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Suomijos Atstovas Vyks į Maskvą
■ ■ ■■ . . • 1. ■ - • . < ■

STALINAS REIKALAUSIĄS RUSAMS 
BAZIŲ AALAND IR KITOSE 

SUOMIJOS SALOSE

Japonai mano, kad 
Hitlerio pasiūlymas 
taikos bus bergždžias

25,000 Rusijos kareivių antradienį 
įžygiuos į Estiją

HELSINKIS, Suomija, spalio 
—, Estija, Latvija, Lietuva...9.

Dabar ir Suomija sutiko pa
siųsti į Maskvą savo atstovą 
ir išklausyti, ko Stalinas iš jos 
reikalauja.

Suomijos siunčiamas Mask
von atstovas bus Juho K. Paa- 
sikivi, dabartinis suomių pa
siuntinys Švedijoj.

Tai Paasikivi . prieš dvide
šimt su viršum metų, būtent 
1917 metais, vyko į Rusiją, kai 
Suomija pasiskelbė nepriklau
soma valstybe. Rusijoj jos so- uostą Baltiški, o 1,000 į Dagoe 
verėnumas buvo pripažintas.

Rusų reikalavimai suomiams 
nepaskelbti. Bet numatoma, kad 
Stalinas reikalaus jurų ir oro 
laivynams bazių, gal būt ir ar
mijai bazių suomiams priklau
sančiose Aaland salose ir Ka-
relin pusiausaly. Suomiai turi se.

daugiau salų. Stalinas gali už
simanyti ir jų.

Tuo tarpu Suomija mobili
zuoja savo kariuomenę.

—X--X—X--
COPENHAGEN, Danija, spa

lio 9. — Estijos-Rusijos sutar
tis leidžia bolševikams laikyti 
Estijoje 25,000 savo kariuome
nės. Gaunamais čia pranešimais 
rusų kariuomenė įeis į Estiją 
antradienį arba trečiadienį. 
8,000 rusų karių maršuos į 
Hapsulą, kiti 8,000 vyks į Ąren- 
sburgą ir Oesel salą, 4,000 į

-.Ai. ’

Vokiečių kariuomenės dalis, kuri užėmė Varšuvą, prie vieno forto.
, A.' '' . V 1 •' '

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

TOKIO, Japonija, spalio 9. 
— Japonijos vyriausybės nuo
monė yra, kad Hitlerio pasiū
lymas taikytis busiąs bergž
džias.

salą. Dar keturi tūkstančiai 
bolševikų kariuomenės užims 
kitds strategines pozicijas Es
tijoje. Pasak dienraščio “Poli- 
tiken”, sovietų kariuomenė Es
tijoje bus sutalpinta viešbu
čiuose, mokyklose ir ligoninė-

PER LIETUVĄ SIŲS REIKMENAS 
VOKIETIJAI

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 9. — Dalis Lietuvių de
legacijos sugrįžo iš Maskvos į 
Kauną. Ryšium su lietuvių-ru- 
sų derybomis kalbama, kad Sta
lino vyriausybė nori teisės nau
dotis Lietuvos geležinkeliais ir 
siųsti Vokietijai juo greičiau 
karo reikmenų.

Straipsnis tilpęs sovietų vy
riausybės dienrašty “Izviesti-

v '’ij’' 

ja” smarkiai kritikuoja talki
ninkus ir pritaria Hitlerio tai
kos pasiūlymui.

Kitą, vertus, Italijos spaudo
je staiga pasirodė Smarkių ata
kų prieš bolševikus. Politikos 
stebėtojai domisi klausimu, ar 
tos atakos nėra ženklas, kad 
Italijos politika pasuko nauja 
kriptimi.

Dies komiteto doku 
mentus išvartė

Naciai mano, kad 
taika arti

VIETOJ KARO ITAŲAI KALBA APIE Italija stengiasi at-
PELNUS remti vokiečiu ir ru-

PARYŽIUS, Francuzija, spa- 
io 9. — Italai, bent tie italai, 
kurių balsas reiškia, ką nors 
šalies gyvenime, f ak tinai palio
vė kalbėję apie karą, apie Ita- 
ijos ir Vokietijos interesų ben

drumą.. Italai šiandien yra už
imti mintimi juo daugiau pi
nigų padalyti iŠ karo.

Padaryti pinigų iš karo ga
lina parduodant reikmenas 
;iems, kurie nori jas pirkti ir 
turi pinigų joms užmokėti. Ita-

lai nežiūrės, ar pirkėjai yra 
franeuzai ar kurie kiti.

4 Faktinai tilį šiomis dienomis 
franeuzų verslininkų misija su
grįžo iš Italijos ir franeuzai ti
kisi gauti pas italus kokių tik 
norės reikmenų.

O kai dėl draugingumo šu 
Hitleriu, tai. kalbamą, kad arti
moje ateity t»ks rezignuoti Ita
lijos generalio1'* .štabo viršinin
kui, genj Pariani, . kuris yra 
Italijos-Vokietijos kooperavimo 
šalininkas. /

remti vokiečių ir ru
sų užsimojimus Bal

kanuose
ROMA, Italija, vasario 9. —- 

Hitlerio ir Stalino politika, krei
piama Balkanų valstybėms do
minuoti, nepatinka Italijai. To
dėl Mussolinis aktyvai remia 
Balkanų šalių pastangas išlai
kyti 'savo nepriklausomybę. 
Mussolinis padeda Balkanų blo
ką organizuoti.

Lietuvos delegacija 
Maskvoje

Pereitą šeštadienį į Maskvą 
išvyko Lietuvos delegacija iš 
šių asmenų: Urbšio, gen. Raš
tikio, Norkaičio, Petkevičiaus, 
Krivicko, Vilimo, Montvilo ir 
pulkininko Rupšio.

Derybos bus vedamos dėl nu
statymo sienos pasiremiant 
1920 metŲ sutartimi. Taip pat 
bus paliesti saugumo —ir -pre
kybos klausimai.

KARO ŽINIŲ SUTRAUKA f
Sovietų I Rusija, vija tikslu išgabenti iš Balka-

General Motors kor 
poracija teisme

Čekas lakūnas už
mušė 67 nacius

MASKVA, -v
spalio 9. — Sovietų vyriausy-,nų apie 2,000,000 vokiečių ir 
bes dienraštis “Izyiestija” smer
kia talkininkus, britus ir fran- 
euzus, dėl pareiškimo, kad jie 
kovos iki . hitlerizmą sutriuš
kins. ‘Tzviestija” sako, tai esan
ti viduramžių nuotaika.

VVASHINGTON, D. C., spa
lio 9. — Dr, J. B. Matthews, 
kongresmano Dies vadovauja
mo ne-amerikoniškai veiklai ty
rinėti komiteto dokumentų pri
žiūrėtojas, painformavo polici
ją, kad naktį į sekmadienį ne
žinomi asmenys įsilaužė į pa
talpas, kuriose yra laikomi ko
miteto dokumentai. Paimtas 
nužiūrimų šnipų sąrašas.

Paskutiniuoju laiku Dies ko
mitetas tyrinėjo nacių 
munistų veiklą Jungt. 
jose.

ir ko-
Valsti-

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 9. — Vokietijoje reiškiasi 
stipri nuomonė, kad taika ar
ti. Šita nuomonė remiama dviem 
punktais. Viena — Adolfas Hit
leris yra ištiesęs ranką taikai. 
Kita — laukiama, kad prez. 
Rooseveltas paims taikytojo 
užduotį.

[Tačiau Washingtone prez. 
Rooseveltas nesako, ar jis ką 
darys nacių normas patenkin
ti.]

Paskendo suomių 
laivas

Įsakė skiepus prieš
lėktuvinei apsaugai 

sutvarkyti

fERSCHELLIN SALA, Ho- 
landija, spalio 9. — Suomių lai
vas Ingra, vežęs medį į Holan- 
diją, užgavo miną šitos salos 
apylinkėje ir paskendo.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 9. — Berlyno namų savi
ninkams įsakyta sutvarkyti 
skiepus, kurie yra paruošti kaip 
vietos miesto gyventojams nuo 
priešų lėktuvų atakų apsisau
goti. Tvarka turi būti padary
ta iki ateinančio šeštadienioi

LONDONAS, Anglija, spalio 
9. — Britanijos ministerių ka
binetas diskusuoja pareiškimą, 
kuris bus neužilgo paskelbtas. 
Pareiškimas paaiškins kokie 
yra britų karo tikslai. 

-- X—X—X--
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 9. — Premjeras Daladier 
antradienį kalbės per radiją. 
Manoma, jis atsakys į Hitlerio 
pasiūlymą taikytis.

—X—X—X—
WASHIN<GrTON, D. C„ spa

lio 9. — Valstybės departamen
to atstovas pirmadienį pasakė, 
kad’ Jungt,* Valstijos neims tai
kytojos rolės, nes 'npturi ne 
vienos kariaujančių Europos ša
lių pakvietimo tokios užduoties 
imtis. v

sugrąžinti juos į reichą.
f .■ —x—x—x— -
BUCHAREST, Rumunija, 

spalio 9. — Pranešama, kad 
daug naujos rusų kariuomenės 
siunčiama Lenkijon.

--X--X-- x—
WASHINGTON, D. C., i 

lio 9. — Paskutinėmis dį< 
mis pastebėti du nežinomos ša
lies submarinai Jungt. Valstijų 
vandenyse. Vienas tų submari- 
nų pastebėtas Floridos, o kitas 
Maine pakraščiuose.

--X—X—X--
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 9. — Vokietijos civiliniai 
gyventojai mano, kad taika vi
sai arti. Taip juos įtikino na
cių spauda ir kitokios propa
gandos priemonės.

SOUTH BEND, Ind., spalio 
9. — Pirmadienį šiame mieste, 
federaliame teisme, prasidėjo 
nagrinėjimas bylos iškeltos Ge
neral Motors korporacijai, trims 
jos pagalbinėms organizacijoms 
ir septyniolikai viršininkų. Val
džia sako, kad General Motors 
korporacija esanti nusižengusi 
Priėštrustiniam Aktui.

spa- 
eno-

Laivai atplaukė į 
Estiją vokiečių 

paimti

Nacių nuomonės pa
sidalinusios dėl 

x taikos

TALINAS, Estija, spalio
— Vokietijos laivai atplaukė į 
Taliną, Estijos sostinę. Tie iš
gabens Estijoj gyvenančius vo
kiečius į Vokietiją. Vokiečių 
Estijoje esama apie 15,000.

Švedijos spauda aiškina, kad 
Hitleris skubina pergabenti į 
reichą vokiečius iš Pabaltijo 
valstybių, pirm negu jas paims 
į savo gniūžtę Stalinas. Hitle
ris planuojąs taipgi išgabenti 
vokiečius iš Latvijos ir Lie
tuvos.

9.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 9. — Paryžiuje kalbama 
apie įvykį Prahoje, kur 67 na
cių atstovai ir čekas lakūnas 
žuvo minos eksplozijoje. Daly
kas buvęs toks:

Naciai girdėjo, kad Prahos 
aerodrome yra pakastų minų. 
Ryšium su tuo jie ėmė klau
sinėti apie minas čeką lakū
ną. Šis iš . karto pareiškė, kad 
nieko nežinąs apie minas. Vė
liau lakūnas pasakė, kad jis 
pakeitė savo nuomonę ir paro
dys kur minos yra pakastos.

Lakūnas ir būrys nacių at
vyko į aerodromą. Lakūnas su 
nacių buriu užėjo ant minos. 
Jos eksplozijoje žuvo pats la
kūnas ir 67 lydėję j j naciai.

Japonai norį, kad karas Eu
ropoje užsitęstų ilgiau. Jie tu
rėtų laiko sustiprinti savo lai
mėjimus Kinijoje. •

Rusai remia Hitle
rio taiką

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 9. — Hitleris siūlo tal
kininkams taiką. Pirm šito pa
siūlymo britai ir franeuzai yra 
pareiškę, kad jie kariaus iki 
padarys hitlerizmui galą.

Sovietų vyriausybės dienraš
tis “Izviestija” kritikuoja -bri
tų ir franeuzų pareiškimą. Esą, 
viduramžiuose ėjo religiniai ka
rai. Viduramžiuose vestos ko
vos eretikams naikinti.

Bet jos buvo bergždžios. Ug^ 
nimi ir kardu idėjų negalima 
išnaikinti, sako “Izviestija”. 
Negalima karu nė hitlerizmo 
išnaikinti.

Žada Balkanų šalims 
neliečiamybę

BUCHAREST, Rumunija, 
spalio 9. — Rusai ir turkai 
Maskvoje dar derasi. Neoficia- 
•ųs pranešimai betgi sako, kad 
rusai sutinka garantuoti Bal- 
kanį šalių rubežius kokie jie 
dabar yra. ,Be to, rusai užtik
rinę Rumunijos pasiuntinį Mas
kvai, kad jie gerbs Rumunijos 
soverėnumą ir neims jos teri
torijos (Besarabijos).

Vyriausias^ tei s m a s 
sutiko spręsti Darbo

Tarybos bylas

Japonai paėmė stra 
tegini kinų miestą

reo R H s,
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: '

Apsiniaukę; tarpais lietus; 
apystipriai pietų vėjai, pasikei- 
čią j šiaurės vėjus; saulė teka 
5:56 v. r., leidžiasi 5:19 y. v.

Daladier kalbės 
antradieni

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 9. — Prancūzijos premjeras 
Daladier antradienį įkalbės per 
radiją 8 v. v. (Chicagos laiku 
1 v. popiet)Laukiama, kad jis 
duos atsakymą į Hitlerio pa
siūlymą taikos.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 9. —- Hitleris pradėjo va
jų, kad talkininkai susitaikytų 
su juoi Vokietijos spauda, kon- 
truoliajam vyriausybės, varo 
tokią pat kampaniją, kdip Hit
leris. Tačiau pačių nacių tarpe 
nuomonės taikos x klausimu pa
sidalinusios. ~ *

Hitleris, kai kurie 'generolai 
ir kiti nacių viršilos nori tai
kos. Kitoje pusėje užsieniu rei
kėjui ministeris \ Itibben- 

BUDAPEST, Vengrija, spa* trop, Vokietijos policijos fvjrši-(i

HELSINKIS, Suomija, spa
lio 9. — Suomija pasiųs atsto
vus deryboms su rusais. Pra
nešama, sovietų Rusijos kariuo
menė koncentruojama Suomijos 
pasieniu..

TALINAS, Estija, spalio 9. 
— Vokietijos laivai atplaukė į 
Estijos ir Latvijos uostus vo
kiečių iš Pabaltijo valstybių iš
gabenti.

Uo 9. — Nacių atstovai, prane
šimai sako, veda derybas suolUlUJ CKmM/j Vvvicl UvljUdO OU|rvt*A V4C< H* IVkMUg* vu* BC 

Vengrija, Rumunija ir Jugosla-' dabartiniu momentu.

•r , t, W I ; f* ly ' ' l J- 'r' f ■ - X,’< M ’’ * < faffiZ ~

Naciai rodo didesnio 
veiklumo fronte

HONGKONG, Kinija, spalio 
9. — Japonai praneša paėmę 
Chungshan miestą, prie Can- 
ton upės, Kwantung provinci
joje. Praeity keliais atvejais 
japonai mėgino paimti miestą, 
bet kinai vis atrėmė juos. Da
bar ęhungshan paimtas, bet 
pats miestas pavirto į griuvė
sius dėl apšaudymo, pirm ne
gu kinai atidavė jį priešams.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 9. — Nacių artilerija pirma
dienį rodę didesnio veiklumo 
sektore nuo Saarbruecken iki 
Lūxembourgo. Vokiečių patru
lių veikla atrodė taipjau inten
syvesnė. Francuzijos karininkų 
tarpe keliamas klausimas, ar 
tik šitas kariuomenės judru 
rnaspėra pradžia didelio vt> 

ninkas Himmler ir jų šalinin-’kiekių ofensyvo, apie kurį bu
kai yra priešingi taikai bent vo nemažai kalbama ir kurio 

laukiama.

