
^605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefoną? LAF^YĮ^TTE f727

T-l 4 koplyčios visose
LJ Į Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radįe programų Antradienio ir Šešta-

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

I » /

Chicagos,
Cicero
. 1

Lietuvių
Pirektprjy 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

9 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VĮSOSE^HESTO

8

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Litųanica Avenue

Yarda 1Į3? 
Yards 1138

LACHAwicz m sūnus
2314 West 23rd Plące Phone Ganai 2515
ŠKYRIUŠ: 42-44 Basi 168th Street Tel. Pullrnaa 1274

ALBERT V. PETKUS
4704 So, Western Avė. Phone Lafayette 8024
r 'T'.'.—.—t—;-------- ------------ :— -------r”

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litųanica Avenjie jPhgpę Ygydj 4908

ANTUONY B. PETKUS
6834 So, W£stęrn ’Ąypį ‘ Phone Grovehill 0142 
t410 Šoutlj 49th ' Cicero ĮPhffl* Cįcpffl SĮ109

MULEVIČIUS
4348 % Californįą Aveijge Photfe Lafayette 3572
Ji-r A ' tC.-l-u r.r ..'7' I "e i

P, J. RIDIKAS
3954 £0, flęląted Strapt YARDS 1419

I. J. ZOLP Pfcpne Yards 0781
1646 W.ęst 4ėth Street Yard* 0783

I. Ofiso Tel.< Yards, 5921 . ...

DR. BERTASH
7$6 West 35th St.

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

Nėdėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MlCHIG AN BLVD.

Tel. Kenvzood 5107.

Phone GANAI 6122

DR; S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
• • f r

DR. IIERZMAN
'/I IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi« 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau* 
jaušius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Supęrior 9454 ar Central 74f«

Telefonas Rez. Tel.
DORchester 7200 STEwart 3316

Dr. William J. Chanu
DENTISTAS

Ofiso valandos: 10-12, 1-5, 7-9
JQ57 E. SĖVENTY-FIRST ST.

prie Jeffery Avė.

Dr. Charles Segą!
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 vai. 
vakaro. Nėdėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Vlrgtnia 6036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^157 ARCHER AVENUE 
Ofįsę valandos:

nuo 2—4 jr nuo 6—41 vai. vakaro 
$939 SOUTH CLARĘftfONT AVĖ 

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

• . • I . t J\ ’ t'

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cpr. Dapien. Hemlock 6699

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

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

telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Rea. Phone ^ainmet 7477 
Office Hours:2-4 p. m 7-8:36 p. m 

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon

8261 So. HalstecJ Street
Tel. Yards 314«
VALANDOS: Kuo 11 iki 12, 2 11d 

“ 4 ir 7 iki 9 ’
pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 Ud I 

šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. ŠimRus 
GYDYTOJAS ir CHIRURQAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. TED ST-

Telęfonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kaiin
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 1J

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearhorn SI 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted Si 
Valandos vakarais nuo fl iki 8:30

Telefonas YARDS 4811.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefoną. MONROK ««1 
Valandos: 9 ryto iįd • 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 23, 1939

IŠVAIZDOS
Rašo Adomas Maskoliūnas

SMULKMENOS
KAS DARO PLYMOUTH

APLANKIUS PASAULIO PARODA SU 
BIRUTIECIAIS

(Tęsinys)
VieŠbutyj kambariais apsirū

pinę pradėjome daryti planus, 
kaip vakaras praleisti. Paaiškė
jo, kad tą dieną yra p-lės Lu
kas gimtadienis. Visi kaip vie
nas nutarėme iškelti jai tinkamą 
puotą. Labai gaila, kad jos ma
mytė kartu nebuvo. Puotą atli
kome su visomis “Happy Birth- 
day” ceremonijomis, ir taip die
ną užbaigėme. Tai buvo musų 
pirma naktis saldaus miego.
Susipažinimas su New Yorku.

Išmiegoję, pasilsėję pirmą 
kartą pamatėme tą pačią saulu
tę, bet jau iš mums naujos pa
dangės. Papusryčiavę bendrai 
susitarėme eiti susipažinti su 
New Yorko miestu. Pirmoji 
mintis buvo, kad reikia pama
tyti “Tėvynės” namą. Tas neiš-

pire State dangoraižio. Tenais 
taipgi nekokie pyragai, nes pa
aiškėjo, kad reikės mokėti po

PATAISAI
VISIEMS FURNASŲ

TYPAMS

PRITAIKINTI

PEČIAI

BOILERIAI

Mes Galime Aptar
nauti Kiekvieną Rei
kalą Tikrąja Kaina!

NORTHWESTERN 
STOVE 

REPAIR CO.
662
312

2323
8816

W. ROOSEVELT RD.
VVEST 63rd STREET 

MILVVAUKEE AVENUE 
COMMERCIAL AVENUE

Tel. Monroe 6600

$1.10 ašvieniui užvažiuoti į bok
štą. Tada pasukome link mies
to knygyno. Knygyne mums da
vė palydovę, kuri mums viską 
aprodė ir išaikino kaip knygy
nas yra tvarkomas. Įspūdis la
bai geras.

Apleidę knygyną, pasiėmėm 
busą iki Battery Park, kur no
rėjome pamatyti Laisves Sta
tulą. Busas pats nėra kaltas, 
ale mes tai jautėmės kaip sil
kės bačkoje. Mat, visi kartu 
norėjome sutilpti į jau pusiau 
pilną busą. Laiveliu atplaukė 
me iki Laisvės Statulos, kur 
Mankus mumis nufotografavo. 
Lipome ir į statulos bokštą. Pa 
ėmus žiūromis, tai tikrai gauni 
pinigo vertės. Laivų ir laivelių 
trafikas ant vandens, visas New 
Yorko miestas, kartu ir Jers v 
City ir Brooklynas ir dar to
liau aiškiai matosi .r bendrai 
sudaro didelio milžino va zdą.

Apleidę Laisvės Statulą, p a 

ėmę elevated traukinį grįžome 
atgal į viešbutį. Vakare vykom 
link Times Sųuare pamatyti 
kaip New Yorkas atrouo vale 
re. New Yorko nakties vuizua. 
daug kuo sk riasi nuo mus,. 
Chicagos. Važiavome busu 
miesto pamatyti, o kartu ir gar
sųjį China Town.

“China town” ir ‘ Bjwer/’
Kiniečiai man visuomet buvo 

tokie nesuprantami ir paslap
tingi savo papročiais. Bet tas 
man jokio įspūdžio nesudary
davo. Ale kai pamačiau tą va
dinamą “China Town”, tuojau 
pasijutau lyg kokios baimės 
apimtas pats nesuprasdamas 
kodėl. Tas jų didelis skaitlin- 
gumas ir tie namai, kur jie gy
vena, atrodo kaip kokie urvai. 
Vienam tenai vaikščioti atrodo 
butų tikrai baisu. Prie vadina
mos “Bowery” užėjome į pa
vargėlių namą. Matyti, daug 
metų atgal butą teatro namas. 
Dabar drūčiai apleistas ir, gal 
būt, tiksliai, kad turistus ge
riau patraukus. Yra imama 
įžangos po 50 centų nuo as
mens. Viduje tų pavargėlių ne
trūksta. Gal keli šimtai sugu
lę, kur kas vietos randa. Matė
si kai kurie ir po sėdynėmis 
sulindę ant plikų grindų išsitie
sę. Didžiumoje atrodo seni 
žmonės švaroje labai apsileidę. 
Keletas ir iš jaunesnių matėsi, 
bet kadangi labai apdriskę ir 
nesiskutę, tai sunku jų amžius 
ir atspėti. Tokio vaizdo nei 
raštuose pirmiau neteko man 
skaityti, kokį pamačiau tame 
varguolių name. Tiesiog neaiš
ku, kodėl pati valdžia toleruo
ja tokį baisenybių namą.

(BUS DAUGIAU)

1940 METŲ 
GRUOŽIU

NAUJIENOS, Chicago, III.

Didelis paslėptas trun- 
kas dabar yra apšvie
čiamas ... atsarginis ra
tas pritaisytas prie de
šiniojo šono, labiau 
prieinamas. •

Prabangiškas naujas vidus— 
daug erdvesnis. Platesnės, 
storai išmuštos sėdynės. Per 
platesnius langus geresnis 
matymas.

Užtaisytos priešaki
nes lempos nuo dul
kių, drėgmės, sutepi
mo ... teikia 50-65% 
daugiau kelio švie
sos.

Naujos užpakalinės du
rys yra pilno pločio a- 
pačioje, kad butų dau
giau vietos įėjimui. Pa- 
laiptai—kaip kas pasi
rinks.

1940 PLYNIOUTH-HAUJAS STILIUS 
ERDVESNIS, PUIKESNE VAZIUOTE

NEKILNOJAMO 
TURTO

PASKOLOS
41/2% F. H. A. 

ar 
Konvencialės ilgų terminų 

paskolos

PIRKIMUI—STATYBAI 
—REFINANSAVIMUI

Jmus Mandagus Patarnavimas

Chicago City Bank 
and Trust Co.
HALSTED AT 63rd. 
Tel. Wentworth 8800

Lietuviški fr Amerikoniški 
Valg.’ai Su Geriausiu Skoniu

BŪTINAI IMKITE TĄ 
PUIKIĄ VAŽIUOTU

O*

£

LENGVA 
NUSIPIRKTI

Alftavimas yra 
su vairavimo 
naujo dezenlo 
klubas.

radi o 
CBS.

Major

Jūsų turimas ka
ras. gal būt. at
stos dideli Ply- 
mouth'o žemos 
pristatymo kai- 
aos dali . . . lie
kaną sumokant 
mažomis m^nesi- 
nSntis dalimis.

Užsisukite 
ketvirtad. 
ISgirsite 

Bowes

prabangi. talpi' 
post G ar Slftu, 

transmisija, naujas

UŽPAKALINES SĖDYNĖS 
VAŽIUOTE KAIP PRI- 

SAKINE8

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 ,So. Halsted St.

Sv .jiies pakeltos | prieSakJ nuo 
»Slef»...J 17” ratų pamatais ..netl- 

kft'nal Švelni, minkšta nauja va
žiu-^

VAIRAVIMO PO8T GKAR 
3HIFT—STANDARD. VI

SIEMS MODELIAMS

BALČIŪNAS ir 
ko Varyki, sav.

Turtas virš - - - 
tsargos kapitalas 

Dabar Mokame 3^4% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

1

$3,500,000.00
$250,000.00

MNGS____ and
LOAN ASSOClATlONof Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Šis naujasis Plymouth yra istorijoj didžiausis!

ŽIŪRĖKITE į naują Plymouth grožį, ištai
gą ir skirtumą. Niekad pirma žemos kai

nos karai neturėjo^ to dydžio, stiliaus ir 
vertybės. ,

Jus nusistebėsite Plymouth’o nauju erd
vumu ... puikiu Eld&ting Power inžino 
jausmų—Superfinisnčd svarbiose vietose ii- 
gesniam amžiui, Y didesnis,f švelnesnis.-

tat. „„.tarym.., Kiekviena nauja savybė vaidina savo
botly dozenis, nauji paskyrimai vaidmenį teikdamos; Plymouth puikią va- 
tveria naują ištaigią važiuotas žiuotę. Neatsišakykite nuo jo! 
formulą x , *
_________ _______________ * I < < < y t- ',■7 . . . .

///*

AND 
LOMI PRICE 

T00!

1A Dl ViUIHI ITU THE low-priced beauty 
iLi ivRju i n w>th the ■

Kabio
BUDRIKO RADIO
PROGRAMAS

vai. 
gra-

Septintadienį vakare 9 
nauju Chicagos laiku bus 
žus Budriko radio programas 
iš stoties WCFL, 970 k. Bus 
graži muzika ir puikios melodi
jos — amatininkų daina ir ki
ti geri kuriniai, išpildyti gerų
jų musų talentų.

Programe dalyvaus didžiule 
simfonijos orkestrą, įžymus 
dainininkas Kazys Pažarskas ir 
kiti žymus lietuvių talentai.

Kadangi šitą septintadienį 
Chicagos laikrodžiai bus atva
ryti vieną valandą atgal, tai 
šitas programas įvyks vieną va
landą vėliau Chicagos dienos 
šviesos taupomojo laiko. Nepa
mirškite. —J.

PROGRESS RADIO PRO
GRAMAS LINKSMINS 
KLAUSYTOJUS

ir

Didžiausia Pasaulyj 
Pečių Dirbtuvė

Vien tik dėlto, kad pečius 
ar furnasas apgriuvo, nėra 
menkiausio reikalo kurą be 
naudos naikinti, ar tuoj pirkti 
naują pečių ar furnasą. Labai 
nuostabiai žema kaina jus ga
lite pataisyti senąjį pečių, ar 
furnasą, arba nupirkti reikia
mas dalis, o pečius veiks ir 
bus tiek pat naudingas kaip ir 
naujas.

Tą jus galite lengvai atlikti 
atsikreipę į Northwestern Stove 
Repair bendrovę, 662 West 
Roosevelt road, ar į vieną iš 
tos bendroves skyrių savo 
apylinkėje. Čia pataiso bet 
kokį Jungtinėse Valstijose dir
btą pečių, arba pritaiko rei
kiamas dalis. (Skelb.)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Rusų karo laivai Es

tijos vandenyse

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervčlu!

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

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS
, CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA

Bankers Indemnity Ins. Co. 222 W. ADAMS ST.
Columbia Fire Ins. Co. Kamb. 1517, 1519, 1521
Michigan Fire & Marine Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5208

, Sentinel Fire Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5209
CHICAGO.

PIRMIEJI MORGICIAI 
$800 iki $5000 

Padaromi ant 4 % iki 5 % Palūkanų 
Teiraukitės Musų Apskaičiavimo Dykai

2411
Kaip kas sekmadienį, taip 

rytoj 11 valandą prieš piet bus 
transliuojamas reguliaris Pro- 
gress Furniture Coinpany krau
tuvės sekmadienio programas, 
šių programų išpildyme visuo
met dalyvauja žymus 
kai ir dainininkės.

Taip ir šį sykį jie 
ir padainuos gražių
dainelių ir rinktinių kompozi
cijų. Prie to- naudingi patari
mai, įdomios žinios, smagi mu
zika ir svarbus pranešimai su
darys nepaprastai smagią ir 
įdomią valandėlę kiekvienam 
pasiklausyti. Taigi, nepamirš
kite. —Rep. J. J.

RIGA, Latvija, rūgs. 21. — 
Gautais čia pranešiihais Rusi
jos karo laivai ieško lenkų sub- 
marino Estijos vandenyse. Es
tijos vyriausybe davusi leidi
mą. Ji 'vargiai galėjo priešin
tis.

