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GRASO BRITAMS IR PRANCŪZAMS, JEIGU 
JIE NEPRIIMS PASIŪLYMO TAIKYTIS

Paskelbę pasidalinę Lenkija
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 29. — Sovietų Rusija ir 
nacių Vokietija pasirašė naują 
sutartį, šita sutartis padalina 
Lenkiją ir nustato Rusijos-Vo- 
kietijos rubežius.

Ją pasirašė Rusijos vardu 
Juozas Stalinas ir premjeras 
Molotov, o Vokietijos vardu na
cių užsienių reikalų ministeris 
von Ribbentrop ir nacių amba
sadorius Rusijai von der Schu- 
lenberg.

Sutartis įėjo galion nuo 
mento, kai ją pasirašė.

Be to, Rusijos premjeras 
lotov ir nacių ministeris

pa-

jau 
pa- 

Jeigu

mo-

Mo- 
von

Chamberlain atsa
kys naciams ir komu
nistams pirmadienį
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

29.
Chamberlain atsakys pirmadie
nį į Hitlerio ir Stalino reikala
vimą paliauti kariavus prieš 
vokiečius ir į grūmojimą, kad 
Stalinas stos Hitleriui talkon, 
jeigu talkininkai kariaus to
liau. * ; *
. Neoficialiai kalbamą^ .jdgei 
Chamberlain pasakys* kad Bri
tanija kariaus.

Britanijos premjeras

Mussolinis taikytojo 
rolėje

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
29. — Vokietijos užsienių rei
kalų ministeris von Ribbentrop 
sugrįžo namo iš Maskvos. Jis 
tuojau pasimatė su Hitleriu ii 
padarė jam pranešimą apie pa
sitarimus su rusais.

Šituose pasitarimuose tapo 
padalinta Lenkija, išleistas ben
dras komunistų ir nacių reika
lavimas, kad francuzai ir bri
tai paliautų kariavę, ir pada
ryta ekonominė sutartis, pagal 
kurią rusai teiks vokiečiams 
žaliavų, o vokiečiai parūpins 
rusams pramonės produktų.

Nacių augštuose rateliuose 
kalbama, kad Hitleris ir Sta
linas sutikę taikytojo rolę pa
vesti Mussoliniui.

Pakėlė nacių vadui 
užstatą

WASHINGTON, D. C., rugį. 
29. — Amerikos nacių Bundu 
vadas Fritz Kuhn yra kaltina
mas pasisavinęs organizacijos 
pinigų. Jis laukia teismo. Iki 
teismo jis buvo užsistatęs bond- 
są suma $5,000. Valdžios agen
tai nužiūrėjo, kad Kuhn ruo
šiasi pabėgti, taigi bondsas jam 
pakeltas iki $50,000. Valdžios 
agentai vis dar tiria Kuhno 
veiklą.
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HITLERIS IR STALINAS RUOŠIA 
NAUJA ŽEMĖLAPĮ

Ribbentrop išleido bendrą 
reiškimą.

Jie sako, kad Lenkija 
likviduota. Todėl nebėra 
grindo karui Europoje,
tačiau talkininkai — britai ir 
francuzai — nepaliaus kariavę 
prieš Vokietiją, tai atsakomy
bė dėl karo puls ant jų, talki
ninkų. Vokietijai ir Rusijai 
tuomet teks tartis klausimu, 
kokių priemonių imtis toliau.

Šitas pareiškimas yra rusų ir 
vokiečių grūmojimas talkinin
kams, kad komunistinė Rusija 
stos nacių pusėje kariauti prieš 
britus ir francuzus.

Rumunija koncen
truoja kariuomenę 

pasieniuose
BUCHAREST, Rumunija, 

rūgs. 29. — Rumunijos armija 
šiuo laiku yra didesnė nei bet 
kurios kitos Balkanų šalies ar
mija. Rumunų armijos stip
riausios dalys sukoncentruotos 
Besarabijoj ir prie Bulgarijos 
sienos. Jie bijo, kad sekantis 
rusų užsimojimas bus atimti 
jiems Besarabiją^-^BuĮgarija 
(aipgi nori’ gauti Rumunijos te
ritorijos.

NAUJIENŲ-AOMld Telbphoto

Talkininkai kariaus 
toliau

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 29. — Havas žinių agen
tūra, artima vyriausybei, pa
skelbė, kad talkininkai, britai 
ir francuzai, kariaus toliau. Pa
sak Havas, francuzai ir britai 
kariauja už savo saugumą ir 
už saugumą visų civilizuotų 
valstybių, kurias Vokietija no
ri dominuoti ir kurioms ji grū
moja.

Karas kaštuoja 61 
milioną dolerių 

kasdien
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

29. — Britanijos iždo minis
terija pareikalavo $8,000,000,000 
karo reikalams einamais me
tais. Pagal šitą sąmatą karas 
vienai Britanijai kaštuoja po 
|21,000,<MX) kasdien. O kur Vo- 
kiati^ kur Francuzija ir Ru-

Taigi 
vimas, 
kasdien

kad karas Europoje 
kaštuoja $61,000,000?

Ir žydai dalyvavo pa
garbos naciams 

bankiete

Stalinas, Hitleris ir jų padėjėj 
Jie paskelbė pasidalinę Lenkiją ir 
baigti k Arą. Jėf francuzai ir britai 
TIHkŠ' kę^jiia stotj‘“H^flėrĮui talkon.

S ’• 'tr '. . > m • ’> ’

Karo laivai apsaugo 
prekes gabenamas 

iš Kanados
MONTREJĄL, ; .Kanada, -rūgs. 

29. — Prėfc’ybinius laivus, ku
rie plaukia - iš Kanados į Eu
ropą ir gabena britams ir frąn* 
euzams reikmenas, palydi stip
rus kariškųjų laivų patruliai. 
Iki šiol nevieno tų laivų nė- 
paskandino vokiečių submari- 
nai.

Meksikos valdžia už
darė vokiečių laivų 

radiją
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, rūgs. 29. — Meksikos 
valdžia uždarė ir užantspauda
vo radijo kambarius .Vokieti
jos laivuose, kurie prisiglaudė 
Meksikoje.

Valdžia sako, kad vokiečių 
laivai transliavo informacijas 
Vokietijai. .

Pasitraukė iš komu 
nistų partijos žy- 

.. mus narys

bendrai 
nesiliaus

trop ir Molotov 
pareikalavo už- 
kariavę,tai Stą-

.... ...................... .... ,r, ,

Gen. Sikorski paskir
tas lenkų legiono 

‘vadu
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėju 29.—Organizuojamo Pran
cūzijoje lenkų legiono prieš vo
kiečius kariauti .vadu tapo pa
skirtas generolas Sikorski, bu
vęs praeity lenkų armijos ge
neralinio štabo viršininkas y ir 
Lenkijos premjeras. Sikorski 
tikisi suorganizuoti nuo Šešių 
iki dešimties divizijų lenkų ka
reivių Francuzijoj.

Vokietija reikalauja 
mėsos iš Jugo- 

. slavijos
BELGRADE, Jugoslavija, 

rūgs. 29. — Vokietijos misija 
Jugoslavijoje pareikalavo^ kad 
Jugoslavija tuojau pasiųstų 
Vokietijon $5,000,000 vertės 
mėsos, javų ir, riebalų.

Rusai-naciai aiškus 
draugai

KO'Rfl
Chicagai ir apielinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai m* 
našauk:

Giedra; vėsu; sau1ė teka 5:45 
v. r., leidžiasi 5:36 v. v. Sek- 

ra ir truputį šil-madienį 
čiau.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 29. — Hitleris smaugia 
žydus. Hitlerio atstovui, Vokie
tijos užsienių reikalų ministe- 
riui von Ribbentropui pagerbi 
ti, trečiadienio vakare sovietų 
vyriausybė surengė bankietą. 
Bankiete, be kitų, dalyvavo Ru
sijos liaudies komisarų tarybos 
vicepirmininkas Kaganovič ir 
užsienių reikalų komisaras pa
vaduotojas Lozovsky — abudu 
žydai. Ką darys — reikia Sta
lino įsakymų klausyti.

CHICAGA, rūgs. 29. — Iš 
Amerikos, komunistų partijos 
pasitraukė Granville Hicks, ži
nomas rašytojas. .Jis pasitrau? 
kė todėl, kad komunistų par
tija neleido jam kritiškai žiūrė
ti į Stalino-ĮŪtėlrio kooperavi- 
mą. •_? . -

Hicks praeity buvo instruk
torius Renssęlaer institute. Jis 
yra parašęs keletą knygų. Daug 
kritikos . susilaukė, kai pernai 
buvo paskirtas patarėju Ame
rikos istorijos klausimais Haf’ 
vardo uniyėršitete.

ROMA, Italija, rūgs. 29. — 
Augštų fašistų tarpe kalbama, 
kad Mussolinis aktyviai padės 
Hitleriui ir Stalinui reikalauti 
taikos. O Mūšs^iniui padės po
piežius.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 29. —- Rusija ir Estija 
pasirašė sutartį. Maskva gavo 
teisę užimti estų salas Dagoe 
ir Oesel ir įsteigti Rusijos ju
rų ir oro laivynų bazes šitose 
salose ir estų uoste Baltiški.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 29. —- Rusija ir Vokie
tija pasirašė sutartį, kuri pa
tvariai padalina Lenkiją^ Rusai 
ir vokiečiai išleido įspėjimą bri
tams ir frančužams paliauti ka
riavus prieš Vokietiją. Jei tal
kininkai nepaklausys įspėjimo, 
tai rusai graso eiti talkon Hit
leriui; /

'» * ‘ * J • ■ .

OSLO, Norvegija, rūgs. 29. 
Vokiečių submarinas penk- 

paskandino dij norvegų 
laivus. Trečias nor- 

laivas paskendo uždavęs

MASKVA, Sovietų Rusįja, 
rūgs. 29. — Ribbentrop, Vokie
tijos užsienių reikalų ministe
ris, apleisdamas Maskvą pasą- 
kė:> Vokieti j os-Sovietų draugin
gumas tapo aiškiai sucemen
tuotas.

C.I.O. laimėjo balsa
vimus Chrysler 

imonese
. .. 

DETROIT, ‘ Mich., rUgs. 29.
’Chrysler automobilių kor

poracijos įmonesė darbininkai 
Į balsavo klausimu, kokiai orga-

Komunistąi Hicksui pasakė nizacijai — C.I.O. ar A;D.F. — 
esmėje: arba priimk visą, ką jie tiori prikUušyti. ?įl^šimty 
Stalinas sako it daro, arba ke- dirbtuvių C.I.O. laimėjo aiškią 
Hkuk sveikas iš partijos. Hicks daugumą balsų. Mažesnėse gru- 
pasirinko' paskutinę išeitį. pėse balsai pašidalipč. y

vegų 
miną.

STALINAS PASIIMS LATVIŲ UOSTĄ LIEPOJĄ; 
HITLERIO ĮTAKA LIETUVOJ 

-------------------------—■» /

Stalinas jau gavo bazes Es
tijoj. Jis dar ketina gauti ba
zę Suomijoj ir Latvijos uostus 
Liepoją ir Windau (Ventspils).

Gi Hitleris padidins savo įta
ką Lietuvoje, Vengrijos daly, 
o taipgi Rumunijoj. Nacių vy
riausybė betgi akcentuoją, kad 
ji nenori šitų valstybių nepri
klausomybę panaikinti visiškai 
ir tuojau.

BERLYNAS, Vokietija, rugs.f 
29. — Augštuose nacių rate- 
iuose Berlyne kalbama, kad 

Hitleris ir Stalinas ruošia Eu
ropai naują žemėlapį. Tiksliau 
jus pasakyti, kad jie dalinasi 
takos zonomis.

Rusų ir vokiečių derybomis, 
visos žemės į rytus nuo Len
kijos demarkacijos linijos pa
vedamos Stalino kontrolei, o į 
vakarus Hitlerio kontrolei.

YNAS, Vokietija, rūgs. 
Nusiginklavę lenkų ka- 

penktadienį
29. 
reiviai penktadienį pradėjo 
trauktis iš Vąršuvos. Jie eva
kuos Vąršiivą (dvi-tris dienas. 
Vokiečiai uŽlmsią Varšuvą^vei- 
kiaiišia. ĮJiHftadiėhr «

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
29. -A" Frincuzijos ir britani- 
jos vyriausybės pradėjo pasi
tarimus ryšiiitn su nacių ir bol- 
šęvikų reikalavimu paliauti ka
rą. Bolševikai grūmoja stoti 
Hitleriui talkpn, jeigu talkinin
kai nepaliaus kariavę prieš vo
kiečius. ■

PARYžiuS, Francuzija, rug
sėjo 29. — Oficialiai paskelb
tą, kad franeuzų ir britų lai
tai paškandino 12 vokiečių sub- 
tnarinų į trumpesnį nei mėnuo 
laiką.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
29?
kūnai, internuoti Islandijoj, pa
bėgę.

SHANGHAI, Kinija, rūgs. 29. 
— Japonijos karo vadovybė Ki
nijoj skelbia, kad japonai ap
supo 500,000 kinų kariuome
nės.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
29. — Vokiečiai skelbia nušovę 
penkis ar Šešis britų lėktuvus, 
kurie mėgino užpulti vokiečių 
karo laivų eskadrą prie Helgo- 
lando.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
29.
bes ir Varšuvos garnize-no su
tartimi gynusį Varšuvą lenkų 
kariuomenė nebus internuota. 
Ji išsiskirs ir sugrįš namo.

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 29. — Paryžiuje pusiau 
oficialiai paskelbta penktadie
nį, kad Francuzijos valdžia nu
tarusi ir toliau kariauti, nežiū
rėdama vokiečių-rusų grūmoji
mo.

BUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 29. ~ Penktadienį atnau
jinta vieneriems metams vokie
čių- rumunų ' prekybos sutar
tis.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
29. — Lenkų garnizonas Hela 
pusiausaly, Dancigo apylinkėje, 
dar laikosi prieš vokiečius.

Oficialiai paskelty 
ta, kad franeuzų ir britų lai

Pranešama, 9 britų la-

RUSAI IR VOKIEČIAI PASIDALINO 
LENKIJA

NUSTATĖ NAUJĄ RUBEŽIŲ
Sovietų Rusija, pimą vokiečiai gavo daugiau 

Lenkijos teritorijos, negu pir
mesnė demarkacijos linija pa
žymėjo. Ne Vysla, bet Bug upė 
pasidaro svarbiausioji rubežiaus 
linija. Ažuot kirsti Varšuvą, ši
ta linija eina truputį į vaka
rus nuo Brest Litovsko ir 13(1

MASKVA, i 
rūgs. 29. — Pasirašyta Rusi
jos ir Vokietijos sutartis penk
tadienį padalina Lenkiją patva
riai ir nustato Rusijos-Vokie
tijos rubežių. Rubežius prasi
deda xprie pietų Lietuvos sie
nos. ' Nuo čia eina jis iki 
Rytų Prūsijos. Toliau eina Ry- mylių į rytus nuo Varšuvos, 
tų Prūsijos siena iki upės 
Pissa.

Nuo čia upe Pissa rubežius 
tęsiasi iki Ostralenka. Po to 
jis eina pietų link iki pasiekia 
upę Bug prie Nuro.

Upe Bug rubežius tęsiasi iki 
zKrystnopolio, ,toliau pasuka va
karų link ir eina, šiaurėje nuo 
ftawa Ruska ir Lubaczo, iki 
San upės. San upe jis eina iki 
tos vietos, kur upė prasideda.

Pagal šitą paskutinį padali-

Be Varšuvos, Vokietija gauna 
Dancigą, Lenkų Koridorių, Si
leziją, visą centralinę Lenkiją, 
didelę Galicijos dalį, Lodz mies
tą, Poznanę ir Krokuvą.

Rusai gauna Vilnių, Bielosto. 
kąf Brest-Litovską, Lvovą, len
kų Ukrainą ir- Pripetės pel- 
kės.

Pranešta, kad žemėlapis, aiš
kiai parodąs Rusijos-Vokietijos 
rubežių, bus išleistas artimoj 
ateity. ; ■

PABALTIJO VALSTYBĖS BIJO HITLE 
RIO IR STALINO UŽSIMOJIMŲ

• HELSINKAI, Suomija, rūgs. 
29. >— Rusijos ir Estijos su
tartis įvarė šiurpulius Latvi
jai, Lietuvai ir Suomijai.

. Rusijos jurų ir oro laivynų 
bazės Estijos salose ir uoste 
Baltiški padaro Staliną Baltijos 
juros šiaurės šeimininku.

Pranešimai, kad Estijos de
legacija Maskvoje pasimatė ne 
tik su Stalinu, bet ir su Vo
kietijos užsienių reikalų minis-

teriu Ribbentropu, padidino Pa
baltijo valstybių baimę. Mano
ma, kad rusai ir vokiečiai kar
tu esą nusprendę Pabaltijo li
kimą.

Suomijoj eina gandai, kaf 
Hitleris paves Stalinui visą 
Lenkiją, jeigu talkininkai ne- 
priims jo pasiūlymo taikytis iy 
jeigu teks prašyti - Stalino pa
galbos kariauti prieš talkinin
kus.

RUSIJOS KARO JĖGŲ BAZĖS ESTIJOJE
' PADIDINAMA RUSŲ-ESTŲ PREKYBA

Vokiečių karo vadovy-

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 2’9. — Rusija ir Esti j jr 
pasirašė sutartį. Sutartis įga
lioja rusus statyti savo tvirto
ves dviejose strateginiai svar
biose estų salose — Dagoe sa
loj (Hiiuma) ir Oesel saloj 
(Saare Maa). šitose salose, o 
taipgi estų uoste Baltiški ru
sai įgijo jurų ir oro laivynų 
bazes.

Rusų tvirtovės Dagoe ir Oe
sel salose pilnai dominuos Ri- 
gos marę. Greta to jos domi
nuos ir Rigą, Latvijos sostinę. 
Be to, įsitvirtinimas Estijos 
salose ir Baltiški uoste sustip
rina rusų padėtį Suomijos at
žvilgiu.