- Nacių artilerija pirma- Talkininkų karo tik
slai pilnai suderinti

LONDONAS, Anglija, spalio 
9. — Kalbėdamas atstovų rū
mams premjeras Chamberlain 
pirmadienį pareiškė, kad tal
kininkų, britų ir franeuzų, ka
ro tikslai yra pilnai suderinti, 
kad karo žygiai 
tartinai.

vykdomi su-

s
-f’4> k._/ *L V*' ", ;4' &

I

WASHINGTON, D. C., spa- 
io 9. — Jurtgt. Valstijų vyriau
sias teismas sutiko svarstyti 
tris bylas, kuriose iškeliami 
Amerikos Darbo Federacijos ir 
C.I.O. jurisdikcijos klausimai, 
Darbo tarybos įsakymas kom
panijai sugrąžinti pavarytus 
darbininkus ir Darbo Tarybos 
ginčas su Apeliacijų teismu.

Traukinių nelaimėje 
Berlyne žuvo 20

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
’io 9. — Sekmadienio vakare 
susidaužė Berlyne du pasažie- 
riniai traukiniai. Dvidešimt 
įmonių žuvo nelaimėje.^ Dau
giau sužeistų. 
. . . ■ '■■■' ■■ .... . ■ ■ ' ..... ....... 1

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

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo 8 vat 
ryto iki 8 vaL vakaro.

♦ —NAUJIENŲ ADMIN.
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KELIONE J AŠARŲ KLONI IR KITI

Numeris 13
AĮąno ir nervai nurimo hJ 

plaukai ant galvos sugulė—-ap
rimau. Bet tas sėdynės nume
ris 13-tas vis ramybės neduo
da,—kas nors turės atsitikti ir 
jeigu ne šioje jcejlionėje, fai 
pačiame YVyoinmg klonyje. 
“Kas nors turės atsitikti”—vir
to mano sąžinės Šukiu.

Jau ir Wyoming klonyje. 
Jau ir Jermyn viešbutyje, ir 
vis nieko blogo—laimė, lyg 
angelas sparnuotas globi čia 
visus, šeštadienis, 'birželio 25

d. Viešbučio prieangyje laiptai 
pasisuka, po įkąirpi aukštyn; 
lipom jais. Antros lubos. Du
rys vėl po kairei į Green Room. 
Viskas po kairei,—mąstau sau. 
“Po dešinei”=-^sųskam,ba mano 
vaidintpveje ;lyg kokia “vais- 
kava” komanda. ’

Sėdžiu po dešine puse sve
tainės. O. ’K. sėdynės perą .nu-' 
meruotos, laisvai atsidusau, 
ramus.

f

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 Pėtnyčiąj 

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

RAŠOMAS 
MAŠINĖLES

VISŲ IŠDIRBYSOIV___
Parduoda,/ 

Taiso, Rendųčja 
Maino Rašcffnas 

Mašinėles 

515.00 
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

W AGNER
TYPEWRITER SALES 

AND SERVICE 
3712 S. Western Avė.

Prie Archer Avenue
AL DARAS,' lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., ketvirtad. ir 
šestad. vakąrąis iki -9 vąl.

Tel. LAFAYETTE 3534

Kuf mes .esame—ąš klausiu 
savo’ goręąnęa pusės. & .ątsąko' 
rūsčiai. Ta jauna .romantišku; 
pora prasitęs nakties «kedumė- 
je tau įpiegoti tnęlęidQ, ttad da
bar nė pelnai, įkur Ęsa- 
me A. T. iKonfąręp--
ei jo j e,—ji .man atšovė.

Na, galvojau jo3 įtaigi 
be, aš ,nemiegojęs visą inflktį•? 
Bet kitą .naktį romanso pohųs,? 
tai aš busiu (ramus- iKas įbuvo 
veikiama ir kalbama Šioje (pir
moje kongreso tkcutf erekcijo
je—neatmenu.
Pirma Nokti 'W;ywning Klonyje

Po visokių .ceremonijų, -svei- 
kinimosi su jau seniau sulik
tais pažįstamais, ir vėl nau
jais sutiktais šiame klonyje 
žmonėmis ir / po užbaigimo 
Pirmos Kongreso Sesijos, lei
domės į miestą pasidairyti, 
kas dedasi, šiame klonyje. Ka
dangi alkis ir skilvio .rūstumas 
ardė visokią ramybę ir j a- 
kan trumą, (tai nusprendėme’ 
eiti į valgyklą, kad tuos nesma
gumus apmalšinti. Priėjome 
prie gražios valgyklos durų; 
štai durys pačios atsidarė. Na, 
manau sau, pirmas stebuklas 
Wyoming klonyje. Įėjus pro 
duris jos ir, vėl užsidarė. Ir

NAUJIENOS, Chicago, UI.
Centraiiiuo Sta-w e j, KAUNAS.—.Centraiiiuo Sta-

, .AjB JL^B^ClUlVOS tistikos biuro žiniomis, per pa-
}

•‘k AUNAS. — Norintieji, bet 
negalintieji dalyvauti švento
sios ^geležmkeįio (tiesimo Darbo 
Taikoje, sumanė savo lėšomis 
tai idėjai prisidėti ir kaikutie 
pradėjo siųsti pinigus sumany
tam specialiam Darbo Talkos 
Fondui, š omis dienomis gau
ją ’litų iš Lietuvos minist-! 
rp Vąšių^tone pulk, žadeikio, 
įkui^ palydimujame rąste rąšo: 
‘Dėl suprantamos priežasties 
negalėdamas į Darbo Talką at
vykti, siunčiu nors 100 Lt Tai- 

i uos reikalams. Belikęs mums 
; siaurutis Lietuvos pajuns ture
lių virsti grąžinusiu Baltijos ju- 
■ (tos pakraščiu, sujungtas su vi- 

SU jkrąštu moderniais keliais,
1 jęi lietuviai Jikrai vertina paju- 

rį '

skutįnius 18 metų Lietuvoje 
butą 24,515 gaisrai, kuriuose 
sunaikinta turto už 185 milijo
nų litų. Nuo 1918 iki 1938 m. 
gaisruose žuvę apie 400 ir su
žeista 1800 žmonių. Pernai Lie
tuvoje butą 1496 gaisrų, iš ku
rių 202 miestuose, 1291 kai
muose. Pernai gaisrai padarę 
8,896,400 litų nuostolių.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

TeL Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad., Penktadieip
4143 So. Archer Avę.

' TeL Lafayętte 3650

KĄUNAS. — Kadangi šieipet 
rugsėjo 8 d. tautos šventė vie
šai nešvenčiamu, tad Estijos 
kariuomenės vado gcn. Laido- 
nerio vizitas Lietuvos kariuo
menės vadui gen. Raštikiui ati
dedamas vėlesniam laikui.

<5AKIU SPECIALISTĄ'

—»M|„l|iy f f JIII UUJĮI. U  į .. .

URANE COAL COMPANY
5882 ,So. Long Avenue .

S >' Telefonas POįkTSMOUTH 9022 -
POCAHONTAS Mine Run iš gerįąųąių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau .......  :............ ■
PETROLEUM CARBON COKE $7-40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

šaįęs Jax .ekstrą.

—hii—,^n——I !■—MM—I !■—■■■ ~

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4M5 SO. ASHLANĮP AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ilęi 8 

vak. Nędėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: Y4HDS 4787 

Namų Tek: Prospect 1939

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.

DR. RRUNO I.
ZTTBPTCKAS

GYDYTOJAS IR rfffRĮPRG.<*
2808 Wesf 63rd St

VALANDOS’ 2—4 nonie* ir 7—f 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonai HEMLOCK 1111

KAUNAS. — .Rugsėjo 18 <1. 
Šaukiamas olandų “Phillips’7 
radįjo atstovybė-beudrovės su-1 
sirįhkįmąs, kurs patvirtinsiąs 
savo valdybos nutarimą steigti' 
Lietuvoje pirmąjį <radijo apa
ratų fabriką. Be to, teko patir
tį, kad Pramonės ir prekybos 
departamentas yra gavęs p ra-

,;<AUJIiPNV-AOĮfię Tęlęphoto ?
3U1 Dicfkay sveikiną MdUte iBeąrsęn ,(.pb fięšmeL), 

įkuTis yrą .pąąižyjnėję? iheishglmmkaę.
f." »n .I.'t' I. i■ J' ...I C'1, f "“H t fl**■!

, ' ' " ' , ' j

į Jermyn \yieSbiulį-^k vCil ’ląip- 
tąi po ikąireu -clurys ,pp 'kairei,i 
sėdžiu ipo <deŠinėi.

Auto Ą. fc. Kongreso iKo.n-^ ^o-.c_ v_„ 
jfcrąucijps sesiją. J&ią (vjfikąsršymy leisti įsteigti faneros fab- 
ąlrųdo {Q. K. įBrądžipje vvajį riką.

I|l-|,i|-|ll^.^» iį,.......^į.r , ,, hĮįh ,K'.' "J1!'*1’

:kas čią tas <durjs dabinėjo? 
Manau sąų, gal visos Wymning 
įklopio durys tqkiQS ęivilį^ųo-Į 
Josi, >kad svečiams atvykus j; 
SLA seimų (patarnaują. Susė-i 
dotme prie švarių sją-lų visai? 
ibąjuriškai. čia mums vienas 
iš patarnautojų pakiša po kaž
kokią programą, mat, čia bu- 
Ją yisokįų valgių sąrąšąs. Vė
liau prieina gražuolė panelė 
įr su malonia šypseną prade
da kalbėti aiškindama maisto 
ypątybes. Paėmus musų pasi
rinkimo sąrašą, atsiprašė ir 
nuėjo pas virėją. Prie stalo, 
kur mes sėdėjome, pastebė
jau padėtą gražią korčiukę su 
užrašu Miss Yanulevich. Su
grįžus tai gražuolei jau .su 
maistu, skilvis, rodos, pradė
jo (kvatoti, nes maistas atrodė 
gana gardus. Iš tikro maistas 
buvo skanus. Vėliau ’ ta Wy- 
oming klonio g^ažiicld' sugrįš
iu paįs mūs, į£, W^vfį^drąšinę^ 
paklausiau jos, 'ar ji kartais 
nebus lietuvaitė. Atsakymas 
buvo, — taip, Yenulevičiutė.’ 
Mandagi lietuvaitė. Maloni mė- 
dynąkė jaunuolė. Nereikia ste
bėtis, kad maistas buvo toks 
skanus.

atrodo K« Pradžioje w>uį 
upąs .buvo gaua ^geras. lų vi
sų čia butą gerokus burj s, ir; 
visi atrodė geri demokrali,;os! 
šalmiukai. Dr. Montvidas piv 
mininkavo. ča daktarui buvo 
pastebėti, kad jis į šį ašarų 
klonį atsivežėm du švarkus, ir' 
kad šį sekmadienio ryta dak-

■ » ........... ..................... ........... .. —— ■■■ , ,

(taras yra' apsivilkęs ne tuo 
švarkų, kurio kišenėje yra 
skundas prieš komunistus" 
Daktaras klaida atitaisė: pa
kaitė švarką ir skundą surado.

(Bus daugiau)

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimai 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas'
Palengvina axių 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 akys 
atitaisomos,
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v \ 
Nędėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso 
be akinių. Kainos pigiau k’aij 

yirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

t
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COPR. NEIDLECRAFT SERVICE, ING

JIFFY CROCHET AFGtHAN PATTERN 2293
No.- 2293 — Mėgstąs Ąfghan.

ŠAUKIT CALUMET 0969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

SUPPLY OOMPANV *«>‘ *»«•
10 West 18th Street

Į vakarus nuo State Street
Ir musų patyręs inžinierius ątyąžiųos ,į jųsų 
n?r'us ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na- 
ąpšUdymo rpikmehų (plant) .ga
ru arba karštu vąndeniu .šildomą,
•’ercikįa ntyigų Įmokėti—-36 mė
nesiai »šmM;ėU*'įui—žprną ,paty- ; 
kanų kaina. (Lietuvis salesmanas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE.
■■;; ;r ^' taNĄ ir nakt!
Vjši Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. ' 
4447 South Fairfield Avenue

Telefoną. LĄFAYETTE 0727

koplyčios visose

UMl O U ĮDM

Klausykite musų vradįo programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 40:00 vai. ryto iš W. H. L P. stotięs (1480 K.) 

ąu POVILU jftALTIMIŲRU.

*

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

4 i J I ,» į • ( f t j , tLIETUVIAI

ĮKiti L^iiyiai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadięniąįą tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth <3M 
Rez. Hyde Park 339*

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskvnw seredomis ir suh^tomi*

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 2421

KITATAUČIAI
8

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. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Keuvzood 5107.

,DR. ĘERZMAN
J rusuos > • 
'‘Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi« 
rųrgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietąisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 IV. 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 3110
Rezidencijos telefonai:

Superipr 9454 ar Central 7464

i

i'j' ,"?»

f

Phone Yards 4908

Adresas.

Miestas ir valstija

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

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT p$PT., Nq.
| 1739 So. Halsted ft* ChjcafO, Ity

čia įdedu 10 centų ir prašąli atsiųsti man Pavyzdi No.

I Vardas ir pavardė

Yards 1139
Yards 1138

J. LIULEV1ČIUS
4348 S. Galifornia Avenue Phqpe ;Ląfayętte 3573 
——   -—-r

I. J. ZQLI' FUonę Yftrde 0781
1646 46th Street ' Ywd* 07811

S. P. MAŽEIKA
5aų> JUitiiftpięa Avenue

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

Kai pąsivalgę .ėjome |pro du 
.ris, fai jos ir vęl pąčios atsi 
(darė, ir mes jau gatvėje.

Pasidairę kiek gatvėje daug 
Ką nepastebėjome, išėmus tik 
Kalnus ,įš visų keturių miesto 
pusių, jokiame klonyje .nak
tinė Jaiusa .pirmiausia išskečia 
savo sparnus, .tad ir męs nu
sprendėme eiti .pailsėti, kada 
^kilvys turėjo dirbti viršlaikį.

Slogutis
Kritus į .lovą, vyks .greitai 

užsidarė, ir dienos įvykių są
skaitą padarius, svajonės din
go nakties gilumoje. Daina 

ssako.: “Naktis svajonėmis pa
puošta”. Bet šita ųaktis šianie 
klonyje buvo yispkiaįs sap
nais pamargintą. .Qąi būt, tai 
todėl, kad skilvis sunk'ąi ture-* 
jo dirbti ir jausmauis ramybės 
nedavė.,

Štai mąnc supurto manp 
geresnioji pusė. Aš pašokau iš 
baisaus sapno. Ji sako, -kas tau. 
yra, kad taip gaigčioji miego
damas, tartum skęstumei ban
gose. Sapne aš, mat, begau nup 
kažkokio žvėries, kuris buvp 
panašus į ežį, -bet didelis, kaip 
verbliųdąs. Gerai, kad Juvaų 
priLudintas, kitaip ,gąl bučiau, 
iš lovos .per langą iš .baimėj 
iššok’ęs.

Nors visas virpėjau iš bair. 
mes, bet kiek nurimęs ir yčl 
nuskendau nakties gilumpję.

Nedėlios rytas. Dievnamių 
varpai visur suskambėjo. Tas 
išbudino ir mane iš miego.

Pašokau lyg kad nežinoda
mas, kur esu. Tikros gyvybės 
jausmai sunkaus miego dar 
buvo suparalyžuoti. Išsihlaivęs 
ir jausmus atgavęs, po viso
kių rytinių mankštų ir pasi
puošimų vėl į valgyklą. Patam

/NARTAI '
OhĖGHigJPS.
■Gicerp 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi-

Imas Dieną 
ir naktį.