COOK CtHjNiY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
karK^'^ūž jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

arcus /
RYTINE RADIO 

VALANDA 
«

— iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien

iki

Išgirsit 
muziką

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

vėliausias žinias, 
Ir kitus įdomios 

pranešimus.

0

S, 52nd Cicero
Avė. 453—4

dainium-

JI

dalyvaus
liaudies

rūgs, 
dideli

Klauskite musų SĄRAŠO iš 250 TIKRŲ 
Nekilnojamų turtų BARGENŲ

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED S Y KO R Ai

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rios garsinasi “NAUJIENOSE” nius

pasiekia 107 laips ** ■

SAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

SUPPLY COMPANY Not ine.
10 West 18th Street ’st^stoeet0 

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

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

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

Dideli karščiai Kali 
fornijoj

LOS ANGELES, Cal., 
21. — Jau šeštą dieną 
karščiai vargina Kalifornijos 
gyventojus. Temperatūra pietų 
Kalifornijoj bendrai siekia dau
giau nei 100 laipsnių. Vieto
mis gi

KLAUSYKIME
VAKARĄ ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAIVm STOTIES

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

Ūse ©nly ©ne levai tea- 
spoonful to a eup ©f sifted 

flour for mest rteipes.

|f/*BAKING
ILVpowder
Samepricetoday 
as 48 years ago 
25 ounces for 254
b.Ung p.wd«r—undar suparvistMi

MILLIONS OF POUNDS H AVĖ BEEN 
3 USEDfBYpUR GOVERNME<J



šeštadienis, rugsėjo 23, 1939

Lietuva karo ženkle
KARO KALTE

Prieš nacių-sovietų sutarties

PRIEŠ IR PO3c 
18c 
75c

NAUJIEIMOS
The Lithuanian Daily New»

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

APŽVALGA
Karo belaukiant. — Susisiekimas pakriko. — Prieš dvi- 

šaltakraujiška ramybė.

Subscription Rates:
* in Canada

year outside of Chicago 
per year in Chicago 
copy.

$5.00 per year
$5.00 per year
$8.00

3c per

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams___________ __
Pusei metų__________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui_____

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija __ ________
Savaitei _______ ________
Mėnesiui____ __________

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

. (Atpiginta)
Metams —________ .... $5.00
Pusei metų ____   2.75
Trims mėnesiams __ ________ 1.50
Dviem mėnesiam?  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.

Susisiekimas su Lietuva
Prieš karo pradžią buvo visai nukirstas Lietuvos 

pašto susisiekimas su Amerika. Todėl jau ilgokas laikas, 
kai nebeatėjo iš Lietuvos nei laiškai, nei laikraščiai.

Bet vakar gavome pluoštą žinių nuo musų korespon
dentų Lietuvoje. Tikimės, kad dabar susisiekimas su Lie
tuva vėl pasidarys pastovesnis.

Lietuvos paštą prieš karą gabendavo per Atlantiką 
vokiečių laivai. Tokia buvo padaryta Genevoje (pasaulio 
pašto centre) sutartis tarp Lietuvos ir Vokietijos. Dabar 
Lietuvos paštas yra siunčiamas kurios nors kitos šalies 
laivais, gal būt, Švedijos.

Dabar visai kas kita. Susipai
niojo gyvenimo nytys. Susinar
pliojo jo mintys! Lenkija yra 
lietuvį gyvai nuskriaudusi, pa
žeidė jo jausmus, sulaužė jo is
torines tradicijas. Lenkai atėmė 
iš lietuvio Vilnių, jo puošnią 
svajonę! Lietuviui lenkas negali 
būti brolis.

Bet štai vokiečiai lietuvį dar 
skaudžiau materialiai nuskriau
dė. Okupavo Klaipėdą. Vokie
čiai lietuviui užtrenkė vartus j 
pasaulį, atėmė jo pasididžiavi
mą, uostą! Ir štai dabar lenkai 
su vokiečiais mirtinai susipyko!

Kaip vienas, taip ir kitas tų 
kaimynų lietuviui yra daugiau' 
kaip nemalonus. Vienas ir kitas 
tik tyko silpnesnius skriausti. 
Lietuvis tame ginče norėtų lik
ti visai bešalus ir nuošalyje. O 
vienok visi jauste jaučia, kad 
karui ištikus vargu lietuvio tro
škimai bus paboti. Gal reikės 
mestis ar į vieną, ar į kitą fron
tą. Ir greičiausiai — tai pareis 
ne nuo lietuvio valios ir jo įsitir 
kinimų. Gal jam bus primesta 
visai nenorima kova.

(Bus daugiau)

dešimt penkerius metus
— Susipainiojo gyvenimo nytys. — Neatmezgamas 
mazgas. — Gandai dingo. — Lietuvos prekyba. — 
Klaikus gyvenimas.Prieš nącių-soyietų sutarties Kilus pereitam pasaulio ka- 

pasirašymą komunistų generali-|rui, Žmonės Amerikoje ir kitose 
šalyse ilgai ir karštai ginčijosi; 
kas kaltas, kad ta baisi nelaimė 
užgriuvo ant žmonijos galvos. 
Vieni saite, kad kaltas Vokieti
jos kaizeris, kiti — kad Rusijos : 
caras, treti— kad visos val
džios lygiai kaltos, šis ginčas 1 
nepasibaigė, ir karui pasibaigus. ■ 
Santarvės valstybės su Ameri
kos pagalba sumušusios Vokie
tiją, nusprendė Versalio konfe
rencijoje, kad kalta buvo Vo- 
|kietijos kaizerio valdžia, ir Vo
kietijos delegatai buvo privers
ti po tuo sprendimu pasirašyti.

Bet tuo klausimas nebuvo iš
spręstas. Isterikai dar ir šian
dien jį diskusuoja.

Visai kitokią padėtis yra da
bartiniame kare, šį kartą nea
bejoja niekas, išimant Berlyno 
ir Maskvos agentus, kad vyriau
sias karo kaltininkas yra Hitle
ris.

Darė didelių klaidų ir priešin
goji pusė. Už tas klaidas demo
kratijoms šiandien tenka bran
giai mokėti. Jeigu Chamberlai- 
nas ir Daladier ųebutų darę 
nuolaidų Vokietijos rudajai dik
tatūrai (ir jos partneriui, Mus- 
soliniui), tai ji nebūtų pasida
riusi tokia galinga, ir dabar bu
tų lengviau su ja apsidirbti. Bet 
demokratinių šalių valdžios ka
ro neiššaukė. Jos ėjo net per 
toli, stengdamosi išvengti karo, 
šitos jų klaidos nėkiek nesuma
žina Hitlerio nusikaltimo. Kaip 
sako žurnalas “The American 
Mercury”,—r

“Hitlerį iš visų pusių mal
davo susilaikyti; maldavo 
musų prezidentas, popiežius, 
Belgijos karalius, jo paties 
-ašies’'. ySrtrieiiis Mussolinb 
Bet jisai nepaklausė ir iste
riškai ^okb į kąrą.”
Hitleris (pirmas ir pradėjo ka

ro veiksmus, jisai užpuolė daug 
silpnesnę taigi jisai negali 
teisintis tuo, kad Vokietija 
vusi priversta gintis. Jokių 

|siteisinimų jam nėra. 
---- .

STALINO KALTE

nis sekretorius Earl Browder| 
sakė:

“Atžagareiviai viešai spe
kuliuoja, kad Sovietų Sąjun-I 
ga bandys sukirsti Chamber-! 
lainą jo paties lošime, išties
dama ranką Hitleriui. Bet net 
ir tie, kurie neapkenčia socia
lizmo šalies, negali tup tikėti, 
nes jie mato, kad viena tik
tai Sovietų Sąjunga gaudo 
pardavikiškus Hitlerio agen
tus savo krašte ir padaro ga
lą jų kenkimui, šnipinėjimui 
ir diversijoms fašizmo nau
dai.”

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

jos kaizeris, kiti
miai ir pasiryžę savo pareigas 
tiksliai ir sąžiningai atlikti. Jo
kio susijaudinimo 1 Sakyčiau, ty
lu, kQlp prieš audrą. Lietuvis 
net nežino, ar teks, ir jei teks, 
tai kuriame fronte kautis.

Metai atgal eiliniam Lietuvos 
[žmogui buvo viskas aišku. Kai 
buvo įteiktas Lenkijos ultimatu-

Taip Browderis kalbėjo 1938 
m. lapkričio 14 d.

O dabar paklausykite, ką ji
sai pasakė, kai sutartis buvo 
pasirašyta:

“Sovietų Sąjunga visuomet 
pasisakydavo .už draugingiau- 
sius santykius su Vokietijos 
žmonėmis. Sutartis yra to 
draugingumo išraiška”.
Šituos žodžius Browderis pa

sakė 1939 m. rugpiučio 24 d.

Fritz Kuhn.
Prieš sutarties pasirašymą i 

hitleriško vokiečių-amerikonų 
Bundo vadas Fritz Kuhn vieno
je savo kalboje pareiškė:

“Gandai, kad Vokietija pa
darys sutartį su komunistinė 
Rusija yra dalis kampanijos, 
kurios tikslas — suteršti Hit
lerį komunistišku šepečiu.”
Po sutarties pasirašymo tas 

pats Amerikos nacių lyderis ta
rė:

“Aš niekuomet nebuvau 
tiki, jogei AmęriMa žmęnės gali susiląikyti nuo jsivėjimdįe^taro- 
: Vn'A nvn/lno 4 A J sąjungą, iF lfKtai prieš tarp

tautinį komunizmą.”
Tokį pareiškimą Fritz Kuhn 

davė laikraščiui “New York 
Post”, 1939 m. rugp. 22 d.

Liberalų pozicija embargo klausimu
Atrodo keista, kad prezidento Roosevelto nusistaty

mui Amerikos neutralumo klausimu priešinasi tokie se
natoriai, kaip La Follette, Shipstead ir Lundeen. Jie yra 
liberalai, ir, dargi ne be kokie. La Follette’as yra progre- 
sistas, o Shipstead ir Lundeen — farmerių darbininkų 
partijos atstovai.

Jie nori, kad draudimas pardavinėti ginklus kariau
jančioms šalims butų paliktas, nors jie gerai žino, kad 
tai yra naudinga tiktai Hitleriui. Tuo gi tarpu jie sakosi 
esą griežčiausi nacių diktatūros priešai. Tai kodėl gi jie 
taip nelogiškai elgiasi?

Sunku pasakyti, bet greičiausia dėlto, kad jie nepasi-

Rašau jums rugpiučio mėn. 
29 dieną. Kada ir kokiais ke
liais šitą mano laišką gausite— 
sunku pasakyti. Mat, Europoje 
susisiekimas jau pusėtinai pa
kriko. Tarptautiniai greitieji 
traukiniai Europos rytuose veik 
visur atmainyti. Oro susisieki
mo linijos jau neveikia. Kelei
viniai aeroplanai skraido tikimas Lietuvai, buvo aišku, jei 
valstybių ribose, arba dar tok- teks kautis, tai su lenkais. Jis 
sai susisiekimas eina tik tarp tos kovos nevengė ir jos laukė, 
kolonijų, ar specialaus paskiri- Dar šiais metais pavasaryje Lie- 
mo aeroplanai, kurie jau pašto tuvos žmogui taip pat buvo aiš- 
nevažioja, jais skrenda tik di- ku, — jei jisai bus pašauktas 
plomatai ir karo misijų atsto- kariauti, tai jisai kariaus su vo- 
vai. kiečiais! Ir jam toji kova buvo

Lietuva laikraščių iš užsienio prasminga ir suprantama, o da- 
jau pora diepų kaip negauna, bar... 
Telefonu susisiekti su vakarų 
valstybėmis taip pat sunku.
^Be to, visai tikra, kad atsi

rado daug visokių smalsuolių, 
kurie svetur paštuose svetimus 
laiškus skaito. Tai šio mano lai
ško kelionės keliai ir jo likimas 
nėra žinomi. Niekas negali da
bar atspėti ar, kai šį laišką skai
tysite, jau nebus prasidėję karo 
veiksmai.

Lygiai dvidešimts penki metai 
atgal Europa taip pat pergyve
no panašias dienas. Tuomet taip 
pat daug kas tikėjo į žmogaus 
sveiką protą ir manė, kad ka- 

, ro baisenybės bus išvengtos, o 
vienok...

Prisimenu, — tai buvo gra-

T

ir

į karą. Jie bijo, kad, kai tik pradės į Europą plaukti A- 
merikos ginklai, tai, neilgai trukus, bus tenai pasiųsta ir 
Amerikos kariuomenė! Jie todėl mano, kad reikia tai Uuž- 
drausti” įstatymu.

Tačiau, jeigu jau Amerikos demokratija yra tokia 
silpna, kad amunicijos fabrikantai gali ją, prieš jos no
rą, įtraukti į karą, tai ką gelbės tas įstatymas apie gink
lų embargo (pardavinėjimo draudimą)?

Uždraudimas pardavinėti ginklus Anglijai ir Fran- . Komu^lstai savo spaudoje be-1 
euzijai vistiek nesustabdys ginklų gabenimo is Amerikos YX pasaulio parodos Uetu. 
į tas šalis kaip prohibicija kad nesustabdė degtinės vių Dienos Komitetas , neleido 
biznio Jungtinėse Valstijose. Ginklai bus atvirai siunčia- kalbėti Dr. J. šliupui. Už tai, 
mi per neutralias šalis ir, šmugelio keliu, eis į Kanadą žinoma, daugiausia reikia kal- 
arba kurią nors kitą britų imperijos teritoriją. O jeigu tinti klerikalus. Bet komunistai 
anglams ir franeuzams to neužteks, tai jie pakvies Ame- nebl?tų komunistai, jeigu jie ne- 
rikos kapitalistus steigti. Kanadoje ir kitur amunicijos gi į atsitikime vienas 
dirbtuves. Tuomet bus viliojamas j užsieni Amerikos ka- gtaiinCų organas parašė, kad 
pitalas, kuris parūpins uždarbį svetimų šalių darbinin- Brooklyno socialistai talkinin
kams, ir tų šalių valdžios ims mokesčius nuo amunicijos kavę klerikalams, 
biznio pelnų. 0 Dėdei Šamui bus, kaip toje patarlėje kad šit^ nepamatuotą priekaištą 
sakoma: “Per barzdą taukai varvėjo, burnoj nieko netu- atremia “Keleivis”, kuris nuro- 
rėio'” do:

’ I “Faktas yra toks, kad Lie
tuvių Dienos reikalams tvar
kyti buvo sudaryta taryba, 
kurioj nebuvo nė vieno socia- 

. . listo, bet buvo gana 1 žymus
Vos užėmę Vilnių, rusai pareiškė, kad tai jau “sovie-l komunistų žmogus, būtent, 

tų” miestas. Atrodo, kad naujieji Vilniaus okupantai no- Dr. A. Petriką, štai tos tary- 
ri jį ant visados “susovietinti”.