Tačiau rusų-estų sutartis ei
na toliau. Ji liečia Rusijos-Es
tijos prekybą. Ateity rusų-es
tų prekyba turės būti puspenk
to karto didesnė, ne kad buvo 
iki šiol. Tai reiškia, kad Esti
ja stipriau sujungiama su ru
sais, nors ji ir norėtų savo pirk- 
lybą plėsti su kitomis šalimis. 
Rusų-estų sutartis taipjau tei
kia palengvinimų, nustato že
mesnį mokestį gabenimui Ru-

sijos prekių per Estiją^''-O* 
Sovietų atstovai aiškina, kad 

rusų-estų sutartis pasirašyta 
tikslu sudaryti draugiškus Es
tijos ir Rusijos santykius.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
29. — William Z. Foster, Jungi. 
Valstijų komunistų partijos 
pirmininkas, penktadienį liudi
jo Dies ne-amerikoniškai veik
tai tirti komitetui. Tarp ko kį, 
ta Foster pareiškė, kad Stali
no invazija Lenkijon yra pa- j 
teisinama šimtą nuošimčių. ’

Dies painformavo spaudos 
atstovus, jogei jis reikalaus, 
kad Fosteris suteiktų komite
tui visų komunistų partijos na
rių sąrašą.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
29. — Teisingumo departamen
tas. painformavo penktadienį, 
jogei jis paskirs šešis valdžios 
agentus prižiūrėti, kad sveti
mų šalių šnipai nepadarytų pa
sikėsinimų prieš senatorius, kai 
jie debatuos neutraliteto bi- 
hy.



MAISTAS IR VITAMINAS D

AKIU SPECIALISTAI

dienų

Dr. Karolis Nurkaitis
AKIŲ GYDYTOJAS 

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

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

Sveikatoj Sky rius 
.-"-i"-....... Skyrių Tvarko ir Prižiūri < 

AFRIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

NAUJIENOS, Chicago, m šeštadien., rugsėjo 30, 1039

Rašo Dr. A. J. GUSSEN, - Negeresnį vaizdą biednuo- 
menės vaikai rodo ir kituose 
didmiesčiuose.

Dr. C. U. Moore štai ką sa
ko: išvaizdos vaikų burnų ir 
veidų yra lapai ?jų gyvenimo 
knygos, kurioje užrašyta jų 
maisto istorija. Taip yra ne 
vien tik biedniausių žmonių 
šeimose, kurios neturi ištek
liaus pirkti geresnį maistą; 
tas pat yra ir pas pasiturinčius 
žmones, net pertekliuje gyve
nančius: abiejų klasių vaikai 
seYga tomis pačiomis ligomis.

Nesvarbu, kiek daug maisto 
žmogus suvalgo; svarbu ką jis 
valgo. Daugtima vaikų valgo 
veik nuolatos, o jie vistiek yra 
sudžiūvę, susisukę, išgeltę ir 
apimti ligų, už vis labiausia, 
tai kaulų suminkštėjimo liga.

Dr. Joseph Coffin, maisto 
tyrinėtojas, sako, kad šiandie
ninis maistas visai mažai turi 
vitamino D, kuris yra labai 
reikalingas augančių vaikų kū
no kaulų ir dantų sustiprini
mui. Tą patį nurodo ir Mary 
Swartz Rose, kuri praleido 
daug laiko tyrinėjimams ir a- 
nalizavimui maisto.

Panašiai kalba ir Jungtinių 
Valstijų Agrikultūros Depart- 
mentas. Jo pagamintoje lente
lėje, kur pažymėta 120 skirtin
gų rusių maistas, visur randa
ma vitaminų A, B, G ir G, bet 
tik 7 rūšių maiste randama vi
tamino D. Keturi iš tų maistų 
yra: kiautvarlės, oisteriai, ke-

I penys ir freskos plaučių alie
jus, kuris visiškai nevartoja- 

jmas kasdieniniam maiste.

Cicero, UI.
Vitaminas D yra vienas iŠ 

pamatinių maisto faktorių, ku
ris nustato augančių vaikų kū
no kaulų ir dantų tvirtumą. 
Vaikai, kurie iš mažų dienų 
yra sudžiūvę, išblyškę, lyg be- 

vėliau 
auko

kraujai, anksčiau ar 
pasidarys įvairių ligų 
mis.

Didžiuma jų iš mažų
turi kaulų suminkštėjimą 
(rickcts), kaulų džiovą, šir
dies ir reumatizmo ligas.

Tą faktą pilnai patvirtina 
New Yorko miesto sveikatos 
departmento centrai, kuriuose 
veltui buvo egzaminuojama 
maži vaikai. Statistika rodo 
štai ką: iš kiekvieno šimto 
baltveidžių, 50 sirgo kaulų su
minkštėjimo ligo, o juodvei- 
džių vaikų net 75 iš šimto.

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

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

sveikatos patarnavimą

M1CHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICIIIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

——— - ■ ■ M ——M

CRANE COAL COMPANY
; §382 So. Longr AvmCk 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iŠ geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-40

5 tonus ar daugiau ................ ............. ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas "

Sales Tax ekstra.

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI MALEVA ....... ...
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ...
SIENŲ POPIERIUS ...... ......
VIENO KAUTO ENAMELIS

PRISTATOME MIESTE VISUR.

970 
$1.10 aukšč. 
... 50 aukšČ.

Atdara vakarais iki vai. 
Nedaliomis iki 1 v. dieną

apšildymo reikmenų (plant) ga
ru arba karštu vandeniu šildomą.
Nereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesi.' i išmokėjimui—žema palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc.
10 West 18th Street 

J vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžiniertus atvažiuos į jūsų 
narrus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na-

KLAUSYKIME
VABLARA SALTIMIERO
LIErUVIŠKŲ RADIO , lfl| II I A
PROGRAMŲ ST^SW H I r
NUO 6:30 VALANDOS VAKARO " ■■■■■■$

KAS VAKARĄ—1480 K.

A

Ne pro šalį bus paminėti, 
kad Jungtinėse Valstijose 1937 
metais buvo įsteigtas maisto 
analizavimo biuras, kuris pa- 
kvielė dantų gydytojus, kad 
jie siųstų, surašę ant tam tik
rų blankų, . savo pacientų di
etą. Iš jų padaryta daugiau 
kaip 1,000 maisto experimenti- 
nių analizų, kurie pilnai įrodė, 
kad didžiuma žmonių nevarto
ja arba negali pirkti to mai
sto, kuris yra būtinai reika
lingas palaikymui jų kūno ir 
dantų sveikatos.

78% maisto stoka vitamin
D, arba jo visai neturi; apie 
30% maisto trūksta vitamino 
C, kuris yra vienas iš reikalin
giausių palaikymui sveikais 
dantų smegenų. Apart to, dar 
yra gana apštus trukumas ka
lio ir fosforo mineralinių drus
kų—jų stinga nuo 49% iki 
60%. Gi mineralinės druskos 
ir vitaminas D yra vieni iš 
svarbiausių palaikymui svei
katos ne vien 
bet užaugusių

Dr. Gutinan 
minas D yra 
biausių faktorių, kuris paaks- 
tina kalio ir fosforo minerali
nių druskų veikmę žmogaus 
kūne. Nėra žiūrėta kaip daug 
iš maisto butų gaunama mi
neralų, jie be vitamino D vis- 
vien negali atlikti savo chemi
nio veikimo ir lieka kūne ne
suvartoti.

Vitaminas D turėtų būti gau
namas iš saules šviesos; juo lai
svai naudojosi primityvis, seno
vės dienų žmogus: jis nebuvo 
suvaržytas šių dienų civilizaci
jos progreso, kuris dabartiniam 
žmogui ateinė įgimtą teisę nau
dotis saulės spindulių sveikatos 
šaltiniais.

Mažai miesto gyventojų turi 
progos naudotis saulės šviesos 
ultravioletiniais spinduliais. Ke
lią jiems pastoją tiršti ir stori 
iš dirbtuvių oran kylantieji pil- 

ro iš 
j#' * -Pati 

duiiii

jaunų žmonių, 
ir senų.
sako, kad vita-
vienas iš svar-

to
B®. ’.K.. 3ifc

Kįįii

4 NAUJIENŲ-ACME Telepbnto
Jean Ladd iš Swampscott, 

Mass., kuri liko pripažinta 
kaipo geriausia “drum ma- 
j orette” Amerikos ‘ legionie
rių konvencijoje Chicagoje.

nutų prieš saulės Spindulius ne
apsaugojo jas nuo kaulų su
minkštėjimo ligos. Ta proga Dr. 
E. V. McCullon štai ką sako. 
Jeigu žiurkės nėra apsaugoja- 
mos nuo kaulų suminkštėjimo 
ligos, tai ką jau bekalbėti apie 
vaikus, kurie žiemos metu yra
viduj laikomi, mažai išleidžia-1jie gaunami, kokią rolę jie lo- 
,mi laukan pakvė^ųpti tyresniu šia arba kokią įtaką daro į mu- 
oru! Vaikai, kurlė auga šiose sų kūną. r 

--------- —------- -------- ------------------ —

aplinkybėse, dirbtiniu budu lie 
ka auka kaulų suminkštėjimo1 
ligos.

Miestų gyventojai ir jų vai
kai yra daugiausia nuskriausti 
stoka saulės šviesos ultraviole
tinių spindulių. Ne tik žiemos 
metu, bet ir vasaros. Užtat, kad 
. ic praleidžia didžiumą laiko 
dirbtuvėse, o jeigu ne dirbtuvė
se, tai šluboje, arba taip kur 
nof§ — pavėsy, po medžiu. O 
eikia neužmiršti, kad kiekvie

nam iš musų yra reikalingas vi
taminas D, už vis labiausia jis 
reikalingas augantiems vai
kams. Tas vitaminas vasaros 
metu galima semti iš saulės, o 
žiemos metu galima jo gauti 
dirbtinu budu — vartojant ul
travioletinių lempų šviesą, taip
gi geriant įvairių žuvų jaknų 
aliejų ir vitaminuotą pieną.

Kiaušinis turi vitamino D, 
bet toli gražu iki kiekiui, kokis 
reikalinga augančio vaiko kū
nui. Reikėtų maždaug suvalgy
ti apie 14 kiaušinių, kad atsto
tų vieną arbatinį šaukštuką fre
skos aliejaus.

Taipgi vitamino D randasi 
svieste ir piene, bet visai maža 
dalelė; jos neužtenka apsaugo
jimui nuo kaulų suminkštėjimo 
ir dantų ligų.

Pienas, turįs vitamino D (Vi
tamin D Milk), kuris buvo 
aukščiau minėtas, gal daugeliui 
skaitytojų nebus aišku, kas jis 
yra. Apie jį pakalbėsime plačiau 
kitą kartą, kuomet analizuosi
me visus vitaminus, t. y., iš kur

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

TeL Yards 0994. 
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį 
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650

i

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimų.
Ofiso Te!.: YARDS 4781 

Namų TeL: Prospect 1938

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

.... Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

v

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK <111

_____KitiLietuviai Daktand

Dr. Markeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarua 
Phone YARDS 72M

TeL Office Wentworth <3M 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskvriip ««rednn»i* «uhatmnU

ki debesiai/'-kuri$ /sušįj 
suodžių,^‘dulkių -iKMių 

lšvaWimfb^ratW*^ 
dalis lieka sunaikinta pirmiau, 
negu ji pasiekia žmogaus kūną. 
Nesvarbu kokioj miesto daly 
žmogus gyvena, nesvarbu ir tas, 
ar jis gyvena aukštai, gražiai ir 
švariai kotelio apartmentc, ar 
jis gyvena rūsy bei skiepe; jam 
vistiek uždarytos durys nuo sau
lės ultravioletinių spindulių.

Public Health Service of the 
United States yra darius ekspe
rimentinius oro tyrimus sekan
čiuose miestuose: Baltimore, 
Boston, Buffalo, Chicago, Cle- 
veland, Detroit, Los Angeles, 
New Orleans, New York, Phila- 
delphia, Pittsburgh, St. Louis, 
San Francisco ir Washington. 
Visi šie miestai padalinti į tris 
grupes, pagal suteršto oro laips
nį.

I grupė: Baltimore, Boston, 
Chicago, PittsbuTgh, St. Louis.

II grupe: Buffalo, Cleveland, 
New Orleans, New York, Pbi- 
ladelphia.

III grupe: Detroit, Los Ange
les, San Francisco, Washington.

Bendrai imant, nešvarus oro 
kiekis viršuj pažymėtuose mie
stuose, labiausia žiemos metu, 
nustatoma 100% ir pagal šią 
skaitmenų nešvaraus oro randa
ma:

Pirmoj grupėj 137%, antroj 
grupėj 97%, o trečioj — 56%. 
Mat, durnų debesiai apgaubia 
saulės spindulių ultravioletinę 
šviesą, o žiemos mętu ji lieka 
visai sunaikinta.

Dr. Barrett apie miestų oro 
nešvarumą sako: tik ką saulei 
pakilus viršuj miesto, buvo su
rasta, kad kožnas kubiškas oro 
centimetras, vienose vietose tu
rėjo 750 dalių dulkių, o kitose 
vietose net 25,000 dalių dulkių. 
Be to, daugybė atliktų orę šva
ros eksperimentų viršuj miestų, 
ne tik Amerikoje, bet ir Kana
doje, davė vienodus rezultatus.

Dr. Knudson eksperimentą 
liai įrodė, kad birželio ir liepos 
mėnesių karščiuose laikymas 
Šviesplaukių žiurkių po 15 mi-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

' " -tMMBULANCE ; ' 
k DIENĄ ir: NAKTĮ ’r'

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

" Telefoną. LAFAYETTE vm

1—>  • koplyčios visose
J—J -LšZcEH Chicagos dalyse

>

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisą* ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street 
kvapas Halsted St.

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
' 756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvzood 5107.

Laidotuvi Direktoriai

Yards 113V
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

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

NARIAI
Chicagos,

• I

Cicero 
lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

4

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23id Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman U7«

’ — ’tt—-—:—’
ALBERT V. PETKUS

4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024
e -i

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

................. ' a ■■ i - ..i.............. . . .................................................. i. .. ..m. « i . i

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

ju LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737 
Namų Tel. . VIRGINIA 23121

KITATAUČIAI

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

PK HERZMAN.
- IŠ RUSIJOS L
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi< 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
yyrų,‘'moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir Kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3118
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
r 4

Telefonas Rez. Tel.
DORchester 7200 STEwart 3316

Dr. William J. Charm
T DENTISTAS

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

prie Jeffery Avė.

7-9
ST.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso TeL Vlrglnla 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Nea. nuo 10 iki 13 

Rez. Telephone PLAZA 3200

Nedalioj pagal sutarti ADVOKATAI
Dr. F. Pulsuoki Le Van

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-TeL Central 4411-3 
ofisas—3323 So. Halsted Si. •

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Telefonas YARDS <818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*—- 

pagal sutartį. U

Office and Res. Phone ^alumet 747? 
Office Hours: 2-4 p. m 7-8:36 a. m

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE <7<1 
Valandos: 9 ryto iki • vakaro

p

.n a................V •

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
f ir Akinius Pritaiko

3343 S. HALSTED ST«

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų Tek—Hyde Park 3395

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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KORESPONDENCIJOS
IŠ BROOKLYNO PADANGĖS
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Dr. Jono šliupo atvykimas. — Pasimatymas su senu 
aušrininku. — Kaip Dr. šliupas buvo paniekintas.

garantuotą karą, 
daug metų už 
kokią išgalite 
duosime gerą 
senąjį, o liku-

Pas mus, kaip ir visur kitur, idi, pagrūmos vieni kitiems, pa- 
viskas mainėsi, viskas kinta. 
Prieš kiek laiko atvyko Dr. Jo
nas šliupas, laisvamanių tėvas. 
Antrą dieną po atvykimo man 
teko su jifo susitikti ir pasikal
bėti. Daktaras atrodo visai ge
rai, nors jau daug metelių tu
ri. Jo plaukai baltutėliai, kaip

* sniegas, o vienok energijos jis 
turi beveik tiek pat, kaip ir 
prieš 35 metus. Jis vis negali 
nurimti ir yra pasiryžęs šviesti 
bei mokslinti savo brolius ir se
seris Lietuvoje. Ypačiai jis sten
giasi kovoti su tais prietarais,

. kurie yra dvasiškių platinami.
P-ia Šliūpienė atrodė iš ke

lionės pusėtinai suvargusi, bet 
šiaip ji gana energinga, šliupų 
sunūs dar jaunutis, tai jis nie
ko nepaiso: bėginėja sau ir tiek.

Besikalbėdami užsiminėme ii 
apie karą. Daktaras pareiškė 
nuomonę, kad karo nebus. Gir-

Į LIETUVĄ 
KELIAUKITE VIKIN

GŲ LAIVAIS 
Per Gothenburgą, Švediją

Laivų išplaukimai
Iš New Yorko IŠ Gothenburg
----- DROTTNINGHOLM Spal. 12 
Spalių 6 GRIPSHOLM Spalių 21 
Sp. 26 DROTTNINGHOLM Lap. 14 
Spalių 31 KUNGSHOLM -----------
Lapkr. 4 GRIPSHOLM Lapkr. 23 
Gruodžio 7 GRIPSHOLM -----------
Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba

SWEDISH-AMERICAN LINE
181 N. Michiran Avė. Cbicaro. III.

rėkaus, — ir tuo viskas baigsis. 
P-ia Šliūpienė buvo kitos nuo
monės. Ji reiškė baimę, kad ka
ras gali prasidėti ir tai labai 
greit. Ir dabar galima pasakyti, 
jog jos nujautimas buvo teisin
gas: vos praėjo kelios dienos po 
to pasikalbėjimo ir karas liko 
paskelbtas.

Savo atvykimą į Ameriką 
daktaras aiškino taip: pasisve
čiuosiu, susitiksiu su draugais 
bei pažįstamais ir tuo pačiu me
tu bandysiu šiek tiek paramos 
gauti “Laisvajai Minčiai”, bū
tent, bandysiu gauti kiek prenu
meratorių. Jei pasiseks daugiau 
sukelti, tai laikraštį leisime du 
kartus per mėnesį. Pareiškė jis 
pageidavimą, kad Amerikoje 
steigti laisvaihanių kuopas. Ta
čiau, esą, tą darbą dirbti tie, 
kurie daugiau laiko turi.

Apie laisvamanių kuopų stei
gimą noriu tik tiek pasakyti: 
vadinamieji tautininkai laisva
maniai jau baigia pranykti: vie
ni jų jau škaplierius užsikabi
no ir korektiškai bažnyčias lan
ko, o kiti virto šiaudiniais ka
talikais ir nenori, kad kas juos 
prie “šliuptarnių” priskirtų. Tai 
jie daro biznio ir visokiais ki
tokiais sumetimais. Taigi, iš va
dinamųjų tautiečių laisvamany- 
bė nieko gero negali tikėtis.

Visa tai aš pasakiau ir Dr. 
Šliupui. Jis pakrapštė galvą ir 
pradėjo klausinėti, kaip laikosi 
p. F. Žyvatas Scrantone, Tumo- 
sas Worcesteryje ir 1.1. Papasa
kojau, ką apie juos žinojau.

Daktaras ' apgailestavo, kad 
taip greit nyksta laisvamaniai

PEČIAI
>

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
veikėjai, kurie galėtų dar daug1 
gero nuveikti.