_ TURIME

____ MIESTO
DALYSE

KOPLYČIAS 
VISOSE MIES'

LAGHAWICZ ir SUN^S
2314 'Węat 23r<i Plapę ' ' > Phone Canal 2515

42-44 £agt Strool Vėl. PoBnum U7.
—-"J--.  " 4 U" ' VIII".'II ' .'»Į ................ 11 " —"■■■■' >U'...................

AUJERT V. PETKUS
4704 So. Westeru 'Phone Lafayette 8024

^307 Lituanika Avenue 
pr*s!—

ANTHONY B. PETKUS
,6834 ,So. WesteĘp Ąvę. Pho.pe .Grpyęhill 0142 į

' 1410 Sįoųth 49Jįi Coiįrt Cicero phope Cicero 21Q9

Phone ' CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedel. pagal sutartį. 
Ręz. 6631 So. Cąlifornįa Avenue 

Telefonas Ęepublic 7868

Dr. Charles Segai
OFISĄ S

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 vąL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
vaiąndai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Virglnia 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4J57 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 
ir nuo 6—8 vai. vakaronuo

8939 SOUTH CI4AREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M.

< Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damęn. Ęęmlock 6699

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

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

Telefonas SįEELEY 7330
Namų .telefonas Brunswjck 0597

Office and Res. Pbone Caiumet 747? 
Office Hours: 2-4 p. m 7-8:30 p. tp

DR. ST. NA1KELIS
Pbysician and Surgeon

3261 So. Halsted Streeif
—-—.. —......... ....—.....

TeL Yards 3141
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, J įkl 

4 ir iki 9 
Pirpiądienįąis: 2 iki 4 ir 7 Ud •

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir 

3343
Akinius Pritaiko
S. HALSTED ST-

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVIS’

- Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 11

Rez. Teleplione PŲAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas XARDS 9813.

pagal sutarti.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, niinoii
1664 W. Madison St 

TelętonM MONROB «7«1 
Valandos: 9 ryto iki f vakaro ' /

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hycįe Pąrk 3395

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"
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PASKUTINIS TURKU RUSU KARO 
INVALIDAS LIETUVIS

NUOSTABI 60 ŠEIMŲ RESPUBLIKA 
STOKHOLME

apie šitokius kooperatyvinius duonos griežinėlis, kiekvienas 
namus, kur neturtingos šeimos medžiagos gabalėlis, kiekvienas 

1 • — * * — - —A-J * A. J z-1 4 l X « « » rs Lllpietų pigiai ir patogiai susi
rasti sau pastogę. “L. ž.”

Žmogus pergyveno 4 carus ir maitino 1863 m. 
sukilėlius. Lietuviai atakavo Plevnos tvirtovę. 
Pragyveno apie 100 metų ir niekad nesirgo.

prašyti pensi- 
atitinkamoms

prašymį ir 
kurių matyti,

Prieš kelias dienas iš Žaslių 
valsč. į Kauną atėjo beveik 
šimtametis senukas Stanislo
vas Markevičius 
jos. Markevičius 
įstaigoms įteikė 
dokumentus, iš
kad jis yra turkų rusų karo 
invalidas. Senukas gana ilgą 
laiką gavo iš rusų valdžios ne
didelę pensiją, bet prieš Didį
jį karą jos nustojo.

Turkų rusų karas buvo d au

augęs vyras—apie 21—22 me
tų.

Pats ponų įsakytas Markevi
čius sukilėliams į mišką gabe
nęs maistą. Matęs, kai ‘‘Žalio
ji armija” darydavo įvairius 
muštrus. Nemaža dalis sukilė
lių kalbėjusi lietuviškai. Jiems 
teko komandą davinėti lietu
vių kalba. Trakų—Žiežmarių 
—Žaslių apylinkėse sukilėliai 
dažnai kovodavo su rusais. 
Jis vieną tokį mūšį matęs sa-

NAUJAS KELIAS SUTVARKYTI SOCIALINĮ 
GYVENIMĄ

‘ 1' . t 5 . 1 . .

Dabar moderniškose ir kul
tūringose šalyse vidutinysis ir 
darbininkų luomai miestuose ir 
miesteliuose į dirbančiųjų eile.^ 
siunčia ir vyrus ir moteris. To
dėl nuo to laiko, kai ištekėju
sioms ’ moterims vis dažniau ir 
daugiau tenka dirbti už šeimos 
ribų, kad padėtų vyrui išlaiky
ti šeimą, visame pasaulyje at
sirado nauja problema, kaip su
derinti moters darbus už šei
mos ir pačioje šeimoje. Ypa
tingai daug apie šią problemą’tuvė. Kiekvienas šių namų gy- 
rašoma Skandinavijos valstybė- Ventojas gali apsispręsti, ar jis

Ir šiai problemai išrišti valgys restorane, ar užsisakys 
, nema- valgi iš centralinės virtuvės, ai 

pasigamins savo buto virtuvė*, 
je. Restorane galima gauti pa*

1 III KlJ 1 U?»l£ Kdldo UU V U UU U“ | ”

giau kaip prieš 62 m. To karo vo apylinkių pamiškėje. Jų ge lr g)al mal 
dalyvių musų krašte dar vie- kaimynas Matusevičius„nuko-lskandinavjjoje padaryta
nas kitas yra, tačiau invalidų, V2S 3 ar 4 rusus. Apie jį buvo 
dalyvavusių keliose atakose ir(kalbama kaipo apie drąsiau-

■■ \
■ "A
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žinant skolą, grynais pinigais 
turi įmokėti -tik tiek, kiek jis 
per metus užmoka už bufo nuo
mą. šiame milžiniškame namo 
iš viso. įrengta 60 butų įvai
raus dydžio, pradedant dviem 
baigiant keturiais kambariais., 
Nuomos pinigai taip iškalki!-.' 
liųoti, kad padengia visas iš
laidas, ir vis dėlto išeina pigiau, 
negu samdant privatiškus bu
tus. Apatiniame aukšte įreng
tas restoranas ir centralinė vir-

ža darbo.
sužeistų, gyvųjų tarpe be Mar- šią tos vietos sukilėlį. Pasak Ypatingai įdomus bandymas brangius-valgius ...
kevičiaus, tur būt, jau nėra, senuko, lietuvių liaudis' kai isspręsti šią problemą yra at-
Senukas sako, kad jo kovos ^ur ėjusi kartu su dvarinin- liktas Stokholme. Kaip pasku-
draugai jau seniai nukeliavę kais, nes jiems ponai žadėjo tiniai Stokholmo gyventojų da-
. v. .. i rliiz.fi Gamines X7«liraii ziilr 11511 no trinini v’zirlr. oin minetr, rl n 11 rriri 11j amzinastį. Markevičius papa
sakojo daug įdomių smulkme
nų, liečinčių Lietuvos gyveni
mą daugiau kaip prieš 80—85 
metus. Jis yra kilęs iš Žaslių 
valsč. Šakaldubių kaimo. Pats 
savo akimis matęs 1863—1864 
sukilimą. Tada jau buvęs su-

<

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Lietuvos Mote

rų Taryba išleido atsišaukimą, 
kuriame be kitko sakoma: “Lie
tuva pasiskelbė busianti neutra
li prasidėjusiose milžinų grum
tynėse ir yra pasiryžusi tą ne
utralumą griežtai saugoti. Tai 
nėra lengvas uždavinys. Visa 
Lietuva turi susikaupti didžiau
sioje rimtyje, o jos vaikai pri
valo visus darbus, veiksmus ir 
mintis nukreipti ; valstybės va
dovybei talkon. Bukime darbš-

sudėvėtas drabužis, kurio ra
miais laikais galėjome ir ne
branginti, nelaimei ištikus gali 
labai ir labai praversti. Sesės, 
galvokipie ne vien apie save, 
bet ir apie kitus. Atsisakykime 
įki šiol turėtos prabangos ir 
pratinkimės karo meto sunku
mams. Ne asmeniškiems reika
lams sudarinėkime atsargas, bet 
rūpinkimės apie kariuomenei 
reikalingų daiktų atsargos padi
dinimą.

“Sesės lietuvės, nedelskime 
sudėjusios rankas ir nesakyki
me, kad valstybės sagumo rei
kalai musų neliečia, kad tai yra

■ vyrų ir 
moterų, vadiį ir valdinių gyvy-

čios ir taupios. Musų rankose ai yra V1S^ ietuv,M 
šeimų ūkis. Jį tvarkydamos ne- 1 
užmirškime, kad* kiekvienas bes reikalas.”

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

SELEMONAVICH 
KRAU-

F.
SVETERIŲ
TUVfi ATDARA KAS
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS
Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET

CHICAGO, ILL.

Pasaulio čampionato
RODEO

Spalių 12 iki 29-tos
Dalyvaujant

BUCK JONĖS 
ir jo arkliui 

“SILVER”

Chicago Stadium
Vakarais 8:30. rytais šeštadienį 
ir sekmadienį 2:30 v. p. p. įžan
ga 40c, $1.10, $1.64, priešakinės 
sėdynės $2.20 su taksais. Tikietus 
galima gaut! 65 W. Madįson St., 
Stadium Grill, 1800 W. Madison 

Street

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas’* arba tiesioginiai, 

adresuojant:

U 99

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti kef 
jį skaityti?

Net kunigai pagislėpę. jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jį į rankas 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa-, 
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių] įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS”

ia, bet visi mSgsta

pasislėpę J j 
javo parapi-

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra vistį^ išdirby sčių naujutė
liu 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, 
kainą už 
šia dalį
GALITE

PILNASpagal skonį ir kišenę. Kad kiek
viena šeima galėtų pati sau 
valgį gaminti, virtuvės įreng
tos labai moderniškai. Kiekvie
nas butas turi savo atskirą vo
nią su šiltu ir šaltu vandeniu 
dieną ir naktį. Taipogi gyven
tojų patogumui namuose įreng
ti keli liftai.

Labai svarbią vietą šiame 
bendrajame name užima vaikų 
darželis, šiame darželyje su
jungta ir mokykla priešmokyk
liniams vaikams. Taigi tėvai 
turi garantiją, kad jų vaikus 
prižiūri ir saugo gerai pareng
tos auklėtojos. Vaikai padali
nami įvairiorpis grupėmis pa
gal amžių, kiekvienai grupei 
paskiriant atskirą patalpą, kad 
tokiu budu butų galima prįsp 
taikyti prie kiekvieno vaiko sa
vybių. Ypatingai |iurima į tai, 
kad vaikų daržely' jokiu budu 
nenutolintų . vaikų nuo tėvų, 
nes šis bendras' namas neturi 
tikslo šeimas dalyti, o jungti. 
Todėl tarp vaikų prižiūrėtojų 
ir auklėtoji/ ir motinų yra glau
dus bendradarbiąyimas. Papra
stai dienos meti/' vaikai esti 
darželyje, o vakare ir nakties 
metu pas tėvus. Bet jeigu tė
vai nori, vaikai gali pasilikti 
ir nakties metu darželyje, nes 
ten yra įrengti puikus miega
mieji kambariai, šia galimybe 
pasinaudoja motinos, kurios tu
ri eiti nakties darbus. Taipogi 
šia galimybe naudojasi ir tie 
tėvai, kurie išeina į teatrus, 
kino arba į svečius.

Prie namų yra 'didelis ir la
bai gerai įrengtas žaislų so
delis, kur vaikams yra pakan
kamai saulės ir oro ir kur jie 
gali žaisti tiek, kiek nori, jei
gu jie nori užlipti ant namų 
stogo ir tas patogumas jiems 
suteikiamas. Ant stogo yra į- 
rengta puiki žaislų aikštė su 
smėliu ir daugeliu budelių pa
sislėpti nuo saulės.

Taigi, Stokholmo šios savo
tiškos “respublikos” gyventojai 
iš tikrųjų gali sakyti:

— Tėvas dirba savo darbą, 
motina savo, o vaikai yra ge
rai prižiūrimi ir auklėjami.

Kai vakare tėvas ir motina 
pareina iš darbo, jiems terei
kia tik keletas žodžių pasaky
ti per telefoną ir prasideda šei
mos idilija: jų vaikus tuoj at
gabena j butą, Vakarienę at
neša ant stalo ir patiekiami 
švarus, išmazgoti baltiniai. Jei
gu kuris nors šeimos, galva no
ri pasikalbėti su savo pažįsta
mais, tai tas atlikti jam labai 
lengva ir paprasta: liftu nusi
leidžia, į restoraną, kur malo
niai prie kavos ar vyno stik
lo praleidžia valandas su savi) 
pažįstamąis. Toks yra gyveni
mas ' Šiame moderniškajame 
Stokholmo name.

Nereikia būti- nei pranašų, 
kad pasakytum, jog netrukus 
Stokholme tokių namų atsiras 
visa eilė. Jais susidomėjimas 
yra nepaprastas. Bet šis šve^ 
dų pavyzdys užkrečia ir kitas 
tautas. Ir kituose kultūringuo
se kraštuose galvojama

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

ISSIMOKETT 
P VE JUS ME^US.

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.

' - "i — i
duoti žemės. Vėliau sukilėlius viniai rodo, šio miesto daugiau 
kazokai labai persekiodavę ir kaip 25% moterų uždirba duo- 
kardavę.

Markevičius gana ilgą laiką 
tarnavęs rusų grenadierių pul
ke. 1877—1878 kilus turkų ru
sų karui, jis dalyvavęs keliuo
se mūšiuose. Su arkliais tekę 
plaukti per plačią Dunojaus 
upę. Grenadierių pulke be 
Markevičiaus tarnavo dar 18 
lietuvių.—Musų tautiečiai rusų 
karininkų buvo labai vertina
mi, kaip drąsus kareiviai. Ata
kuojant Plevnos tvirtovę 9 lie
tuviai buvę nukauti. Markevi
čius dalyvavęs keliose atakose, 
buvęs net 3 kartus sužeistas. 
Netekęs kairės rankos 3 pirš
tų, o per 
kulipka.

Senukas 
Lietuvos 
prieš baudžiavos panaikinimą. 
Jis pats su savo giminėmis ei
davęs baudžiavą ir tarnavęs 
ponams.

Prieš 70—90 m. jis pažino
jęs daug senų žmonių. Tada 
kaime sutikti 110—120 metų 
žmogų, nebuvo didelė reteny
bė. Jo senelė gyvenusi, apie 
115 metų. Tada žmonės ma
žiau pykdavę, dirbdavę ilgai 
ir sunkiai, mažai miegodavę, 
bet ne taip skubėdavę. įvairių 
gardumynų, saldumynų ir to
kio maisto, kokį dabar mies
tuose žmonės valgo, to laiko 
kaimas beveik nežinojęs. Kai
mo valgis buvęs labai papras
tas .— rupi ruginė duona, bul
vės, kiek mėsos ir daržovių. 
Tik tris dienas per savaitę 
darbininkai gaudavo mėsos ir 
tai tik darbymečio metu.. Pas
ninkauti tekdavę apie 10 sa
vaičių. Pasninkas būdavęs 
sai sausas, nes darbininkai 
gaudavę nei kiaušinių, 
sviesto, nei pieno. Tais laikais 
žmonės mažiau ir sirgdavę. 
Tik epidemijų giltinė išpau- 
davusi ištisus kaimus, bet 
šiaip, jeigu epidemijų nebū
davo, žmonės būdavę sveiki. 
Markevičius pasakoja, kad jis 
dar ir dabar vartoja beveik tą 
patį maistą, kaip prieš 70 
—90 metų. Tik bėda, kad ne
galima gauti taip paprastai 
pagaminto maisto, nes dabar 
žmonės turi labai išlepintą 
skonį.

—Norite ilgai gyventi, —sa
ko senukas, nesinervuokite, 
nesiskubinkite ir valgykite pa
prastą maistą, tada tikrai su
lauksite gilios senatvės.