Vakar Berlynas paskelbė viso pasaulio žiniai, kad 
nacių ir bolševikų armijų atstovai jau galutinai susitarė 
dėl Lenkijos padalinimo. Pagal šitą sutartį rusams, tenka j 
rytine Lenkijos pusė, su stambiais miestais — Vilnium, 
Brest Litovsku, Balstoge ir Lvovu.

Iš visko galima numanyti, kad Vilnių ir Vilniaus 
kraštą, kartu su Gardinu ir dargi Seinais, Maskva rengia
si inkorporuoti į sovietinę Baltgudiją.

Tokiu budu Vilnius dabar pasidarys Lietuvai dar 
mažiau pasiekiamas, negu kad jisai buvo, kuomet jį val
dė lenkiški okupantai. Pirma ginčas buvo tiktai su Len
kija, o dabar bus dar ir su Rusija ir Baltgudija. Nežiū
rint kaip pasibaigs karas, jau bus ne vienas, bet keletas 
pretendentų į Vilnių.

Taigi Maskva čia Lietuvai patarnavo blogiau, negu 
lokiškai.

Pagal sutartį, kurią bolševikai pasirašė su Lietuva 
po pasaulio karo, Vilniaus kraštas, Gardinas ir Suvalkai 
buvo Pavesti Lietuvai. Ar Maskva tą sutartį jau užmir
šo? Jeigu neužmiršo, tai ji privalo pareikšti, kad tos te
ritorijos bus Lietuvai grąžintos, kai tik pasibaigs karas.

Šioje valandoje Lietuva galėtų imti Vilnių tiktai su vojuį žūti kartu sų ta puse, su kuria bjį§ susirišusi.

“Sovietas” Vilniuje

PRIEKAIŠTAS BE 
PAGRINDO

bos sąstatas:
“Juozas B. Laučka, pirm, 
“Dr. Aldona šliupaitė, v.-p. 
“K. J. Krušinskas, v. p.
“Antanas J. Mažeika, seki'.

; “P. M. Braziliauskas, ižd. 
“A. S. Trečiokas, glob. 
“Dr. Antanas Petriką, glo

bėjas.”
O Lietuvių Dienos programo 

komisija susidėjo iš šių asme
nų: Juozo Žilevičiaus, Mato J. 
Viniko, Kazio P. Vilniškio, An
tano J. Mažeikos, Anicetų Stri
maičio ir Albino S. Trečįoko.

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

v .*■

bu- 
pa-

Bet vargiai kas gali abejoti, 
kad prie to pasaulio gaisro su
kūrimo prisidėjo ir Rusijos so
vietų valdžia, nes pačiame kri- 
tingiausiame momente, kai Hit
leris dar, gal būt, butų galėjęs 
susilaikyti nuo agresingų veiks
mų, ji paskatino jį kirsti pir
mą smūgį. ;

“The American Mercury” a- 
pįe tai rašo:

“Rusijos susidėjimas į po
litinį ir ekonominį partneria- 
vimą su nacių valdžia pakrei
pė svarstyklę karo pusėn ir 
padarė jį neišvengiamu — 
laiko ir apystovų parinkimas 
labiau net, negu susitarimo 
sąlygos, buvo suplanuotas 
taip, kad Europa nugriuvo 
prarają. Ir tai nebuvo staigus 
nutarimas Kremliaus pusėje. 
Jau daug mėnesių prieš tai 
buvo pašalintas užsienių rei
kalų komisaras, kas aiškiai 
rodė, jogei tarp rusų ir vo
kiečių eina derybos, o be to 
yra pakankamai davinių, kad 
sąmokslas buvo pradėtas dar 
daug anksčiau.”
Šiandien jau yra aišku, kad 

Stalinas su Hitleriu turi ne tik
tai ekonominę ir politinę sutar
tį, bet ir seniai suplanuotą ben
drų karo veiksmų programą^ 
Taigi yra pagrindo manyti, kac 
Hitleris buvo ne tiktai sovietų 
valdžios padrąsintas griebti gin
klą, bet kad jisai pradėjo karą 

'pagal iš ankbto sutartą su Mas
kva planą.

abiejų kariaujančiųjų pusių pritarimu. Kitaip pasielgusi, 
Lietuva sulaužytų savo neutralitetą ir. išstatytų save pa-

(Tęsinys)
Sukurtoji Lenkijoje nauja 

“konfederacija” gegužės 11 d. 
1792 m. Torgovicuose įvedė se
nąją valdžios formą, palikdama 
ir karalių rinkimo sistemą. Ru
sų armija įžygiavo į Lenkiją, o 
Prūsija atsisakė padėti “patrio
tų” partijai, kadangi ji buvo la
biau susirupinusi prancūzų ka
raliaus likimu, negu tuo, kas 
dedasi Lenkijoje. Juo labiau, 
kad tada Prancūzijoje vyko re
voliucija.

7.1 Rusija, žinoma, darė viską, 
žus rudens povakaris. Vokieti- j<aj galėtų nukreipti dėmesį į 
jos pasienyje mes skubiai valė- prancuzįj^^ nes įuo bu(ju jį ga_ 
me rudens javus vasaroją. įėjo laisvai veikti Lenkijoje. 
Skambėjo dainos, krykštėme, TZ . ... . . T ... .,v. J ’ Kaip tik tuo metu Lenkijojedžiaugėmės darĮio vaismis, sku- L vgl id?jo tarpusavis ka. 
biai’krovenje javus j vežimus, I Lįko kelbta nauja kon. 
kad juos laimingai parvežus. stitucija> kurią r6mč ir karaUus 
u< uta daug rainų !enų,Lenkų armijos pryšakyje alsi
aibuvo vyriausais rūpestis kad busimas Na leono fe|d. 

lietus neužkluptų. Poli me tarp- maršalas Poniatovskis. Armija 
autinė pa ėtis uvo a ai ne daugįausja susidėjo iš savano- 

aiski jau buvo mobilizuotų, Amerikos revoIiucinio ka
bei kas tuomet galėjo tikėti, I daI is Tadas Koscuszko grį. 
kad tą pat dieną prasidės karo kad lg, vado.

• _ , v. _ . vau Ii armijai. Tačiau karas bu-
eina utį eprociu, <a< bevįĮĮįs Lenkai nepajėgė at- 

eia pat prasidėtų karas, Šitokius lilajl u ieš ljn 
turtus naikinti, sėją mindžioti, L.. Senoj. konslitucija uko 
- taip kalbėjo vienas darbmin-ltstei if vjsa vaHžja faktjš. 
kų. Rodos, jisai šventą tiesą sa- L. ljko a «šliachtos.. ta. 
Ke, o jau saulei nusileidus su- bai K džj kara]ius ie.
liepsnojo pasienio ūkiai Pakely- L.nosi bet vgljau su(iko j[n 
je pasirodė pirmieji sužeistieji. toriengs Kot reikalavimą

Veik pusei metų praslinkus, Lrįimti
‘fjP Pat Pavakariop, aplankiau pasinaudodalna t kad len. 
Vdkaviškio apskrities pasienj. kaj buvQ labai susidomgj 
Vieton gra^ų žemes ūkių ik revoUucija, o Prusija ir 
nedeguhai barkšojo. Musų klo- Auslrija faktiškai vedg karą su 
jimai su visa gerybe jau seniai u imperatorienė Kot- 
buvo ugnies sunaikinti. Laukam už sutejk .e;.
se Šim ai negyvų arklių gulėjo, kalavo Vol jjos ir
O kai kur pasitaikė ir žmonių Po(Jolijos. Maža vyriausybei
nepalaidotų lavonų. Puvantiej. buvo duota rusai
arklių ir žmonių lavoną., visoje L e Lenkjjos da| je‘
apylinkėje dvoke. Krankė juod- siliks šeilnininkais tol> kol ten 
varmai ir lojo prie lavonų besi- nebus .gtei tjnkama b,arka 
riejamieji šunes. Tai buvo klai- Bef ka- Austrija ir pru 
kus ir šiurpus vaizdas! . ,1 kišusios karą su prancūzais, pa-

Ir štai vos dvidešimt pen- sipriešino Rusijos dideliems a- 
kiems metams praslinkus nejau petitams, tai Kotryna pasiūlė 
vėl lemta tai baisenybei pasikar- joms įvykdyti antrą Lenkijos 
toti, nejau iš žmonių atminčių padalinimą. Tas antras padali
jau dingo tie pasibaisėtini vaiz- nimas buvo atliktas sausio 23 
dai. Juk daugelis buvusio karo d. 1793 m.
dalyvių iš naujo mobilizuoti, ro- Pagal 
dos, jie negalėtų norėti netoli- jai teko 
mos praeities darbus kartoti. Podolija 

Bet matyti žmoguje naikini- pasiėmė 
mo įnstinktąs stipriai veikia!

Europos likimas dabar yra 
vieno diktatoriaus rankose, 
žmogaus valios vingius yra sun
kiausia atspėti, o politikoje iš 
viso pranašystė sunkiai įmano
mas daiktas. Bet jus mane pa-| 
klauskite, kas dabar Lietuvoje 
girdėti? Kaip žmonės gyvena, 
kaip jie jaučiasi?

Viena tik galima pasakyti, 
Lietuvoje įsigalėjusi tikra šalta
kraujiška ramybė. Ir tie, kurie 
jau turi kišenėse pakvietimus 
stoti į kariuomenę, jaučiasi ra-

lijonais gyventojų. Prūsija ga
vo Dancigą, Torną bei Pozna
nės, Gnezeno ir Kališo vajeva- ’’ 
dystes.

Prūsija tuoj užėmė Dancigą 
ir teritoriją prie Vislos. Rusija 
užėmė Gardiną, kur laikė savo 
posėdžius lenkų seimas. Seimas 
sutiko* (žinoma, nieko kito jis ir 
negalėjo daryti, nes rusų armi
ja buvo mieste) patenkinti ru
sų reikalavimus, bet atmetė prū
sų pretenzijas. Prūsų delegatai 
užprotestavo ir pradėjo grūmo
ti. Tąsyk Kotrynos pasiuntinys 
įsakė kariuomenei apsupti sei
mą ir atkreipti į jį kanuoles. 
Naujasis rusų pasiuntinys gene
rolas Igelstromas jautėsi Varšu
voje kaip tikras despotas.^ Len
kų pa tino tai drauge su Košcusz-\ 
ko vėl grįžo į Lenkiją, ir ba
landžio 17 d. 1794 m. prasidėjo 
Varšuvos sukilimas. Rusų oku
pacinė vyriausybė buvo areštuo
ta, gcn. Igelstromo palocius su
degintas, ir Koscuszko atsteigė 
nacionalią vyriausybę, kuriai, 
tačiau, neilgai buvo lemta gy
vuoti. Prūsijos karalius su savo 
armija įsiveržė į Lenkiją. Prie 
Krakovos jis sumušė Koscusz
ko, o vėliau apgulė Varšuvą. 
Bet kada gen. Donibrovskio len
kų armija pradėjo grūmoti iš 
užnugario, tai prusai nuo Var
šuvos pasitraukė.

Po (o Kotrynos įsakymu pa
garsėjęs karo vadas Suvorovas 
įsiveržė su savo armija į Len
kiją, sumušė Koscuszko ir ėmė 
žygiuoti į Varšuvą. Lapkričio 
4 d. 1794 m. Jis užėmė priemie
stį ir privertė miestą pasiduoti. 
Koscuszko praradęs visą savo

padarytą sutartį Rusi- 
beveik visa Volynija, 
ir Lietuva. Iš viso ji 
teritoriją iš 4,300 ket

virtainiškų mylių su trimis mi

padarė pranašingą pareiškimą:

Kai Suvorovas galutinai su
triuškino lenkų armiją ir ūžė- • 
mė Varšuvą, tai tarp Rusijos, 
Prūsijos ir Austrijos prasidėjo 
derybos dėl trečio Lenkijos pa
dalinimo.

Spalio 24 d. 1795 m. Lenkijos 
likimas buvo išspręstas. Prūsija 
gavo kairįjį Vislos krantą, į- 
skaitant Varšuvą, — iš viso a- 
pie 1,000 ketvirtainiškų mylių. 
Austrijai teko apie 700 ketvir
tainiškų mylių su Krakova, o 
Rusija pasiėmė visą likusią Len
kiją, apie 2,000 ketvirtaniškų 
mylių.

(Tęsinys 5-tam pusi.)

DAUG ŽINIŲ IŠ LIETUVOS
Per kai kurį laiką susisiekimas su Lietuva buvo nu

trukęs. Bet štai vakar iš musų specialių korespondentų 
gavom® visą pluoštą raštų apie Lietuvos gyvenimą, bū
tent, apie Lietuvos žmonių nusiteikimą, kaip jie žiuri 
į karą, kokie šansai yra Lietuvai išlaikyti neutralitetą 
ir t.t.

Gautus raštus pradedame spausdinti šiandien. Se
kite juos!

i



šeštadienis, rugsėjo 23, 1939 NAUJIENOS, Chicago, m.

Sis Yra Ir
“MOTERS” Bankas

Dauguma žmonių, besinaudojan
čių šio banko parankumais, yra 
moterys. Geras skaičius jų yra 
biznio pasauly ... kitos šeimy- 
ninkauja. Daug kas iš jų, kaip 
ten bebūtų, žino, kad mes visi 
esame pasirengę joms patarti 
prekybos ir asmeniais finansi
niais reikalais.

Jauskitės kviečiamomis naudo
tis musų patarnavimu bet ko
kiais laikais.

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

Member Federal Reserve System and 
Federal Deposit Insurance Corporation

HALSTED STREET Prie 19th PLACE

L------- --------—------
KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, ind.
Jaučiamas pagerėjimas

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

EDWARDS BEAUTY SHOP 
4259 ARCHER AVENUE— 

virš Neisner’s krautuvės 
įvedamasis Specialas—SHAMPOO IR FINGER WAVE 

Penktadienį ir šeštadienį 
GARANTUOTAS RINGLET OIL PERMANENT

Atdara iki 9 vai. vakaro kasdien, išskiriant 
Trečiadienį iki 6 vai. vakaro.

25c 
51.00 

trečiadienį.

PIRMAS CHICAGO J!—Apribuotam auto savininkų skaičiui
DYKAI GRYZAVIMAS • DYKAI PLOVIMAS 

DYKAI GAIVINIMAS • DYKAI STABDŽIŲ TIKRINIMAS
SU GASOLINO PIRKINIAIS

SKUBĖKTE — Tai Faktas — NE Prisiartinimas!
Teiraukitės bet kurio iš tūkstančių musų kostumerių 

arba ateikite DABAR!
Persitikrinkite Patys—STANOLIND su

TETRA ETHYL .. 8 Gals. $1

Dabartiniu laiku kažkodėl 
musų Harboro kolonija ima 
laisviau atsikvėpti. Gal būt, kad 
tai iš priežasties staigaus dar
bų pagerėjimo.