Priminiau daktarui, kad dar 
tebėra gyvas J. Ramanauskas iš 
Minersville, Pa. Senelis pakrap
štė baltą galvą ir pareiškė, kad 
Ramanauskas visą laiką buvo 
keistas ir savotiškas Žmogus. 
Pradžioje jis buvęs baisiausias 
fanatikas klerikalas ir nesidro
vėjo net prakalbas ardyti. Kar
tą jis vadovavo fanatikams, ku
rie suardė prakalbas. Už tai jis 
buvo nubaustas pinigine baus
me. Ir kol ta bausmė nebuvo 
sumokėta, tol jis turėjo kalėji
me sėdęti.

Dr. šliupas labai gyvai domė
josi praeitais laikais ir tais vei
kėjais, su kuriais jam drauge 
teko laisvamanybės darbas dirb
ti! Su kai kuriais jis turėjo vil
ties asmeniškai susitikti ir pasi
kalbėti. Bet nelemtas karas jo 
planus suardė, ir jis priverstas 
buvo skubiai grįžti į Lietuvą.

Paprašiau daktarą kokių kny
gų. Gavau tris knygutes, už ku
rias įspraudžiau vieną dolerį. 
Daviau dolerį daktaro sunui, 
kuris iš džiaugsmo net į viršų 
pašoko.

Atsisveikindamas dar tikrai 
tikėjausi, jog teks ir vėl pasi
matyti ir pasikalbėti. Bet, kaip 
jau minėjau, dėl karo Dr. Šl.u- 
pas priverstas buvo tuoj grįžti

Uomitv the moment you j" beauiy i
Yov’O "Roval CUpper” styhng'.

. ..kiną new
sedts’f®fresh»°9
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SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS
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Tiesa, daktaras dalyvavo pa
saulinėje parodoje surengtoje 
Lietuvių dienoje. Ten, manau, 
jis turėjo progos įsitikinti ma
no žodžių teisingumu, kad tau
tininkai laisvamaniai jau baigia 
nudardėti į klerikalų liogerį.

Buvęs Amerikos lietuvių ža
dintojas visiškai buvo paneig
tas. Jam nebuvo leista tarti ke
lis žodžius į amerikiečius. Net 
jo vardo paminjėįmas iš kleri
kalų pusės iššaukė protestus.

Ir visa tai buvo daroma to
kių Strimaičių, Trečiokų ir kitų 
akivaizdoje. O juk tai buvę 
stambus tautininkų laisvamanių 
šulai!

Kaip galėjo jaustis.. Dr.; Šliu
pas tokioje nejaukioje atrtiosfc- 
Įroje, kur. jo net vardas buvo 
laikomas įžeidimu.

Visiškai liko užmiršta tai, 
kad net lietuviams katalikams 
Dr. šliupas yra daug pasidarba
vęs, Juk Amerikoje lenkų kuni
gai buvo bebaigiu lietuvius pa
vergti. Kad butų galima lietu
vybę išlaikyti, tai Dr. Šliupas 
pasirūpino atsikviesti kun. įbur
bę ir įsteigti lietuvių parapiją.

Ilgainiui kova su lenkais bu
vo laimėta. O dėlei to nemažas 
kreditas tenka Dr. šliupui.

Praeityje Dr. Šliupas nemažai 
nukentėjo, o dabar jis liko ir 
paniekintas. Nėra mažiausios 
abejonės, kad Ameriką jis ap
leido, kaip sakoma, su labai 
sunkia širdžia.

Ir tai visai suprantama. Tiek 
žmogus daug dirbo, tiek daug 
nukentėjo dėl tos savo veiklos 
ir dabar už visa tai toks nedė
kingumas ! Frank Lavinskas

Važiuojant į Lietuva 
Reikalinga Sekamos 
Tranzito Vizos:

Svarbios Informacijos 
Keleiviams

Didelis Pasirinkimas
Aliejinių Pečių

Visokių Išdirbysčių

Del Apšildymo 3 Kambarip $29.5D
Del Apšildymo 5 Kambarių 50

Tik 10% įmokėti, o likusius ant lengvų 
išmokėjimų

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 ROOSEVELT ROAD SEELEY 8760
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COOK COUNTY 
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

kuris tarnaus 
tokią kainą, 
mokėti. Mes 
kainą už jūsų 
šią 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.

jiam atsitikime kabeliu, už ku
rį prašytojas apmoka.
šiuo laiku viza kainoja seka
mai: Amerikos pasui $1. —-

• Lietuvos — nėųibkąinai.
Keleiviams iš Švedijos į Lie

tuvą, kiekvienam atsitikime 
greičiausiai prisieis keliauti dėl 
esamų aplinkybių per; Suomi
ją, Estiją ir Latviją, reikalin
ga turėti kiekvienos valstybės 
tranzito vizą, išskiriant Lietu
vos piliečiams vykstant per 
Latviją Latvijos viza nerei
kalinga. Gauti čia minėtas vi
zas: Suomijos, Estijos ir Lat
vijos ta pati procedūra kaip 
ir virš minėta, musų manimu 
keleivis nuvykęs į Švediją ga
lės jas gauti kreipiantis į kiek
vienos valstybės atstovybes- 
konsulatus Stockholme ar Go- 
thenburge. Iš Švedijos yra ar
čiau ir patogiau susisiekti su 
kiekvienos valstybės ministeri
jomis.

KELEIVIAMS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS LAIVOKOR- 
TĖS PARDUODAMOS TIK IKI 
STOCKHOLMO.

Swedish American Line

Turtas virš - - . enn —
A,sarg«s kapitalas $250*000 00

habar Mokame 31^% Už Pa- 
4etųs Pinigus. Duodam Pasko- 
; las Ant Namų 1 iki 20 mt.

lEDEb

— iš stoties —

9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką Ir "kitus įdomius 

pranešimus.

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki ‘ “

4192 ARCHER AVENUE 
SAVINGS FEDERALLY 

insured

KVtinė radio
VALANDA

ŠVEDIJOS tranzito viza gau
nama kreipiantis asmeniškai j 
Royal Swedish Consulate Gene
ral, 630 Fifth Avė'., New York 

Į N. Y., arba Chicagoje, Minne- 
apolis, Omaha ir San Francis- 
jo konsulatose. Prašytojas vi
zos privalo su savim turėti ga
liojantį pasą, Amerikos pilie
čiai Lietuvos vizą, laivokortę 
ir dvi fotografijas naudojamas 
dėl pasų, tokio didžio. Viza iš
duodama atsikreipiant į švedk 
jos Užsienio Reikalų ministe
riją, Stočkholm, Švedija, iš ten 
gavus sutikimą. Kiekvienos vi
zos reikalu konsulatąs privalo 
gauti sutikimą iš Švedijos, lei- 

|džiant prašytojui išduoti vizą, 
tas atliekama

Iš Lietuvos
Naujas kino teatras

RugpiučioPANEVĖŽYS. ■
29 d. įvyko naujai pastatyto 
kino teatro “Menas” atidary
mas. Teatrą pastatė ir admi
nistruoja Chmieliauskas ir Ber
tulis.

Namų ruošos kursai
Nuo rugse-

laišku, o sku- ža

PANEVĖŽYS.
jo T d; prie Darbo ruinų ren
giami namų ruošos kursai, ku
riuose bus praeinamą virimas, 
kepimas, konservavimas, mari
navimas ir bendra naujų

Kursai tęsis 3 mėn.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krantaveą 
kurios Skelbiasi Naujienom.

LOAN ASSOClATIONof Chicago, 
JIJSTIN MACKIEMICH, Pres.

NELAUKITE

Adresas.

Miestas.

Valstija

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted 
Chicago, Ilk

Vardas------------

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųSies naujus namus ant 
lengvą mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash |mokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu gėriausĮ atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių ^mo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

Rytoj Gali Būti Pervėlu!
Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
-e užsitikrinti, t ai prašome ateiti Į musų ofisą. Nedrįsti čia. 
nėra ko —- susitarsime ir reikalus sutvarkysime.

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINES 
CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINE AGENTŪRA

Bankers Indemnity Ins. Co. 222 W. ADAMS ST, 
Mfchfcan Fire® ^Marine Ins. Co. TetafoAas CENTRAL 5208 
gentinei Fire Ins. Co. Telefonas CENTRAL 5209

CHICAGO.
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NAUJIENOS
The Lifhuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ............. „....... .... ....
Pusei metų ___ ____ _____
Trims mėnesiams -----------
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija___________
Savaitei _______________
Mėnesiui_______________

(Atpiginta)

■■n i

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, Ilk Telefonas Canal 8500.

$8.00
4.00
2.00
1.50
.75

3c 
18c 
75c

Metams -------------------------  $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams__ -__ ___  1.50
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .....5____________ — $8.00
Pusei metų_______________ 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Diktatūros prieš demokratijas
Hitleris su Stalinu susiartino dar labiau. Juodu pa

sirašė draugingumo sutartį, abipusės pagalbos sutartį ir 
susitarė dėl galutino Lenkijos padalinimo.

Pasirašę šitas tris sutartis, juodu paskelbė Anglijai 
ir Francuzijai ultimatumą: kad jiedvi priimtų Hitlerio- 
Stalino padiktuotą taiką — arba pasiimtų ant savęs at
sakomybę dėl karo tęsimo!

Anglijoje, sakoma, dar vis yra žmonių, kurie nori 
tikėti, kad sovietų Rusija neis padėti Hitleriui kariauti. 
Dar, girdi, nėra “karo sąjungos” tarpe Berlyno ir Mas
kvos. Bet tai yra naivi viltis. Kiekvienas gali matyt, kad 
Hitleris su Stalinu pilniausiai kooperuoja visuose klausi
muose.

Jeigu jų ultimatumas Anglijai ir Francuzijai bus at
mestas, tai juodu pasirašys ir karo sąjungos sutartį. Bet 
tai bus tiktai’formalumas. Sovietų armija jau seniai vei
kia, derindama savo veiksmus su nacių armija. Karo są
jungos sudarymas tiktai formaliai,patvirtins tai, kas jau 
yra vykdoma praktikoje. Tai bus tiktai naujas “baubas” 
demokratijoms pagąsdinti.

Bet pirma negu bus padarytas šis žingsnis, Hitleris 
su Stalinu, veikiausia, dar įtrauks į savo “taikos frontą” 
Italiją, kad ir ji pridėtų savo balsą prie nacių-bolševikų 
ultimatumo; gal būt, taip pat ir Japoniją.

Berlyno ir Maskvos diktatoriai reikalauja, kad de
mokratinės valstybės pasiduotų, grasindami priešingame, 
atsitikime jas bendromis jėgomis sunaikinti!

Tokia yra padėtis, ir butų be gald kvaila bahdyti; 
užmerkus akis, ją ignoruoti. Ar demokratija yra pasiren
gusi stoti į kovą prieš tuos savo mirtinus priešus? Jokio 
kito klausimo nebėra. •

Londonas»ir Paryžius turėtų daugiaus savęs neap
gaudinėti tuščiais įsivaizdavimais, kad Stalinas dar bu
siąs šitoje kovoje “neutralus”. Nuo to laiko, kai sovietų 
valdžia ištiesė ranką Hitleriui kritingose rugpiučio mė
nesio dienose, tos dvi diktatūros neperskiriamai sujungė 
savo likimą, ir toliaus jiedvi gali tiktai galutinai viena 
su antra susilieti. °

Kas yra pasiryžęs iki galo kovoti prieš hitlerizmą, 
tas negali daryti taikos su stalinizmu. Abi galvos to dvi
galvio smako turės būti nukirstos tuo pačiu kardu!

Komunistų šulai bėga iš partijos
Vienas žymiausiųjų Amerikos radikalų rašytojų, 

Granville Hicks, pasitraukė iš komunistų partijos, kuo
met jos viršininkai griežtai pareikalavo, kad jisai be svy*- 
ravimo užgirtų nacių-sovietų sutartį.

Granville Hicks yra pasižymėjęs istorikas ir dėl sa
vo komunistinių pažvalgų neteko vietos Renssaelaer Po
ly technikos Institute. Jisai parašė John Reed’o biografi
ją ir keletą kitų radikališkos krypties veikalų.

Pasitraukė iš komunistų partijos taip pat ir buvęs 
“Daily Worker’o” administratorius, George Wishnak.

Nėra abejonės, kad dabar ją mes visi švaresnieji as
mens, kurie dar pajėgia protauti.

Estija po Maskvos batu

“AUTORITETŲ” 
NUOMONES

“Keleivis” padavė tris skirtin
gas nuomones apie sovietų po
litiką dabartiniame Europos ka
re. Viena tų nuomonių — kon
servatyvaus Bostono laikraščio 
“Evening Transcript”, antra —Į 
žinomo anglų karo korespon
dento Sir Philip Gibbs, trečia— 
dramaturgo George Bemard 
Shaw. Pirmoji ir trečioji nuo
monės yra palankios Stalinui, 
o antroji griežtai jam priešin
ga. Šitoks parinkimas, be abe
jonės, neatitinka pasaulio opi
nijos, ypatingai demokratinio 
pasaulio.

Norint parodyti Anglijos nuo
monę, reikėtų paminėti ne Ber
nardo Shaw žodžius, bet Darbo 
Partijos vadų. . Bernard Shaw 
labai dažnai iš visko tiktai juo
kus krečia. Seniaus jisai girda
vo Italijos fašizmą. Tokios rų-l 
šies “autoritetai** gali darbinin- ' 
kų mintis tiktai supainioti.

DR. A. PETRIKOS 
PASKAITOS

Stalino Hitlerio bičiuliškų
šypsenų pavėsyje

Sovietų Sąjunga tapo “išgelbėta” nuo baisaus pavo
jaus iš estų pusės.

Grąsindamas mažiukei Estijos respublikai ginkluota 
jėga, Stalinas privertė ją pasirašyti “sutartį”, pagal ku
rią sovietų Rusija gauna teisę dviejose estų salose ir prie 
Estijos kranto įsitaisyti militarines ir oro laivyno bazes. 
Antra “sutartis” "pastato po sovietų kontrole Estijos už
sienių prekybą.

Šitos “sutartys” padaro Estiją visiškai priklausomą 
nuo Maskvos. Estija pasiliks nepriklausoma tiktai iš var
do.

Galima numanyti, kad Rusijos lokis, su Vokietijos 
nacių pritarimu, toliaus puls ir kitas mažąsias tautas.

sirgo, tai jį nuvežė į ligoninę, 
o ne į ^kalėjimą. Iš čia jį už die
nos kitos išėmė ginkluotų vyrų 
būrys, kuriam vadovavo Vi. Po
žėla (buv. vidaus reikalų minis- 
teris vai. liaudininkų ir social
demokratų koalicinėje vyriausy
bėje, 1926 m.); Jokių kitų Kap
suko pabėgimų iš Suvalkų ar
ba Kalvarijos nebuvo.

Kapsuko santykius sū J. Bi
liūnų Dr. Petriką nušviečia irgi 
ne visai tiksliai. Biliūnas nebu
vo Kapsuko vienmintis. Biliū
nas visą laiką buvo įsitikinęs 
socialdemokratas, o Kapsukas 
niekuomet neturėjo aiškių pa- 
žvalgų politikoje. 1899 m. Kap- 

Į sukas iš šovinįsto tautininko ė- 
mė virsti demokratu liberalu, 
patekęs po įtaka Dr. Vinco Ku- 
dirkos-Kapso feljetonų “Varpe”; 
kai Kudirka numirė, tai V. Mic
kevičius, kuris iki to laiko var
tojo pseudonimą “Vincas Vilkas 
Pilkas”, pradėjo pasirašyti “V. 
Kapsuku”. Negalėdamas išlaiky
ti ekzamino iš 6 klasių gimna
zijos Mintaujoje, jisai išvažiavo 
į savo tėviškę, o paskui nutarė 
mokintis Šveicarijoje ir bandė 
įstoti į universitetą Berne, bet 
nebuvo priimtas. Jam leido lan
kyti paskaitas tiktai, kaipo “lai
svam klausytojui”. Pabuvęs a- 
pie pusmetį Šveicarijoje ir ne
turėdamas vilties kada nors pa
tapti studentu, jisai sugrįžo į 
Tilžę ir čia susipažino su Mor
ta Zauny te ir kitais asmenimis, 
kurie rūpindavosi nelegalių raš
tų leidimu Lietuvos žmonėms ir 
Ijų gabenimu per sieną. Nuo to

Stalino susitarimas su Hitleriu, lyg perkūnas trenkė gie
droje. — Mano pranašavimas išsipildė. Užsienio po
litikos vingiuoti keliai. — Kas išeina iš plačios kau- 
kaziškos Stalino rankovės, tai visa genialu ir gera 
komvyrams. — Stalinas savo kailį stengiasi išgelbė
ti

Dr. A. Petriką laikė keletą 
paskaitų apie senuosius Lietu
vos visuomenės darbuotojus ir 
rašytojus — Dr. V. Kudirką, P. 
Višinskį, G. Petkevičaitę-Bitę, 
J. Biliūną, žemaitę, Lazdynų 
Pelėdą ir Šatrijos Raganą. Tas 
paskaitas neseniai išleido A.L. 
D.L.D. storokoje knygoje, pa
vadintoje “Lietuvių Tautinio At
budimo Pionieriai”.

Leidinys, reikia pasakyti, da- haį]£O vyriausias Kapsuko užsi- 
ro neblogą įspūdį, ne tiktai sa~ -mįmas pasidarė slaptas litera- 
vo išvaizda, bet ir turiniu. Dr. vež*$į'iš Prusų į Lietu- 
Petrikus paskaitos paruostos ga-
na rūpestingai. Autorius, matyt, £904 m. jisai sumanė leisti 
yrą.skąitęs nemažai Lietuvos Prusuose laikraštuką mokslei- 
nau^osios- literatūros ir stengėsi Įvjąnis, ‘‘Drangą”, jr prikalbino 
ją suprasti. O kalba; kad ir ne j Biliūną jame bendradar- 
visuomet gryną if Jaiąyklinga, biauti- Betiįas laikraštukas grei- 
bet^rtgva ir paprasta, be pre- tai WO moksleivių rei-
tenzijų kalų j politiką. Kapsukas ėmė

Stambiausia..j'o paskaitų yda savo skaitytojus organizuoti i 
yra ta, kad autorius į daugelįv I bei VU
dalykų žiurėjo per V. Kapsuko-
Mickevičiaus akinius. Ką yra ]įucinįų krypsnių mišinys, dau- 
parasęs Kapsukas, tai autorius gjausja> ga} byt, panašus į kraš- 
ima už gryną pinigą, be krite tutini • social-revoliucionierių 
kos. Tačiau ir apie patį V./ KapM^ogramą. Tuomet J. Biliūnas, 
suką Dr. Petriką nėra gerai Pa“ 'kuris, kaip minėjome, buvo šl>- 
informuotas. Pavyzdžiui, 42 cialdemokratas, Kapsuko laik- 
pusl., išnašoje, jisai apie jį ra- raštj atįisak6 remti.