Matote, pragyvenau 4 carus, 
netrukus turėsiu 100 metų, o 
iki šiam laikui galvoje neturiu 
nė vieno žilo plauko. Per savo 
amžių beveik nesirgau. Eiti 
taip pat galiu pusėtinai, o 
matau visai gerai ir dar pas
kaitau.

Ir tikrai šio žmogaus išvaiz
da nesako, kad jis ruoštųsi, 
švęsti 100 metų gyvenimo su
kaktį. Tiesa, jo veidas jau ge
rokai išvagotas gyvenimo rau
kšlių. Dešinioji ranka gerokai

kojas perėjo stora

daug pasakoja apie 
kaimo gyvenimą

vi-
ne- 
nei

jną už šeimos ribų, kas reiškia, 
kad iš tikrųjų labai daug šei
mų yra susirūpinę, kaip su-, 
tvarkyti santykį tarp darbo 
įstaigose ir harmoniškos šei
mos gyvenimo bei sveiko vai
kų išauginimo. Bandydami šią 

i problemą išspręsti, švedų žmo- 
’nių grupė Stokholmo pakrašty
je pasistatydino didžiulį ben
drą namą.

Išdirbant namo planą, visą 
laiką galvota apie šitokius da
lykus: vyras dirba fabrike ar
ba įstaigoje, moteris dirba kon
toroj arba krautuvėj pardavė
ja, o vaikai per tą laiką, kol 
tėvų nėra namie, turi būti vai
kų darželyje. Kaip visa tai su
jungti ir kaip motinai paleng
vinti jos darbus namie ir val
gių paruošimą? Ką daryti, kad 
tėvai vakare galėtų ramiai iš-> 
eiti į teatrus ir susitikti su sa
vo artimaisiais draugais? šių, 
namų statytojams visa tai te
ko išspręsti, dalinant butus, pa
renkant baldus ir įrengiant Vir
tuvių patalpas.

Teko pagalvoti ir dar apie 
vieną dalyką, kuris musų lai
kų šeimininkėms suteikia vis 
didesnį rūpestį: kaip apsirūpin
ti gerom ir tinkamai paruoš
tom tarnaitėm ? Ypatingas dė
mesys buvo kreipiamas į tas 
šeimas, kurių pajamos yra tiek 
mažos, kad negali pasisamdyti 
atskiros patarnautojos. Proble
mą nusprendė išrišti taip, kad 
patarnautojas nusamdė koope- 
ratyviniais pagrindais. Vadina
si, kad kelios patarnautojos tu
ri aptarnauti to namo visus 
butus.

Kaip ir buvo laukiama, žinia 
apie -moderniško bendro namo 
statymą visame Stokholme su
kėlė didelį susidomėjimą. Na
mo statymui buvo sudaryta ko
operatinė bendrovė iš 60 narių 
— šeimų. Iš valstybės buvo 
gauta stambi paskola labai ge
rom sąlygom. Kiekvienas šios 
bendrovės narys, valstybei grą-

dreba, bet plaukai dar tamsus 
juodi, kaip jauno vyro.

Atvykusiu senuku susidomė
jo fotografai ir filmininkai ir 
padarė nuotraukų. Dab^r 
Markevičius padavęs prašymą 
pensijai {/auti.

Pagelbai 
Nuo 

Raumenų 
Skausmo

ELEKTRIKOS
REFRIGERACIJOS
PATARNAVIMAS

Kiekvienai Mažmenų Prekybai

a
10 
Ifcl

Neleiskite senos mados šaldytuvams jūsų 
• pardavimų ir pelnų apvogti. Susiplanuokite 
dabar kaip įsitaisyti moderną, pinigus tau
pantį įrengimą.

Be prievolių ir apmokėjimo pareikalavi
mo vienas iš musų refrigeracijos inžinierių 
patars jums koks elektrikiniij šaldytuvij ty- 
po įrengimas tinka jūsų reikalams.

Patelefonuokite šio patarnavimo dabar. 
Taipgi paklauskite ir apie musų 24 mėnesių 
išmokėjimo planą eldktrikiniams šaldytu
vams' įtaisyti.

Mes 
jūsų

PER

arcus

— iš stoties —

W.G.E.S
9:15 vakaro.

Sophie

Hglrsit 
muziką

Kasdien 
iki

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

RYTINE RADIO 
VALANDA

MADŲ

Telefonas RANdolph 1200, Local 2143

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimą Rei
kalais Eiti į tas Krautaveą 
kurios Skelbiasi Nuujiemnee

DIENĄ Ui

UŽTIKRINTOS

jei nepatenkinti Po$12.50 
I

COMMONWEALTH EDISON GOMPANY
72 WEST ADAMS STREET

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

Vardas

Adresas.

Miestai

Valstija253 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, m.

. PRASYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

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

TeL Lawndale 2908-9 TeL Monroe 9251
Atdara iki 9 v. p. p.

REDCROSS 
PLASTER

Pastebėkit- Raudoną Kryžių <~ 
ant Plasterio kada pirksit

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų iidirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE

rliiz.fi


I __________________

NAUJIENOS
The Lithoanian Daily Newa

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

' 1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ėates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.

Entered as Second Class Mafter 
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.

“Negalima išnaikinti hitlerizmo” 
;—   —*

Rusijos sovietų valdžios organas “Izvestija” vakar 
įdėjo redakcini straipsnį (editorialą), kuriame sakoma, 
kad Anglija ir Francuzija “grįžta į viduramžius”, skelb
damos, jogei dabartinio karo tikslas esąs “išnaikinti hit
lerizmą”. Esą,— /

“Išnaikinti kokią nors idėją arba nuomonę ug
nim ir kardu negalima.”
Bet ar hitlerizmas yra tiktai idėja? Anaiptol. Tai

yra visųpirma tam tikra valdžios sistema ir t,am tikra 
politika.

Hitlerizmo valdžios sistema yra militarinė diktatu-
ra, kuri nepripažįsta nei politinių, nei pilietinių teisių 
žmonėms ir žiauriai slopina tautines ir religines mažu
mas. Tokia valdžia yra šašas ant civilizuotos žmonijos 
kūno, ir dar visai neseniai patys Rusijos bolševikai ją 
griežčiausiai smerkdavo, šaukdami viso pasaulio darbo 
žmones prieš ją kovoti.

O dabar Maskva jau sako, kad Vakarų Europos de
mokratijos “sugrįžo į viduramžius” dėlto, kad jos prieš 
tą barbarišką hitlerizmą kovoja!

Bet Anglija ir Francuzija paėmė ginklą į rankas ne 
dėlto, kad Vokietijos valdžia kapoja galvas savo žmo
nėms, žudo ir plėšia žydus ir pūdo kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose milionus socialistų, katalikų ir ki
tokių savo priešų. Jeigu Hitleris nebūtų užpuldinėjęs ki
tų šalių, jeigu jisai savo agresingais žygiais nebūtų te
rorizavęs Europos, jeigu jisai nebūtų savo darbais įro
dęs, kad jo tikslas jira uždėti jungą visortis laisvoms tau* 
toms arba jas sunaikinti, — tai 4karo prieš hitterizmą” 
šiandien nebūtų.

Tarptautinėje politikoje hitlerizmas yra. niekas ki-, 
ta, kaip BANDITIZMAS. Nesvarbu, kokiomis “idėjomis”
tas banditizmas dengiasi, bet atsiginti nuo'jo tėra vienin
telė priemonė tai — ginkluota jėga. Todėl Anglija ir 
Francuzija tą jėgą ir pavartojo, kuomet jos įsitikino, kad 
derybomis, sutartimis ir kitokiomis taikiomis priemonė-1 
mis hitlerizmo nuirialdinti negalima.

Kol anglai ir franeuzai to įsitikinimo neturėjo, tai 
jie mėgino išvengti karo nuolaidomis hitlerizmui. Šita 
nuolaidų politika privedė prie Miuncheno! Pati Maskva 
tuomet baisiai piktinosi. Ji ir jos pastumdėliai komunis-^ 
tai keikė Miuncheno politiką susiriesdami. O dabar, kai 
tai politikai padaryta galas, tai Maskva rėkia, kad tai
esąs “grįžimas į viduramžius”!

Taip gali elgtis tiktai šarlatanai.
Hitlerizmą sovietų organas gina nuo Vakarų Euro

pos demokratijų dėlto, kad sovietų valdžia pasidarė to 
banditizmo partneriu. Ji dalyvauja Hitlerio grobiuose, ir 
ji todėl yra suinteresuota tuo, kad hitlerizmo “idėja” lai
mėtų. /

Bet Maskvos pasamdytieji hitlerizmo gynėjai be rei
kalo gadina rašalą ir popierą. Jie jo neapgins, o greičiaus 
patys nugarmės kartu su savo “voždiu” į pragaištį, ku
rion yra pasmerktas jo partneris. ’

........... ... ............................... X . _

Kodėl Hitleris trokšta taikos

kiečių gamybą.
“Maisto padėtis yra kebli, nežiūrint vilties gau

ti produktų iš Rusijos ir pietrytinės Europos, ir tai 
dėlto, kad armija turi milžinišką apetitą ~ kareiviai 
turi gerai pavalgyti, kad jie galėtų gerai kovoti — 
ir stinga riedamosios medžiagos (t. y. geležinkelių 
traukinių, vagonų, garvežimių ir Lt.).

“O dar svarbiau yra tai, kad vokiečiai negali 
aklai pasitikėti savo rusiškuoju partneriu. Dabat 
Rusija yra pasiryžusi eiti su Vokietija, bet kaip il
gai? 'klausia naciai. O daktarai įspėjo valdžią, kad 
gyventojų sveikata ilgai neišlaikys skurdo.”

Telegrama iš Berlyno, vadinasi, perėjusi per valdžios 
cenzūrą, paduoda motyvus, kuriais nacių “fiureris” va
dovaujasi, siūlydamas sąjungininkams “taiką”. Jie esą 
paremti “ne vien tiktai idealistiniais sumetimais”:

“Hitleris ir jo militariniai padėjėjai patyrė, kad 
Anglija ir Francuzija pagreitino lėktuvų gamybą iki 
tokio laipsnio, kad neilgai trukus ji toli pralenks vo-,

Užsakymo kainas
Chicagoje—paštu: .
Metams$8.00
Pusei metų _________ ._____4:00
Trims mėnesiams _____ Uu*. 2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.50
Vienam mėnesiui _____ :__ .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei -------------- ---- ----- 18c
Mėnesiui ------ ...——...___ __  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: .

(Atpiginta)
Metams _________________ $5.00
Pusei metų ________  -2.75
Trims mėnesiams X______  1.50
Dviem mėnesiams ______ - 1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .......... ............. $8.00
Pusei metų .......... 4.00
Trims mėnesiams ___  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chičago, DI.
■M i. II. u... -i ■ -   ...... ...........■ ...»   - — 

S. D. F. KOVOJA PRIEŠ 
NACIZMĄ, FAŠIZMĄIR KOMUNIZMĄ

, New Yorke susirinko Social- 
Deinokratines federacijos na
cionalinis vykdomasis komite
tas ir, apsvarstęs susidariusią 
dėl Europos karo padėtį, nuta
rė įsteigti Nacionalinę Tarybą', 
kuri visame krašte ves kovą už. 
demokratijos principus prieš na
cizmą, fašizmą ir komunizmą. 
Komitetas priėmė rezoliuciją, 
kurioje pasisakoma už prez. 
Roosevelto nusistatymo rėmimą 
J. V. neutralumo klausimu.

Sočial-Demokra tinęs Federa
cijos Nacionalinė Taryba susi
deda įš sekančių asmenų: Wald- 
man — pirmininkas, M. Frank- 
le — sekretorius, Mrs. Bertha 
H. Mailly — iždininkas; Ger- 
hąrdt Seger, Dr. Louis Hendin, 
Nhthhn Ghanin, Wilho Hedman, 
Aigernon Lee, Marx Lewiš, Dr. 
Wm. E. Bohn, Morris Finesto
ne, Augusi Claessens, Saul Riv-
kin ir Dr. Louis Reiss. Be to, 
tapo išrinktas patariamasis ko
mitetas iš 50 žymių social-de- 
mokratų veikėjų, jų tarpe Char-
les Edward Russėll, Abrakam 
Galian, Bridgeporto (Gonn.) 
meras Jasper McLevy ir James 
Oneal.

S.D.F. rezoliucijoje tarp ko 
kita, sakoma^

“Mes kviečiame taiką ir 
laisvę mylinčius Amerikos 
žmones darbuotis kartu su 
mumis, kad butų iškeltos aik
štėn komunistų, fašistų ir na
cių machinacijos ir numas- 
kuoti dar pavojingesnius pa
slėptus jų frontus ir kovoti 
taip pat prieš čiabuvius avan
tiūristus ir rakdtietius, kurie 
stengiasi susilpninti žmonių 
fasifil&jimb deriiokratija, 

J ^kursto * religinius ii;
tautinius prietarus ir skelbia 
totali tarines idėjas.”

MELAS IR APGAULĖ
Brooklyniškis komU-nacių or

ganas sako, kad—
“Grigaitis rėmė pereitą pa-' 

saulinę skerdynę, jis remia ir 
dabartinį imperialistinį karą.” 

4 . z r

Tai melas ir apgaulė. Nei 
“Naujienos”, nei jų redaktorius 
pasaulio karo nerėmė. “Naujie
nos” buvo griežtai priešingos ir 
Amerikos kišimuisi į tą karą. 
Jos reikalavo, kad Jungtinės
Valstijos butų neutralios.

Dabartiniame kare “Naujie
nos” irgi stoja už Amerikos ne
utralitetą, bet už 1 neutralitetą 
palankų demokratijoms, O ne 
Hitleriui. ,

Brooklyniškis komu-nacių or
ganas apgaudinėja savo skaity
tojus, sakydamas, kad šis karas 
“imperialistinis”, bet užtylėda
mas tą faktą, kad imperialisti
niai tikslai yra nacių pusėje.

KAIP MASKVA PAVER
GĖ LATVIJA

Sumobilizavusi armiją ties; 
Latvijos siena, sovietų Rusija 
padiktavo tai Pabaltijo respU-: 
blikai ir privertė ją pasirašyti 
“tarpusavio apsigynimo sutar
tį”, kurios III skyrius skamba 
taip: ’ ' .

“Kad užtikrinus saugumą: 
Sovietų Sąjungai ir kad su-’ 
stiprinus savo nepriklauso-' 
mybę, tai Latvijos Ręspubli-. 
ka suteikia Sovietų Sąjungai, 
teisę turėti laivyno bazeš-sto-

Rygą atsiųsta į Lietuvą, tai 
daugiausiai iš Vakarų Europos 
ir Amerikos siunčiamoji kores
pondencija.

Jeigu nacių cenzūra praleidžia šitokias žinias iš Ber
lyno, tai galima numanyti, kad padėtis Vokietijoje yra' 
tikrai liūdna. Amerikoje gauti pranešimai iŠ Berlyno sa
ko, kad naciams baigia išsekti gasolino ištekliai. Kai ne
bus gasolino, turės sustoti’vitfa nacių karo,mašina!

Štai dėlko Vokietijos diktatorius taip daug kalba 
apie “taiką”. _ g 1 / .

vyklafe Liepojoje (Libavoje) 
ir Ventspilyje (Vindavoje) ir 
kelias lėktuvų stotis orlai
viams, nuomavimo sąlygomis 
už vidutinę kainą. Vietos 
toms bazėms ir lėktuvų sto
tims bus galutinai nustatytos 
ir jų ribos pažymėtos bendru 
susitarimu. Irben Sąsmaukos 
apsaugojimui yra suteikiama 
Sovietų Sąjungai teisė pajū
rio artįlerijos bazei tokiomis 
pat sąlygomis prie juros kran
to tarp Ventspilio ir Patra- 
gos. Laivyno bazių, orlaivių 
stovyklų ir pajūrio artilerijos 
bazės apsaugojimui Sovietų 
Sąjungą įgyja teisę užlaikyti 
savo lėšomis paskirtose laivy
no bazėms ir orlaivių stovyk
loms sovietines sausumos ir 
jurų karo jėgas tiksliai apri
boto dydžio, kuris bus nusta.- 
tytas abiejų pusių susitari
mu.”
Iš to matome, kad ta sutartis 

reiškia su teikimą “teisės” Sovie
tų Sąjungai pastatyti Latviją po 
militarine okupacija. Tai yra 
Skaudus smūgis Latvijos nepri
klausomybei!