Atrodo, kad iš po ilgos ilgos 
tylos ir bedarbės atgims šis 
kampelis, ir tuo pačiu išjudins 
prisnūdusią lietuvišką ve.klą. 
'Kalbant apie gyVąjį musų atei
ties gyvenimą, reikia nepamirš
ti ir prisnudusį šio kampelio 
gyveninio laikotarpį.

Berods viskas pranykę buvo, 
nieko nebegirdėti, lik jei sykis 
iš sykio dar belaiko atsiminęs 
pabrėždavo šį tą žadindamas 
lietuviškumo jausmus ir susi
pratimą tolimesnei veiklai mu
sų gerbiamas Jonas Lidžius.

Priėjus prie jo asmens noriu 
ir jaučiu reikalą pabrėžti, kad 
dar jame buvo, o ateityj bus 
žmogus, kuriam netruks ener
gijos įvairiems visuomeniniams 
reikalams.

Šiuo metu gerb. Jono Lin- 
džiaus asmenyje turime “Nau
jienų” kontestantą, kuris šioj 
srityj, rodos, daro visą, ką jis 
gali, be to, jis yra Chicagos 
Lietuvių D-jos Harboro sky
riaus sekretorius ir tos pačios 
draugijos kontestautas.

Nežiūrint savo sunkaus bu- 
čerio užsiėmimo, jis randa rei
kalo ne tik dirbti įvairiose or
ganizacijose, bet ir per spaudą 
pastebėjęs jautresnius ir įdo
mesnius mums takus tuoj pa
skelbia. Taigi paminėjęs tą mu
sų blogų laikų žadintoji tuo 
metu, kada einame į geresnį 
gerovės laikotarpį, noriu palin
kėti ir kiek galiu paremti kil
nų lietuvį p. Joną Liūdžiu to
limesnei ir pasekmingesnei vi
suomeninei veiklai.

Harboriškių vardu linkiu 
jam viso gero. —Lietuvis.

TRYS LENKIJOS 
PADALINIMAI
(Tęsinys iš 4-to pusi.)

Po karo su Napolepnu Var
šuva tęko Rusijai. ,

Tų trijų padalinimų dėka Ru
sija įsigijo 8,200 kvadrataįniškų 
mylių žemės teritoriją ii’ apie 
6,000,000 gyventojų. Austrijos 
grobis lyginosi 2,200 ketvirtai- 
niškų mylių ir pusketvirto mi
lijono gyventojų. Prūsijai teko 
2,600 ketvirtainiškų mylių ir 
pustrečio milijono gyventojų.

Tokiu lai būdų Lenkija nete
ko savo nepriklausomybės. Ka
ralius Stanislovas Poniatovskis 
atsisakė nuo karūnos, kuri jo
kios vertės nebeturėjo, ir apsi
gyveno Rusijoje. Mirė jis 1798 
m. Iki pat jo mirties rusų vy
riausybe mokėjo jam pensiją.

Po pasaulinio karo Lenkija 
atgimė ir pradėjo nepriklauso
mai tvarkylis. Daugelis ihano, 
kad Dancigas ir vadinamas ko
ridorius buvo atplėštas nuo Vo
kietijos visai neteisingai. O tuo 
tarpu faktas yra tas, jog liek 
Dancigas, tiek koridorius pri
klausė Lenkijai, kol ji nebuvo 
sudraskyta. Faktai taip pat ro
do, jog Lenkijos sudraskymu 
daugiausia pasinaudojo Rusija.

Ir šiandien (kokia likimo iro
nija!)) Rusija ir Vokietija taria
si ketvirtą kartą sudraskyti Len
kiją. šlykščiausias dalykas yra 
tas, kad savo plėšikiškus žygius 
Hitleris ir Stalinas vienodais 
argumentais gina: jie, girdi, no
rį tautines mažumas išlaisvinti.

Vadinasi, išeina taip, fyąd 
“voždžius” Stalinas ir “fiureris” 
Hitleris nori Lenkijos tautines 
mažumas “išlaisvinti”, kad pas
kui galėtų jas patys pavergti.

(GALAS)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’

“RED
CR0WN”

STANDARD 
SERVICE

“SOLITE 
ETHYL”

IŠTEPIMASDYKAI VIRŠINIS CILINDERIŲ
tiems, kurie pageidauja—DYKAI! Prie visų trijų rusių

Didžiausio Jungt. Valst. Motorinio Aliejaus Pasirinkimo

20 BRANDS
Nėra auštojo spaudimo pardavimo metodų pas

ART AMBROZ SAFETY CLINIC
Š. V. kampas 50TH ir WESTERN AVĖ.

Šioj apylinkėj virš 25 metus — Kur gudrus žmonės perka

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 (mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu- . 
šių 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. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALE MALEVA ..........
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ....
SIENŲ POPIERIUS .............
VIENO KAUTO ENAMELĮS

PRISTATOME MIESTE VISUR.

........... 970
$1.10 aukšč.
... aukšč.
....... $1.65

Hart, Mieli.
Visko po biskį

Musų miestelis turtėja. Nuo 
rugpiučio 14 d. įsikūrė marke- 
tas visokiems produktams, — 
gyvuliams, paukščiams ir viso
kiems javams bei daržovėms. 
Turgus įvyksta kožną pirma
dienį. Įkūrėjas šio marketo yra 
jaunas vaikinas Edwardas Wa- 
llas. Markele sutelpa apie 800 
gyvulių ir keli šimtai suolų pir
kėjams susėsti.

Taipgi reikia priminti, kad 
šią vasarą aplankė Hartą skait
lingas skaičius svečių ir vieš
nių.

Jonas Yorkausky, rusų Inter
national Workers 3169 branch-
kuopos finansų sekretorius su 
savo žmonele lietuvaite ir 
dviem dukrelėm.

Taipgi atostogavo kelias z sa
vaites pas savo dėdę Alex An
driulį Pranukas ir gražuolė jo 
sesutė Vajolytė, Grigaliūnų vai
kai. Baigiant atostogas, atva
žiavo juos parsivežti jų vyres
nysis brolis Ernestas, Naujos 
Gadynės choro pirmininkas 
(Chicagoje). Kartu su juo at
važiavo jo mamytė ir jaunes
nysis brolis.

Turiu pasakyti, kad Griga
liūnų yra graži ir garbinga šei
myna. Visi jie priklauso prie 
Naujosios Gadynės choro, ne
nuilstami visuomenės veikėjai 
ir pastovus “Naujienų” skaity
tojai.

Vėlesni svečiai tai ponia 
Krikščiūnienė, kuri aplankė sa
vo jaunystės draugę D. Andriu
lienę. Kartu atvažiavo ii- Emili
ją Apdriųliutė, 1937 metų ge
gužes karalaitė, aplankyti savo 
tėvelius. Taipgi kartu ir Krikš
čiūnienės duktė ir sunūs.

Rugsėjo 2 d. M. Dundulienė 
išvažiavo į New Yorką daly
vauti Lietuvių Moterų Sęįme, 
kuris įvyko rugsėjo 7, 8 ir 9 
dienomis Brooklyno Muziejaus 
salėje. —Marė Dundulienė.

. ................................. =
300 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ 

AUTOMOBILIŲ PARDAVIMUI—PRAK
TIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

Išsirinkite savąjį kąrą iš didžiausio, puikiausio šiam krašte auto* 
mobilių pasirinkimo ir sutaupykite šimtus dolerių.
Čią rąsitę karą, kokio norite tokia kaina, kokia išgalėsite mokėti. 
Nors it 1,000 mylių nuo Chicagos gyventumėte, jums apsimoka 
dalVauti šiam didžiuliam išpardavime. Niekur kitur pasaulyje jus 
negalite rasti šių kainų antrininko.
Kiekvienas karas patikrintas ir garantuotas, kad duotų jums ilgų 
metų patarnavimą ir patenkinimą.
p e—BUICKS, 1939, 1938, 1937
C v ir 1936 kiekvienas parsiduo
da pigiai ’ $9*7A
kaip ............................. . fe I w

CHRYSLERS 1938, 1937
ir 1936 garantuotas, 

kaip nauji pigiai kaip ....

4 /Į—DODGĘS 1939, 193?, 1937 
H ir 1936 kaip nauji, kaikuris 

su radio, pigiai $245

4 -OLDSMOBILES 1939, Į938 
■ ® 1937 ir 1936 taip žiba ir to

buli kaip naujas cidabrinis do
leris, pigiai $285
K <P
.f PLYMOUTHS 1939, 1938 ,1'fe 1937 ir 1936 vos vartoti, "ti
nai garantuoti $9P^5
pigiai kaip .................. >

1C—FORDS 1939, 1938, 1937 
• * ir 1936 visi naujų karų są-

*225lygose, pigiai 
kaip ................

8-—HUDSONS nuo 1939 iki 1935 
kiekvienas gaYantuo- $ 4 

tas, pigiai kaip 'i
4 CHEVROLETS nuo 1939 i V iki 1936. Visi modeliai, kaip 
nauji, pigiai $99 K
kaip ................ . ......... .....

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

nauji, pigiai $O A Ė
kaip ....................  yĮHy

B—LA SALLES nuo 1938 iki 
1936 ypatingai puikus

karai, pigiai kaip ........ tvU

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

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

Taipgi, turime virš 150 senesnių karų iš visų vamvbų ir godelių 
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 rirm negu pirksite, aplankykite musų 
parodos kambarį ir palyginkite musų kainas. Mes pažadame jums 
siuprizų.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo (mokėjimą, 
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 sekmadienį

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

MASTER WIND0W SHADE CO.
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.)

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

DAR KAINOS NEPAKELTOS
Bet Sumažintos Ant Geriausių ir Reikalingiausių namams Reifctneųų:—Aliejinių

Gazinių, Anglinių Pečių. Didelė Nuolaida

Naujos rašomos mašinėlės, Royal, Co- 
rono, Smith po $29-00 ir $49.00 

Mažesnės Mašinėlės po $16.00

HOOVER SPECIAL $19.50 
NORCA, EUREKA, GENERAL ELEC

TRIC, NAUJOS, PO $29.50

Gražios Študįo Couęh Sofos, Kaip Paveiksle, po $29.50* Paprastos Studio Couch 
$18.50- Trumpam laikui dviejų šmotų Parjor Setai, padaryti parduoti po 
$95.00 pų $47.50- -pigiau kaip perdirbti senąjį setą. Elektrines Ledaunės, Skal- 
biamos Mašinos dabar parduodamos su didele nuolaida. Naujos 1940 Radios—RCA 

Victor, Philco Zenith, General Electric

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-21 SO. HALSTED ST. TEL. YARDS 3088
BU1}RIKO RADIO PROGRAMAI:

WCFL—970 k? nedėlios vakare 9 Valandą WHFC—1420 k. ketvege, 7 vai. vak.
WAAF—920 k. panėdėliais ir petnyčiomis 4:30 po pietų Chicagos laiku

I LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKIN

GŲ LAIVAIS
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimai
IŠ New Yorko Iš Gothenburg
----------- KUNGSHOLM Rugsėjo 30 
Rūgs. 27 DROTTNINGHOLM Spl.12 
Spalių 6 GRIPSHOLM Spalių 21 
Sp. 26 DROTTNINGHOLM Lap. 14 
Spalių 31 KUNGSHOLM -----------
Lapkr. 4 GRIPSHOLM Lapkr. 23 
Lapkr. 30 DROTTNINGHOLM -----
Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

SVYEDISH-AMERICAN LINE
181 N, Michlsran Are. Chlcaro, UI.

$6.00
$6.00

EGG ..............
NUT ..............
BIG LUMP ...
MINE RUN ...
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

$5.00

MARQUETTE 
Automatic Heating Sales 
6747 S. Westem Avė. 

Hemlock 1770
Crane Co. angliniai Stoker’iai 
—Automatiški Oil Burner’iai 
—Doleriai — 1 Apšildymo Sis
temos — Karštu vandeniu ar 
garu—Dykai apskaitliavimas— 

Nereik pinigų įmokėti—3 
metai išmokėjimui.

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS
Telefonas 

VICTORY 3486 
504 WEST 33rd STREET 

CHICAGO, ILL.

Listen to and Advertise ovėr
PALANDECH’S YUGOSLAV RADIO
F alk Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

Stati o n WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

Lietuvis Plumberis
— Laisniuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

(RENGIA STOKERIUS

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

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
' Šaukit Tel. YARDS 3408

• LIGONINES- 
HOSPITALS

* SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už $j^.5O 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSL8S IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje ....
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $*Į.00 

Ekzaminaciją (skaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1906 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lavndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
TeL ENG. 5888-5840



Diena Iš Dienos
Paul

Prieš

Šv. Jono

2027 South Halsted StreetMary

Joseph Bartkaus Birthday Party 1

Nebeieškokite, Nes Jus
Niekur Nerasite

TONY LUKOŠIUS
Brighton Park Drabužiu Valytojas

PEČIAI- STEBUKLAI!
PANEL
DURYS

Kombinuotos
Durys

HOME

Extention
Ladder

DANFEL

INSULATION

IfluMB'BR

COVER 
THE 

EARTH

tolydžiam reikalavi- 
priversti laikyti at-

už 
pėdą

George Steinbach, 20, su
Tomės, 21

KEPA, 
TIRPS*-

jums patarnauti per 
tiktai aukščiausios

Mieros 

2’ 8”x6’ 8”

svečiai buvo artimi pp, 
šeimynos ir jaunosios 
ir jos tėvų pp. J. K.

draugai,
vestuvių ceremo- 

miesto teisėjas J. 
miesto rūmuose.
šaunios lietuviškos 
kuri ypatingai pa-

Stellai II- 
metų.
linksma ir 
ir kilnus

GARANTUOTOS
STATYBINĖS MEDŽIAGOS ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

kiu Victor Naurecki, Mike 
Ambrose, Mike Dzimidas ir 
Stanley Wyster. Parsivežė žu
vies “devynias galybes’'. Yes, 
tai bent žuvavo. —Steponas

Remkite Tuos Biznierius, ku-• 
rie Garsinasi “NAUJIENOSE” I

$2-14
IR AUKŠČ.

959 WEST 71ST STREET 

ŠEŠTADIENĮ, SEPTEMBER 23 ir 24 dd. 
Bartkus minės savo gimtadienį. Kviečiu atsilankyti visus draugus, 
pažįstamus ir visus gerus lietuvius į mano užeigą linksmai laiką 

praleisti—Geriausios rūšies gėrimas ir užkandžiai. 
Paeina iš Telšių Apskričio, Navarėnų Valsčiaus

IšvaUme ir pataisome v’sokbs drabužius, austinius, langų kor- 
♦ •—q 5^ karpetus.