Kilus revoliuciniam judėjimui 
“V. Kapsukas buvo parašęs Lietuvoje, 1905 m., Kapsukas ir 

plačią V. Kudirkos biografi- jo “partija” vedė įkyrią kovą 
ją, sėdėdamas Suvalkų kalėj i- prieš socialdemokratus, skleis- 
me 1908-9 m. Tačiau rankraš- damas savo literatūrą socialde- 
tis, kartu su daugeliu Kudir- mokratų masiniuose mitinguo- 
kos laiškų, didžiojo karo me- se. Toje literatūroje jisai šaukė 
tu Šveicarijoj žuvo.” žmones kirsti telefono stulpus,

pulti ir plėšti valdžios įstaigas 
ir t.t. Bet paskui jisai savo nu
sistatymą pakeitė ir pradėjo or- 

kur ’isEli|8anizu°ti darbininkų streikus 
I dvaruose. Galų gale, jisai su vi
sa savo organizacija buvo pri
imtas į socialdemokratų parti-

Čia, neilgai trukus, išsivystė 
aštri kova tarp jo ir “Darbinin
kų Balso” redaktoriaus, Lizdei- 
kos-Augustino (o ne Anupro, 
kaip sako Dr. Petriką) Janulai
čio.
/Iš šito trumpo faktų atpasa
kojimo galima . numanyti, kad 
Kapsuko 
tautinio 
vargiai 
žmogui, 
juoti;

Kur Suvalkai, o kur Šveicari
ja! Pasaulio karo metu Kapsu
kas Šveicarijoje nebuvo. Karas 
jį užklupo Škotijoje, I 
buvo atvykęs, kai pabėgo iš Si
biro. Iš Škotijos jisai atvyko į L 
š. Ameriką, o iš čia, kilus re
voliucijai Rusijoje, iškeliavo tie
siai į Rusiją. Bolševikams pa
grobus valdžią, jisai buvo atvy
kęs į Vilnių su “raudonąja” ar
mija steigti sovietus, bet, neil
gai trukus, Lietuvos žmonės 
tuos neprašytus svečius išvijo 
lauk. Tai buvo 1919 m. Tai ka
da Kapsukas galėjo būti (tarp 
1914 ir 1918 m.) švencarijoje?

Apie Kapsuko sėdėjimą “Su
valkų kalėjime 1908-9 m.”
mums nėra žinoma.

Kitoje vietoje autorius vėl ra
šo:

“V. Kapsukas-Mickevičius 
vėliau buvo areštuotas. Porą 
kartų pabėgo iš kalėjimo 
(Kalvarijos ir Suvalkų) ir vėl 
buvo sugąutas dirbant revo
liucinį darbą...” (pusi. 159 iš
našoje).
Bet tai netiesa. Iš Kalvarijos 

kalėjimo Kapsukas nėra bėgęs.

Lietuvos padėtis.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ėmė 
skaitytojus organizuoti į 
“partiją’*, kurios progra- 

buvo visokių rusiškų revo-

pažvalgos 
atgijimo 

gali būti 
kuris nori

į Lietuvos 
problemas 
keliarodys 

jas išstudi-

Pritruko mieste 
vandens

ŠIAULIAI. — Dėliai ilgos 
sausros daugelyje vietų visiš
kai išseko šuliniai ir jaučiamas 
vandens trukumas. Namų sa
vininkai nusiskundžia, kad jie 
nebegalį palaistyti šluojamų 
gatvių, nes nepakanka vandens 

Jisai iš to kalėjimo buvo atvėž- Į nuomininkų reikalams. (Blogai 
tas, žiemą 1906 m., į Suvalkus;'jie laistė gatves ir tada kai 
bet kadangi kelionėje jisai ap- Vandens buvo pilni šuliniai!).

i

Stalino-Hitlerio susitarimas r] 
tiek prekybos reikalais, tiek ne- i 
puolimo pakto sudarymas' Lie
tuvoje buvo lygu perkūnui gie
droje dienoje. Ir ne todėl, kad 
tuodvi sutartys pasirašytos, bet 
tik todėl, kad juodvi šiuo metu 
sudarytos. Niekas nesitikėjo ir 
nelaukė, kad tuo metu, kada 
Vokietija aiškiai ir nedvipras
miai Europos taikai karu grąsi- 
na SSSR sutiks susitarti su 
Vokietija, juo labiau, kad tuo 
pačiu metu Maskvoje derybų 
reikalais vieši anglų ir prancū
zų generalinių štabų kariai pa
sirašyti ir aptarti draugingus 
susitarimus.

Netenka yisai abejoti, kad 
SSSR pasirašydama su Vokieti
ja prekybos ir nepuolimo su
tartis Hitlerį savo pasiryžimuo
se dar labiau sustiprino ir dar 
labiau Vokietiją paakstino pul
ti Lenkiją, tai yra neginčytinas 
faktas! Tą dieną vokiečiai iš 
džiaugsmo Berlyno gatvėse vie
nas kitą bučiavo!

Anot jūsų komvyrų spaudos, 
SSSR yra turtingiausias kraštas 
ir štai tasai turtingiausias pa
saulyje kraštas sudaro su nua
linta Vokietija prekybos susita
rimą, pagal kurį SSSR iš vo
kiečių kreditan gauna net už 
du šimtus milijonų markių pre
kių. Vadinasi, SSSR grynais pi
nigais už prekes nepajėgia mo
kėti !

Mažutė Lietuva iš Vokietijos 
viską perka ne tik grynais pini
gais, bet tenaiš net turi keletą 
dešimčių milijonų litų, kaipo į- 
šalusio kapitalo.

SSSR sudaro su Vokietija ne
puolimo sutartį, nes jai labai 
rupi rytų frontas- apsaugoti, tai. 
yra SSSR nori turėti vakaruose 
liuosas rankas, kad lengviau ga
lėtų su Japonija apsidirbti.

Jūsų komvyrų spauda giriasi, 
kad SSSR pasaulyje yra galin
giausia valstybė ir nieko nebi
janti. Jūsų komvyrų spauda sa
vo laiku šių eilučių autorių la
bai smarkiai puolė ir net fašiz
me įtarė, kai jisai rašė, kad Lie
tuva išeidama iš savo valstybi
nių interesų turi su Vokietija 
tartis.

Tuomet jūsų komvyrus esu į- 
spėjęs, kad jie Hitlerį labai ne
pultų, nes yra visai galimas 
daiktas, kad žmonijos vadas, 
pirmas revoliucijos mašinistas, 
ar pečkurys, tautų vaduotojas, 
genialusis Stalinas su Hitleriu 
susitars. y

Mano pranašavimas išsipildė! 
Turiu labai gražią progą jūsų 
komvyrams fašizmo kiautę 
jiems iš prigulmybės grąžinti 
atgal.

Tą kilnią valandą patariu 
jiems jų redukcijose labai gar
bingoje vietoje šalia Lenino ir 
Stalino atvaizdų • pakabinti ir 
Hitlerio abrozėlį.

Komvyručiai 
atsarga gėdos nedaro. 
Maskvos instrukcijas jau 
rio nepašiepsite!

Europoje komunistinė 
da jau keletas mėnesių kaip y- 
ra liovusi fašizmo vadus kone- 
veikusi.v Tai neginčijamas fak
tas!

Prisiminkime, kad Vokietija, 
Italija, dabartinė'Ispanija ir Ja
ponija turi tarp savęs sudarę 
antikomunistinį paktą ir štai 
SSSR dar pereitais metais buvo 
sudariusi nepuolimo sutartį su 
Italija, o jau dabar tokią sutar
tį, dar toliau siekiančią, pasira
šė su fašistine Vokietija!

Išvada: SSSR užsienio politi-

Tai šių dienų faktai!
Faktai, .kurių jūsų komvyrai 

gudragalviai “Laisvės”, ir “Vil
nies” bendradarbiai jau nieku 
budu užginčyti negalės ir šį 
Stalino žygį, žinoma, į padan
ges iškels! O sakykite kas jiems 
daugiau 
tai, kas

palieka, 
Maskvos

duona,

v

kaip tik girti 
yra įsakyta

kurios jiemsSkani
niekas negali pavydėti! Betgi 
dėlko SSSR dabar pasirašė su 
Vokietija iš karto net dvi sutar
tis? Užsienių politikoje iš viso 
sunku kas įspėti, nes toji poli
tika ypač šiuo metu eina labai 
vingiuotais ir painiais keliais. 
Čia logiką nesivadovaujama, čia 
racionalumo labai maža, 
tikra birža, perkama 
pigiau galima pirkti,/ir vėliau 

 

daugiau uždirbti, be( perkama 
visuomet rizikuojant.

Yra daug įrodymų, kad SSSR 
prasideda ukjški negalavimai ir 
kartu vis sparčiau kyla vidaus 
opozicija, žmonių bendras ne
pasitenkinimas Stalino vedama 
politika. Tokiu atsitikimu karas 
yra vienas iš nemaloniausių

koje eina tais pačiais keliais, 
kaip ir kitos kapitalistinės vals
tybės. Skirtumas čia yra tik 
toksai, jei kapitalistinės valsty
bės tokias sutartis pasirašo, tai' 
pagal Maskvos diriguojamą ko
munistinę spaudą tos sutartys 
niekam vertos, bet jei SSSR jas 
sudaro, tai jos, supraskite, tai
kos labui ir žmonijos gerovei 
daro.

Kai Lietuva su Vokietija pa
našią nepuolimo sutartį pasira
šė, tai pagal Maskvos agentų 
spaudą toji sutartis Lietuvai 
buvusi pražūtinga, neišmintin-1 daiktų. Stalinas norėdamas vi
gą, tai buvo fašizmui parsidavi
mas, bet štai kai SSSR tokią 
pat sutartį su Vokietija pasira
šė, tai Stalino genialus darbas!

Kas išeina iš plačios kauka- 
ziškos Stalino rankovės, tai vi
sa genialu ir gera, išmaninga ir 
protinga, o jei kiti taip padaro, 
tai pragaištinga^ tai žliblios po
litikos padariniai.

Tuchačevskis, Putlia ir kiti 
sušaudyti, nes buk jie buvę fa
šistinės Vokietijos šalininkai, o 
dabar patsai genijų genijus, gar
bingas Stalinas viešai virsta Vo- Į kaip tik tuo metu pasirašo, kuo- 
kietijos šalininku.

Stalinas, Hitleris vienas ki-» 
tam bičiuliškai šypsosi! Juodu 
bičiuliškai šypsosi, o vakarų Eu
ropos valstybės mobilizuoja sa
vo kariuomenes, kad galėtų ap
ginti vokiečių puolančią Lenki
ją1

Tai
i, kas

sais budais išgelbėti savo padė
tį, arba tikriau tarus, nepraras
ti diktatūros, nenori kariauti. 
Jisai geriau linkęs pas save ap
sidirbti su opozicija.

Visiems yra žinoma, kad 
SSSR stipriai yra įsigalėjusi ( 
priešvokiška nuotaika. SSSR gy-^’ 
ventojai labai nekenčia Vokieti
jos kaipo fašistinio krašto. Ir 
štai Stalinas visai nepaisant į 
šiokią gyventojų nuotaiką su
daro su ta pačia Vokietija ne
puolimo sutartį ir tą sutartį,

priežasties vieną dieną 
buvo pristigę cukraus, 
ir net duonos. Skubiai 
valdžios įstaigoms ir 
supirkinėjimo manija 

atslūgo, ir kitą dieną

neapsiriksite, 
Pagal 
Hitle-

spau-

met Vokietija aiškiai ir nedvi
prasmiai pasisako, kad rytuose 
nori grąžinti 1914 metų sienas, 
kitaip tarus, iš Lenkijos nori 
atimti ne tik garsųjį koridorių, 
bet dar Krokuvą, Lvovą, Sile
zijos kraštą!

(Bus daugiau)-

nepaprastos spekuliacijos, 
ir tai buvo tik psichologi- 
pobudžio. šis nerimas jau 
atslūgęs, nes žmonės pra-

Iš
teigiamų 

Kriminalinių nusi-

t

KAUNAS. — Pradėti prieš 
porą savaičių karo veiksniai 
tarp Lietuvos kaimynų, musų 
krašto rimčiai neatsiliepė. Visa
me krašte ramu, o jei buvo pa
sireiškęs kuris nerimas, tai vien 
dėl 
Bet 
nio 
yra
deda šaltai vertinti padėtį, 
kitos pusės yra ir 
veiksnių.
kaltinių skaičius Lietuvoje žy
miai sumažėjo. Ir kontrabanda 
pasieniuose sunyko. Kovojama 
su gandų skleidėjais ir sveti
mais agentais. Iš Kauno nenu
matoma jokia gyvnetojų eva
kuacija, taip pat nenumatoma 
ir iš kurios kitos vietos. Ka
dangi atsarga visuomet yra rei
kalinga, yra ir Kauno miestas 
parengęs planą evakuoti civili
nius gyventojus, ligonines, prie
glaudas arba įmones, nors tai 
nereiškia, kad jis bus tuojau 
vykdomas ar kad iš viso teks 
jį kada vykdyti. Taip pat ne
varžomas Kauno gyvenimas ir 
judėjimas. Kaune ir kituose 
Lietuvos miestuose laisvai pre
kiaujama ir veikia restoranai iš 
seniau nustatytomis

malkų kainas. Kainų Tvarky- . .
tojo įstaigos tarnautojai dabar1darbo„ ^ve"
tikrina krautuves, malkų san
dėlius ir kitas . prekybos įmo
nes ir už susektus kainų kėli
mus, prekių nuslėpimus bei už 
nereikalingai didelius užpirki
mus nusikaltusius baus.

KAUNAS. — Pirmomis karo 
dienomis Kaune ir kituose 
miestuose buvo pasireiškęs 
staigus kaikurių prekių padi
dintais kiekiais supirkinėjimas. 
Dėl tos 
Kaune 
druskos 
įsikišus 
spaudai, 
greitai
vėl buvo visko galima gauti. 
Kainų tvarkytojo įstaiga griež
tai prižiūri, kad produktai ne
būtų supirkinėjami didesniais, 
negu paprastai, kiekiais ir nu- 
sikaltusieji .supirkinėtojai, spe
kuliantai ir kainų kėlėjai pre
kybininkai smarkiai baudžiami. 
Išvengti kainų kėlimo, visi im- 
portininkai, urmininkai ir vie
tiniai fabrikantai bei dirbtuvės 
ir šiaip visi pirkliai turi išduo
ti visiems pirkėjams parduoda
mųjų prekių sąskaitas, pagal 
kurias pirkėjai ir Kainų Tvar
kytojo įstaiga visuomet gali pa
tikrinti, ar kainos nėra pakel
tos. Taip pat buvo pastebėta, 
kad kaikurie malkų sandėliai, 
pasinaudodami esamomis sąly
gomis, būtent, kad privatiems 
asmenims nebeduodama kurui 
anglies ir kokso, pradėjo kelti i 
malkų kainas. Kainų Tvarky-

valando-
Įslatymų suteikta teise

bus pasinaudota tik atsi- 
reikalui, pav.,

(■

Švedijos liepa-KAUNAS.
prastas pasiuntinis ir įgaliotas 
ministras Lietuvai Johansonas 
gavo naują paskyrimą ir atsi
sveikino su Lietuva. Nauju Vo
kietijos pasiuntinybės sekreto
rių Kaune paskirtas ligi šiol 
dirbęs Vokietijos pasiuntinybė
je Varšuvoje Frušler von Fal- 
kensteinas.

ijams
| tikus būtinam 
jei dėl esamų sąlygų pristigtų 
lauko darbininkų arba tektų 
skubiai vykdyti karkuriuos val
stybinius statybos darbus, sta
tyti kelius, geležinkelius arba 
juos remontuoti. Tekus paimli 
į darbus, bus atlyginama. 
Draudimas išvykti Lietuvos pi
liečiams į užsienius lieka ir to
liau galioti, tačiau esant rim
tam reikalui, nedaroma jokių 
trukdymų.

■    I —— A,.  ....................

Remkite Tuos Biznierius, ku 

rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

i
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Naujieniečių Aukos 
M. Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

I Smuiką ir jaunuolis'1940 Buick Išstaty

Naujieniečiai, buvę velionės 
Marijos Jurgelionienės bendra
darbiai, sudėjo sekamas aukas 
jos paminklo statymui:

* Mr. & Mrs. K. August $25.00 
Mr. & Mrs. A. Vaivada 12.00 

Dr. P. Grigaitis ........  10.00
A. Salasevičius ..........  10.QO
A. Zymont .................. 10.00
Mr. & Mrs. M. J. Šileikis

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
£.00 
3.00 
2.00 
1.00 
1.00

M r. & Mrs. Rypkevičius 
Mr. & Mrs. A. Rudinskas 
Mr. & Mrs. J. Tarnas .... 
Mr. & Mrs. J. Kairys .... 
L. Stupar ......................
Mr. 
Mr.

. / Mr.
Mr.

Mrs. V. Mankus 
Mrs. J. Lapaitis 
Mrs. A. Casper 
Mrs. A. Pajauskas

1.00 
1.00 
1.00

Mr. & Mrs. J. Vilis __
M. J. Page .................
Anksčiau Naujieniečiai 
sudėjo .......................... 18.00

Viso $118.00
M. Jurgelionienės 
Paminklo Fondas.

Gatvekaris Užmušė 
78 Metų Seneli

Prie Lawndale ir Belmont 
gatvių, gatvekaris suvažinėjo 
ir užmušė 78 metų ncrthsidie- 
tį, Anthony Zarembski. Jisai 
gyveno ties 3707 Belmont avė., 
tik už kelių pėdų nuo nelaimės 
vietos. Jisai ėjo namo iš baž
nyčios.

(Vaizdelis iš gyvenimo)
Tarp kurčių keturių sienų 

matau .prie piano kampe • stūk
so pastatyta smuiką ir gitaras. 
Rodosi, lyg laukia sugrįžtant 
tų laikų, kada smuiką palies 
jaunos, lanksčios rankos ir 
miklus pirštai. Ir išsilies tada 
tai verkianti, tai švelnus balsai, 
tai smagumo pilnos malonios 
meliodijos.

Jau eilė metų prabėgo kaip 
šie muzikos instrumentai lau
kia tų jaunų žmonių. Stygos 
kurčios ir nutrukusios, dulkių 
apneštos. Niekas nesirūpina jų 
likimu.

Ozjuk buvo laikai, kada die
na iš dienos skambėjo humo
reskų ir minuetų balsai, taip 
pat ir kukli lietuviška polkutė 
ir valcas. Kurgi tie garsai ir 
pirtšai pražuvo? Gal gyvenimo 
aplinkybės juos nunešė prie ki
tų darbų, kitų užsiėmimų? Gal 
išsiblaškė mintys ir audringi 
vėjai išnešiojo geriausius jų 
norus ir prisirišimą prie meno 
ir dailės?