THOREZO “PATRIOTIZ
MAS” GREITAI 

IŠGARAVO

Kai Stalinas padarė sutartį su 
Hitleriu, tai Francužijos komu
nistai nebežinojo pei ką sakyti, 
nei ką daryti. Atgavę žadą, jie 
ėmė aiškinti, kad ta sutartis ap
saugosianti J “Europos taiką”. 
Bet Vos sutartis buvo ratifikuo
ta, kai prasidėjo karas, ir netru
kus sovietų armija įsiveržė į 
Lenkiją. Tuomet Francužijos 
komunistai pareiškė, kad jie at
liks savo / ‘‘patriotinę pareigą”, 
ir jų partijas generalinis sekre
torius, Maųpice Thorez, įstojo 
savanoriu į’francUzijos armiją.

. f T • V A, .
Bet telegrama iš Paryžiaus 

praneša, kad Thorez jau pabė
go iš armijos!

Visa eilė. kitų komunistų ly
derių — Jacųues Dūdos, Fl. 
Bintę, Arttųir Rąniette, Andrė 
Marty ir k.'— slapstosi; valdžia 
nutarė patraukti juos tieson, 
kaip krašto išdavikus, kadangi 
jie agitavo, kad Francuzija pri
imtų Hitlerio “taikos pasiūly
mą”.

Iš Lietuvos
Braška tiltas

f

ŠAKIAI. — Per Siesartį tarp 
šakių ir Striupų permestas til
tas jau gerokai nusenęs, dėl 
ko pavojinga, kad neatsitiktų 
nelaimių. Per tiltą sumažintu 
greičiu važiuoja ne tik veži
mai, bet ir automobiliai. Būti
na „šitą pasenusį tiltą nedel
siant pakeisti nauju.

KAUNAS. — Tarp Rygos-ir 
Katino Aero klubų vedamos de
rybos oro susisiekimui tarp šių 
miestų įvesti. Svarbiausiais 
klausimais jau esą susitarta, 
tad manoma, kad Kaunas-Ry
ga oro, susisiekimas greit bus 
pradėtas.

I - . ■■■-—

KAUNAS. — Iš, Skandinavi- 
jos kraštų Baltijos valstybėms 
persiųsta didelė pašto siunta, 
iš kurios apie 500 maišų per

— NAUJIENŲ-ACME Telophoto
BERLYNAS — Adolph Hitleris sako kalbą reich

stage.

metu jokių išvadų nedera daryti. — Propaganda.

Lietuva tarp karo liepsnų
Susisiekimas Su Jungtinėmis Valstijomis labai pasunkė

jo. — Daug nesmagumų teko pergyventi V. Bendo- 
,riui. — Vieni amerikiečiai skuba Lietuvą apleisti, o 
kiti yra pasiryžę pasilikti. — Dėl benzino trukumo 
judėjimas autobusais žymiai sumažintas. — Svetimų
armijų internuoti kareiviai. — Dėl karo eigos šiuo

Lietuvoje ramu.
Z- J ♦(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Rašau rugsėjo mėn. 7 dieną. 
Jau ir pąts nežinau, kokiais ke
liais šitas mano laiškas .jus pa
sieks. Žadėjau siųsti oro paštu, 
bet štai šiuo metu susisiekimas 
oro paštu su U.S.A. laikinai nu
trauktas !

Turiu žinių, kad artimiausias 
laivas į š. Ameriką irgi ne taip 
greitai išeis! žodžiu, atrodo, 
kad susisiekimo saitai su U.S.A. 
darosi visai nepastovus! Man 
tai dideli nuostoliai, juk pasi
ryžęs jus informuoti, kas pas 
mus Lietuvoje dedasi... Gal ru- 
gosite, kad nerašau! Jei galė
čiau paukščiu praneščiau...

Bet mano bėdos, tai ne bėdos, 
štai kai kurie amerikiečiai lie
tuviai turi žymiai didesnių ne
smagumų. Nori išvažiuoti į sa-. 
vo gimimo vietas, vienus jų te
nai laukia -tėvai, kitus artimieji, 
o be to, ir U.S.A. konsulo Lie
tuvoje raginami apleisti Lietu
vą, bet artimiausias laivas išei
siąs tik spalio mėnesį, ir tai dar. 
abejotinai, nes dabar viskas taip 
nepastovų!

Daug nesmagumij teko per
gyventi jūsų choro Pirmyn da
lyviui V. Bendoriui. Jisai pasi
ilgęs žmonos pasiryžo iš Lietu
vos išvykti, bet kelionei pinigų 
neturėjo. Susimėtė juos pasisko
linti, tik pasiskolinti Draugijoje 
Užsienių ^Lietuviams Remti. 
Kreipėsi į jos pirmininką, kaž
kieno nerimtai pramintą pasau
lio lietuvių prezidentą poną ad
vokatą Rapblą Skipitį. Bet ši
tas ^didis” pasaulio lietuvių lab
darys neigiamai atsakė, buk pii-, 
nigų nesą! Žinoma, priežastis, 
ne ta, jei V. Benderius butų 
vienuolis, at vienuolė, ar kuni
go rekomenduotas, tai tasai 11O-, 
pitakliktiojhmaš “katalikas” pi
nigų surastų...

Bet V. Bfendorius ne tokių, 
kurį šiokie įvykiai galėtų pa
laužti. Bfe't, kaip'8ako, Viėnitbė-, 
da, tai dar he bėda. Tuo pačiu 
laiku V. Bendoritis gauna pra
nešimą iš U.S.A. konsulo Lietu
voje, kad jo žmona atvykusi į 
Europą vokiečių sulaikyta, 
Hamburge be pinigų sėdi ir ne-; 
žino, kas jai daryti!
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kaip ir aš, taip ir visa Lietuva 
gyvens, o jei Lietuvos žmonės 
ramiai žiuri į ateitį, tai jau ko 
čia man bukštauti!

V. Benderius visai nenusi- 
skundžia ir dėl pasaulio lietu
vių “prezidento” pasielgimo. Ji
sai net neranda reikalo apie tai 
kalbėti, lyg butų nieko nebuvę. 
Toksai jau tasai jūsų jaunuolis!

Choro Pirmyn dalyvės. O. 
Navickaitė ir S. Aleksiunailė 
taip pat kartu su V. Bendorium 
nori pasilikti Lietuvoje; juk jie 
visi trys Lietuvos konservatori
jos studentai, pamėgo jos stu
dijas ir gaila dabar mokslą nu
traukti. Tik juodvi labai susi
rūpinę savo artimais, savo tė
vais, ką jie dabar mano, kaip 
jie jaučiasi ir ką pasakys, jei 
jos Lietuvoje pasiliks. Jie visi 
tariasi siųsti telegramą Naujie
noms, kad jos paskelbtų, jog vi
si trys sveiki, gyvi ir gerai jau
čiasi. Kaip V. Bendorius sužino
jo, kad jūsų bendradarbis pa
rašysiąs į U.S.A., tai jo akys 
džiaugsmu nušvito. Jis juokiasi, 
džiaugiasi, kad iš jūsų laikraš
čio galės kiti sužinoti, kaip čia 
jam sekasi.

Šia proga'turiu pažymėti, kad 
visi trys tie jaunuoliai visai ra
miai jaučiasi ir jokios baimės 
ausmo nėra pagauti. Juk visa 
Jetuva dabar gyvena ramių ra
miausiu gyvenimu, nors ir viso
kių naujų rūpesčių kupina, bet 
tie nauji rūpesčiai vilioja jūsų 
jaunuolius ir jie nenori su Lie
tuva skirtis!

Čia dar universitetą lanko iš 
New Yorko su žmona atvykęs 
Baltramailis, čia žurnalistu pa
siskelbęs. Tasai vyras, jei tik 
galėtų, tai skriste skristų į 
Ameriką! Jisai labai neramus, 
bet ką darysi, laivas, gal tik už 
kokio mėnesio bus! Neteko su
sieiti su tenisistu J. Žuku, tai 
nežinau, kaip jisai pasiryžęs sa
vo reikalus sutvarkyti.

Amerikietis lietuvis V. D. uni
versiteto studentas Ažukas kie
tai pasiryžo Lietuvoje li|cti. Ta
sai yyras visai nenori dabar su 
Lietuvos žmonėmis skirtis!

(Bus daugiau)

U. S.A. pasiuntinybė dedanti 
visas pastangas, kad jo žmona 
iš Hamburgo galėtų išvykti į ko
kią nors neutralę valstybę, kad 
ir į Daniją, bet neturinti visai 
pinigų, net pragyvenimui!

V. Benderius jau nepanorėjo 
antru kartu kreiptis į tą taria
mą pasaulio lietuvių prezidentą 
pagalbos prašyti...

V. Bendoriui paskolą suteikė 
visai pašaliniai asmens, tokie 
pat turtuoliai, kaip ir jisai, ir 
V. Benderius per U.S.A. kon
sulą Lietuvoje savo žmonai pa
siuntė pinigus. Dabar V. Bendo- 
rius Sėdi, laukia savo žmonos 
į Lietuvą atvykstant, o paskui, 
— o kas bus paskui, tai jisai 
dar pažiūrėsiąs.

Nepaisant net į tuos visus ne
pasisekimus, , V.. Bendorius ne
nori Lietuvą apleisti. V. Bende
rius savo gyvenimo patyrimu 
gerai žino, kas tai yra tie “ge
raširdžiai” labdariai, kuriems 
rupi tik jų asmeninė garbėtroš
ka ir spekuliavimas neva visuo
meniniu darbu. Jo nė kiek ne
paveikė pasaulio lietuvių “pre
zidento” kietas atsakymas su
teikti jo gyvenimo sunkioje pa
dėtyje paramą. Jis jau pažino 
Lietuvą ir rado joje žmonių, 
kurie kitaip į gyvenimą žiuri, 
negu visi tie garsus labdariai.

V. Benderius pamilo Lietuvą 
ir kartu Su jos žmonėmis ryž
tasi jos bendromis laimėmis ir 
nelaimėmis gyventi ir čia pasi
likti.

—Esu labai patenkintas kon
servatorijos mokslu, darau di
delę pažangą ir nenoriu iš Lie
tuvos išvažiuoti! Kad tik žmo
na pas -mane atvažiuotų, kartu 
bus smagiau gyventi!

—Bet kaip pragyvehsi, — 
klausiu jo?

—Užsidirbsiu, manai aš dirb
ti nemoku! Lietuvoje duoną su
rasiu, štai jau ir dabar turiu 
uždarbį! Skolas sumokėsiu, aš 
gyvenime niekam skolingas ne
likau !

V. Benderius vilties nepraran
da ir vilties kupinas žiuri į sa
vo ateitį!

—Ko jau čia man bijdti, juk

Iš Lietuvos
KLAIPĖDA. — N. Tilžės Ke

leivis praneša, kad Tilžėje kas 
savaitę kavos pupelių ir kavos 
pakaitalų (erzaco) ant kortelių 
duodama po 63 gramus žmo
gui. Iš to 63 gramų skaičiaus, 
grynų kavos pupelių per savai
tę vienam žmogui duodama 
iki 20 gramų, bet pupelės bus 
duodamos tik suaugusiems, tu
rintiems virš 18 metų amžiaus.

Beveik visoms tabako pre
kėms ir alkoholiniams gėri
mams įvesti 20 nuošimčių “ka
ro priedo” mokesčiai.

KAUNAS. — Nežiūrint susi
dariusių naujų sąlygų, mėsos ir 
pieno produktai iš Lietuvos ir 
toliau eksportuojami. “Maistas” 
rugsėjo 3—10 d. išvežė 6,203 
kiaules, 125 raguočius, per 17,- 
500 paukščių ir arti 12,000 kg. 
kitų mėsos gaminių. Pienocen
tras per tą savaitę išvežė 2,207,- 
880 kiaušinių.

—Avių Lietuvoje per vasarą 
su prieaugliu esama apie 1,300,- 
000, o per žiemą laikoma apie 
600,000. Nuo jų per metus gau
nama apie 2 milijonai klgr. vil
nų. Apie 1 milijonų klgr. vilnų 
dar įvežama.

KAUNAS. — Finansų minis
tras pareiškė spaudai, kad dru
skos, cukraus, geležies, cemen
to, tekstilės ir odos gaminių 
Lietuvai nepritruks. Esame pa
kankamai duomenų, kad žibalo 
ir kitų skystojo kuro rųšių bus 
gauta, tačiau karas neša tokių 
netikėtumų, jog patikinti, kad 
bet kur užpirktas skystasis ku
ras bus savo laiku pristatytas, 
yra sunku. “Būdami griežtai 
neutralus, mes vykdysime savo 
ūkines sutartis, kurias turime 
sudarę su kitomis valstybėmis, 
dar taikos metu”, pareiškė mi
nistras.
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“Hitlerio
Agentai”

redakcijos narys irgi siulyda-

Veja Laukan “Vilnies” Agentus’ 
Kaip Komunistai Jaučiasi.Dėl Stalino, susidraugavimo su Hitleriu daug nesmagumų turi pakelti komunistų dienraščio “Vilnies” dabartinio kontesto agentai. Bridgeporte kelios smarkios šeimininkės į namus atėjusius agentus iškoliojo ir išvijo. Viena net šluotą panaudojo, šaukdama, kad jai “Hitlerio agentų” nereikia.Vienas “V.”eina per biznius mas prenumeratas, o jeigu negauna, tai sako, “Jeigu nenori užsirašyti, tai duok nors dolerį aukų. Mums blogai, jeigu nebus pinigų, tai greit negalėsim laikraščio leisti.” Tai girdėjau savo ausimis. Komunistai prielankiems biznieriams visuomet duoda tokią pasakaitę, bet galimas daiktas, kad šį kartą jai yra ir pamato.“Vilnies” dabar aklai laikosi tik jų fanatiškiausi pasekėjai, o protingesni, nors viešai jos pastogės nesišalina, bet jau galvoja ir svarsto dalykus savistoviai, ir abejoja ar kartais jie nėra perdaug monijami partinės lini-

Viešai tokie komunistai savo 
abejonių neparodys. Priešingai, visu smarkumu stos aiškinti, kad “bolševizmas greit visą Europą užvaldys! Mes visuomet taip sakėm!” Bet privatiškai jie, Žinoma, tokiam nonsensui netiki, paskutinių paftijds linijos vingiavimų gėdinasi ir jaučiasi suvifti. Jų padėtis yra gana suriki. Jie jaučiasi “cheap”, kad nepagalvoję priėmė komunistų blizgučius už tikrą pinigą, o dabar mato, kad nei cigaro su jais nenupirksi... Bet prisipažinti, kad žmogus klydai, reikia stiprios valios, ypatingai po to, kai priešingos nuomonės draugus purvu apdrabstei. Už ta’ viešai jie tyli, bet privatiškai a bejonės jų ramumą ardo.Žinau, kad taip .jaučiasi kai kurie žmonės ir pačioj “Vilnies” pastogėj. Bet juk džiabas yra džiabas ir “frunlą” publikai reikia parodyti, nors jie jaučia.