Taisome ir Valome Fur Kautus ir perdirbame pagal 
n’i mados. ,

Darb'’. at’ickame greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

Geriausia Maleva
Markos 

: SHERVVIN
WILLĮAMS

Ją visuomet ap-
w simoka _. pirkti.
■ Galonas ; Tiktai

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia MORNING STAR KL1VRAS 

Sekmadienį, Rugsėjo 24 d.
JEFFERSON GIRIOSE

Visi Moming Star Kliubo nariai, jų giminės, draugai ir pažįstami 
esat kviečiami išvažiavime dalyvauti. Tai, tur būt, bus paskutinis 
šios vasaros išvažiavimas—“pabaigtuvės”, kur turėsime progos 
smagiai laiką praleisti. Rengėjai yra pasiryžę viską sutvarkyti 
taip, kad susirinkusi publika galėtų smagiai laiką praleisti Jeffer- 
son giriose sykiu su mumis.

Western Avė., jau sugrįžo iš jj 
atostogų. Jis buvo išvažiavęs 
į Wisconsino apylinkę žuvau
ti. Su juani buvo išvažiavę sy-! Dorothy Kolves nuo 
kiu Victor Naurecki, Mike Kolves

MĖSA KAD
TAI BURNOJ

TA. O DAR
TOKS SKONIS, KAD

DŽIAUGSMAS IMA

STATANT ARBA PERTAISANT NAMUS, GARAŽĄ ar kų nors pirma pasi
teiraukite pas mus medžiagos kainų ir įsitikinkite, kad Czerwiec parduoda 
labai pigiai.

NAUJIENOS, Chicago, Į1L

Šaunios Paspirgiutės- 
Paulson Vestuvės

Praeitų sekmadienį, rūgs, 17 
12 vai. d. šv. Kryžiaus bažny
čioj tapo surišta amžinai An- 
na Paspirgis su Antanu Paul- 
sonu (Pavalsoniu). Prie baž
nyčios ir bažnyčioj susirinko 
didžiausios minios vestuvinin
kų ir taip sau žiopsotojų būti 
šios procesijos liudininkais.

Po šliubo procesija su apie

20 su viršum mašinų demons
tratyviai patraukė j Liberty 
svetainę, 4615 So. Moxart et,, 
kur įvyko puota, čia vestuvių 
dalyviai valgė gėrė ir šoko 
prie Frank Jarckas orkestro. 
Jonas Balakavičius buvo pus
brolis, pamergė Sofija Bnlaka- 
vičiutė. Taipgi dalyvavo Bro- 
nis Markevičius ir Sofija Ka- 
marauskiutė. Iš vestuvėse da
lyvaujančių matėsi Kazakevi
čiai, černauskai, Cardenai, 
Dr. Cardenas, Joe Urbutis, 
John Matkus, Yuciai, Petras 
Karvelis, Roy Katkauskas, ir 
Dr. Yuška, sūnūs (jo vardo 
nežinau), visa Balakevičių gi-

minė, Jaunosios “ciocė” ir dė
dė Markevičiui ir daug kitų, 
kurių nebatsimenu.

Laike puotos buvo pasaky
ta daug įspūdingų prakalbų 
iš kurių viena svarbiausių bu- 

vo Marės Balakevičienės. Buvo 
prisiųstos 2 pasveikinimo te
legramos. Viena nuo Dr. Mr. 
ir Mrs. Siedlinski, kita nuo 
Duchanek šeimynos.

Po vestuvių jaunavedžiai 
grįžo į savo puošnių reziden
cijų, ties inim- 5427 So. Sac- 
raincnto avė. čia Antanas• • 

J’S
ir laisniuotas

Jis tarnavo pa- 
arsenale už

n i ' *•”**•!

Sugrįžo Iš«
Atostogų

Bill Popeli, savininkas mo-

r, vjtLl" '

Šeštadienis, rugsėjo 23, 1939
Michael Prahar, 33, su Anna 

Venskus, 27
Anthony Langes, 26, su Ju- 

« lia Tulanas, 23 derni.|ko 'tayerno, 4756 So.|_______
iieikaiauja 
Perskiry

Paulson turi savo ‘‘šapų 
yra patyręs 
“Gunsinith”. 
sauliniam kare 
vyri ausį mechanikų.

šiomis dienomis Mr. ir Mrs. 
Paulsonai išvažiuoja “honey- 
moonui” su savo naujuoju 
Ghrysleriu Imperini, kurį kų 
tik nupirko iš Balzekas Motor 
Sales. Pakely jie mano sustdti 
pas savo dėdę Jonų Baltutį 
Niagarų Falls. Jo namų ir ša
pų prižiūrės American Detec- 
tive Assn.

Be abejo, Mr. Paulson laike 
prisirengimo prie, vestuvių kai 
kuriuos užsakytus darbus už
vilkino, bet kaip ^sugrįš sku
biai juos išpildys.

Aš nuo savęs linkiu Annai ir 
Antanui Paulsonui laimingo' 
ženybinio gyvenimo. - i

— Steponas;

“Karštuose
Springsuose” r ■

Šiomis dienomis gavau laiš
kų nuo Lotus ir Suzanos An
tanavičių, kad jie smagiai lai
kų leidžia “Karštuose Spring- 
suose”, Arkansasė. Kada jie 
sugrįš, nepranešė- Siunčia 
daug gerų dienų visiems nau- 
jieniečiams. —Steponas

Gavo 
Perskiras

Lena Peru a nuo James Per-
na

Dorothy Anne Prieš nuo Ro- 
bert

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

Amerikos Katalikų Bažnyčios 
pamaldas j ir pamokslų sakys 
J. E. Ark. Steponas A. Genio- 
tis, sekmadienį, rūgs. 24, 12 
vai. dienų, 2235 So. Damcn 
Avė. ,

Širdingai visus kviečia atsi
lankyti Parapijos taryba.

SHADY TREE INN
DARŽO SAVININKAS RENGIA

PIKNIKĄ
Nedėlioj, RUGSĖJO-SEPT. 21 d

Vai. popiet. Kviečia visus gimines, draugus ir pažįstami^ atsi
lankyti. Bus gera muzika ir skanus užkandžiai VELTUI.

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

į VISUOMENĘ!
Musų dideliam pasisekimui ir 
mui musų patarnavimo, esame 
darą dieną, naktį.
Taigi, dabar esame pasirengę , 
24 valandas kasdien. Laikome 
kokybės valgius, virtus lygiai taip, kaip tai butų 
jūsų namuose.
Vadovybė širdingai kviečia visuomenę apžiūrėti
virtuvę ir valgius jai patogiausiu laiku.

Laimingo Jiems , 
Gyvenimo!

Apsukę vakarinę dalį. Illinoi- 
jaus, Iowų ir kitas valstijas 
vakaruose, šiomis dienomis iš 
“honeymoono” grįžo jaunaved
žiai, Pranas ir Stella Pukiai- 
Parker, nuo 7046 Euclid avė.

Tai graži jaunų žmonių po
ra, kuri neabejojamai sukrus 
pavyzdingų šeimyninį gyveni
mų. šimtai draugų linkėjo 
jiems laimes ir pasisekimo, ir 
nėra jokio pamato tikėti, kad. 
tie linkėjimai negali išsipildy
ti. Laikinai pp.' Piikial-Parker 
gyvena pas jaunojo tėvus, p. 
J. ir M. Pukius, bet netrukus 
žada persikelti į savo butų prie 
East End avenue, Chicagos ry
tinėj dalyj.

Jaunavedžių vestuvės įvyko 
nigs. 2 d., Cicero Community 
Hali salėje, žmonių ten buvo, 
gal apie trys šimtai, visi arti
mi, ir Prano ir Stellos drau
gai. Buvo daug choristų iš “Pir
myn” choro, prie kurio abii 
priklauso, ir didelis būrys iš 
“Naujos Gadynės” choro, kur 
abu jaunavedžiai turi daug 
draugų. Iš Schaeffer ir Parker 
Pen bendrovių irgi atsilankė 
nemažos “delegacijos”. Mat, 
Pranas yra “amžinųjų” plunk
snų ekspertas ir Parker ben
drovėje užima atsakomingų 
vietų.

Kiti 
Pūkių 
Stellos
Sharkiunų-Sharkey 
Jaunuoliams 
nijas atliko 
M. Brande,

Po labai 
vakarienės,
tiko puotoje buvusiems svetim
taučiams, įvyko trumpas linkė
jimų programėlis, o po to sve
čiai šoko prie Jurgio Stepona
vičiaus muzikos, juokaudami 
jaunavedžiams įvairių “rodų’ 
davinėjo ir juokus krėtė. Puo 
tos programėlį vedė Kazy! 
Steponavičius, “Pirmyn” choro 
vedėjas. Jisai pakvietė kalbėti 
jaunavedžius, jų tėvus, pp. Pū
kius ir šarkiunus ir kelis ki
tus artimus draugus, o pabai
gai pakvietė visus svečius su
dainuoti Pranui ir 
giausių ir Laimingų

Puota buvo labai 
graži, kaip linksmi 
yra patys jaunavedžiai.

Abu yra gero auklėjimo, im 
teiigentiški ir abu yra geri lie
tuviai. Reikia tikėti, kad jie 
tokie ir pasiliks.

Laimingo jiems gyvenimo!
Buvęs.

ŽIEMINIAI LANGAI 
STORM WIND0WS

Susitaupykite 
30% nuo ku
ro ir apsisau- 
gpkite kiaur- 
pūČių susidėję 
naujus žiemi
nius.' langus 
įleisime pas 
jus ir apskai
čiuosime kiek 
-ainųps už tai 
nieko neskai
tydami; Pilnas 
aptaisymas.

PILNAS 

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

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

(Attic rooms) Dabar už 100 pė-
tiktai ............................ dų ilgio
1x6 Flooring Dabar C 4 Jfl A už 100 pė- 
tiktai .................... * I ■ifrU dų ilgio
1x6 Porch Siding CA QC už 100 pė- 
Dabar Tiktai ........... dų ilgio
2x4 9 e
8, 9 pėdų, dabar ....... už pėdą
2x4—10, 12, 14 ir 16 pėdų 
ilgio “ pėda

Visa Medžiaga 
Garažams

NAUJI
i Dviem karams 20x20 ........

už .....  $108.09
DURYS GARAŽAMS

8’x7’, 7’x6”, 8’x8’
Pora $12.40

STOGAMS 
POPIERIUS

ROLIAI 90 pėdų $1.40

BULVĖS.

PAMANYKITE!

$59-50
Mokėkite Kas Mėnesį Prie 
Jūsų Elektros Bilos po 

$5.60

Nagus ir Laušt Nugarų, 
Kada už Centą į Dienų 
Išplaus Jums Drabužius

MAYTAG WASH- 
ING MAŠINA

SPRI NOSINIAI 
MATRASA1

Su Maža IŠlaida, o miegosit kaip 
an debesio

aukšč.

1939 ALCAZAR

SSS-50

FURNITURE COMPANY
2602 W. 69th St. Henilock 4747

PRIE ROCKWELL 
DANIELIUS KEZES, Sav.

PLASTER BOARD
už £°duetv' 52.50

Asbestos Shingles

Geni

51.05

jai tvirtos, 
no 4 iki 8 

pėdų.
5 pėdų

17 metų garantija

Asphalt Shingles-Gontai
Reg. Kaina $2.25 Da- C 4 Crt 
bar tiktai už rolį ■ «wU

(Asbestiniai apdangalai sienoms)

$2.50
Apdengimui 100 ketvirtainių pėdų

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

WHITE LEAD
Visuomet ir visur reikalinga
Pirkite 100 svarų 4 
maišais IU sv.

32'K1WV i’S

Dykai pristaty
mas Chicagoj 

ir priemiesčiuos

F. H. A .mėne
siniais 

Išmokėjimais .

Kopėčios nepaprastai 
tvirtos konstrukcijos, 

kiekviena pėda 
TIKTAI

Archer Avenue TEL VIRGINIA
ATDARA KASDIEN NUO 8 IKI 8 VAL. VAKARO

Užtikrinta, kad sutaupysite kuro iki 30% 
įsirengę “Schundler Mica Pellets” insulia- 

. ciją. Lengva instaliacija. Nedega ir nesu- 
puola dirbant.

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

93c
Dykai Apskaičiavimas 

Musų ekspertai atvažiuos 
pas jus ir padarys aps
kaičiavimą kiek kainuos 
medžiaga nieko už tai 
•š jūsų nereikalaujant.

3700 S. WESTERN AVĖ 0456
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FURNISHED ROOMS—TO BENTRašo VI. Mupinskas

—Korės pondentė.

r

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys apšildomas, prie mažos šei
mynos. 7139 So. Rockwell Street, 
Republic 6188.

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

RENDON GYVENIMUI KAMBA
RIAI. Geras Elevatorių ir gatveka- 
rių susisiekimas. Galima ir valgis 
gamintis. 1437 W. Congress St.

HELP ‘ VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI 2 FLATŲ medi
nis namas, 8 kambariai, 110x125 
lotas, pigi kaina. 5420 So. Neenąh 
Avė. Portsmouth 8706.

(Tęsinys)

15,000 gyven

FURNĮŠIUOTAS KAMBARYS 
rendai vyrui prie mažos Šeimynos, 
bungalow. 6318 So. Albany. Hem- 
lock 8045.

PATYRUSI MERGINA virš 25 
bendram ruošos darbui, savas kam
barys, virti. $8 iki $9.00, Briargate 
1946.

RENDAI DIDELIS APŠILDO
MAS kambarys. 7136 So. Rockwell 
St.

FARMS FOR SALE 
_______ UkiaiPardavimui________  

79 AKRAI GERAI ĮTAISYTŲ,

ĮSPŪDŽIAI ATSILANKIUS šų VASARA 
LIETUVOJE

?

UKMERGĖ
tojų,—vienas seniausių Lietu-1 
vos miestų. Rusų laikais tai 
buvęs stambus administraci
nis apskrities centras. Ukmer
gės miestas mąn yra g.erai ži
nomas nuo pat jaunystės die
nų, nes nuo čia 5 km. atstume 
Deltuvos miestely aš gimiau. 
Anais Įaikąis Ukmergės mįes-Į 
tas buvo apšepęs neįspūdin
gas, taip kaip ir kiti rusų val
danti miestai. Kas pažino Uk
mergę tais laikais, dabar atsi
lankęs gauna nepaprastą įspū
dį—koks skirtumas. Įdomi! 
138Ų m. įsteigta bažnyčia ir 
klebonijos dalis (dviejų metrų 
storio mūras). Vidury miesto 
piliakalnis, kuriam nekartą 
tekdavo atremti priešų puoli
mus. šventoji ąpė XVIII am
žiaus pabaigoje buvo pripa
žinta tinkama laivininkystei 
ir joje nebuvo leidžiama stei
gti maĮunus ir užtvankas.

Šių dienų Ukmergė.