Smuiką ir gitaras aimanuo
ja nuliūdę, nusiminę, stovi 
kamputyje ir laukia.

Argi čia seniai ir smuiką ir 
gitaras buvo mylimi? Jie glos
tė, glamonėjo žmogaus jaus
mus, jų stygos virpėjo, skam
bėjo gražiausiais garsais. O 
dabar... Tie jaunuoliai, kurie 
jų stygas grojo, ir šimtai ir 
tūkstančiai kitų jaunuolių 
smuiką ir gitarą užmiršo, už
miršo, kad jie linksmino audi
torijose, kad gausus aplodis 
inentai lietė jų jaunas sielas. 
Jaunystės pergyventi įspūdžiai 
keliaujant tykioj ramiai naktu
žėj, šviečiant mėnuliui ir mili
jardams 
danguj, 
gitarą ir 
vaikystę,
kos ir dainos. Gal tada jau bus 
malonus smuiką ir gitaras ir 
jų pirštai norės groti tas pa
čias senovės meliodijas. Bet jau 
jos bus amžinai sustingusios, 
jos nebeaidės, bet verks. Kur 
pirma buvai, kada ir^dieną ir 
naktį tavęs nekantriai laukiau?

R. š.

tas Parodai
šįmet automobilių pramonė 

suskubo išleisti 1940 metų au
tomobilius. Kitais metais se
kančių metų modeliai buvo 
viešai rodomi tiktai lapkričio 
arba anksčiausiai spalių mene
sio pabaigoje. šiemet galite 
juos matyti jau šį mėnesį.

Pabaigoje rugpiučio mėnesio 
Buick kompanija sukvietė vi
sus dylerius ir pardavėjus jų 
automobilių į Flint, Michigan, 
kur jiems parodė ateinančių 
metų Buick karus. Visi Chica
gos Buick pardavėjai buvo 
nuvykę.

ten

tiek nemalonumo ir nesusipra
timų.

,Faktinasis Tikslas

Iš pat pradžių planuose ir 
pagarsinimuose buvo aiškiai ii 
neabejotinai pabrėžta, kad pik
niko pelnas bus skiriama da
bartiniai Žvingių parapijai, ku
rios klebonas dabar yra Kuni
gas Antanas Braknis. Tas tai 
buvo pikniko tikslas, kurį visi 
aiškiai suprato, ir tiktai tam 
tikslui pasidarbavo komitetas ir 
tam aukavo taip gausingai Chi- 
eagos lietuvių visuomenė. Kad 
pelnas bus skiriamas “įsteigi
mui laisvų kapinių ir nepri
klausomos nuo Romos bažny
čios” yra grynas melas.

Lietuviai turi pilną sąžinės 
laisvę; Jeigu- kai kurie žvingiš- 
kiai nepriklauso Roipos kata
likų bažnyčiai, jie turi pilną 
teisę, jeigu tik nori, dirbti už 
įsteigimą laisvų kapinių ir ne
priklausomos bažnyčios Žvin- 
giškiuose. Tai yra jų privile
gija, ir niekas nenori tą pri
vilegiją nuo jų atimti. Bet pri
kišimas prieš-katalikiškų moty
vų katalikams ir jiems užjąu- 
čiantiems tegali būt interpre
tuojamas kaip žemos rųšies mė
ginimas apmulkinti lietuvišką 
visuomenę.

Edvardas J. Kubaitis.
(Sp)

300 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ 
AUTOMOBILIŲ PARDAVIMUI—PRAK

TIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA
Išsirinkite savąjį karą iš didžiausio, puikiausio šiam krašte auto
mobilių pasirinkimo ir sutaupykite šimtus dolerių.
Čia rasite karą, kokio norite tokia kaina, kokią išgalėsite mokėti 
Nors ir 1,000 myrių nuo Chioagos 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.

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

BUICKS, 1939, 1936, 1937 —O ir 1936 kiekvienas parsiduo- 
S,/1’“ . *275kaip .....................................  — ■ w

4 C—FORDS 1939, 1938, 1937 
l.v ir 1936 visi naujų kaili są

lygose, pigiai 
kaip ............... $225

4 CHRYSLERS 1938, 1937
I V ir 1936 gąrantuntas, $988 

kaip nauji pigiai kaip .... —"v
8—HBDSONS nuo 1939 iki 1935 

kiekvienas garantuo- $ 4 QE
tas, pigiai kaip ........... . I

"" —    " ' ■ 11 —r

4 A—DODGES 1939, 1938, 1937 
I *1* ir 1936 kaip nauji, kaikuris 

su radio, pigiai $245
4 A—OLDSMOBILES 1939, 1938 
I © 1937 ir 1936 taip žiba ir to

buli kaip naujas cidabrinis do
leris, pigiai $28 R
kaip .................-.............. fcvU

j O—PLYMOUTHS *1939, 1938 
Ifa m? ir 1936 vos vartoti, vil

nai garantuoti 
pigiai kaip .....

Taipgi, turime virš 150 senesnių

žvaigždelių mirgai! t 
gal primins smuiką, 
dainelę ir tą gražią 
praleistą prie muzi-

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

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

... $Oo

... $6.00

.... $6.00

.... $5.75
... $5.00 
ŠAUKITE

BBS,
iHEKTIKO

Karšto Vandens
Apšildymo
Įrengimai z

COMPLETE

*195
MATERIALS

NEREIKIA 
RANKPI

NIGIŲ
36 Mėn. Išsimokėti

""ža S! ■ ■■'sfip
J pasiūlą įeina medžiaga tik 
tinio 5 kamb. namo 
likti. Dalinis karšto 
radiatoriai, kranai, paipos, regulia- 
toris ir vandens tiekimo prietaisas.

Dykai apskaičiuotė • Be ptievol ų Tik pa§auk 
Ekspertų inžinierių patarnavimas CALUMET 5200

LOW PRICES—PAYMENTS AS LOVZ AS S5 PER MONTH

’ JŪSŲ TARNAS
Pilnai automatu stokcrls užtikrina 
sveikatą, patogumą ir ekonomiją— 
dega pigesnės anglys, taupo,darbą, 

"mažiau reikia dėmesio. m r n
Tinka 5-8 kamb. Su pa- V V 
lukanoms tiktai ........... | »r

Liberal Allow- 
ance on vour 
old olumbln*.

SPECIALIAI SUMAŽINTA
Modernistinis Maudynės įrengimas 

susideda iš 4^ pd. Recess vanos, Wall 
Hung Lavatory, klozeto,^ 
įrengimo su balta sėdyneS R ^^-85 
—PIRMOS KOKYBĖS.
Naujas tiktai ...................... ” ■ V

Gražus! Modernas! Nuostabi Verte!* 
Galima pirkti dalim.—NAUDOKIS PRO
GA “SQUARE DEAL” BUDŽETO PLA
NO—$5 įmokėt—$5

x5QUARE DEAL
PLUMBING

>K^\HBATING

mėnesy—kiek paluk.

Ramenaber: Take 
Sdvanta/re of 

mare Deal’a 
udjet Plan.

MAIN STORE

1725 ^7 /QY UOU4 r
So. State St. Commercial Avė,

CAL. 5200 SAG. 1924
OPEH EVEHIHGS UHTIL 7:30 SUNDAY UNTIL I P. M.

BRANCH 

9302 r

4 (J—CHEVROLETS nuo 1939 
I © iki 1936. Visi modeliai, kaip 

nauji, pigiai 
kaip .................................

5—PACKARDS nuo" 1939 Iki 
1936. Visi garantuoti, kain 

nauji, pigiai 
kaip .... ....................-......

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit TeL YARDS 3408

6—-LA SALLES nuo 1938 iki
1936 ypatingai puikus $OQE 

karai, pigiai kaip ....... —

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St

JONAS BANKEVIČIUS
Tarpe tų pardavėjų yra ir Jo

nas Bankevičius-Banky, kuris 
grįžęs iš Flint, Mich., neatsi
džiaugia naujuoju 1940 Buick.

“Jau 1939 metų Buick buvo 
skaitomi gražiausieji karai”, 
sakė jis. “Bet turėtumėte pa
matyti 1940 metų — tikėsite ar 
ne, jie yra dar gražesni. Tuo 
budu mes, kurie parduodame 
Buick automobilius ir vėl galė
sime drąsiai sakyti ‘Buick’s the 
Beauty.’

“Išvaizda gražesnė, o tų išto
bulinimų tiek daug, kad čionai 
negaliu nė pradėti jų išpasako
ti.

“Turiu tik vieną patarimą 
lietuviams k autopjobilių pirkę, 
jams: nepirkite naujo automo
bilio kol nebusite matę ir va- 
žinėję nauju Buick’u”.

Bankevičius yra vienas jau
niausių Buick pardavėjų Chica- 
goje, o lietuvių tarpe jauniau
sias. Dirbęs prie kelių dylerių, 
pardavęs visokių išdirbysčių 
automobilius, jis turi gerą pa
tyrimą šiame biznyje ir teisin
gai patarnauja visiems, kurie į 
jį kreipiasi.

Jeigu norite matyti ir pava
žinėti nauju 1940 metų Buick 
automobiliu, kreipkitės į Ban- 
kevičių Gordon 4 Buick rūmuo
se, 6633 So., AVestern Avė., ar
ba telefonu Prospect 0500.

(Skelb.)

Eugene S. Michalik, audito
rius, susekė $5,320 trukumą 
Dixmoor miestelio knygose. Pi
nigai buvę išimti iš vandens 
fondo. Michalik sako, kad “tai 
tik pradžia”.

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

derių, kaip nauji 
pigiai kaip .... .....
karų iš v»fu eamvhų ir modelių 

nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti už pigiai kaip $45. ♦ 
ATMINKITE. KAD KIEKVIENAS \K A RAS YRA PILNLAI GA

RANTUOTAS IR DUOS JUMS METU PATARNAVIMĄ IR 
PATENKINIMĄ

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

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

225 *195 Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKI, Sav.

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

WCFL—970 k. BUDRIKO KRAUTUVĖS Radio Programas Bus Viena Valanda Vė
liau, Lygiai 10, Vai. Vakare Chicagos Laiku.

FURN1TURE W£EH
SEPTEMBER 30 to OCTOBER 7

Rakandų Savaitė. Didelis Pinigų Sutaupymas, Perkant Šiy Savaitę
: n

I ■' ■

I •"
a *
i f .

Apie Žvingiškių 
Išvažiavimą ir 
Jo Tikslą
Komiteto Nario Pareiškimas

Rugsėjo 22 d. .-“NĮaujienų” 
numeryje tilpo “žemaičių Duk
ters” aprašymas apie žvingiš 
kius, jų veiklą, ir jų neseniai 
laikytą išvažiavimą Sunset 
Parke, 
šoma: 
(t.y. 
skirsią 
naują nuo Romos nepriklauso
mą bažnyčią ir kapines.......Iš
to matyt, kad kas kartas dau
giau dvasiškiai ir svietiškiai 
pradeda nebepasitenkinti Ro
mos bažnyčios tvarka ir atsi
palaidavę steigia naujas refor
muotas bažnyčias.”

Jaučiu pareigą, kaipo minėto 
pikniko komiteto paskirtas gar
sinimo vedėjas, pabrėžti/keletą 
faktų. Pirmiausia, viršįaduo- 
tas “žemaičių Dukters” pareiš
kimas yra grynas prasimany 
mas. Jis buvo padarytas be ko
miteto žinios ir sutikimo. Be 
abejo, pikniko komitetas var
tos atitinkamų priemonių ati
taisyti šią žinią, kurį sukėlė

išvažiavimą
kuriame, tarp kitko, ra-
“žvingiškiai parengimo

pikniko—E.J.K.) pelną
įkurti Žvingiškiuose

200 Parlor Setų Custom Padarytų Žy- 
miausų Amerikos Išdirbysčių Materi- 
jolo Tiktai po.......$49.00 ir $69.50

’ * ' i
Miegamo Kambario Setai, Dinirig Room 
Setai, Karpetai, Dinettes, Klijonkės, 

Pečiai, Elektrinės Ledaunės
1940 Oil Burners verti $69.00 už $49.00 
1940 Radios su Daugybė Įvairių Pa
gerinimų. Cuckoo Clock tiktai 50 cen

tų su kiekvienu $10.00 pirkiniu.
Kitų Prekių

E-E Wardrobų <^abinęt tik 50 centų su 
$10.00 PiK^niu Kitų Prekių

MARQUĘTTE
Automatic Ileating Sales
6747 S. W este m Avė.

Hemlock 1770
Crane Co. angliniai Stoker’iai 
—Automatiški Oil Burner’iai 
—Boleriai — Apšildymo Sis
temos — Karštu vandeniu ar 
garu—Dykai apskaitl; avimas— 

Nereik pinigų įmokėti—3 
metai išmokė j imui.

! MOTERŲ KAILI
NIUS KAUTUS

Perdirbant, išvalom, pagal 
reikalu. Kainos prieinamos.
DARBĄ GARANTUOJAME
Taipgi parduodam vyrų kel
nes, marškinius, •' kaklaraiš

čius, diržus, kalnierukus.
■ J1 Siutus, tapkautus siuvom pa

gal orderį. Viskas pirmos 
rųšies ■

FRANK
MICKAS

i

Rūbų Siuvykla ir Krautuvė

; 4146 Archer Avenue

Lietuvis Plumberis
— La isn iuotas —

GAS FITT1NGS and SEWERAGE 
Also BEER CO1LS iii TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 West 69th St 
Tel. Hemlock 2867 
Re®. Republie 6688

Kišeninis Laikrodėlis 50 centų su 
Kitu Pirkiniu $5.00 Vertės 

Metalinė Table Lempa Del Skaitymo 
69 Centai

Naujausi Lietuviški Rekordai po 500
Senesni po .........  250
Midget Radios po ...................... $4.95

Vilnoniai Blanketai Verti $7.00 
po $3.95

Plunksninės Kaldros, Vertos $39.00
' po $9 95
Rašomos Mašinėlės, Naujos, vertos 

$39.00 po $19.50
Auksinės Plunksnos po 98 Centus

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti t tas Krautuve*, 
kartos Skelbiasi Naujiena—

JOS. F. SUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-21 SO. HALSTED ST.

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
CONSILA1 IŠIMAMI už J.50
GYDYMAS LIGONINĖ.! $CQ.OO 
LAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje $lg.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama . - — 
VISAS LIGAS GYDOMA lj.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLA8 PARK HO8PITAL 
1906 So Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale *727.

• FOTOGRAFAS

TEL YARDS 3088
Gyvenančių Kituose Miestuose Pirkėjų Parankamai BUDRIKO KRAUTUVĖ Yra Atdara Nedė- 
liomis nao 9 iki 4 Vai. Po Pietų. UtaniiAkais,' Ketvertais ir Sabatomis iki 9:30 Vakare, Pane- 

dėliais, Seredomis ir Pętnydiomis Iki 6:30 Vai. Vakare.

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St
Tel. ENG. M83-5U0



■' . ........ ■■■■■■«

Diena Iš Dienos
Vieša
Padėka

Rugsėjo 23 d. turėjau didelį 
netikėtinumą: pp. Kairiai, ži
nomi naujieniečiai, sukvietė j 
Vingiliausko svetainę būrį gi
minių ir savo pažįstamų, ku
rie mane sutiko muzika, šau
ksmais ‘‘surprise” ir dovano
mis. Man, neseniai atvykusiai 
iš Lietuvos, toks širdingas tau
tiečių priėmimas ir draugiš
kumas padarė neapsakomo įs
pūdžio, kuris metų metais iš 
atminties neišdils.

Negalėdama visiems asme
niškai savo dėkingumo pa
reikšti, prašau nors čia pri
imti tikrą padėkos žodį. Ypa
tingai ir daugiausiai dėkoju 
pp. Kariams, daug vargo ir 
darbo padėjtįsiems, ačiū ir 
visoms jų padėjėjoms bei šei- 
myninkėms t. y. p-ms J. Sa- 
moškienej, M. Pratapienei, O.

Namai ir Cottaeres 
PADUOKITE KAINAS 

Mes pastatysime

Wrkg, & LumbeV’Co
8EVE-RLY 4900

£444 VINCENNES
Atdara sekmadieniais 10—5

Svetaine Dėl Rendos
•irs4 u vėres, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė.. Halsted ŠI. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
T^eavitt Street.

2435 So. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9585

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)
________ _ .. .

-je--------------------- — .. . ------- ------------------ --- ................... ................

OBUOLIU ŠOKIS
Rengia LIETUVIŲ TEATRO DRAUGIJA RŪTA No. 1. 

—įvyks—
šeštadieni, RUGSĖIO-SEPT. 30 d., 1939 
H0LLYW00D INN, 2417 W. 43rd St.

Atdara 7:30 vaL vakaro. ĮŽANGA 25 CENTAI.
V ---- -----

Vienintelis Lietuvių MEDŽIO SANDELIS
įvair ų rūšių medžiaga statymui ir taisymui na- P 
mų. Porčių ir garažų. Durių langų ir kitokių me- | 
džių, popicra stogams ir porčiąms. Apskaičiavi-- 
mas dykai.
KOMBINACIJOS ŽIEMINĖS . DURYS QE 1 

2-8x6-9, 6 stiklų po.............|........... „

Zolp Milwofk & Lumber Co. i
3551 SO. HALSTED ST. Tel. YARDS 2576 ( 

Atdara v/'' ara;s ir nedaliomis.
DUODAME IŠMOKĖJIMAIS.

TONY LUKOŠIUS
Brighton Park Drabužių Valytojas.

Išvalome ir pataisome d^bužius, austinius, langų kor-
tinas ir karpetus. ,

Taisome ir Valome Fur Kautus ir perdirbame pagal 
vėliausios mados. ,

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

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

Žemeckienei ir O. Mikliovie- 
nei, (laid. direkt. Alberto Pet
kaus uošvienei) ir J. Paulaus
kienei iš Antioch.