REALIOS PASTANGOS MURINU 
STATYBAI PLĖSTI

Biržų apskrityje virte verda kūrybiniai darbai. — Jaii 
veikia modemą plytinė. — Pradėtas eksploatuoti dur
pynas: 
šė, ^e> Biržuose lig^rdnė. į 
tdrtkalbČjilrttaš su Biržų apskr. rtršlninkii Raščiiimi

- Bus statomas didžiulis "viešbutis Likėnuo-

Šiuo metu Biržų apskrityje $a<na aukštos kokybės. Prie yra Vykdoma visa eilė gana 30% drėgnumo 3600 kalorijų pla'taus niasto darbų, kurie kaitrumo (anglis ateityje visiškai pakeis šio T \ krašto Veidą. Svarbiausia tai, 3,5. Apskaičiuota, kad plytinę! kad Viši tie 'darbai, rupestin- kas metai reikės apie 1,000 togai apskrities savivaldybes va- nh durpių. Tuo tarpu ligoni- dOvų vykdomi, yra racionalus nei, ir pirfnaeiles reikšmės ne tik kitomis savivaldybės įmonėms pačiai 'Biržų apskričiai, bet ir j mėtlis pakaks' visam musif kraštui. Gi a aš suminėsiu pačius didžiuosius, Biržai pirmieji konkrečiu dar-

i turi 7,000 kai.) Peleninguluas mažas.
mdkyklomš,

1

<OA-t
... $6.00
... $6.00
.... $6.00
.... $5.75
... $5.00 
ŠAUKITE

EGG .................
NUT .................
BIG LUMP .....
MINfi RUN .....
SCREENINGS .

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

2 FLATŲ SPECIAL

• - $175.03 <-i 
Nauji 5 Sekcijų Keturkampiai 

BOILERIAI 
$67.00 :

MARQUETTE 
AUTOMATIC HEATING SALES 

6747 So. Western Avenue 
Tel. HEMLOCK 1770

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSES
PLASTER BOARD s 

ket*v. pėda
20pėda »■

pėda ’

2x4’s—6’ to 16’

1x6—6’ to 16’

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ.
Lafayette 2101

bos plėtimo mintį, pasistatyda-

ihanO .ibiržėnUi savivaldybilun-.1 mai), kokliai ir pan.kai fittpiįiTfP trijdas, apškr.j Be šios plytinės svarstomasviršininkas Jtaščlus pareiškė', baltų plytų plytinės statymo. . . ' klausimas. Tokia plytinė nu--Gal būt, kiek, ir pigiau matamft a*ic ,PaWve.
Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams, švarus—be 

‘ :arbono.
PASIŪLYMAS

kv.'skaitysime. Butų galima žyn rniai nupiginti, jei savivaldybių įmonės turėtų kooperaty-i vų teises. Kooperatyvam^ .pelno ^mokesčio nereikia mokėti, o savivaldybių įmonėms rei-: kia ir jas traktuoja kaip pri-i vačių ašmenų įmonės. Tas jau! žymiai sunkina reguliuoti kab nas.Biržų apskrities savivaldybės pastatytoji plytinė ne tik gamins įvairių rūšių/ plytas, bet taip pat čia bus gaminamus čerpės stogams dengti. Be to, numatomos gaminti specialios plytos gatvėms grįsti (šiuo metu daromi bandy-

ją, linkui Papilio, kur yra 
atitinkamo smėlio rajonas.

Būtinas Reikalas Plėsti 
Likėnus.

50 galomi—9t už gal. 
ikia speciali pripildymo pasiūla 
’ibotam laikui. Loškite saugiau 
Prisipildykite tankas dabar! 
telefonas VtNCENNES 4300.

....... -

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. VAROS 3408

ii t i ——

i Likėnų gydykla, ners tik į perinai p’radėjuši veikti, turi a| didelį pdšisekimą. Tas jos pa-, sisekimas priklauso nuo ypa- tihgai veiklių sieros šaltinių, kurie pagydė visą eilę asmenų. Jtlaug yra žmonių, kurie į Likėnų gydyklą atėjo su remontais, o po 10-15 purvo vonių išėjo ■sveiki. Del to nuolat eilių eilės laukia, kad galėtų į Likėnus patekti gydytis.5,000 tonų durpių. Tai bus didelis miškų taupymas ir neišleidžiami sve- ur pinigaiDu durpių tonai atstos vieną toną anglių.Tuo tarpu, durpėms vežti, savivaldybė įsigijo sunkvežimį. Ateityje iš durpyno iki plytinės numatoma geležinkeliuką.

perkant. ♦ UGONINES^
.■■■■ HOSPITALS___

SVEIKATOS KLU'.UAt
TONSJ1AI tš/MAMT u? J, 50 
GYDYMAS LIGONINĖJ *5Q-00 
RAUDONGYS! .ES IŠIMAMA viena 

diefiq Ligoraiiėjc

REUMATIZMAS *0,00
Greitai Palengvinama. ‘C 
VISAS LIGAS GYDOMA $ -j aQy 

Ekžalhinacijiį įsk&ftaht vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPVTAL 
1900 So Kedzie Avė,, Chicago 

Tel. lAwhd*lfc 5727.
■ II i Ui I i ai* m f ’*i ■ II —.

fa/ INSTALL A "SQUARE DEAL”
f HEATING PLAKT N0W!

kad partijds linija iš jų pačių !mį modernią didžiulę plytinę. 
į Ta plytine Biržų apskrities savivaldybės buvo pradėta perdai statyti lt šiemet vasarą jau užbaigia. Ji pastatyta netoli gcležiukclio Kraštų dvaro lauke. i>abar čia plytinės rajonas daro Tarsi jauno miesčiuko vaizdą. Kiekvieną dieną ši plytinė gali išdegti iki 50,- 000 plytų. Iš viso plytinėje yra 18 krosnių. Aplink plytinę pastatytos devynios oro džiovyklos, kurias vieną prie kitos išrikiavus, užimtų pusę kilometro. Nors šios plytines oficialaus atidarymo dar nebuvo, tačiau čia plytų gamybos dar-1 bai jau vykdomi nuo liepos pradžios. Kadangi iki šiol nebu-i vo gautos visos .mašinos, tai pati gamyba buvo kiek lėtesnio tempo. Šiomis dienomis jau gautas modernus variklis, kuris netrukus bus sumontuotas ir greičiausia po poros sa“ vaičių jis bus įjungtas į darbą. Bet kad ir lėčiau plytų gaminimo darbai vyko, vis dėlto plytų jau pagaminta per 900,- 000. ‘ "• • ’

Busimoji Amalų Mokykla.Šiuo Įlietu prie Biržų apskrities savivaldybės plytinės veikia medžio dpdirbimo skyrius — lerifcptiuvė. Ši lentpiuvc tiek per diedą gali atlikti tne- džio darbų, kiek visos Biržų lėntpiuvės kartu. Šiuo metu čia apdirbama tiltų statybos hflėdžiaga. Ateityje darbai bus plečiami: daromi mokykloms suolai, langai ir p. 'Prie medžio apdirbimo įmonės ateityje numatoma įsteigti medžio ap- difrbimo atitinkamą mokyklą.80 Ha Durpynas Dešimtme
čiams Duos Kuro.Biržų " apskrities savivaldybė, statydama plytinę, ptadėjo : visu rimtumu svarstyti kuro •klausimą. Ypač šio klausinio tikslingas išsprendimas buvo svarbus dėl To, kpd birželiai ' Savivaldybininkai ryžosi savivaldybės įstaigoms, kartu ir •plytinei, surasti pigesnį kurą ir fnenaikinti miškų, šių įlietų pradžioje, atlikę tyridius, iš žemės Ūkio Ministerijos' išnuomavo Guodžių dvaro miške esantį 80 ha durpyną, kuris duos kuro keliems dešimt- Imečiams. Pavasario ihetu visu intensyvumu buvo initasi paruošiamųjų darbų. Atlikti nusausinimai, iškirstas miškas ir paruošta 10 ha durpių kasimui. Liepos 1 d. jau buvo pradėti durpių kasimo darbai, kurie šiuo Įlietu sulaikyti. Palyginti per trumpą laiką pa* •ruošta 400 tonų durpių, kurios džiovinamos.—Ateityje norima žymiai išplėsti durpių gamybą—kalba apskrities viršininkas RaščiuS, —dėl io paskelbėme konkursą pastatyti didelės produkcijos I mašinai, kuri per 10 vai. pagamintų 40—50 tonų sausų durpių. Pasiūlymų yra davusios visa eilė užsienio ir viena vidaus firma.

• 'Gandžių durpyno iltitpėš yra

ir jų pasekėjų juokus daro. O kad tą kartumą širdyj užgniaužti, kad užrėkti sąžinės balsą kuris kužda, “vyrai, nesiduokit stumdomi kaip maži vaikai, juk turit smegenis”, tai reikia pei “Vilnį” dar garsiau šaukti apie Stalino mandrybę ir dar žemiau nusilenkti jo batus laižyti. Nemanykit tie žmonės “Vilnies” | glėbyj turi savigarbos, tik jie snaudžia. Gal kada nors jie pabus ir tada jie spiaus į veidą tam kruvinam dievaičiui, kūnam dabar hosannas dainuoja.Tai tokios tokeles pas komunistus. Benis.
Neseniai Apsivedė, 
Bandė Nusižudyti

Pirmo Ginčo PasekmėsTOWN OF LAKE. — Prieš dvi savaites apsivedė 25 metų Joseph Litush ir 22 metų Emi- ly. Užvakar įvyko jų pirmas ginčas. Po ginčo jaunoji žmona užsidarė vonioje ir paėmė nuodų,rio duris, jis rado ją gulinčių ant čio ar ji išliks gyva. Ginčo priežastis buvo pinigai. Litushiai gyveno adresu 4934 S. Wood street.
Kai Litush išlaužė kamba-žemės be sąmones. Apskri- ligoninės daktarai abejoja

*.. ........... =±
Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin- j 
gU žinių ir gerų pa
mokinimų.

Remkitfc Laos, kurie 
garsinasi^ 

■‘Na i i.HENOSE’
———---- “ -

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

*

s
w

JOHN PAKEL
6816 S. Weštcrn Avė. Photie Grovehill 0306

1411 S®. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALE MALEVA ..........................   970
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ............................ $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ............................................ 50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS ---------- - --------------- $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.
at

pravesti
Birželiai Reguliuos 

Kainas.Kai aš paklausiau, tar ne-.. Mokbs. i«mai 
kaip 95 Į

KRAliJAS-ODA
PŪSLES, INKSTŲ IR VISŲ KRONIŠKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
Nenusiminkite, Jei kur kitur bandėte gy- 
lytiH ir nepasisekė. Per (paskutinius 24 
metus vyrai Ir tnoters—JrrbHišklcjl ligoniai, 

kurie gydėsi musų modernu moksllSku 
budu, pasigydė.

X-RAY EKZAMINACIJA
Kraujo tikrinimas ir šlapumo ana- 
lyzas. Užtikrintas tikras ftiagnozas 
Trurtpaš gydymo kursas pipfastaii 
pataiso atkakliausius atsitikimus.
Raudongyslių, Storosios 

Žarnos Ligos
GYDOMOS BE i OPERACIJOS IR DARBO 

LAIKO SUGAIŠTIES
Pilna pagelba per ą, iki O dienų daugumos 

atsitikimuose. Išlaidos pakeliamos 
darbo žmonėms.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME 

Nepagysite—nieko nemokėsite 
Dykai Ėkzaminacija 

Vidutinis mokestis—terminai; pri- 
, taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET 
Kampas Adams — šeštas aukštas 

Atdara: O v. r. iki 8 V. v. kasdien 
Sekmadieniais ir Aventadlcnials 10 v 

iki 1 v. P

Automatinė Šiluma pa- 
ėiame gerume. Pigesnis, 
iengvefebiB vaitoti. Stb- 
ker 5 iki 8 kamb. Su 
palnkaUpm tik 

MODERNIŠKA _
Pirmos kokybėu -Įrengimas 
recess vana, wail hung lavt

1 mėli. 
MAVDYNE 

,J BU 
tung lavatory, klo- 

_____ eetų Ireng. su 
—‘*41~ balta sėdyne. 

Nuostabi ver
tė. Gali pirkti 
dalim. Pirk 
musų budžet. 
plantw$5 jmo- 
kėt—55 | Inėn. 

Klek palak. 
$46.85 
Be Trinių

s
Vandens šildytuvas 

Viskas iki pilnumos vidutinėms 
kamb. apAildyti. luina boiler, vadiator, 
palpos, kranai vandens tiekimo prie* 
tąsąs, automatinis drėgmės regulator.

MATERIALS

mėai. ’ ’

Dykai apakaičluote • Be prievolių
Ekspertų inžinierių patarnavimas

Naudokitės musų žemų mokesčių budžeto piano 
nauda. Tik palaukit CALumet 5200

BRANCH 
9302 

ComnMT" 
etai 

Sog. 1924

MAIN 
irortt

1723
S. Stata Sf.
Cal. 5200

Open Evot. TU Ti30NIPsunday UbIH l p. ag

Turtas virš - - - $3,500,000.00
Atsargas kapitalas $250,000.00Dabar Mokame 3%% Už Pa- dėtus Pinigus. Duodam Paskolas Ant Namų 1 iki 20 mt.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St i 
Cel. ENG. *883-6840

Remkite tuos, kuru 
garsinasi 

NAIMTRNOSF’*

MADOS

LlllišU

LOAN ASSOČIATtON of Cfiic^o 
JUStlN MACKlEtVtCtt, i*res. 4192 ARCHER AVENUĘ 

SAVTNGS FEDERALLY 
INSURED

: ZIUREK!..
GALIMA PASIDĖTI pinigus 
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLiNAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ M0&GIČIŲ

• - -• - ' . . - .i

RETO kiekvieno indėlis
- apdrausta iki $5000.00 *

No. 4270—Namie dėvėti suknelė 
—Sukirptos rhieros 14, 16. 18, 20 
taipgi 32, 34, 36, 40 ir 42 colių
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
Eašome iškirpti paduotą blau- 

itę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu au užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1738 
So. Halsted SL, Chicago, HL

LITHUANIAN BUILDING, 10AN & SAVINOS ASS’N
NAUJIENŲ ŠPI LKA .. •

TeL CANal 8500
Atdara kasdien iruo B iki 8 vi

. 1739 So. Halsted Street
įiiO'tn *>’» ■»



Antradienis, spalių 10, 1989

Vienos motinos tragedija

hthuanlanlJSSciet/’ 
CHMgOS LIETŪVIU draugija 

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117 

VALDYBA
K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

KONTESTANTAMS 
ŽINOTINA

NAUJIENOS, Chicago, III. -

Draugijos darbuotojams 
Kalėdų dovana už gavi

mų daugiausia narių 
iki Kalėdų

tik 
pa-

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
VI MANKUS, sekretorius

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-ios Daktaras, K. GUGIS, I

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Pirmas skaičius parodo kontestanto kvotą iki Kalėdų, o 

antras — kiek jau turi įrašęs.
Kuris pirmas kontestantas baigs savo kvotą iki Kalėdų, tas 

gaus pirmą dovaną $15; antras $10; trečias $5.