Mieste veikia vandens suka
ma elektros stotis, miesto cen
tre gražus sodelis-parkas, ja
me pastatytas aukštas pamin
klas su užrašu: Lituanica res- 
tituta—Atstatyta Lietuva. Mie
ste yra keletas naujoviškų pa
statų, (Jirbtuvių kelios gimna
zijos ir patogus viešbučiai. A- 
merikiečiams atsilankius į Uk
mergę rekomenduotina apsi
stoti Rambyno viešbuty, Juo
zapavičiaus prospektas No. 10, 
sav. Č. Petravičius, viešbutis 
švarus, pačiam centre, geras 
patarnavimas bei maistas, už 
nebrangią kainą. Savininkas 
labai mandagus įr vaišingas.

viai ir apsodinta medeliais 
abi gatvės pusės. Deltuvoje 
randasi viena katalikų bažny
čia ir kita vokiečių kirkė, ji 
karo laiku pačių vokiečių gęj- 
rokai apdaužyta* Deltuvoje 
yra Develčio pilis, nuo kurio 
ir miesteliui vardas duotas, 
pirmiau vadinosi Dzevaltova 
dabar Deltuva, čią yra smul
kaus kredito bankas, pradynė 
mokykla, paštas, telefono sto
tis, policija. Deltuva yra kal
ne ir labai toli matosi, nau
jos kūrybos daug žadantis 
miestelis.

šį gražų vakarą, kuriame galė
site gražiai p^si|ip}<sipi^Lti. 
Kitų prašome tą vakarą pa
rengimų nedaryti, kad galė
tume maloniai draugingai vie
ni kitų parengimuose svečiuo
tis.

3ĮTUATION VVANTED 
_______  ^k° Ilarbą

PAIEškAU DARBO BUČERNŽJ 
Esu patyręs. Moku lietuviškai. Ra
šykite 1739 So. Halsted St. Bo?

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Apima Ne Vien 
Chicago, Bet Ir 
ToĮimas Kolonijas

B

Dvejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

JONAS LAPINSKAS

Persįskyrę su jšiuo pasauliu 
24 d. rugsėjo mėn. 1937 m., 
sulaukęs 55 metų amžįaus, gi
męs Lietuvoje. Suvalkų rėd., 
šakių apskr., Kaimelių para
pijoj, Varculių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą m.oterį Sofiją, brolį 
Pranciškų ir daug kitų gimi
nių, jdraugd ir pažįstamų. Lie
tuvoje 2 seseris, brolį ir 2 
brolienes ir kitas gimines.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į Lietuvių Tautiškas ka
pines aplankyti kąpą.

Mes Tavęs, musų brangusis 
vyras ir brolis, niekuomet pę- 
užmiršime. Tu pas 
nebesugrįsi, betjpes 
ar vėliaus 
Lauk mus

Ukpiergėj šiąis njetais pasta- 
tytį didįngi Respuhlįkos Pre
zidento Antanę Smetonos var
do Gimnazijos rupiąi. Seno
sios gimnazijos rūmuose mo
kytojų seminarija, tie rūmai 
dabar irgi atremontuojami. 
Ukmergės mieste pastatytos 
labąi moderniškos ir didelės 
kareivinės. Ukmergė dabar 
yra didelio judėjimo miestas. 
Miesto centre yra graži auto
busų stotis, iš Ukmergės gali
ma sųsįsiektį autobusais į vi
sas Lietuvos dalis. Tarp Uk
mergės ir Jonavos, Vokietijos 
okupacijos laikais išvestas sia
urasis geležinkelis. Autobu
su mrvažiuptį į Kauną plentu 
ima apie dvi valandas laiko.

į I

Ukmergės įžymybes

Viena tai Pabaisko 1435 m. 
kautynių laukas, kur buvo 
susidūrusios dvi galybės: Žy
gimanto Kęstutaičio kariuo
menė ir lietuviškos orientaci
jos šalininkas, Švitrigaila, ku
riam padėjo kardininkai. Lai
mėjo Žygimąntas ir ordino 
pajėgumas buvo visai sunai
kintas. Tai buvo vokiečių įta
kos galas. Ligi šiolei Pabaisko 
laukuose žmonės išaria iš že
mės įvairių to karo palaikų. 
Antra įžymybe lai pats Uk
mergės priemiestis Pivonija 
—gydykla—ir visas kelias ligi 
Vaitkuškio (puikus rūmai). 
Yra ir kitų įdomybių.

19 km. nuo Ukmergės kai
me yra gimęs Valstybės Pre
zidentas Antanas Smetona. 
Pats Lėno ežeras ir jį aplink 
supą kaimai skendi pelkynuo
se, kurie dabar nusausinti, ir 
giriose, čionykščiose žmonėse 
išliko Kęstučio laikų kalba, 
daug senovinių padavimų, pa
tarlių, dainų. Nuo Ukmergės 
vieškeliu per Deltuvą yra -aų- 

Itobusu susisiekimas su Kėdai
niais, ir atgal.

Deltuvos miestelis

Tai mano gimtinė, 5 km. nuę 
Ukmergės. Deltuva irgi moder
nizuojamą. Įšvęstą tiesi svar
bioji miestelio gatvė ir pava- 

Idinta Vytauto Didžiojo. Iš 
abiejų pusių asfalto šaligat-

Iš S. L. A. 134-fos Motorų 
Kuopos Padanges

Turbut nė viepa S. L. A. 
kuopa Chicagoj e neapima taip 
plačiai kolonijų savo nariais, 
kaip aukščiau minėtoji, nes 
jos narės siekia ne tik visas 
Chicagos ir jos tolimų prie
miesčių kolonijas, bet net 
Phoenix, Arizona, gyvenančią 
jau 10 metų p. A. Barvitz, ku
ri šiai kuopai priklauso. Gerb. 
p. A. Barvitz pereitą liepos 
mėnesį lankėsi Chicagoje ir 
kuopos susirinkime, kuriame 
buvo maloniai sutikta ir sve
tingai vaišinama. Berwyn, III,,' 
su gerb. Dr. Matilda White 
(šiai kuopai priklausančia 
virš 15 metų) irgi teikia mums 
didelės garbes. Cicero su p. P- 
Juškiene ir kitomis, Roseland 
su p. K. Škutiene ir kitomis. 
Dabar Pažangos vajuje prie 
musų kolonijų prisidėjo gerb. 
p. E. Millerienė su garsiuoju 
Ęvanstonui ir labai tolima 
Northsidė siu p. Ona Mažeikie
ne. Tat, kuopa džiaugiasi sa
vo nąrėnąis taip plačiai kolo
nijas užkariavus.* ;
Rengs Naujų Narių Priėmimą.

Kadangi musų kuopos orga
nizatorių K. Mankįenės įj? K. 
Katkevičienės rappptai, rodan
ti, kad laike Pažangoj vajaus 
kuopon prirašyta 20 narių ir 
7-ni kitoms kuopoms, buvo už- 
girti, tai pagal kuopos senus 
papročius ir Centro patarimą 
nutarta rengti naujų narių 
priėmimui bankietą su gra
žiomis ceremonijomis sekiną-

Sinkų Šeimyna 
Atidarė Tavernų

Mano kaimynai, Mykolas ir 
Kąrplina Sinkąi, šiomis dieno
mis atidarė Taverną, 4414 So. 
RoeĮcwejl st. 'Praeitą šeštądįe- 
nį, rugsėjo 16-tą jie turėjo 
grąnd ppeningą, kuris gerai 
nusisekė. Prg. Sinkai kaip at
rodo, savo biznį gerai supran
ta. Jiems pagelbsti ir jų duk
tė Olga. J i

Gerų pasekmių mano kai
mynams Sinkams.

— Steponas.

REIKALINGA MERGINA, 20-30 
metų amžiaus, gerai atrodanti dirb
ti kaipo veiterka taverne. Atsišau
kite po 5 vai. vąkare 3749 South 
Halsted.

MERGINA NAMŲ ruošos dar
bui, būti, geri namai, $7.00/ Brįar- 
gate 1186, Mąrcus, 1605 Farwell.

OPERATORIŲ PATYRUSIŲ dir- 
oti jėga varoma viena adata maši
na. Jupikai ir apsiaustai, nuolati
nis darbas.' VIVI SPORTS WEAR, 

229 So. Market Street.

PATYRUSI MERGINA — 2 mo
kykliniai vaikai—7 kambarių na
mas, kiek skalbimo—nėra virimo 
—$7.00. Mrs. A. Leavitt, 6058 No. 
Christiana Avė. Irving 8898.

Nuliudę
Motelis,

pas Tave 
ateinanti T
liekame,
Brolis ir

mus jau 
anksčiau 
ateisime.

Giminės.

I
llfin A Gėlės Mylintiems11 K K A Vestuvėms, Ban- UA4 kietams, Laido

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS piaip?.

4180 Archer AvenuePhone LAFAYETTE S80»

I
i ■■■■k ra Siunčiam Gėles LOVEIKIS l&i.

KVIETKININKASGėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3314 So. Halsted StreetTeL YARDS 7348

MŲCHĄEL MALLON- 
MASALSKI

Persiskyrė su šiuo pasau
liu rugsėjo 21 d. 2:30 vai. po 
piėt, 1939 m., sulaukus 50 m. 
amž.,’ gimus Lietuvoj, Kėdai
nių apskr., Ariogalos valse., 
ButkisYės para. Balkių kaime. 

Amerikoj išgyveno 35 m. 
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį-Ievą, sūnų 
Mathew Lois, seserę Petro
nėlę ir švogerį Joną Bonius ir 
jų šęimą, brolienę Mary Mal- 
lon ir Šeimyną ir daug kitų 
giminių, pažystamų ir draugų. 
O Lietuvoj paliko brolį Jurgį 
Masajskį ir jo šeimyną, seserį 
Ęleną* Vęnskovienę ir jos šei
myną ir gimines.

Kūnas jpašarvotas randasi 
Szymanskio koplyčioj, 2947 
Sb. 49th Avė., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 23 d., 11:00 vai. ryto. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Mount Auburn kapines.

Visi a. a. Michael Mallon- 
Masalski giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 

? patarnavimą ir 'atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame: 
Moteris, Sūnūs, Duktė, Sesuo, 
švogeris, Brolienė ir Giminės.

i Laid. Dir. A. Szymanski, 
Tel. CICERO 177.

džioje “Syrena” svet. 4270-72 
Archer avė. Bus skani vaka
rienė, gražus programas ir šo
kiai. Vakarienės pradžia 6 v. 
Įžanga 1 dol. šokių pradžia 8 
vai. vakaro. Tik šokiams įžan
ga 25c. Visi S. L .A. nariąį-ės 
ir nenariai maloniai esate 
kviečiami iš anksto rengtis į

AR ESATE KADA MATĘ SUNSET 
PARKES?

Tai yra piknikams daržas, miš
kas ir farma su visais miesto pa
togumais užmiesty, prie Archer 
Avė. arti 135 gat. Daržas didelis, 
turi uždaras šokiams ir barui pa
talpas. Populiarus žiejnoje lygiai 
kaip ir vaskrą. Be to, yra modernas 
5 kambarių parpas, baimės ir ga
ražo kombinacija, viskas tiktai f0 
metų senumo. Farma susideda iš 
30 akrų ir piknikams darže, medžiai 
apima 20 akrų. Priešakys 1500 pė
dų prie Archer Averide ir 1500 
prie 135 gat. Kreiptis į Ben Dohac 
2641 West 51 St., Chicago.

Oak Leaf 
Tavern 

■ .. ..

Daug užeigų .vadinasi Ta
vern, bet Oąt< Lęaf Tavern, 
3428 So. Haišted st. savinin
kai : Agnės , Šidlauskienė ir 
Steve Svilainis, sumanė įsitai
syti naudingą jų bizniui pri- 
dėčką. Jie turi išmurinę vadi
namą barbikiu (Bar B. Q ), 
pečių ant jardo, kuriame kas 
šeštadienį kepa gardžius šon
kaulius, o Įyenktadięniais žu
vis. Į jų užeigą susėję įsinerti, 
turi kaip ir kokį pikniką.'

Sekantį šešladienį Oak Leaf 
Taverne irgi jjųs/tpkia. pramo
ga.

A. K u kiečius 
Kraųsįytt^ąs"

'« ■ ■

jums žinonias, 
■kr austyto j ąs į anglinis, biznie
rius, Aųtąftą& ^uklęrius, 3416 
So. Lituartiiįp, atras užlaikė 
ir . groęėroę/byįą persikėlęs į 
kambarius;, dut ^ręsernės ^ir- 
šąiis. Jis- |<tWslo ir pristato 
ąpglįs, kaipo ^patyręs tame biz
nyje. ... —J. A^Š.

REIKALINGA MERGINA ar jau
na moteris, nesenesnė kaip 30 me
tų, dirbti taverne prie lunchaus ir 
abelnai. 7850 Archer Avenue. Tel. 
Willow Springs 127.

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
tavernoje prie lunčiaus. Illinois 
Tavern, 6818 So. Chicago Avenue.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA DARBININKAS 
ukėje dirbti, mokantis karves milž
ti ir kitus ūkės darbus dirbti. Mo
kestis gera ir darbas ant visados. 
Atsišaukite greitai. Telefonas Re- 
gent 5036. M. Maciukevičienė, 1036 
E. 93rd St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA Taverna, bučernė|KQRNŲ ir grudų farma, randami 

 

ir grosernė, abu bizniai gražiai apie 6 mylias vakaruos nuo Auro- 
įrengti ir biznis eina gerai. Par-1 ra. Geras 7 kambarių namas, ak- 
duosių abudu sykiu arba atskirai. | meninis beismentas. Puikus šešėlių 
Atsišaukit 10804 So. Michigan Avė. | medžiai grūdams patalpos — kiti 

pastatai. Randasi prie žvyro kelio, 
1 mylia nuo bažnyčios, arti mokyk
los ir kitų miestų. Kainą $95.00 
akras. Terminai. Pasiūlo savinin
kai.

REIKALINGAS SENYVAS vy
ras dirbti prie lunchiaus į restora
ną ir taverne. 1361 So. Union Avė., 
CANAL 9248.

REIKIA GERO TEISINGO VY
RO prie tavernp. Taipgi reikia ge
ros moters ar merginos prie vh> 
tuvęs, arba vedusios poros. Duosią 
flatą ir atlygiąimą. Mrs. A. Bitin, 
3958 W.‘ lllth St., Beverly 0005. 
(p^ieš, šv. Kazįmiąro kapinių).

• .v i Ir i jj'.L • i”.u ' 1 ■

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

PARSIDUODA TAVERNAS su 
namu. 6 kambariai viršuj, trys 
apačioje. Gražus įrengimai, 3 metai 
atdara. 6753 So. Western Avė. 
------------------------------- ;—x-------

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

3965 ĄRCHĖR AVENUE.