Širdingai dėkoju svečiams 
M. ir M. Pratapams, A. ir S. 
Žemeckiams, V. ir O. Žeme če
kiams, J. ir M. Lapaičiams, J. 
ir S. Wrubliauskiams, J. ir 
E. Andrėkams, K. ir K. Resef- 
fams, J. ir T. Wendt iš Rich- 
mondo, A. ir J. Samoškams, 
Mr. ir Mrs. Augusi, Keseraus* 
kiams, Keserauskiams iš Mar- 
ąuette Park, Mr. ir Mrs. J. Ja
nuška, J. Joberiui, Mr. ir Mrs. 
J. Tarnas, Liudvikai Jurjonai- 
tei ir mamytei, gyv. 12320 So. 
Peoria gal., C. Mikliovams, 
Yvanauskiams, J. Barauskiui, 
J tulžiams, Bartkams, J. ir O. 
Yuknams, R. Venckienei, R. 
Urbi k, Kinams, P. Bertušienei,
A. Šulmistrienei, M. Matuliui,
B. Katauskiui, A. Venckaitei, 
B. Mažeikienei, M. Grincaitei, 
Meškausjdams, O. Žemeckienės 
šeimai, P. Cary, Nate Nieder, 
P. ir O. Girdžiams, p-iai Steg- 
vilienei, Ivinskkims, B. Lauri
naity teisP. ir K. Popovitch, J. 
ir B. G'ečams, K. Mažoniui, 
Stasiulaičiams iš Cicero (bar- 
bernės sav.), J. Klemui, A. ir 
O. Petkams, Roosevelt Furn. 
Company sav. Jovarauskiams 
ir Bertiiliams ir p. Šaltimierui, 
kurie nors ir neatvyko, bet au- 
ografinėje knygutėje pasižy
mėjo ir visiems, kurių vardų 
lėl vietos stokos negalėjau pa
žymėti.

Atvykau į Ameriką pasi
svečiuoti, giminių aplankyti 
:r Amerikos lietuvių gyveni- 
ną arčiau pažinti, bet sveti
mam krašte surasti tiek daug 
draugų nesitikėjau. Ypač dar 
’r dėlto, kad visas pobūvis 
nivo surengtas slaptai. Nuvy
kus į svetainę, neva į kažin 
kieno vestuves (taip buvau 
apgaudinėjama), staiga išgirs
ti visų sveikinimus ir pamatyti 
aplink tiek draugiškų veidų, 
—iš tikrųjų buvo didelis siur- 
r/ryzas, kuris mane nepapras
tai nustebino ir'pradžiuginoj

Dar kartą visiems dėkoju ir 
esu labai sujaudinta tokiu A- 
merikos lietuvių širdingumu,

Naujlenų-Acme Telepboto
Edward A. Mulrooney iš 

Wilmington, Del., kuris li
ko paskirtas “40 and 8“ 
prezidentu legionierių kon
venciją e Čhicagoje.

kurie mane, savo tautietę, at
vykusią iš tolimos tėvynės, 
taip gražiai priėmė ir pasvei
kino. Jeigu leis laikas ir ap
linkybės, kiek galėdama, sten
gsiuos ir arčiau savo naujuo
sius draugus susipažinti ir, 
aplankiusi asmeniškai, padė
koti.

—Sonja Pipiraitė.

Išsiėmė Leidimus
'dyboms

(Čhicagoje)
Richard Biegel, 26, su Helen 

Manakas, 22
Georgę VViltrakis, 34, su

Ruth McCorkle, 26

fleikalauja
Perskirųi

Eleanor Dargis nuo Joseph
Dargis

Gavo 
' ’erskiras

Frank Dwelis nuo Stefanija
Dwelis

Harold Kownick nuo Flo- 
rence Kownick.

. • • <, 1 i V

Aukos Lietuvos
Paviljonui

1 . '

PASAULINĖJE PARODOJE
IŠLAIKYTI. — SKELBI

MAS NR. 2. ’ i t 
___________ 1 «

1939 m. rugsėjo m. 26 d.
’l i

Šv. Alfonso Lietuvių Parapi-;
ja, Baltimore, Md.......... $25.00

N. N. (prašęs neskelbti pa
gardės), Brooklyn, N. Y. 50.00

Lietuvių Profesionalų Drau
gija, Brooklyn, N. Y...... 50.00

Adv. Clarence V. Balanda^
Waterbury, Conn.............  10.00

Lietuvių Piliečių Draugija,
So. Boston, Mass.............  25.00

Dr. A. Petriką, Brooklyn.
N. Y. surinko, .....   26.00

Ona D. Sekienė, Brooklyn,
N. Y.....................     2.00

A. Simutis, Brooklyn, N. Y.
2.00

Juozas Latvis, Amsterdam,
N. Y....................................  1.00

Izidorius Kupauskas, Chlca 
go, III...... .......................... 1.00

Viso $192.00
Anksčiau paskelbta .... 221.00

Bendrai $413.00
Iš čia skelbiamų aukų aiškė

ja, kad Amerikos lietuviai gy
vai atjaučia reikalingumą Liė- 
tuvos Paviljoną išlaikyti iki 
Parodos pabaigai,

Lietuvos Generalinis Konsu
latas New Yorke nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams, kviesda 
mas paskubėti su tolimesne pa
rama* v
1939/IX/27 d.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos'* 
v ra naudingo*.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Žagariečių Kliubas 
Pagerbė Mirusį 
Narį

taip ir
bus

PROGRESS RADIO 
PROGRAMAS

Kaip kas nedėldienį, 
rytoj 11 vai. priešpiet
transliuojamas reguliaris Pro- 
gress Furniture Company krau
tuvės programas, šių progra
mų išpildyme visuomet daly-> 
vauja žymus dainininkai ir dai
nininkės. tTaip ir šį sykį jie da
lyvaus ir padainuos gražių liau
dies dainelių ir rinktinų kom- nush, 
pozicijų. Prie to bus naudingi 
patarimai, įdomios žinios, sma 
gi muzika, ir svarbus praneši- ka(1 turi * pranešti labai liūdną ’garietės pagamins labai skanią
rnai. Viskas sudarys nepapras-i j«s paaįškjno> i<acj gerb. vakarienę, 
fni s-mntfia ir irinmin valandėlėj , -i ,tai smagią ir įdomią valandėlę 
kiekvienam pasiklausyti. Taigi 
nepamirškite. —Rep. J. J.

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Dėl laiko permainos Budriko 
radio programas, leidžiamas iš 
stoties WCFL, 970 k., šitą sep- 
tintadienį ir kitą, spalio-Oclo- 
berio 1 ir 8 d. įvyks 10 vai.
vakare Clųjpagos laiku. Gi pra
dedant spalio 15 d. ir per visą 
žiemos laiką šitie septintadie- 
nių programai bus rengiami 
kaip 5:30 vai. vakare papras
tuoju Chicagos laiku. Tas yra 
įsidėmėtina " visiems šito pro 
gramo klausytojams.

Budriko radio programas šį 
septintadienį, spalio 1 d., yra 
rengiamas dideliu atsidėjimu: 
parenkama geresnieji muzikos 
kuriniai, kuriuos išpildys sim
foninė radio orkestrą ir talen-| 
tingieji musų artistai — kvar
tetas ir solo. Programas ketina 
būti įdomus kiekvienam. Taigi 
nepamirškite jo pasiklausyt:.

Radįo Mėgėjas.

Baldų Savaitė
■ • ■ n -4'

Visuose Jilrtgtinių Valstijų 
miestuose eiri^,! didelis vajus 
pagražinimui namų naujais ra
kandais, naujais patogumais 
gyvenimui. Budriko rakandų 
krautuvė užpirko milžinišką 50 
tūkstančių dolerių vertės sta- 
ką vėliausių rakdndų —- Par- 
lor setų, karpetų, miegamojo 
kambario setų, valgomojo kam
bario setų, staly. pečių ir da
bar šią savaitę bus parduoda- 
|na nužemintomis kainomis. 
Nors dabar kitur kairios yra 
keliamos, bet Budriko krautu
ve nusprendė jas dar sumažin
ti. Radio 1940 modeliai visi yra 
pagerinti ir didžiausiame pasi
rinkime žymiausių išdirbysčių. 
Sudriko krautuvė įsigijo maši
ną lengvesniam pririnkimui 
spalvų gyvenamam kambariui 
— “Koehler Color Harmoniz- 
ing Chart”. Publika yra užpra
šoma mašiną pamatyti ir pasi
naudoti. (Skl.)

Įdomus Parengimas
Šįvakar Hollywood svetainė

je, 2417 W. 43rd St., įvyks tik
rai nepaprastas parengimas — 
obuolių šokis. Jį rengia Lietu
vių Teatro Draugija Rūta No. 
1. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 25 
centai.

Vyrai ir merginos, kam trn-! 
ka linksmus parengimai, ne-1 
praleiskite šios progos; (Skel.) 

" LIBERTY DARŽO

UZBAIGTUVIIĮ PIKNIKAS 
/ 83 ir Willow Springs Road

Nerišlioj, Spalio-Oct. 1 d., 1939
Pradžia 10 vai. ryto ir iki vėlumos. Visiems, kurie tik atsilankys bus duodama 
skanus šilti pietus visai VELTUI. Taipgi grieš gera muzika.

KVIEČIA JOHN PILKIS.

iš

vo, kad kliubąs jam išmokėtų 
jam priklausomą pomirtinę.

Pelningas piknikas
Komisija išdavė raportą 

rugsėjo 3 d. p kniko. Paaiškė
jo, kad pelno liko $12.95. Susi
rinkimo dalyviai katučių ploji
mu išreiškė komisijai už pasi
darbavimą ačiū.

Rengia bankietą
Kita komisija pranešė, kad 

lapkričio 12 dienai yra paimta 
Hollywood svetainė ir yra ren
giama vakarienė. Tikietai jau 
platinami, šokiams orkestras 

i geras, “turkiai” pas 
Ifarmerį jau užsakyti. Aš esu 

Susilaukė keturių naujų narių;
' auga turtu

Rugsėjo 24 dieną žagariečių 
Kliubas laikė savo susirinkimą 
Hollywood svetainėje. Susirin
kime narių dalyvavo apie šim
tas.

Į kliubą įstojo keturi nauji 
nariai: Z. Balakaite, M. Pra

dara Zabulevičiene ir paįmtas 
Kazimieras Virbickas. I

Pirm. p. Arlauskas pareiškė,'tikras, kad musų darbščios ža

narys Dominikas Radvilas, ku
ris dar neseniai su mumis rū
pinosi kliubo reikalais, mirė. 
Visi susirinkimo dalyviai atsi
stojo mirusio nario pagerbi
mui.

Į susirinkimą atsilankė žmo-čių kliubo 
gus, kurio__ pavardės nenugir-į Broliai 
dau iryįasisakė esąs

Į susirinkimą buvo atsilan
kęs svečias p. Rainanas, Da
riaus ir Girėno posto atstovas. 
Jisai kalbėjo trumpai, bet aiš
kiai apie naujai statomos sve- 

|tainės dalykus ir'prašė žagarie- 
i paramos. Jis .sakė: 
ir sesutės žagariečiai, 

i mirusio mes iš jūsų nereikalaujame au 
nario giminaitis. Jis pareikala- kų. Jus mums paramą suteik-

PRANEŠIMAS

JULIUS NAMON
NAMON Finansinė ir Real Estate įstaiga, 6755 So. 
VVestern Avenue, kuri išbuvo Marųuette Park aplinkej 
per 17 metų, dabar persikraustė į naują vietą—

4310 Lake Park Avenue 
ARTI MICHIGAN EŽERO

Julius Namon, prezidentas šios įstaigos, sako, kad jo 
tikslas buvo permainyti ofisą dėl to, kad jis galės ge
riau prižiūrėti tuos didelius namus, kuriuos neseniai 
paėmė valdyti nuo milionierės McCormick.
Tie namai turi 204 kambarius—moderniški. Renduoja 
šeimynom ir pavieniam, taipgi atvažavusiems sve
čiams iš kitur. Furnišuoti ir nefurnišuoti. Nebrangi 
renda, geriausia transportacija Chicagoj—arti Illinois 
Central, taipgi elevatoris, gatvekariai ir busai.
Julius Namon sako, kad jo įstaiga patarnaus Lietu
viams taip kaip ir pirmiau finansiniais ir nejudomo 
turto reikalais, taipgi suteiks patarimus ir informaci
jas veltui.

Namon & Company
4310 So. Lake Park Avenue Chicago

Phone Oakland 6121

šeštadien., rugsėjo 30, 1939
šile, jeigu parenduosite svetai
nę keliems parengimams ir pi
nigus sumokėsite iš anksto. Su
sirinkimas įgaliavo valdybą su
žinoti kokiomis sąlygomis sve
tainė bus renduojama ir kitam 
susirinkime pranešti. Je'gu są- 
ygos bus priimtinos, lai, be 
abejonės, Žagariečių Kliubas iš
pildys jų pageidavimą.

žagarietis.

FURNASAI
Į BOILERIAI 

PEČIAI
Taisymo Dalys
• Tik pasakykite kokia rei
kalinga dalis, Furnaso, Pe
čiaus ar Boilerio vardą ir 
numerį—o mes parūpinsime 
dalis.

Keturios Didelės
I Krautuvės
I Čhicagoje

Northw8storn
| STOVE 

REPAIR CO.
662 W. ROOSEVELT ROAD 
312 WEST 63rd STREET 
2323 MILWAUKEE AVĖ.
8816 COMMERCIAL AVĖ.

Neatidėliokite—Ateikite
■ arba šaukite Šiandien .
| TcI. 'MONroe 6600

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AEKO KLIUBO 

NAUDAI.

Garsinkites “N-nose”
' 30 Years Success! DoctoPs ' 
Amazing Liquid f or I tehing of 

ECZEMA
Daur yra atsitikimų, kur kiti produktai na- 
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davft greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudonis 
leganios. žvynuotos, ugninės Eezcma.

18 pirmo sykio Žemo nėža nuostabių pa
žibų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
'a8o 18 visur, garbindami gautas pasėkas, 
itaf kaip ražo p. F. M. 18 Jersey City; “Į 
keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczenia. kuri mane vargino per 3* 
lietus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
lienų ar naktį gydant Eezema, spaugus, de- 
iedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik Sftc. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.2b Extra Jėgos. Yra pas visus iy- 
nesnius vaistininkus
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įvairios Žinutės Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo
Pirmas Parengimas. — Vardu

vės. — Kitkas.
CICERO. — Sunset Gun Club 

of Cicero, tai Lietuvių Medžio
tojų organizacija norėdama už
sirekomenduoti Ji turės savo 
pirmų parengimų Šįvakar, Sha
meto svetainėje. Duos laimėti 
šautuvų ir radijų. Išplatinta ti- 
kietų keli tūkstančiai ir jeigu 
nors dalis pirkėjų atsilankys, tai 
p. Shameto auditorija bus ku
pina ir rengėjai to labai prisi
bijo. Bet taiĮ niekis, dabar vieta 
praplėsta erdvesnė. Prie to yra 
ir kitos patalpos, tad bėdos ne
bus. Ateikite visi, bus gera mu
zika, užkandžiai ir gėrimai. To- 
ny Urban tarnaus prie baro. Tai 
veiklus klubo narys.

Valio Varduvės! .....

Mirė Žymus Lietuvis 
Senas Veikėjas CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

nariai turi

Praeito ketvirtadienio vakare, 
Sunset Gun Club draugai šau
niai “vinčiavojo” savo draugų, 
klubą maršalkų, Walter Mažen- 
tavičių, 1817 S. 51 Avė. Klubo 
draugai po direktyva pp\ Sha
meto ir Urbano, savo maršalkai 
padarė tikrų suprizų — kelia 
taures aukštyn ir linkėja Wal- 
teriui daug linksmų varduvių. 
W. Mažentavičius nėra biznie
rius, bet veiklus medžiotojas, 
linksmo budo žmogus. Man at
rodo, jog medžiotojai visi tokie. 
Kai susirenka pas Shametų prie 
pinoklio, tai net langai 
nuo garsaus juoko.

SLA Veikimas

trata

SLA 301 kuopos komitetas, 
trys moterys ir du. vyrai, jau su
ka savo galvas kaip surengti 
Šaunų parengimų lapkričio 11 d. 
Shameto svetainėj. Parengimo

tikslas pagerbti naujus narius, 
kurie prisirašė per pažangos va
jų. Jų yra visas tuzinas. Žinoma, 
prie naujų prisideda ir senieji, 
taipgi ir pašaliniai, ir sudaro 
gražių sueigų. Taip ir reikia. 
Draugiškumas — vienybė orga
nizacijoj daug reiškia. Kaip jau 
yra žinoma, su pirma spalių 
prasideda antras pažangos va
jus.
stengtis parodyti pažangų ir pil
dyti obalsį, ar atlikai savo SLA 
pareigų?

Ligonys
Kazimieras Palubinskas dar 

tebeserga ir ligos gana nukan
kintas. Jau ketvirta savaitė 
kaip grįžo iš ligoninės. Namuo
se turi atsakančių priežiūrų, 
žmona, duktė tai tikros slaugės. 
Ligonis nėra perdaug silpnas. 
“Butų pusė bėdos, jeigu galė
čiau pavaikščioti nors apie na
mus. O dabar kojos linksta ir 
gana”. Liga tai nejuokai. Gaila 
Žiūrint. P-as Palubinskas buvo 
milžinas vyras, o dabar liko vi
sai bejėgis, bet yra vilties pa
sveikti. Dar ne senatvė, o svar
biausia išteklius ir gera priežiū
ra.

Ligonis p. Palubinskas yra 
narys Chicagos Liet. Draugijos 
ir vietinės Kareivių draugijos. 
Jau keletu metų kaip pasekmin
gai verčiasi taverno bizniu. Vis
kas sekėsi gerai. Dabar ligonis 
skundžiasi, “Aš guliu lovoj, o 
artinasi dukters vestuves.” Iš tik
ro tai liūdna, bet kų padarysi, 
pasaulio sukimosi niekas 
laikė ir nesulaikys.

- Sveiksta
F. Zajauskas iš staigaus su

sirgimo žymiai taisosi ir diena 
už dienos pradės eiti savo pa
prastas. pareigas. D—

Labdaringas
Parengimas

ncsU'

Kaziųiieras Phillips-Filipavičius
Cook apskričio ligoninėj va

kar — rugš. 29 d. mirė 68 me
tų amžiaus lietuvis Kazimieras 
Phillips-Filipavičius. Velionis 
FilipaviČius buvo vienas iš tų 
senųjų lietuvių biznierių, kuris 
ne tiktai buvo geras biznierius, 
inšiurance ir real estate srityse, 
bet didelis muzikos mylėtojas. 
FilipaviČius grojo vienų iš pu
čiamųjų instrumentų \ir buvo 
narys Lietuva beno. Jis rodos 
anais senais laikais turėdavo ir 
savo behų, kurį 
Reiškia, žmogus 
gražių ypatybių.

Velionio kūnas 
mo S. Mažeikos
kurios jis bus palaidotas pirma
dienio rytų, į švento Jurgio baž
nyčių ir iš tenai į Švento Kazi
miero kapines. —N.

jis vesdavo, 
turėjo labai

randasi žinor 
koplyčioj, iš

Bandys Panaikinti 
Gėrimų Pardavinėji
mo įstatymų

“Nekonstitucinis”
krau-

PĖRSdNAL 
Asmenų-Ieško

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimai
IEŠKO NAŠLES, 37 iki 40 metų, 

apsivesti, P. W.,( 229 Sd. 14th Avė. 
Maywood, III. < '■ '

NORĖČIAU SUSIPAŽINTI su 
nuoširdžia moteria mano amžiaus 
vedybų tikslu. Esu 45 metų amž., 
Rašyti J. K. M.