Juozas Žukas, Chicago ............................
Adomas Markūnas, Chicago .................
Benedict Vaitekūnas, Chicago ..............
John Petkus, Aurora, 11!..........................
Juozas Ascilla, Chicago .........................
V. B. Ambrose, Chicago .... ..
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III. ... 
Petras Galskis, Chicago .........................
K. Yokubka, Cicero, III............................
S. Yurchis, Chicago .......................... .....
Frank Bulaw, Chicago ..... ............. ........
Josep:h Laurinas, Aurora, III.................
Petras Lapenis, Chicago .......................
Jonas Thomas, Chicago .............. ...........
Ramusis Mikšys, Chicago ......................
Marijona Ascilla, Cicero ..:r...................
E. Norgailienėl Chicago ................ .....
Valeria S. Zelriis, De Kalb, III................
Mike Senkoj/Chicago ....... .......... ...........
Miss Josephine Miller, Evanston, III. ... 
Frank Klikna, Chicago ...........................
Thomas Šalkauskas, Chicago ...............
S. Mockus, Racine, Wis..........................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis..............
Chester Prakuratas, Gary, Ind...............
J. Cinikas, Cicero ........ .........................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III. 
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind. .. 
Bruno Arlauskas, Chicago ...................
Joseph Augaitis, Cicero ........................
Constantin čepulevičius, Chicago .........
Anton Marshall, Maywood, Ii!...... ......
Pavieniai nariai įraše ..................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji i/ariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus-nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų. ' . ' '

įsirašyti galima per musų kontestantus, per .draugijos na
rius,/ arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidarąs kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

Kvota Įrašė 
.  38 
... 25...... 36
... 25...... 34
... 10.......27
... 20...........25 .
... 20......20
... 15...... 19
... 15......14
... 15... ...17
... 15...... 14
... 15........ 8
... 10.......... 8 .
... 10........ 7
.... 15........ 5
... 15........ 4
... 15........ 4
.... 15........ 3
.... 10........ 3
... 15........ 2
.... 10........ 2
.... 10........ 2
.... 15........ 2
.... 10........ 1
.... 10........ 1
.... 10........ 1
.... 10......;..l
.... 10.........1
.... 10 
.......10
.... 15
.... 10
.... 10

97

Kadangi iki Kalėdų liko 
vienuolika savaičių, o mes 
siryžę iki Kalėdų gauti į. Chica- 
gos Lietuvių Draugiją dar 600 
naujų narių, tai kad paakstinus 
kontestantus smarkiau darbuo
tis, liko paskirtos trys dovanos 
kontestantams, kurie pirmiau
sia savo kvotą baigs iki Kalėdų. 
Kuris iš kontestantų-čių pirmas 
baigs nustatytą kvotą iki Kalė
dų, tas gaus Kalėdų dovaną 
$15.00; kuris iš kon.edantų čių 
baigs antras, tas gaus antrą do
vaną $10.00; kuris trečias, tas 
gaus trečią $5.C0.

Kvota kontestantams liko nu
statyta atsižvelgiant į jų gabu
mus, aplinkybes ir galimumą'jų 
darbuotės. Kadangi dauguma 
kontestantų-čių vasaros, laike 
nusiskųsdavo, kad laike kraš- 
čių sunku įrašyti narius į drau
giją, bet galima prisirinkti pro
spektų, tai per šį laiką, aš ma
nau, nebus taip sunku išpildyti 
nustatytą kvotą žinant, kad koįi- 
testantaį turi pusėtinai prospek
tų. Todėl draugai kontestantai 
ir kontestantės į darbą ir kar
tu.. į rungtynes. Pasirodykite, 
kuris turite daugiau su gabumo 
gauti naujų narių ir laimėti do
vanas. į

KONTESTO VEDĖJAS

Rockford, III

Del Pasogos 2 Vaikų Motiną vo, vis reikalaudami parnešti 
Nuvarė į Kapus pinigų.

Pirma dovana

h ’ 

»

Antra'
Trečia >
Ketvirtą
Penkta
šešta

$25.00 
^00 
10.00.

5.00
* 3.00 

2.00

vežama j Kalvarijos Psichia
trinę Ligoninę ir ten po dvy
likos dienų miršta, teturėdama 

121 metus amžiaus.
Šios šiurpios jaunos motinos 

'tragedijos priežastimi buvo ne-
Dauniui aerai~žinomi musu’ » ®P Y V.‘S!I lemta pasega, neteisėtai reika-

T" gyvuliai ir žeme,-jaunajai j nes jaunosios t6vas jo.
atat kalbėdavo uošvė.-E.k w ažad jo dukrai ištekant 
n ič airiu ir ha mm/tn LnJ * * c

' P.S. Kad galėtų pirmą dova
ną gauti, tai Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys turi prirašyti 
nemažiau kaip 5 naujus narius 
jki Kalėdų, o kad gautų antrą 
dovaną, tai narys turi prirašyti 
nemažiau kaip 3 naujus narius 
iki Kalėdų.

NAUJI NARIAI
Kon. S. J. Petrauskas iš Rock
ford, UI., įrašė:

Mrs. Connie Anderson
Ella Balcevich

Koh. K. Yokubka įrašė;
Anna Zymoht

, Antonette Zymont
Anna Zaperienė

Kon. S. Yurchis įrašė:
John Diamond

Kon. Peter P. Lapenis įrašė:
Martha Sinkevičius

Kon. B. Vaitekūnas įrašė:
Kazimiera Mažeika

Per ofisąįsirašė Josephine 
Martis.

KALĖDŲ DOVANOS DEL DRAUGIJOS 
DARBUOTOJU

600 Naujų Narių Iki Kalėdų
šiame Jubiliejiniame kontes- karis-ri įrašys naują narį dar 

te iki šiam laikui jau prirašyta gaus kiekvienas po tikietą už 
per 400 naujų narių. Kcn esto kiekvieną įrašytą narj i Jubilie- 
vedėjui atrodo, kad yra gal my- jinio Kontesto pabaigtuvių ge- 
bių prirašyti iki Kalėdų dar 600 gužinę, kur valgis ir gėrimas 
naujų narių. Kad šis tikslas bu- bus nemokamas dėl tų draugi- 
tų atsiektas, tai kontesto vedė- jos narių — darbuotojų, kurie 
jas numato, kad kontestantai narį įrašys, taipgi ir dėl tų, ku- 
turi įrašyti iki Kalėdų apie 300 rie iki kontesto užbaigos įsira- 
naujų narių ir apie tiek pat šys į Ghicagos Lietuvių Draugi- 
draugijos nariai ne kontestan- ją. Kontesto pabaigtuvės įvyks 
tai. i gegužės 19 dieną 1940 m., Li

. berty darže.Paakstinimui, kad Chicagos
Lietuvių Draugijos nariai smar- Kviečiame Chkagos Lietuvių 
kiau darbuotųsi naujų narių ga- Draugijos narius pasidarbuoti 
vime, draugija paskyrė šias do- savo draugijos labui,ir taip pat 
vanas dėl draugijos narių, ku- laimėti pąskirtasx\ dovanas už 
rie daugiausia narių įrašys iki pasidarbavimą draugijai. Ti- 
Kalėdų. Dovanos bus sekamos: kiuosiu, kad nei vienas draugi- 
Kuris narys-rė įrašys nuo šios J°s narys-rė neatsisakys pasi- 
dienos daugiausia narių ir ne-i(^arBuoti dėl savo draugijos ir 
mažiau 5 iki Kalėdų, tas gaus pagelbėsite atsiekti mums tiks- 
pirmą dovaną $25.00 cash; se- gauti iki Kalėdų 600 naujų 
kantis daugiausia gavęs narių, narly« Lauksime!
bet nemažiau trijų gaus antrą 
dovaną $15.00 cash; trečias 
daugiausia gavęs narių gaus tre-

Atsisveikinimas su vasara.
Sudiev vasara gražiausia, 
Sudiev liaudies numylėta,^ 
Tavo vaizdą maloniausią 
Nebematysime sužavėta

Iš musų tarpo iškeliauji 
Palieki gamtą skirtingą 
Kur žmonės nei nepageidauji 
Ir reiškia žodį kitą rūstingą

Sudiev tad vasara mieloji 
Mes lauksim tavęs sugrįžtančios 
Nes visą tą varsą tavoji 
Mums teikia vilties džiuginančios.

Taip, pras inko1Vyasarą ir pa
galios per kelis mėnesius nusi- 
grįš ji, o su tuo bendrai ir dyk- 
laikio užbaiga. Vasarą pas mus 
kultūrine veikla faktiškai snū
duriuoja, jtaitai viskas pasilieka 
rudeniniam bei žiemos sezonui. 
Nors daržai tebežaliuoja, dar 
atidari namų langai ir pilnos 
gatvės vienmarškinių žmogių 
simbolizuoja vasarą, o vis dėl 
to kas tik gyvas, kas tik inte? 
resuojasi nors daliųai visuomet 
nine bei organiząęine veikla; 
stropiai jau ruošiasi prie rude
ninio sezono. Ir tame įkarštyje 
stengiasi praplėsti kulturinius 
diegus, kas aplamai teikia pasi
gerėjimą, kas be abejonės, gim
do musų dvasiai džiuginančio 
ūpo ir entuziazmo.

Taigi, nuo panašių pareigų 
neatsilieka ir Rockfordo Lietu
vių Kultūros Draugija, kurios 
pagrindinis tikslas yra skleisti 
vietos lietuvių tarpe kas tik pa
traukliai gražu ir tobula. Kultu- 
riečiaį šio sezono atidarymui 
pasirūpina pateikti rockfordie- 
čiams nepaprastai įdomų ir pui
kų meno kurinį tai garsią 
Operą The Bohemian GirĮ “či
gonai te”. Ir šitą trijų aktų ope
rą statys scenoj išgarsėję operų 
vaidintojai Chicagos Naujos Ga
dynės Choras diriguojant Jur
giui Steponavičiui. Perstatymas 
įvyks Aragona svetainėje, Kent 
Street, lapkriČip-November 19 
dieną. ' —Volanais

■■■■■1 . .....................................................

Rockford, III.

Spolts.
Anton

Sadulis,

Nariai įrašė:
Mankus įrašė Mary

Narbutas įrašę Julia

sodžiaus piršliai. Be piršlio se
nesniais laikais negalėdavo į- 
vykti vestuvės, nes piršlys bu
vo tiesiog nepamainomas žmo
gus,. kuris jaunuosius suvesda
vo į šeiminį gyvenimą. Be to, 
piršlio buvo ir kitas vaidmuo: 
—iš jaunuosios tėvų išderčti 
kuo didesnį kraitį ir kuo di
desnę pinigų sumą, kuri vadi
nama pasogos vardu. Del pa
sogos būdavo deramasi dau
giau negu ^u užprašymais par
duotuvėse. Dažnai, kad ir jau
nieji vienas antram patikdavo, 
numatytosios vestuvės iširdavo 
dėl pačių niekų: dėl vištos, 
veislinio paršo ir pan.

šiandien laikai jau kiek pa
kitę. Nevykdomos tokios smul
kmeniškos pasogos derybos.
■ —Duodu sumą pinigų, už 
juos visko galėsite įsigyti,— 
dažnai jaunosios tėvas kalba 
piršliui.—Gyvulių iš savo tvar
tų nenoriu išvesti. .

Ir iš tiesų paskutiniu metu 
ne tiek gyvulių ir skrynių dro
bių laukiama !iš jaunosios, 
kiek pinigų. Tačiau nemaža 
būva vestuvių ir nelygauą^šu 
lygia turto atžvilgiu. Šie jau
navedžiai jau nežiūri į vedy
bas materialiniu atžvilgiu. To
kiems ir piršlio vaidmuo nu
stoja reikšmės. Tačiau tokie 
reakcionieriai dažniausiai iš 
savo tėvų pusės užsitraukia 
didelę nemalonę. Dažnai se
nųjų konservatyviškumas būva

K LIETUVOS
t

VILNIUS. — Lenkų radijas 
pranešė, kad vaivada leidęs 
veikti lietuvių “Ryįo” draugijai 
Švenčionyse ir esą įsakytą grą
žinti draugijai visą jos turtą 
kurį iki šjol valdė lenkų paskir
tas kuratorius.

KAUNAS. — Dėl susidėjusių 
aplinkybių, numatoma išpešti 
Lietuvos didesnę prekybą su 
heutrąlėmis , kaimyninėmis Bal
tijos ■ valstybėmis ir Skandina
mi ja, guriose didė j a musų, že
mės į tokio produktu pareikala
vimas, o iš ten įsivežti dalį rei- 
kaliiigps žaliavos, kurios gavi-, 
mąš iŠ kariaujančių valstybių 
yra pasunkėjęs arba pasidavęs 
nebegalimas.

KAUNAS. —Naujomis taisy
klėmis, žemės ūkio darbininkų 
yaikams sudaromos palengvin
tos sąlygos stoti į žemės ūkto 
mokyklas, kuriose jie galės iš
simokyti būti kvalifikuotais že
mės ūkio specialistais ir per tai 
gauti geresnį darbą bei tarny
bas žemės ūkio srityje.

JUOKAI

-h*

REIKĖS BIJOTI
Emanuelj Kantą kartą 

lankė, senyvas, per 70 metų, 
ponas ir pasisakė, kad jis ma
nąs vesti 18 metų mergaitę.

—Bet vistiek įpėdinių aš, 
turbūt, nebegąlėsiu tikėtis su
laukti?—paklausė Kantą.

—Tikėtis negalėsi,—atsakė 
filosofąs^het bijosi, kad ne
atsirastų iš šalies.

.• u : * »♦..«<» . :______.
JIS'

DVYNAI

ap-

nuolat kalbėdavo uošvė, 
man iš akių ir be pinigų kad 
neperžengtum mus namų slen
ksčio.

Trejus metus taip kankinta 
Genovaitė V-nytė—K-nė gauna 
Kaune vaikų ligoninėje tar
nybą 
taupyti 
kad 
ti. 
deda

nedavęs, o pats jaunasis pini
gų klausimo visai nekėlė. G. 
K-nės liko našlaitė pusantrų 
metų dukrelė ir penkių mėne
sių sūnelis.

Iš Lietuvosir tikisi kiek su- 
ir duoti uošviams, 

ramiau galėtų gyven- 
Dirbti ligoninėje ji pra

tik pagimdžiusi an
trą berniuką. Uošvių ujama • čerkeliunas paskirtas Lietuvos 
marti gavusi kokią laisvesnę 
dieną vistiek pas juos važiuo
ja. Ji nori pamatyti ten au
gančią pusantrų metų dukre
lę. Mažąjį berniuką pas save 
augina. Tačiau ir dabar kiek
vienas su uošviais susitikimas 
baigdavosi barniais priekaiš- kių už 20.1 mik litų, o įgaben

ta už 17.6 milijonų. Balansas 
rugpiučio mėnesį aktyvus 2.5 
milijonų litų.

KAUNAS. — Buvęs Lietuvos 
pasiuntinybės attache Berlyne

konsuliarinio skyriaus vedėju 
prie Lietuvos pasiuntinybės Ma
skvoje ir šiomis dienomis išvy
ko į savo paskyrimo vielą.

KAUNAS. — Rugpiučio mėn. 
iš Lietuvos buvo išgabenta pre-

tais.
Visą laiką ją daugiausia kan

kino uošvė. Vyras pinigų ne
reikalavo. Tačiau kartais, mo
tinos įkalbėtas, savo žmoną ap
migdavęs.

Toks gyvenimas G. V-nytės- 
K-nes sveikatą visiškai pakirto 
pačioje jaunystėje, šį pavasa
rį, tarnaudama minėtoje ligo; 
ninėjė, staiga ji suserga gana 
aštrios formos proto liga. Nu- metro dydžio.

KAUNAS. — šiemet smarkiai 
nusekus Nemuno vandeniui, 
žvejai sugauna daug ir stam
bios žuvies. Raudondvario, Ku
lautuvos, Zapyškio ir kt. vieto
vių žvejai be kitų pagauna ir 
didelių lašišų, kai kurias iki

z

Štai vienas gana tragingas 
vaizdelis.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys 4 jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie . Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Prieš trejetą metų pasitu
rįs Altoniškių kaimo (Lekėčių 
valsčiaus) ūkininkaitis St. įk
lius vedė Karmėlavos gyven
tojo V-nio jauną, dukrą Geno
vaitę, gimusią 1917 metais.

Jų dviejų pažintis įvyko ga
na romantiškomis aplinkybė
mis; St. K. tarnaudamas ka
riuomenėje su pulku per Kar
mėlava vyko į manevrus, čia 
jis pamatė Genovaitę V-tę ir 
su ja susipažįno. Atlikęs ka
rinę tarnybą atvyko ir gražaus 
veido merginai pasipiršo.