SąlJy Ann pargrįžo 
Iš Madų Parodos 
New Yorke

BBII)GEPOBT — P.ercifij są- 
vaitę SalJy įĄnn, savininkė 
Korsetų ir skrybėlių krautu
vės, antrašu i; 3438 S. Halsįed 
St., buvo Išvokusi į New Yor- 
ką dalyvauti korsetų ^dirbė
jų suyažįąviipę. Kąrtų buvp 
ir naujų madų paroda ąpątį-

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

FOR RENT—IN GENERAL
Renddai—Bendrai

5 KAMBARIŲ FLATAS, gražiai 
įšdekoruotas, rendon, labai šviesus, 
nebrangiai. 1532 W. Į5th St. (prie 
Ashland) Canal 9719.

RENPĄI KRAUTUVĖ, garu šil
doma, 34x24, 3 gyvenimui kamba
riai, tinka bučernei. Tel YARDS 
2414.

i

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FŲRNITURE HOUSE, Ine. 
~THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

MONIKA SARGAUTIENĖ, 
po tėvais Skodaitė <

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 21 d., 10:25 valandą 
vakare, 1939 m., sulaukus 53 
metų amžiaus, gimus Lietuvo
je, Panevėžio apskr., Miežiš
kių parap. ir kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Palįko dideliame nuliudime 

vyrą Kazimierą, dukterį Ma
rijoną, žentą Edwardą Leš- 
ciauskus, sūnų Bronislovą, du 
pusbrolius, Zigmontą ir Juo
zapą Grigonius ir jų šeimyną, 
brolienę, Petronėlę Grigonienę 
ir jos šeimyną, dvi pusseseres 
Barborą Vaičikonienę ir Do
micėlę Skriebienę ir jų šei
mynas ir švogerius Klementą 
ir Zigmontą Sargautus ir ki
tas gimines Amerikoj. Lietu
voje—brolį Jurgį Skodį ir jo 
šeimyną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 3230 So. 
Emerald Avė. Laidotuvės 
įvyks antrad., rugsėjo 26 die
ną, 8:00 vai. ryto iš namų į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos ųž velionės sielą, o iŠ 
ten į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Monikos Sargau- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, žentas, Sūnūs, 
Pusbroliai, Brolienė, Pussse- 

serės, švogerįai ir giminės 
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips, Tel, YARDS 4908.

įįįy-. aJ

v

Apie SąlJy Apn’s dąjyyuiną 
ląbąį plačiąj rašė, karty ir jps 
paveikslą įdėjo rugsėjo nien. 
laida ‘‘Corset. and Underwear 
Rcvicw” kuriialą4 Tas žurna
las yra leicjžittmas dėl išdirbė
ję įr jpptępišįję ręlni Y.er§lįpįn- 
kę. Aprašypie Sahy Ann yra 
pripąžintą idįiįjo eksperte pri
taikyme korsdtę sunkesnio svo
rio moterims. Jįpai turi 12 jne- 
lę patyrimą “JOįę srityje. Da
bar pąrgryžų4 Ji minėtps jpą- 
dų parodos Sąlly Ann parsi
vežė daug naujų dalykų, ku
rie jau yra išdėti jos krautu
vės lange. u — VRA
-  —, ■■■,■.5 ■ —j—
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Kauru rainos
Dideli neaisiitpfu kaurą bargenaį 
Grupė 1—neatsiimtas 6x9—9x12 
9x15 /Oi ./ $3 iki $|5
Grupė 2—neatsiimtas 8x10—9x12 
11X18 ' Į / , / $5 iki $20
Grupe 4—naują$ 6x9—9x12—9x15

Z - w Iki $2$
Grupė 6—gaujas 8x10 — įxl2— 
10^x18 $15 iki $49
Grupė 8-^-Tikras Orientalis var
totas 2x4 iki 9x12 —$8 iki $88 
500 jardų salės ir laiptų kerpė
tas 45c Jardas), ir aUkšt.

CHECKER CLEANERS 
Sandelis (Tiktai) 

6208—16 S. Rac|nę Avė. 
Kasdien, ah'tr. kėtv. šešt. vėkar.

MARQUETTE PARK LIETUVIŲ 
AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBO mė
nesinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 24 d. 2 vai. popiet, 
parapijos Auditorįjoj, 68-tos ir S. 
Washtenaw. Visi būtinai atsilanky
kite ir atsiveskite kaimynus ir pa
žįstamus. Yra daug svarbių reika
lų aptarti.

-r-Jplm Siipąns, vice-pįrm-
MARQUETTE PARKO LIETU

VIŲ PILIEČIŲ susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 24 d. 2 vai. po 
pįętų parapijos svetainėje, yra 
svarbių reikalų aptarti.

—E. Birgelis, rasį.
ŽĄGARIEČIŲ KLĮUBO mėnesi

nis susirinkimas įvyks sekmadte- 
m, rugsėjo 24 d. Hollywood svet., 
2417 West 43rd St. 1 vai. popief. 
Malopėkite atsilankyti. Išgirsite 
raportą iš praeito pikniko ir nepa
mirškite atsivesti naujų narių.

—J. Keturakis, rast.
š. L. A. 6-TO APSKRIČIO delę- 

gatų-čių žipiai. Kuopų išrinkti de- 
lėgątai esate kviečlaipi7 dalyvauti 
Apskričio suvažiavime sekmadienį, 
rugsėjo 24 d. 2-rą vai. popiet, Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 Sd. Halsted 
St. Kviečiami dalyvauti ne tik de
legatai, bet ir kuopų veikėjai.

—K- L Semašką, Apskr. se^r*

Draugiškas 
Pasilinksminimas

Tautiškoj Parapijoj įvyks 
rytoj vakare, prie 35-tos ir So. 
Union Avė.

Kviečia visus
Kun. S. Linkus ir Valdyba.

• » ' V;
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PARSIDUODA TAVERNAS ge
roj apielinkėj. Pigi renda. Prieina
ma kaina. 936 E. 75th St.

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

PARDAVIMUI KAMPINIS ta
vernas su pagyvenimu užpakalyje. 
Rendos $35. Vienintelis tavern per 
7 blokus. Labai pigiai.

959 North Monticello Avė.

ROAD HOUSE PARDAVIMUI, 
su laisniu. Kean Avė. 112th St. Sa
vininkas serga. Nori greitai par
duoti. Klauskite Charles.

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
riausia vieta Chicagoj. Parduosiu 
pigiaiu 1506 West Madison St. - Tel.' 
Seeley 4754, Chicago, III.

PARSIDUODA KRIAUČIAUS 
bizųis. Darbo lig valiai su pragyve
nimu. Pigi renda. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą. 7132 So. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI PIGIAI, kriau- 
čiaus šapa. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Savininkas apleidžia 
Chicagą. 821 W. 34th St.

PARDAVIMUI ' • * DELIKATESŲ 
KRAUTUVĖ, gerai išdirbta 3414 
Lituanicą, tel. YARDS 2715.

E. P. COX
160 N. La Šalie St. Chicago, III.

IDEALI VIŠTŲ IR VAISIŲ bei 
daržovių farma—15 akrų, priešakys 
Archer avenue—pietuos 127 gat., 
viskas kalvos—tuoj nuosavybė. Kai
na $2250.00—$450 pinigais. — $25 
mėnesy. Rašyti laišku Box 1062 
1739 So. Halsted St.

5 AKRŲ SEKCIJOS linijos far- 
ma — katedž (reikalinga taisymo). 
Tuojau vartoti, prie grįsto kelio, 
arti mokyklos, netoli pietvakarinių 
Chicagos ribų, aukšta žemė. Kaina 
$1750.00.—$275 pinigais, $22 mėne
sy. Rašyti laišku Box 1061, 1739 S. 
Halsted St.

IDEALI TIKRIEMS KRIKŠČIO
NIMS daržo farma priešais Green- 
view Golf Club—visas blokas prie 
kieto kelio—tik 10 minučių nuo 
šiaurės vakarų Norwood parkas- 
mokescių apie $8.00 metams. Kaina 
$375.00. $75.00 pinigais. Liekąna 
$5.00 mėnesy. Rašyti laišku 1065, 
1739 So. Halsted St. ’

ALI .ŠEIMYNINĮ FAR^A su 
kat :—'manoma Washington Blvd. 
apylinkė. Super highway—patogu į 
Oak Park ir vidmiestį—užmiesčiuo
se, užtikrinti žemi mokesčiai, nėra 
asesmentų, namas lengvai padalf- 
jąmas į 6 kambarius. Didelė nauja 
mokykla, patogu. Tuoj vartoti. Kai
na $1275.00—$195.00 pinigais —$18 
mėnesy. Rašyti laiŠkii Box 1063, 
1739 So. Halsted.' • f • • * I *

PARŲAVIMUI DIDELĖ krautuvė 
ir 2 keturių kambarių flatai—jokis 
atsakantys pasiūlymas nebus at
mestas—arba mainys į mažą ūkį.

A. E. Pinconsly, 3550 Fullerton 
Avenue.

PARSIDUODA NEDIDELIS KO
TELIS, 19 kambarių, pigiai — Turi 
parduoti šį mėnesį. 73 W. Chicago 
Avė. Deįavvare 6834.

PARSIDUODA AVALYNĖS dir
btuvė su mašinomis. Galima pirkti 
su namu. Kreipkitės 2649 West 
43rd St.

REĄL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PRIVERSTAS PAĘDŲ.OTI trum
pu laiku ' už geriausią pasiūlymą 
du namus: 3502 West 66th Street 
ir 4501-4503 So. Hermitage Avenue. 
Smulkesnių informacijų kreipkitės 
į V. P. PIERZYNSKI, 
4559 S. Paulina St. YARDS 0145

2 ŠEIMYNŲ KATEDŽ, 2 karų 
garažas, karšto vandens apšildymas, 
A 1 sąlygose. $3,300, 6Š27 South 
Wolcott, savininkas.

PARDUOS NEBRANGIAI už pi
nigus m aukšto moderną reziden
ciją. Priežastis—-liga. 1714 South 
Newberry Avė.

2 AUKŠTŲ FREIMAS 1 krautu
vė—5 gyvenimui kambariai ir 6 
kambarių flątąs viršuje,' arti Hal
sted gatvės ir Canalport Avenue. 
Metinių pajamų $396.00. Pilna kai
na $1,000/ Edw. Cherpauskas, 1900 
Ųnioų Avęnue. Tel. Canal 2183.

ATDARA INSPEKCIJAI
NAUJO MODELIO bungalow, 

vėliausio dezenio ir patogumai, 
5952 So. Francisco,. Shalon, Hem- 
lock 8300.

BRIGHTON PARKE, 3 flatų me
dinis namas po 4 kambarius, visi 
įtaisymai, kaina $3,500, mainys į 
didesnį namą, pridės pinigų. Mar- 
ąuette Parke, 2 natų po 5 kamba
rius, kaina $5,950. Kas ką turite 
mainyti arba norite pigiai pirkti, 
kreipkitės į C. P. Surofriskis, 6816 
Sp. Western Avė. Grovehill 0306,’ 
vakarais Prospect 0176.

DIDELI PIENININKYSTĖS for
ma, 65 akrų, geros barnės, akiraty 
Desplaines River Valley— pietva
kariuos. Didelis akmenų namas, 
reikalinga taisyti. Greitai tekantis 
upelis, keletas gyvų šaltinių, apie 
25 akrai puikaus miško (nė gyvu
lių nė įrankių). Nuosavybės prie
šakys 2,640 pėdų prie grįstp kelio, 
elektriką, naują mokykla, apie 10 
minučių važiuoti iki miesto ribų. 
Nuosavybė kovo 1, Į94Q. Kaina 
$9750.00 Pinigais arba terminais. 
Rašyti laišką Box 1064, 1739 South. 
Halsted St.

VVHdLESALĖ FUkNltURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

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

Tukstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz- 

. nio progų ir L t.

Todėl jeigu turjtę par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kosturųerį, bet garslnki- 
tės ŠĮĄNpiEN NAUJIENŲ 
“CUssified” 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 arbaat- 
veždami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS”

1739 8. HALSTED STREET
CUloaro, Hl. r



' - NAUJIENOS, Chicago, HL šeštadienis, rugsėjo 23, 1939

ISTERIŠKA BAIMĖ, NEUŽSITIKĖJIMAS 
VIEŠPATAUJA SOVIETU RUSIJOJ

Stalino susitarimas su Hitleriu yra didelis 
siurprizas Rusijos žmonėms

šiomis dienomis Chicagon tikros gyvenimo laimės. Rusi- 
grįžo įtakingas Cook apskričio jos žmonių masės persiėmusios 
teisėjas, Harry M. Fisher. Va- baime, kuri 
saros metu jisai važinėjo po 
Įvairias Europos šalis žydų pa
bėgėlių reikalais.

Jis lankėsi Anglijoj, Franci- 
joj, keliose kitose šalyse, ir so
vietų Rusijoje.

Vakar jisai padavė savo Įspū
džius Chicagos spaudai. Rusijos 
liaudyj, teisėjas pareiškė, vieš
patauja tiesiog isteriška baimė 
dėl savo likimo ir neužsitikėji- 
mas kiekvienu svetimšaliu.

“Kiekvienas amerikietis turi 
žinoti, kad, nežiūrint kaip blo
gas yra jo būvis šioj šalyjt ji
sai gyvena tikram rojuje, paly
ginus vargingiausio amerikie
čio gyvenimą su liaudies būviu 
komunistų Rusijoje.

“Tiesa”, tęsė teisėjas Fisher, 
“Rusijoje dabar yra daug dide
lių triobesių, kurių pirmiau ne
buvo, ir yra daug medžiaginių 
pagerinimų, bet yra ir kiti da
lykai, apie kuriuos turėtų žino 
t i kiekvienas žmogus, kuris 
vertina laisvę ir pilietines tei
ses.

“Rusijoje nėra jokios asme
niškos laisvės ir nėra jokios

ir liūdna tikrovė 
svajonių ne vienų 

kurį Rusijon atvi-

Protesto Mitingas
........... . " i.»,1 ..........

Lenkų Jaunimo Sąjunga va
kar surengė protesto mitingą 
Polish Roman Catholic Union 
salėje, prie Milwaukee ir Noble. 
Kalbėjo Lenkijos konsulas Dr. 
Gowronski, ir keli čeki] ir slo
vakų atstovai. Mitingas išnešė 
kelias rezoliucijas, pasmerkda
mas naciuš jr komunistus už 
Lenkijos išteriojimą ir sudras
kymą.

Šįvakar Visi 
Šoksim! Kaip? 
Farmerskai!

.... ■■rr.rrr r1VAKAR "

CHICAGOJ
______  ...i

Kun. M. X. Mockus 
Miršta

Kun. S. Linkus, klebonas lie
tuvių tautinės bažnyčios, vakar 
gavo pranešimą iš Oak Forest 
prieglaudos, jog kun. Mockus 
arti mirties.