10730 So. Michigan Avė. 
Chicago, III.

REIKALINGA GĖRIMŲ 
PĄRDAVINĖTOJŲ

Galime priįmtr keletas patyrusių 
gėrimų pardavinėtojų. Laikome vi
są eilę Schenley, Calverts ir visų 
plačiai garsinamų ir išimtinų gėri
mų markes—patraukli komisija.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Haisted Str.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
aučernė su naujos mados elektri- 
kos šaldytuvais. Parduosiu už pir
mą pasiūlymą. 2242 West 23rd PI.

120 AKRŲ ARTI AURORA, 7 
kambarių namas, barnės ir tt. elek
triką. $90.00 akras. P, H. YOUN- 
GEN, savininkas, Aurora, III.

PARSIDUODA r TAVERNAS ir 
;junch Room. Išdirbti per daug me
tų. Atsišaukite 4949 So. Haisted.

PAIEŠKAU DĖDĖS JONO GEL
GAUDO iš Luokės miesto, Telšių 
gatvės. Pirmiaus^ gyveno Chicagoj. 
Jis pats ar kas žinote, prašau pra
nešti. Sofia Brazauskas-Victaravi- 
čiutė, 2455 West 46th St.

MIKE KIURAS-KIURORE. 1928 
metais gyveno 3244 So. Haisted 
St. turėjo Universal banke box’ą. 
Gal randasi sariitorijoje. Kas žino
te, praneškite—svarbus reikalas.

JURGIS JOKUBAUSKAS ■/ 
3541 Šo. Haisted St.

IEŠKAU ALEX MARTINAITIS, 
gyveno Chicagoj. Esu atvažiavęs iš 
kito miesto, noriu sužinoti. Prašau 
rašyti KAZYS GALINAITIS, 1739 
So. Haisted St., Chicago, III.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

PILIETYBĖS PAMOKOS 
bus laikomos kas antradienį, pra
dedant Spalio 3-čią, 1939, 7:30 v. 
vakaro. Vedėjas—

ADV. JOSEPH J. GRISH 
4631 South Ashland Avenue 

Telefonas YARDS 1001

REIKALINGAS KRIAUČIŲ S 
prie senų drabužių taisymo ir pro- 
symo. 4540 So. California Avė. 
Tek Lafayette 1312.

PARSIDUODA T AV ERNAS, 
Campbell Tavern, 4200 So. Camp
bell Aye. Priežastis—liga. Kaina 
$300.00. 1 '

LAKE CO., ILLINOIS farma 
7Mi akrų prie kieto kelio, % vaka
ruos nuo Sheridan kelio,' kaina 
$100 akrui, tik $150 pinigais ,kita

Rašykite laišku Box 1068, 1739 So.
Haisted Str.

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė—didelė krautuvė prie biznia
vęs gatvės. Parduosiu pigiai, prie
žastis—mirtis. 1538 W. 69tth St. Tel. 
Hemlock 2126.

REIKALINGAS DARBININKAS 
malkų kirsti. PAUL POCIUS, 1823 
So. Union Avė.

PARDAVIMUI, MAINUI ar ren- 
dai tavernas ir 3 flatai arti 47 th 
ir Ashland. Rendos $100.00. Par
davimo priežastis—liga. Rašyti lai
šku Box 1066, 1739 So. Haisted St.

DARŽŲ ARBA VIŠTININKYS- 
TĖS FARMA prie Cicero avenue, 
visa aukštumos žemė, arti 147-os 
gat. už visų miestų — žemi mo
kesčiai). Kaina $475, $100 pinigais, 
$5 mėnesy.

Kreiptis laišku Box 1069, 
1739 So. Haisted St.

REIKALINGA INDŲ .PLOVĖJAS 
ir porteris tavernui. 1361 So. Union 
Avė. Canal 9248.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pi
giai, gera vieta. Klauskite Lietuviš
ko Žyduko. 4705 So. Haisted St., 
Mutual Liąuor Company.

DARŽŲ FARMA, miesto vanduo, 
elektriką, akmens kelias, arti Roo
sevelt Road, pietuose nuo Glen El- 
lyn. Kaina $175, $50 mėn. pinigais, 
—$5 mėn. (mokesčiai ir asesmen- 
tai. apmokėti.)

Kreiptis laišku Box 1070, 
1739 So. Haisted St.

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

REIKALINGA JAUNAS VYRAS 
grosernėj padėti. Su užlaikymu ir 
kambariu. 2715 Hirsch St.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

PARDUODA BUČERNĘ ir gro- 
:|arnė. Geri fikčeriai-»—parduosiu 
pigiai ar mainysiu į mažą namą.

246 So. 13 Avenue, Maywood.

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 ARCHER AVENUE.

JSENAS NAMAS Roosevelt Road, 
conkryto pamatu, tuoj nuosavybė, 
arti Park Blvd., Glen Ellyn, dideli 
viešoji mokykla, dideli laukai, ma
ži taksai, nėra asesmentų, be sko
lų. Kaina $1500, $250 pinigais—

Kreiptis laišku Box 1071, 
1739 So. Haisted St.

v j?AP®KAVOiy^/p i > 
A. f A.

MONIKA SARGAUTIENĖ 
(po tėvais Skodaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 21, 1939 m.j po gedu
lingų pamaldų šv. Jurgio par. 
bažnyčioje tapo palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse rugsėjo 
26 d.
•. šiuomi reiškiame nuošijĄ 
džią padėką gerb. Prel. M. L. 
KruŠui, kun. S. Petrauskui, 
kun. P. White, kun. P. Ma- 
čiulioniui ir kun. B. Vitkui 
už gedulingas pamaldas. Taip
gi dėkojame varg. prof. A. 
Pociui. Toliaus dėkojame vi
siems giminėms, kaimynams 
ir draugams už lankymą pa
šarvotos velionės namuose ir 
pareikštus mums užuojautos 
žodžius. Dėkojame už šv. 
Mišias, kurių buvo sudėta di
delis skaičius, gėlių aukoto
jams ir grabnešiams. Dėka- 
vojame visiems dalyvavusiem 
pamaldose ir ly dėjusiems į 
kapus. Pagalios reiškiame pa
dėką laidotuvių direktoriui 
Antanui M. Phillips už tvar
kių laidotuvių surengimą.

O tau mano mylima moteris 
ir musų brangi motinėle, po 
kančių šiame 
Gailestingasis 
amžiną atilsį.
Vyras, Duktė,

Šiandien, 7 v.v., Lietuvių Dar- 
bi ninku salėje, 10413 S. Michi- 
gari^ avenue, įvyks’ labdaringas 
parėngimas sušelpimui sergan
čios jaunuolės, Alenos Mačiuke
vičiūtės. Jau trys metai* kaip ne
lemta liga jų kankina. Tėvai de
da visas pastangas išgelbėti jos 
gyvybę, bet ji gal dar ilgų laikų 
gulės lovoj.

Parengimas susidės iš koncer-

pildys Aido choras, po vadovy
be J. Kenstavičiaus, ir kalbės 
svečias iš Lietuvos Vincas Do- 
laitis, ligones dėdė, kuris nese
niai atvyko pamatyti New Yor- 
ko parodų ir aplankyti gimines 
Chicagoj. Jis papasakos įdomių

Rengėjai kviečia visus geros 
valios žmones atsilankyti.

M. R.

pasaulyje, lai 
Dievas suteikia

Nuliūdę:
Sūnus ir Žentas

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, Laido- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams.
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE S8M

• Dėl nežinomų priežasčių 
kilęs gaisras padarė apie 10,- 
000 nuostolių keturių aukštų 
mūriniam baldų sandėlyj, ad
resu 521 N. Union avenue. San
dėlis priklausė Rappaport fir
mai, kuri gamina baldus vai
kams.

■ Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
Ir Pagrabams.

331< So. Haisted Street
'TeL YARDS 7308

KAURŲ KAINOS NUMUŠTOS* 
Dideli neatsiimtų kaurų bargenai 
Grupė 1—neatsiimtas 6x9—9x12 
9x15 $3 iki $15
Grupė 2-Lneatsiimtas 8x10—9x12 
11x18 $5 iki $20
Grupė 4—naujas 6x9—9x12—9x15 

$10 iki $25 
Grupė 6—naujas 8x10 — 9x12— 
10^x18 $15 iki $49
Grupė 8—Tikras Orientalis var
totas 2x4 iki 9x12 -—$8 iki $88 
500 jardų salės. ir laiptų karpe- 
tas 45c jardas ir aukšt.

CHECKER CLEANERS 
Sandelis (Tiktai) 

6208—16 S. Racine Avė. 
Kasdien, antr. ketv. šešt. vakar. 

L ...................... - ---- -----

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNiTURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Nicholas Bode, maisto 
tuvčs savininkas, nuo 7024 N. 
Clark Street, užvedė byla ap
skričio teisme, kaltindamas 
miesto valdybų išleidimu nekon- 
stitucinio įstatymo.

Tas įstatymas paliečia gėri
mų pardavinėjimų ir buvo iš
leistas birželio 16, šiais me
tais. Įstatymas draudžia mai
sto ir kitos rųšies krautuvėms 
pardavinėti buteliais alkoholi 
nius gėrimus, kaip vynų, deg
tinę ir t.p.

Bode reikalaują įstatymų 
panaikinti, nes jis yra priešin
gas J. V. konstitucijai.

4 • f- <.

Ūžsidaręs^atikias * 
Išmoka Pinigus

Valstijos auditorius Barrett 
praneša^ kad užsidaręs Union 
Bank and Trust Company, Free- 
porte, III., išmoka 5% savo de- 
pozitoriams. Čekiai, sumoj $29,- 
734.65 jau yra išsiuntinėti. 
Ikišiol to banko depozitoriai at
gavo 53 centus nuo dolerio.

Įdomus Straipsnis 
Apie Chicago

šios savaitės savaitinio 
nalo “Collier’s” numeris 
labai įdomų straipsnį apie ’ 
cagos “gambling” pramonę ir 
politikierių protekcijų įvairioms 
pinigų lošimo įstaigoms. Straip
snio autorius yra žinomas žur
nalistas ir ekonomistas, 
T. Flynn.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJŲ, patyru
sių, gana darbo: MR. LADOF, 
Anita Hat Co., 65 East South Water 
Street.

REIKALINGA DREĮPŲ opera
torių, tik patyrusios tesikreipkite. 
307 W. Van Burėn, trečias aukštas. 
■ --------------- 1-- ---- ------------U“*.. - ...

REIKALINGA, MERGINA patar
nautoja George’ą Cafe dirbti. 3465 
So. Morgan St. gyvenimui yra 
kambarys vietoje.1
-------------------- -----------------------------------------r—-

MERGINAj;Įg^-25 padėti kūdikį 
prižiūrėti, nėra’ virimo nė skalbi
mo, mažas apartmentas, būti.

Edgęwątej? 0907. . • •
—.........J. l.Jb 7 .3'i į L 
PATYRUSI -MERGINA NAMŲ 

rųpšos darbųįOjyMi savą^, kamba
rys, $10.. Kreiptis p44 West Roo
sevelt Road, antras aukštas.

---------- :----- ■■------ L I—iii—X.-—.... J________ L

■PATYRUSI .MERGINA’. NAMŲ 
ruošos darbui, .savas kambarys* va- 
na, $8—$10 ZIMMER, 7716 N. Ash
land Avė., Briargate 5480.
------ ,— -------- ------------- —

REIKALIŲGĄ MERGINA DIRB
TI Real Estate ’ ofise^ Turi būti pa
tyrusi. Vartoti* typewriterį. Atsi
šaukite greitai. F. G. LŲCAS, and 
CO. 4108 Archer Avenue.

žur- 
turi 
Chi-

John

Smith

Pametė $100,000 
Brangenybių 
Stotyj 
klausė keleivei J. Allen
iš Harrison, N. Y., o akmenys 
buvo ne stikliniais, ^bet tikri 
deimantai, ir jų verte siekė apie 
$100,000.

Du laikraščių kiosko tarnau
tojai Chicago and Northwestem 
gelžkelio stotyj netoli kiosko 
rado dėžutę, kurioj buvo kele
tas gražių papuošalų. Jie nu
sprendė, kad akmenys papuo
šaluose yra stikliniai, padėjo 
dėžutę į šalį ir apie jų užmiršo. 
Vėliau pasirodė, kad dėžutė pri-

Pasilinksminimo
Vakaras Su
Pamarginimu

LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBO 
mėnesinis susiriųkimas įvyks spalių 
1 d., Hollywood svetainėje, 2417 
West 43rd St., ‘ 12 vai. dieną. Malo
nėkite atsilankyti.

—Helen Chapas, rast.
DRAUGIJOS .ŠV. PETRONĖLĖS 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių 1. d. 1 vai. popiet, Šv. Jur
gio parap. svetainėje, 32nd Place 
ir Lituanica Avė. Narės malonėkite 
pribūti. A. Laurinaviche, rast.

LIET. MOTERŲ DRAUGIJOS 
“APŠVIETOS” susirinkimas įvyks 
sekjnadienį, spalių 1 d., 2:00 vai. 
popiet. Sandaros/svetainėje, 814 W. 
33rd St. Prašome skaitlingai atsi
lankyti ir pasirūpinti su užsiliku- 
siom mokėstim/ >.

—tM. Viščiulienė, rast.
DRAUGYSTĖ SALDŽIAUSIOS 

ŠIRDIES VIEŠPATIES JĖZAUS 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį spalių. 1 d. 1 vai. popiet 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Haisted St. Malonėkite atsilan
kyti visi. Yra daug svarbių rei
kalų aptarti. —Frank Bakutis, rašt.

DRAUGYSTĖS GARSUS VAR
DAS LIETUVAIČIŲ vasarai pra
ėjus pradeda vėl laikyti savo susi
rinkimus. Todėl visos draugės yra 
kviečiamos pribūti nedėlioj, spalių 
1 d. 1939. . 4501. So'. Ashlahd Avė. 
Pradžia 2 vai. popiet. Nepamirš- 
kitie, kad spalių 8 ,d. 1939 yra
rengiamas draugijos Barn Dance. 
Reikia rinkti darbininkes.

—B. Jasinskienė, nut. rašt.
SI MANO '.DAUKANTO DRAU

GIJOS mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalių 1 d., 12 
vai. dieną Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svet., 3133 So. Haisted St. 
Susirinkimas yra svarbus, kiekvie
nas privalo būtinai atsilankyti., k., sekr.

• a: ,s. ;• ‘r. 4 ,

para-Rytoj įvyks Tautiškos 
pi jos svetainėje, prie 35 th ir S. 
Union Avė. Vakaro pradžia 7 
v. vak.

Kviečiame visus, kas tik nori, 
linkimai ir draugiškai laikų pra
leisti. Jūsų Rengėjai

. e Kinoteatrų operatorių uni
ja skelbia, kad savininkai su
tiko pakelti algas 5% visiems, 
teatro prožektorių operatoriams. 
Jie gaus 
vaitėj.

nuo $75 iki $107 sa-

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,

AR JŪSŲ PEČIAUS VIDURIAI 
neišdegė? Jeigu jau yrą išdegę, tai 
aš galiu jums jį pataisyti, kad jis 
bus geresnis už naujo pečiaus vi
durius. C. PILKIS,
3336 So. Haisted St. Yards 6067

PARDAVIMUI KAMPINIS ta
vernas. Per daug metų išdirbtas 
biznis, arba priimsiu partnerį.

3464 So. Lituanica.
---------------7---------------------------------------------------------------------------

•PARDAVIMUI TAVERNAS 
biznis geroje, vietoje, išdirbtas 
daug metų. 919 West 35th St.

MAYW^0D APYLINKĖJ pirmą 
tartą pasiūloma turtas su mišku, 
calvos farma prie seno Roosevelt 
kelio, elektriką, arti 25,000 ketv. 
pėdų plotas. Kaina $675, $150 pini
gais, $8 mėn.

Kreiptis laišku Box 1072, 
1739 So. Haisted St. /

per

FURNISHED ROOMS — TQ RENT 
Gyvenimui Kambariai

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
mėsos marketas, geras biznis.
8857 Houston Avė., South Chicago,

Illinois.

NAMAS SU ŠEIMOS FARMA, 
gana dideli 7 kamb^i/u, lajti 
Washington Blvd., už visų miestų 
ribų, patogu į vidmiestį, elektriką, 
akmens kelias, mokesčių apie $18 
metams. Kaina $1875, $275 pini
gais, $24 mėn.

Kreiptis laišku Box 1073, 
1739 So. Haisted St.

RENDAI KAMBĄRYS, vaikinui 
arba merginai, visi įrengimai, ga
lite taisyti valgius. 7130 So. Maple- 
wood Avenue. »

PARSIDUODA LUNCH ROOM, 
Geras biznis. Priežastis—liga. Pa
matykite. 334 So. Western Avė.

RENDAI KAMBARYS, prie šva
rios šeimynos, be valgio.? 6916 So. 
Maplewood Avė. pirtnos lubos. 
Hepilųck 9285. . ,, ( j
—-------

RENDAI .KAMBARYS, 
na, gera transportacija,

sava va- 
na, ger& transportąpija, yyrui arba 
merginai. Radcliffe 5756.

RENDON FORNIŠIUOTI 3 kam
bariai, apšildomi, vedusiai porai 
be vaikų. 7257 So. Talman Avė.

--------------------------------------------------------------- , —U.^..4.. ------------------

RENDON KAMBARYS prie, ma
žos šeimynos, vaikinui arba mer
ginai. Blokas nuo Archer. Antros 
lubos. 4014 Briargate Place.

FOR RENT—-IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI gerai žinomas, buvusio 
Meldažiaus tavernas. 2244 West 
23rd Place.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su4 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

FURNITURE-FIXtURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA GASO ir anglių 

pečius ir vandenį šildo—Mokėjau 
$185.00. Parduosiu už $35. Kam 
reikalingas gera proga. 7119 South 
Francisco, 1-mas aukštas, ■-“* 
kaly.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

uzpa-

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
gerai išdirbtas, einąs biznis. Renda 
nebrangi. 2115 So. Haisted, Hay- 
market 9202.

TAVERNAS, GERA VIETA, pui
kios dekoracijos, pilnas stakas, 
gerai įrengtas nebrangiai, privers
tas parduoti dėlto, kad turi kitą 
biznį. 3017 West 63rd St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras biznis, priežastis—turiu, išeiti iš 
miesto. 3517 So. Haisted St.