Kun. S. Linkus ir T. Kučin
skas ant greitųjų suvažiavo pa
žiūrėti Mockaus. Jį rado vos 
gyvą. Negali kalbėti, be sąmo
nės, bile minutę gali atsiskirt 

•su šiuo pasauliu. X.X.

Šiąnakt Pasibaigia 
Daylight Saving 
Time

yra rezultatas si- 
stematiškų pastangų ją įgyven
dinti jų tarpe. Žmonės neužsi- 
tiki ne vien Šiaip svetimšaliais, 
bet su baime ir neužsitikėjimu 
žiuri ir į visus komunistus iš 
kitų šalių.

“šiurkšti 
pažadino iš 
komunistą,
liojo gražus pasakojimai apie 
darbininkų rojų. Bet, deja, jie 
negali iš Rusijos ištrukti ir per
spėti savo draugų užsienyj. 
Pirmoj vietoj Stalino valdž'a 
labai daug užsienio komunistų 
areštavo, kai kuriuos sušaudo, 
O kitus laiko koncentracijos 
stotyse.

“Stalino ir Hitlerio susi
draugavimas buvo netikėtas ir 
didelis surprizas Rusijos liau
džiai”, teisėjas Fisher pasakojo 
toliau. “Niekas to. nelaukė, nie
kas apie tai nekalbėjo. Rusijos 
Žmohčs buvo mokinami Hitlerį 
ir nacizmą nekęsti. Nestebėti
na, kad jų vado ir Vokietijos 
fuehrerio susiartinimas 
buvo visai netikėtas ir 
prantainas įvyk s. —Rs.

šokšim Kaip šoka Amerikos 
Farmeriai

Caroliiia St.

kar bandė apiplėšti valgyklų 
adresu 4059 W. North avenue. 
Plėšimas nepasisekė ir Peter- 
son buvo suimtas, bet laike 
įvykusio susišaudymo pašovė 
vienų žmogų. Pasirodė, kad vie
nu laiku Peterson tarnavo poli
cijos departamente už policistą.

• Apskričio iždas skelbia, 
kad iki rugsėjo 1-mos (tai bu
vo paskutinė mokėjimo diena) 
namų savininkai sumokėjo 
71.7% visų 1938 mokesčių. 
Taksų sąskaitų iždas išsiuntinė
jo už 206 milionus doleriij ir 
jau surinko 147 milionus dole
rių.

• Nežinomas apysenis vyras 
atėjo į maišto krautuvę adresu 
5526 S. Halsted St. Pirmiausia 
paprašė savininko, Ernesto 
Houseknecht, paduoti jam po
pierinį maišą. Jį gavęs, pikta- 
daris pasiėmė $60 iš registerio, 
susidėjo pinigus į maišą ir pa
bėgo. Buvo apsiginklavęs revol
veriu.

0 Proviso valsčius vakar už
traukė $70,000 paskolą finan
savimui vietos bedarbių šelpi
mo. Valsčius išleido 4%% bo
nus, kurie pribręs 1949 metais.

LIETUVOJE “RAMU, VISKAS TVARKOJ”
Radiograma Iš Kauno

jiems 
nesu-

choro 
okiai.

šokėjų troškuliui

Am. Legiono 
Susirinkimas 
Atidėtas

Amerikos Legiono Dariaus 
Girėno kuopos (No. 271) val
dybos narys, p. Wm. J. Karei
va, praneša, kad Posto susi
rinkimas, kuris turėjo įvykti 
rūgs. 25 d., atidedamas iki spa
lių 2 d. Atidėjimo priežastis 
yra Amerikos < Legiono genera- 
lė konvencija, kuri prasideda 
Chicagoj pirmadienį.

Antanas EIsbergas 
Chicagoj

Nereikia gražios išeiginės
suknios, nereikia frako nei ci- 
linderio. Užsivilkit dolerinę
“gingham” suknelę, “o v Gr
aužės” ir traukit šįvakar į Be- 
verly Hills miškų pavilioną,
kurį rasit Beverly Hills miško 
pakalnėje. Privažiuoti galima iš 
83-čios gatvės, pasukus į pie
tus, porą blokų Į rytus nuo 
Western avenue.

Tame pa’vilione 8 valandą šį
vakar Įvyks “Pirmyn 
rengiami “Barn Dance’
Ten šoksim taip kaip Amerikos 
farmeriai westuose šoka. Mu
ziką šokėjams parūpins penki 
jauni farmeriai, “importuoti” 
Chicagon iš Ringei, Wisconsin. 

malšinti iš
Michigano vaisių farmų buvo 
“importuota” visa statinė obuo
lių giros. Salė bus išpuošta ker
nų stiebais ir kitais augalais. 
Visi patarnautojai bus farmė- 
riškai pasirėdę, ir su papras
tais kasdieniniais darbo rūbais 
turi būti pasirėdę visi svečiai. 
Puikios suknios ir Mtuxai” yra 
uždrausti.

Tokias žinias mums praneša 
p-lė Stella Pukiutė, “Pirmyn” 
choro parengimų pirmininkė, 
kuri šokių rengimą tvahko. Ji 
prižada, kad kiekvienas atsilan
kęs jaunuolis ar senis turės 
kuogeriausius laikus.

Taigi šįvakar šokim kaip šo
ka Amerikos farmeriai!

O Užvakar r 59 metų Paul 
Hat Išsinuomavo kambarį ad
resu 1471 Superior avenue. Va
kar šeimininkė rądo jį negyvą 
gulintį ant kambario grindų. 
Hat nusinuodijo. '

• Tvenkiny) prie 143rd ir 
Midlothian Turnpjkė prigėrė 15 
metų skautas iš Orlando Park, 
Robęrt- Lillowitz.

O žandų uŽtvėrimas (tetan- 
tus—lockjavv) paprastai yra
pragaištinga liga, bet Gary, 
Ind., daktarams pasisekė ligą 
įveikti ir išgelbėti nuo mirties 
13 metų berniuką Teddy Ba- 
ginski, nuo 3521
Apie mėnesį laiko atgal Teddy 
susižeidė koją surudijasios 
vinies. Daktarai berniukui da
vė vieną milioną dalelių nese
niai išrasto serumo.

® Vakar vakate, šaulei, nusi
leidus prasidėjo , .žydų atgailos 
šventė Yom Kippiįr. Ji tęsis iki 
šio vakaro saulėleidžio.

0 Policija ieško 5’/2 pėdų 
aukščio sunkaus svorio vyro, 
kuris kabinėjasi - prie mažų 
mergaičių, L.n4ąhči\i Gregory 
pradinę mokyklą, adresu 3715 
Folk Street. >

0 Kai finan .avimo bęnlrovė 
atėmė automobilį ntio 21 metų 
jaunuolio, William Sautter, ji
sai nutarė sus rasti kitą. Užti
kęs tokios pat spalvos ir gamy
bos automobilį, koks buvo at
imtasis, Sautter jį pasivogė, 
uždėjo savo automobiliaus lais- 
nius ir ramiai sau važinėjo. Bet 
pasirodė, kad tas vogtasis au
tomobilis priklausė policistui, 
Joseph We!lnit2V|fllio 4041 Ellis1 
avenue, ir dabar Sautter sėdi 
kalėjime. Jis gyvena adresu 
3910 Lake Park ravenue.

0 Vakar , Chicagos1 policijas 
komjsionierius Jariies P. Alt

iniai! liudijo apfeLričio grand 
[ džiurei, 
“bukių” ir pinigu lošimo įstai- denį vartodami kad ir šakes, 

-Igų tyrinėjimą; t < ' 'jeigu reikės.”
40 dalyvių, mitinge jam karš- 

nuo 1920 N. Sawyer avenue va-1 tai plojo. '

Brangsta Vilnonės 
Medžiagos

Šios savaitės bėgyj vilno
nės medžiagos pabrango nuo 
15 iki 40 centų už jardą. Tuo 
pačiu laiku labai pabrango vil
nos. Neprocesuotos vilnos da
bar parsiduoda po $1.26 sva
rui.

Anti-semitų 
Mitingas

Užvakar vakare Mozart salė
je, 1536 Clybourn avenue, įvy
ko anti-semitiškas mitingas, ku
rį surengė fašistų organizacija, 
“Modern Minute Men of Ame
rica”. Jos vadas, J. D. Butchin- 
son, bjaurojo prezidentą/ Roose- 
veltą, vadindamas jį žydu, ir 
pareiškė, kad “mes visus žydus 
prigirdysime Pacifiko vandeny-

kuri daro Chicagos ne ir suvarysime juos į van- 
kad ir šakes,

G 38 metų James Peterson

ATSUKITE LAIKRODŽIUS 
VIENĄ VALANDĄ ATGAL

Vakar “Naujienų” redakcijo
je lankėsi' p. Antanas EIsber
gas, lietuvis iš Hot Springs, 
Arkansas. Jis ten gyvena su- 
virš 12 metų.

■ P-s EIsbergas atvyko Chica-
Šianakt eidami gulti nepa- gon Wisconsino, kur buvo 

mirškite atsukti laikrodžius vie- nuVykęs vizitui, šiandien grįŽ- 
ną valandą atgal, ir ramiai mie- ta atgal j Arkansas valstiją., 
gokite valandą ilgiau, negu pa- 

šiąnakt Chicagoj ir visoj A- MCSII Plllgcl 
merikoj, kur jis buvo įvestas, " “
pasibaigia “Daylight Saving Į Vakar ir užvakar _ Chicagoj 
Time” — “Dienos šviesos Tau- atpigo mėsa
pymo Laikas”. Į rinkoje, _ __

vių tas atpigimas nepadarys 
jokio skirtumo kainose, kurias 
turi mokėti šeimininkės.

urmo
bet daugelyj krautu-

Pirmadienį Ameri 
kos Legiono 
Konvencija

NAUJIENŲ-ACME Telephoto - .
Amerikos laivui “Scanyork” vokiečių karo laivas 75 rodo kelią tarp Da

nijos ir Švedijos, kur yra daug minų.

suva- 
užva- 
įvyks 
para-

Dalyvaus Henry Fordas
* •

Pirmadienį, rugsėjo 25 d., 
Chicagoj prasidės metinė Ame
rikos Legiono konvencija. De
legatai ir šiaip legionieriai su 
šeimynomis jau pradėjo 
žinoti Chicagon vakar ir 
kar. Ryšy su konvencijo 
daugybė bankietų, balių, 
dų ir kitokių iškilmių.

Legiono vadovybė paskelbė, Į 
kad konvencijoj kaipo svečias I 
dalyvaus ir Henry Fordas, De
troito automobilių “karalius”. |

Stephen F. Chardwick, da
bartinis Legiono komandantas, 
vakar pareiškė, kad jis yra 
priešingas neitraliteto “embar
go” skyriaus panaikinimui. Jei
gu tas butų buvę padaryta 1937 
metais, tai gal šiandien nebūtų 
karo. Bet dabar atšaukti drau
dimų pardavinėti ginklus ka
riaujančioms šalims yra pervč- 
lu. {statymų keisti butų pavo
jinga.

[ACME-NAUJIENŲ Photo J t
DANCIGO NACIAI LABAI TRIUKŠMINGAI PASITINKA HITLERĮ

Kasdien būriai žmonių krei
piasi į “Naujienas” klausdami 
informacijų apie tai kas dabar 
darosi Lietuvoje.

Vieni susirūpinę savo gimi
nių likimu. Kiti .neturi žinių 
apie savo sūnūs ir dukteris 
arba tėvus, viešinčius Lietuvoj. 
Treti tikrina girdėję, kad ru
sai, o gal vokiečiai, jau Lie
tuvą užpuolė ir Kauną bombar
duoja. Visokie gandai plinta 
žaibo greitumu, ir nerimas 
tarp kai kurių chicagiečių, ku
rių šeimynų nariai yra Lietu
voj, yra gana didelis.

Dėl pašto susisiekimo susi- 
trukdymo, apie ką “Naujieno
se” jau buvo rašyta kelis kar
tus, ir laiškų ėjimas iš Lietu
vos laikinai užtruko, o tas pa
dėtį tiktai pablogino.

Bet atrodo, kad pamato rū
pesčiui nėra. Vakar vienas 
“Naujienų” redakcijos narys 
artimo ir gerai painformuoto 
asmens, kad apie jo saugumą 
Lietuvoj nereikia rūpintis, nes 
Lietuvoj “RAMU IR VISKAS 
TVARKOJ”.

Laiškai Jau Ateina
Vakar į “Naujienas” atėjo 

pirmi laiškai iš Lietuvos, ku
rie buvo pasiųsti prieš pat karo 
paskelbimą Europoje. Laiškai 
buvo datuoti Kaune rugpjūčio 
28 — reiškia kelyj užtruko ne
pilnai keturias savaites laiko. 
Normaliai laiškas iš Lietuvos 
Amerikon eina nepilnai dvi sa
vaites, paprastai 10 ar 11 die
nų.

P-lė Emma Yurkus

LIETUVAITĖS GAUSIAI RAŠOSI Į “MISS 
ĮITHUANIA” KONKURSĄ .

Viena Iš Jų Bus “Miss Lithuania 1940”
■t .. . .............................. .... - -......... .. ......................

Atstovaus Lietuvius 1940 Automobilių Parodoj 
Ir Gaus Puikias Dovanas.

Gražuolės rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa
lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijos 3133 So. Halsted 
Street

Išrinktoji gražuolė "MISS LITHUANIA 1940” ne 
vien laimės garbę dalyvauti Automobilių Parodoje, bet 
kartu gaus ir puikias dovanas.

Brangias dovanas gaus ir 4 kitos gražuolės, kurios 
bus išrinktos tų vakarų. Dovanas skiria New City Furni- 
ture Mart, kurių krautuvė randasi 1654-53 W. 47th St. 
Chicago.

štai tos dovanos:
PIRMA gražuolė gaus: Complete Bedroom setų, su

sidedantį iš Dresser, Chest, inner -ryt’ngs mattress ir 
springsų — certės $15.00.

ANTRA gražuolė gaus $89.00 vertės radio.
TREČIA — gaus $45.00 vertės Cedar Chest.
KETVIRTA — gaus 3 šmotų bedroom lempas ir lo

vai užtiesalų, vertės $25.00.
PENKTA — 100 šmotų linen sėt, vertės $15.00. Be 

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingų bankietų.

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

Mergaitės, tuoj aus išpildykite "Naujienose” telpantį 
kuponų ir prisiųskite kartu su savo paveikslu į "Naujie
nas” 1739 So. Halsted St.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS 
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Vardas-pavardė ........................................................................

Antrašas ........................................ -...........................................

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

Aukštis: .......... pėd.......... ...coliai. Svoris; .......................sv.

Užsiėmimas ....................................-..... ..................................

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

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

Parašęs