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

PARDAVIMUI “NOBLE HOTEL” 
—24 kambariai, steam heat ir šiltas 
vanduo, priežastis nesveikata.

5 636 North State Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj, geras biznis, priežastį 
patirsite vietoj'. 3210 So. Halšted 
Street. '

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

5 AKRAI CENTRAL AVENUE 
pietuos nuo 95-tos gatvės, Oak 
Lawn, parduos toli žemiau esamų 
rinkos kainų, terminais.

Kreiptis laišku Box 1074, 
1739 So. Haisted St.

NAUJA, TIK KĄ užbaigta mūrinė 
bungalow—gatava įeiti ir gyven
ti. Turiu parduoti greitai,- nes tu
riu daugiau namų, kuriuos norit 
parduoti. 6607 So. Kilpatrick. šau
kite: BUTKUS, Hemlock 2310.

350 AKRŲ GYVULIŲ-KORNŲ 
farma 12 mylių vakaruos nuo Au- 

mylios -nuo kieto kelio, 
geri budinkai. Kaina $105 akras.
\ , Charles Steafbold, 

Big Rock, Illinois.
PARDAVIMUI arba RENDAI 

Brighton Parke, 4008 So. Maple- 
wood Avė. 2 flatų, 4 ir 5 kamba
riai, visi įtaisymais platus lotas, 
garažas, kaina $3,700, arba teisin
gas pasiūlymas. Priimsiu į mainus 
ką turite, perkant mažas įmokėji- 
mas. Telefonuokite Prospect 0176.

PARDAVIMUI 4 APARTMENTŲ 
plytinis namas—po 4 kambarius 
prie Emerald Avė., arti 31 gat.

GORDON REALTY, 
YARDS 4329.

2 FLATŲ PLYTINIS — 6 ir 6 
kambarių, karštu vandeniu šildo
mi, bungalow stogas, ąžuolo tri
niai, gera vieta, nebrangi.

6736 So. Campbell.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
katedž, geroj apylinkj, bargenas. 5 
kambarių bungalow Marųuette Par
ko apylinkėj, lotas 37 platumo. 
Priverstas esu parduoti. L. SIRUS. 
3553 So. Haisted St. Yards 5118.

BUNGALOW 5 KAMBARIŲ ply
tinis, garu šildomas, garažas, 30 
pėdų lotas. Bargenas. 7015 So. Ar- 
tesian Avė.

4 FL. MODERNIŠKAS MURO 
NAMAS, randasi arti Marąuette 
Parko. Parduosime už teisingą pa- 
siulijimą, taipgi priimsiu į mainus 
mažą namą. Morgečius ir nema
žiau kaip $2500. pinigais.

• Bizniavas naujas muro namas, 
štoras ir 3 flatai, gera vieta bizniui. 
Kaina tik $12,500, įmokėti $5000.

4 štorai ir 4 flatai gražus mūri
nis kampas. Randasi Marąuette 
Parke. Kaina tik $20,600, įmokėti 
$8000. 5 kamb. medinė bungalow 
ant muro pamato, apšildoma. Kai
na tik $3300, įmokėti $1000. 5
kamb. muro bungalow, randasi ge
roj vietoj. Kaina tik $4350, įmokėti 
$1000. Dėl informacijų kreiptis pas:

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St. Prospect 3140

59 AKRAI prie U. S. 30 kelio, 
arti Grovertown, Indiana. 15 kamb. 
namas. Bank barn garažas. , Kiti 
budinkai baigiasi. Pasidarysi gerą 
gąsdino stotį arba turistams kem
pes. Kaina $3500 .Terminai.
MOTZ, 4OT0 Drexel. Oakland 5262.

FORECLOSERIAI. Turi būt iš
parduoti labai greitai — Marųuet- 
te Parke, 10 flatų kampas. Labai 
pigiai, 6 fletų kampas, didelis bar
genas. $12,000. 4 flatų mūrinis,— 
ąžuoliniai trimingai $4,000. 2 fletų 
muro, apšildomas, $6,50d. 2 fletų 
medinis, gražioj vietoj — kaina 
$2,150. Turime ir daugiau gerų 
bargenų. 
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 W. 63rd St. antros lubos 
Tel. Prospect ’ 6025. Rytmečiais.

Teisingas patarnavimas.

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

MAINYSIU 100 AKRŲ be skolos 
farmą į namus. Farma 50 mylių ~ 
nuo Chicagos. Agentams komisija. 
Armitage 7949.

RENDAI FARMA, virš 200 ak
rų. Yra daug dirbamos žemės. Gra
žus miškas, sodnas ir įrankiai. Pui
ki vieta Massachusetts valstijoje. 
Tik viena mylia nuo miesto ir dir
btu vifj. Arti Lietuvių kolonijų.1 Ne
paprasta proga. Iš svarbios prie
žasties savininkė išrenduos atsa- 
komingai šeimynai labai pigiai. 
Jeigu manote pavasarį pradėti ūki
ninkauti, dabar geras laikas apsi
žiūrėti. šio miestelio oras ir Šalti
nio vanduo rekomenduojamas li
goniams. Dėl informacijų ra
šykite

NAUJIENOS,
1739 So. Haisted St. Box 1067 

arba Miss M. Steele, Barre, Mass.

MAINUI Į CHICAGOS nuosavy
bę 193 akrų farma, 66 mylios nuo 
Chicagos. 40 akrų prie vieškelio, % 
mylios nuo upės. Modernas namas 
ir budinkai, elektriką, gerai įreng
ta, geri gyvuliai. A. HORN, Ma
rengo, Illinois.

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—šunys—Paukščiai etc.
PARDAVIMUI LABAI GERA 

antru veršiu Guernsey karvė, su 
varšiu. 6801 So. Oakley Avė.

Tūkstantinės pirkėj 
ieško visokių pirl 
nio progų ir L t

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

SKAITYKITE kas 
j ienų 7-me puslapyje 
ified” skyrių, kur siųloma 
Įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukitos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at
vėpdami:

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chieago, Hl.

Nau



NAUJIENOS, Chlcagtf, UI '
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DR. P. GRIGAITIS KALBĖS APIE KARĄ, 
VILNIAUS IR LIETUVOS ŪKIMĄ

- » - ---------- - - -

Prakalbas Rengia L.S.S. Centralinė Kuopa, 
Mildos Svetainėje

Dar tik apie mėnuo laiko nuo 
prasidėjimo karo Europoje, o 
jau tenaitinis žemlapis pakeitė 
savo išvaizdą ir sujaudino vi
so pasaulio tautas su galimais 
įvykiais.

Grąsinimai, spėliojimai, bai
mė, slaptingos diplomatų misi
jos, suparaližuotas tarptautinis 
susisiekimas ... supainiojo pa
saulio normalio gyvenimo gy- 
jas. Rytojus pasidarė miglotas 
ir nepermatomas .... kur link 
šis karas veda, kiek jis pasi
ims aukų, koks bus jo galas 
ir kada? šie klausimai kutena 
kiekvieną širdį.

Mums lietuviams, opiausis

Šiandien Laidos
Kun. M. \ Mockų

Laidotuvės Prasidės 
1:30 vai. pp.

Šiandien Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse bus palaidotas kun. 
M. X. Mockus.

10 valandą ryto (rytoj) ve
lionio kūnas bus perkeltas iš 
J. P. Ridiko koplyčios, (3354 
S. Halsted Street) kur yra pa
šarvotas, į Chicagos Lietuvių 
Auditoriją. Ten apie 1:00 vai. 
prasidės laidotuvių apeigos. Po 
atsisveikinimo, velionis bus iš
vežtas į Lietuvių Tautiškas ka
pines, kur įvyks kitos trumpos 
gedulo apeigos.

Laidotuvių apeigose dalyvaus 
“N” redaktorius Dr. P. Grigai
tis, laisvamanis A. M. Mete- 
lionis iš Detroito, F. Abekas, 
kun. S. Linkus, V. B. Ambrose 
ir T. J. Kuchinskas. Trumpą 
dainų programą prižadėjo pil
dyti dainininkas Stasys Rim
kus.

Grabnešiai bus: John Yuk- 
nis, G. Davidonis, Albertas 
Thompson, Adomas Maskoliū
nas, Petras Kučinskas ir Alb. 
Laurutėnas.
Vakar Velionio Gimtadienis.
Jeigu velionis butų gyvas, 

vakar jis butų šventęs savo 
gimtadienį, taipgi vakar butų 
minėjęs savo vardadienį. Jo 
vardas buvo Mykolas ir vakar 
jis butų sulaukęs 79 metų am
žiaus.

Auka
Velionio kun. Mockaus laido

tuvėms p. Mary Ashmenckas 
prisiuntė $1.00 auką. Kitos 
“Naujienoms” priduotos aukos 
jau buvo paskelbtos.

VBA.

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

momento klausimas — Vilnius. 
Koks jo likimas, kam priklau
sys, kieno ir kaip bus išsprę
sta? Iš iki šiol gaunamų žinių 
aiškaus supratimo niekas ne
turi. O kiek spėliuojama ...

Kad bendrai pasidalinti šiuo- 
mi momentu kylančiais klausi
mais, Lietuvių Socialistų Są
jungos Chicagos Centralinė 
kuopa rengia prakalbas spalio 
(Oct.) 6 dieną, Mildos viršuti
nėje svetainėj, 3142 S. Halsted 
Street. Pradžia 8 vai. vakare, 
įžanga veltui. Kalbės Naujienų 
redaktorius Dr. P. Grigaitis. 
Kam rupi šis pasaulio sąjūdis 
— atvykite.

— Kvieslys.

Mokyklų Vaikai, 
Bukite Atsargus

Automobilistai, duokit jiems 
progą

Mokyklų dienos atėjo ir Illi
nois Automobile Club pataria 
atsrgumo priemones.

Žiūrėkite ir laukite besiarti
nančio trafiko, pirm einant 
skersai gatvę. Eikite skersai 
gatvę tik pažymėtose vietose. 
Laikykitės trafiko šviesų. Nie
kada Besivykite vaiko į gatvę. 
Nebėkite į gatvę pastverti bolę 
ar kurį kitą daiktą. Niekad ne
bandykite žaisli sale automobi
lių. Jei reikia eiti šalygatviu, 
eikite kairiuoju pakraščiu pri
siartinant į kairę trafikui pri
važiuojant. Niekad nesikabinė- 
kite ant automobilių, trokų ar 
gatvekarių. Bokite visų signalų 
Ir saugumo patrolmenų in
strukcijų. Priminkite savo, tė
vams ir draugams, kad važiuo
tų atsargiai.

Daug nelaimių būna dėl 
netikusių stabdžių

Illinois Automobile Club su
rinktos žinios rodo, kad šiemet 
įvykusios auto nelaimės dau
giausia įvyko dėlei blogų stab- 
džių (brekių). Kiekvienas mo
toristas žino, kad kartais gy
vastis tankiai priklauso nuo 
galėjimo greitai sustoti. Patik
rinkite savo stabdžius dabar. 
Vaikai vėl lanko mokyklas — 
duokite jiems progą.

• Policija ieško kaltininko 
ar kaltininkės, kuris ar kuri 
nušovė 26 metų Herbert Wolf- 
f’ą. Jo kūnas buvo*, atrastas 
garaže ties 145 Grand avenue, 
kur jis tarnavo už sargą. Kaip 
vakar Wolff ir jo jauna žmo
na ruošėsi švęsti pirmas vedy
bines sukaktuves. Policija spė
ja, kad Wolff nušovė nežino
ma, “juodai pasirėdžiusį, vidur
amžė moteriškė”, kuri pasku 
tiniu laiku sukinėjosi apie ga
ražą.

Vėl Padidėjo 
Pareikalavimas 
Amatininkų
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Reikia darbininkų įvairiose 
pramonėse

Darbo direktorius Martin P. 
Durkin praneša,> kad Illinois 
darbo samdos biurų praneši
mais yra žymiai padidėjęs tū
los rūšies amatininkų pareika
lavimas.

Daugiausia reikalaujama 
“are”, “tool” ir “jig” darbinin
kų, gaso ir are geležies suvi
rintojų, taipgi tekintojų ir ope- 
ruotojų “radial drill”, tekinto
jų ir Sriubų operuotųjų. Sam
dos biurai prašomi parūpinti 
unijistus ir neunijistus darbi
ninkus savo srityse.

Mašinų dirbtuvės pirmiausia 
reikalauja “die” ir “jig” darbi
ninkų. Liejyklos, tekstilės rei
kalauja “die meikerių”. Mašinų 
“tool meikerių” ypač reikalau
ja brangmenų ir flash light ir 
kitos elektros reikmenų dirbtu
vės. *

Samdos biurai Chicagoj
Bedarbiai amatininkai turėtų 

registruotis artimiausiame sam
dos biure, kurių yra visuose 
mięstuose. Chieagoje samdos 
biurai yra: 5306 W. Lawrence 
avė., 5690 N. Broadway, 4207 
W. ArnVįtage avė., 913 West 
Montana KL, 4812 W. Madison 
St., 175 w\Ąda St., 817 Ex- 
change avė., 453 W. 63 St., 
6760 Stony Island avė., 10307 
Michigan avė. ir 8605 S. Com- 
mercial Avė.

Legionieriai Pralei
do Chicagoj 15 Mi- 
lionų Dolerių
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Chicagos , Prekybos Butas 
(Assocįa.tion of Čommerce) ap
skaičiuoja, kad laike savo kon
vencijos Amerikos Legiono na
riai praleido Chicagoj apie $15,- 
000,000 -r~ viešbučiams, pasi
linksminimams, dovanoms, su- 
venirams, etc.

.VAKAR
(iTiCAGOJ

O Federalis teisėjas P. Sulli- 
van paskyrė 18 mėnesių kalė
jimo bausmę chieagiečiui John 
Joseph Cušhing, 1525 E. 71st 
Street. Nuteistasis išeikvojo 
$15,0Q0, priklausančių Mutual 
National Bankui, 7844 South 
Halsted st., kur jis tarnavo už 
klerką. Jisai prisipažino pralei
dęs pinigus arklių lenktynių 
lažyboms.

» G »
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o 1921 metais iš Pontiac re- 
formatorijos pabėgo* kalinys 
John Deuben. Jis buvo nuteis
tas kalėti 10 metų už plėšimą. 
Vakar, po 18 metų, policija su
sekė Deubehą Detroite, ir vėl 
jį suėmė. Jis turės grįžti Illi
nois valst-jon ir bausmę užbaig
ti.

G » ’ »

q Prie 31-mos ir Federal 
gatvių policistas James Micius 
nušovė 26 metų piktadarį, Jo
seph Holland. Nušautasis ban
dė nukauti taxi šoferį.

Doris Corwith iš Rock- 
ville, N. Y., naujoji Ameri
kos legionierių pagalbinės 
organižači jos prezidentė.
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Lenkų atstovai tariasi su vokiečių generolu von Blaškowitz dėl Varšuvos ati- 
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Traukia Teisman 
Du Buvusius 
Prokurorus

1 it" \

“Fiksino Alkoholio Bylas”
..................... ;

Federalė grand džiurė Chi
cagoj vakar patraukė teisman 
du buvusius to teismo proku- 
rorus-asistentus, Daniel D. Glas- 
ser’j ir Norton I. Kretske. Jie 
buvo apkaltinti “fiksinimu” by-; 
lų, kuriose buvo įvelti “būtie- 
gėriai” ir nelegako alkoholio 
gamintojai.

Kartu su prokurorais grand 
džiurė apkaltino ir tris kitus 
žmones, Anthony Horton, 
bondsmoną, Louis Kaplaną, ra- 
ketierių ir Alfred E. Roth, 
Chicagos advokatą.

Džiurė toliau tvirtina, kad 
Glasscr’is ir Kretske iš įvai
rių šaltinių ėmė stambius ky
šius.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

Užmušė Policisto Brolį

Hines veteranų ligoninėj pa
simirė 38 metų chicagietis Sam 
Capparel i, nuo 9165 So. Chicago 
avenue, kur jis užlaikė valgyk
lą. Keletą dienų atgal velionis 
buvo sunkiai sužeistas automo 
Lilio- nelaimėj, prie Avenue O 
ir 125th Street. Jis buvo bro
lis Maxwėll policijos nuovados 
leitenanto Louis Capparrelli.

a o o

O Prie Elston ir McLean 
gatvių, trokas užmušė 52 me
tų chicagietį, Joseph Swiatek, 
nuo 1900 Elston avenue.

o o G
Policija suėmė troko šo

ferį CarĮ Colby, nuo 260 W. 
65th Street, ir apkaltino jį ne
atsargiu važiavimų ir antros 
kategorijos žmogžudyste. Įva
žiavęs su troku į stulpą, Colby 
užmušė 21 mėtų merginą Mild- 
red Lanthier, nuo 6635 South 
Wabash! avenue.

šeštadien., rugsėjo 30, 1939

GRAŽUOLES REGISTRUOJASI
Viena iš Jų Atstovaus Lietuvius 1940 Automobi

lių Parodoj. Gaus Puikias Dovanas.
Gražuolės rinkiniai 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 tą vakarą. Dovanas skiria New City Furni- / 
ture Mart, kurių krautuvė randasi 1654-56 W. 47th St. 
Chicago.

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

sidedantį iš Dresser, Chest, inner springs mattress ir 
springsų — vertės $175.00.

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

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

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingą bankietą.

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

0 Mergaitės, tuoj aus jšpildykite “Naujienose” telpantį 
kuponą ir pyisiųskite kartu su savo paveikslu į “Naujie
nas” 1739 So. Halsted St.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

1 3 1
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11- - r • , »Vardas-pa varde ..................- .........................................
: ■ ’ ■ ' ■.

Antrašas .................................................................    ;
■ \ , •

: Telefonas ............   ............................... Amžius ..........

Aukštis: ...x^....pe<L*...........coliai. Svoris: . .............  sv. r
i , ■, • • /. . j (

Užsiėmimas ................    - •:
Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

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

Parašas

• Savo namuose, Suminite, 
vakar nusižudė 50 metų mote
riškė, Mrs. Minnie Kott. Ji per
kirto rankų riešus su dideliu 
“bučerio” peiliu. Gyveno adre
su 7640 W. 63rd street.

• Du jauni piktadariai, 20 
metų Joseph Scolere, nuo 1320 
Greenshaw, ir 21 metų Frank 
Russo, 1318 Fillmore avė., prB 
sipažino policijai, kad' jie pa
pildė 16 apiplėšimų.

[ACMĘ-NAUJIEN V Photo J
MMįįjįjįįįiilįįįįjjįlį^^Hitleris sveikina įgulą kuri# paskandino anglų s karo

pridustas iš Berlyno. NAUJIENŲ-ACME Telophoto
ST. LOUIS CARDINAL ir Cincinnati Reds beisbolo komandų pirmas susirėmimas. Laimėjo Reds.