—Jis turtingas, jam reika
lingi pinigai,—kalbėjo žmonės 
G. V-nyteį.—Kai nenuneši pi
nigų—nebus namuose santai
kos.

Tačiau jaunoji žmonių kal
bų neklausė. Jaunasis, jauno
sios tėvo dalies reikalu pakal
bintas atsakė: \

—Man pinigai nereikalingi, 
tik žmogus.

Įvyko vestuvės- Po jų tuojau 
prasidėjo jaunosios nesusipra
timai su uošviais. Mat uošviai 
kiekviena proga primindavo, 
kad ją kaip stovi paėmęs jų 
sūnūs,

Po kurio laikę tie priekaištai 
virto griežtais reikalavimais.

K-liai anksčiau buvo į mar- 
čias išleidę vieną savo dukte- 
dį ir pažadėję žentui duoti 7, 
000 litų pasogos. Prieš vestu
ves tedavė 2,000 litų, o pen- 
kiems tūkstančiams ' pasirašė 
vekselius. Žentas, keletą metų 
nesulaukdąmas žadėtų pinigų, 
vekselius suprotestavo ir vieną 
dieną atvykęs anstolis K-lių 
aprašė visą ūkį su gyvuliais ir 
trobesiais.

Dabar šiems ūkininkams y- 
pač pasidarė aktualus pinigų 
klausimas ir jie pradėjo griež
tai reikalauti, kad jų marti, 
Genovaite, Vfhytė, eitų pas sa
vo tėvus ir atneštų pinigų.

ši, uošvių išvaryta kreipėsi 
pas tėvus. Tačiau šie, teturė
dami 9 ha žemes, nieko negalė
jo padėti. Nuo dabar prasidėjo 
jaunosios kelionė pas uošvius 
ir grįžimas pas tėvus.

—Ištisomis vasaromis ji su
tinusiomis rankomis dirbda
vo,—-pasakoją jaunosios tėvas, 
—o rudenį uošviai ją išvaryda-

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Bedaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
{žymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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ŠTAI JUMS PROGA
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

»

DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų;

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

NAUJOJI GADYNĖ
220 -Leonard Street

PraneŠimas.
Rocfordo Lietuvių Kultūros 

Draugijos reguliaris susirinki
mas įvyks kitą sekmadienį, Oct-, 
ober 15 d., lygiai 2 vai. popiet, 
S. M. ir S. F. svetainėje, .1019 
3rd Avė.

Nariai yra prašomi skaitlin 
gai dalyvauti, ir bendrai orga- 

ipatn’ple svetainėje, 1547 N. Leavitt nizacijos reikalais interesuotis.
Q Street. Valdyba

CHICAGOS LIET IŲ DRAU- 
čią dovaną ^lO.OO cash'; ketvir-ĮGIJ0S susirinkimas įvyks šian- 
tas -r- ketvirta $5.00: nenktas -—' spalio 10 d., Masonic Tem-tas — ketvirtą $5.00; penktas —■ 

pehktą $3.00 ir šeštas — šeštą 
$2.00.

Taipgi primenu, kad kiekvie
nas draugijos narys ar narė,

Valdyba

Rudzys negali daug gerti. 
Nežiūrint į tai, vienoj Šeimy
ninėj šventėj jis išgeria dau
giau, negu reikia. Visiems 
pakilus nuę stalo, šeimininkė 
ant rankų išdidžiai atneša sve
čiams patodyti neseniai gimu
sius dvynukus. '

—Na, vyruti, laikykis. Tau 
iš vieno vaiko jau atrodo du, 
—pąmano Rudzys ir garsiai 
kreipiasi į šeimininkę:

—Koks žavus kūdikis, gerb. 
ponią.GARSINKITE “NAUJIENOSE Brooklyn, N. Y
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Antradienis, spalių 10, 1939

Tunelyje Užmušė Oak Forest Darbininką

Visi Pasveiks

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žęiųė Pardavimui 

‘ PĄRDĄVIMUI 2 ĄŲKfiTŲ na
mas, krautuvė ir flatas viršuj. ,71?6 
South Rockvvell St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

CLASSIFIED ADS
..... . .... ............................................................. * ........   f—

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardariinui

ARTI ARCHER AVENUE, Le
ment kelio patogiai į Chicago bu- 
su, katedž, puiki farma asmenims 
su ribotais reikalavimais. 
$1850, $27b pinigais, $20 mėnesy.

užpakaly, mo). Rašyti laiškus Box 1082, 1739

Bujos Užnuodijo
Paniric DarhininVllCĮ Liętpvjų rĘąrbinihkų svetaines,!
i Clinio V (U VlIIllinUo įod is So. Michigan Avė., jr

/prpgft. įUaobavičiaus automobi
liui išeis 12:30 po įpieĮų nuo

'Vandentiekiui kasamam tu-4 
nqlyj, prie 75tfli ir Qyter Driye,, 
nuodingos dujos užnuodija ten 
dirbusius peilis tdąrihninkus. 
Juos tuojau iškęlė paviršiun jr 
nuvežė Jacksop Parko ligoni-: 
nqn. Sako, kad pasveiks. ;

Nukentėję darbininkai wą:į 
George Byrge, 3414 S. Morgan 
st.; Paul Tangora, nuo 918 S. 
Carpenter st.; WiHiaip Jjluff, 
5706 S. Wabąsh ąye.; jo sū
nūs James ir Gordon Sjrpng, 
227 E. 59th st.

i bažnyčios, 10806 S. Wa- 
ihąąh Ąve.

Ptoįgį, (trumpai tąriant, tai 
‘ ihųs OftęaaĮando ir apylinkės Įie- 

tuvįų dięuą Oak Ęorest prje- 
glaudpj. Viąi geros valios žmo- 

sųKruskim ir atlikim taip 
igifflkilnų ir labdaringą darbą.

SJąuja auką
Fondas auga. P-ia N. Micke- 

vjčįenė įis Joniškiečių Ląbdary- 
ibės ;įr Kultūros Kliubo iš Brigh- 

jPąrko pridavė $10. Taria- 
ipe širdingą padėką visiems šip 
darįjo trėmėjams ir bendradąr. 
•biams. —Adomas D.

NAUJIENOS, C3b!<Jago, UI

ATOMOKJJU 
NELAIMĖS

Aplankys Senelius 
Oak Foreste 
Spalių 22

Prapuolė 
Gėda

• Prie 161st ir Cicero 'avenue 
•‘•hit-and-run’’ automobilistas 
užmušė 56 metų James Bega
lių. Per dvidešimts penkis me
tus laiko Regan dirbo Oak Fo
rest senelių prieglaudoj.
■» Prie 79th ir Puląski avenue 
susikalė du automobiliai. Vie
nas vairuotojų buvo užmuštas, 
o keturi kiti žmonės buvo sun
kiai sužeisti. Užmuštasis buvo 
47’ metų ohieagietis Fred Lind- 
berg, nuo 8000 S. Marshfield 
avenue. Antrasis vairuotojas, 
John Livingstone, nuo 9734 S. 
51 st avenue, Oak Lawn, buvo 
areštuotas už neatsargumų.

$26.52 I MĖNESĮ PILNAI apmo
ka už 6 kambarius kolonialio na
mo—į tik 7 metus—sutaupysi $1,- 
500 pagal naują planą puikiausia 
konstrukcija, žemi mokesčiai, nėra 
asesmentų. Rašyti laišku 1077, 1739 
So. Halsted St.

F?OR RENT—IN GENERAL ,

RENDON 5 kambariai naujai de- 
kųruoti. Su maudyne. Kreipkitės 
prie savininko. 3119 So. Mprgan St.

Rengs pietus ir koncertą

Roselando ir apylinkės drau
gijos aplankys Oak Forest prie-^ 
glaudos lietuvius senelius sek
madienį, spalių 22 dienų, 1 va
landų po pietų. Bus duodami 
pietus ir programas, dainos, 
kalbos ir muzika. Jei neturite 
automobilių, vistiek galėsit nu
važiuoti, nes laidotuvių direk
torius Lachavičius ir sūnūs ža-, 
da visus norinčius važiuoti į 
Oak Forest nuvežti ir parvežti 
veltui. 

• * » • » ■ ■ »

Tadgi, visi Roselando ir apy
linkės lietuviai pasinaudokite

BRIDGEPORT. — Motina ir 
duktė, abi labai gražiai pasirę-l 
dė prie stiklelio vienoj alinėj į; 
rytus nuo Halsted, netoli 32nd. 
Jų pasakytus žodžius karčiąmo- 
je prie kitų klijentų nėra guli
ma į laikraštį dėti. Buvo tie
siog šlykščios. Kodėl neišvarė 
iš tos tąvernos, aš negaliu pa
sakyti. Bet yra reikalas patar
ti motinai ir jos gražiai dukre
lei geriaus susitvarkyti.

Kaimynas.

NAUJIĘNŲ-ĄCME Telephoto
Raymaud J. :Kqlly iš Detroito (pirmas), naujas 

Amerikos legionierių prezidentas, i '
1 1 .................. ——

Programa susidės iš naujųgyveno Zeigler, UI. Ten byyo

T

Diena Iš Dienos'
—-R

PARDAVIMUI PO AKRŲ FAR- 
MA su gerais budinkais. Gera že
mė, mokykla ir bažnyčia. Pirk
dami dabar gausite pusę grudų.

P. J. DOWIATT Sr. 
WestvilĮe, 111.

PAŠIULOME SAVO mažą farmą 
arti 79th ir Cicero avenue, tuoj už 
miesto ribų už $100, $20 pinigais 
reikia dabar, title geras. Rašyti 
laišku Box 1079, 1739 So. Halsted 
Street.

Kaina
i ęiuuup pAiiigaip) y«v auvkvoj.

RENDON ŠTORAS su taverno (Kąi kas reikalinga taisyti prie na- fiksčeriais. Kambariai r*-• - - ■- - - — ■ - - --
Pigi renda. 3119 So. Margąjį St. I Šo. Halsted St 
Yąrds 0150. , _____________ ._______  ■

O Teisėjas Jarecki pašaukė 
teisman aštuonis balsavimų vai 
dininkus už netikslumus ba- 
landžio rinkimų baliotuose. Jie 
buvo paleisti po kaucijų iki 
teisnio.

stambus biznieriai ir geri vei- ir iki šiol čhieagoj negirdėtų 
kurinių ir iš senų, tų 
laukiamų “favoritų”, 
tai, kitą kartą.

( Nėra abejonės, kad 
čiai žingeidauja 
dainininkę, po jos trijų 
pasekmingos ’ darbuotės 
poj.

Tąd, pažymėkite savo 
.doriuje spalių 25 d. ponios Dar
lys koncertui.

kėjai arba rėmėjai lietuvių rei
kalų. Išaugino gražių ir pavyz
dingų šeimų, būtent, sūnų Jo
nų ir dvi dukteris, Leokadiją ir 
Aliną. Abidvi vedusios ir pa-

visuomet 
Bet apie

PARSIDUODA labai pigiai far- 
ma 60 akrų žemė visa dirbama, 
netoli nuo Chicagos. Rašykit laiš
ku 1739 So. Halsted St., Box 1084.

PARSIDUODA Taverna, bųčernėl_____________________________
ir groseniė abu bizniai gražiai GERA1 pasHaikąs mažas katcd. 
Įrengti >įr įiznis eina gerai. Par- žius vįsas naujos medžiagos, su ga- 
dųosiu abudu sykiu ^J.ba atskirai. na įeinės vį£tų ukiui, daržovių ir 
Ątsišaukit 10804 So. Michgan Avė. vaismedžių prie saugaus kelio, 
—----- -------------- ■.------ - ----------- (grįstas) nedidelis trofikas, mokes-

GROSERNĖ IR MĖSOS ųiarke- čių apie $12.00 metams, randasi 
tas lietuvių—lenkų apylinkėje, įs- netoli Northwest nuo Oak Park. 
tęigtas 2 metąi, 4 kambariai užpa- kur pragyvenimas pigesnis ~ ir mo- 
kaly ir garažas, žema renda, turi kyklos geresnės. Kaina $975, $.150 
būti parduota. šaukti Lafąyette Pinigais $12 mėnesy. Tuoj varto- 
2471 arba rašyti laišku Box 1076 Uį- tašyti laišku 10/8, 1/3J South 
1739 So. Halsted St. Halsted St.

VINCENTAS HRUpplS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 8 d., 5:30 v. r., 1939 m. 
sulaukę 74 metų amt gimęs 
Lietuvoje, Joniškės Mieste.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 sūnūs, Henriką, marčią Lou- 
ige, Algirdą, marčią Helen, 
dukterį Aldoną, žentą Bertil 
Hergstrpm, 2 hrobus .Jokūbą 
ir Juozapą ir gimines ir daug 
draugų ir pažįstamų. O Lietu
voje paliko seserį Leonorą ir . 
giminės.

Priklaus prie SLĄ 36 kp„ 
Chicago Liet. Draugijos, Sirųa- 
no Daukanto Dr-stė, Joniškie
čių ir Žagariečių Kl.

Kūnas pašarvotas randasi P. ; 
J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. 
Halsted Str.

•Laid. įvyks treč., spalių 11 
d., 1:30 v. p. p. iš koplyč. bus 
nulydėtas į Oak Woods kapi
nių krematoriją (6900 S. Cot- 
tage Grove Avė.)

Visi a. a. Vįpcento Briedžio 
gim., draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam , 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sunai, duktė, marčios, žen

tas, broliai ir giminės 
Laid. dir. Paul J. Ridikas, 

tel. Yards 1419.

atžymėti pa
mes.’ 

nu- 
už- 
fcfet 

mes 
kas 
mes.

Taip ir 
kukliai, 
svetainę,

Ponai Greebcnai yrą seni 
Naujienų skaitytojui ir Lietu
vių Draugijos nariai. Naujienas 
skaitė dar iš Zieglerio laikų, 
būtent, atvykstant Chicagon 10 
njetų atgal. . - i

Ponai Greebenai savo 30 .m. 
ženybinįo gyvenimo proga ren
gia iškilmę (party) šeštadienį., 
spalių 14 dieną ir sekmadienį, 
spalių J5 d., savo užeigoj, 4001 
$. Ęrighton Placė. Kviečia savo 
gerus drąugus naujieniečius at
silankyti. ’’ G ' -

DėdėB/Vūitekunlls.1

chicągie- 
išgirsti savo 

metų 
Euro-

kalen-

koncertui

v
- Taitikaš.

Kazoką Choro
Koncertą Tikietai

Bridgeporto Dr-stės Palaimintos- 
Lietuvos Susirinkimas įvyks spa
lių 11 ęl> 8 vai. vak. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Valdyba

Roseland Amerikos Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros Draugijos 
Np. 1 kuopos mėnesiais susirinki
mas įvyks šiandien, Darbininkų 
Svet., .10413 Sp.. Michigan Avė., 
7:30 v. v. Visi malonėkite atsilan
kyti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti.

Sekr. P. J. Kučinskas

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban-| 
kietoms, Loi d otj 
tuvėms, Papuosi-

4180 Archer Avenue j
Pbone LAFAYETTE S8M

LOVEIKIS DalL?.I>aSaUUO

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

GRAND Avenue farma, turtas j 
rytus nuo VVolfe kelio, pasiūlymas 
$750, patogus terminai. Rašyti laiš
ku 1081, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS—La-
bai pigiai—geras biznis. 4624 So. 1(11, AkUjiT rnr „T a*__ r 1972 AKRU farma, maži budin-Wood Street. _ kfl^ gera įemQi gera apylinkė, $350

“ Į pinigais ii* kontraktas ant $386.00.
Puikus pirkinys. Mrs. Osborn, Real 
Estate, Ilart, Michigan. Ocęana 
County.

PARDAVIMUI TAVERNAS.
MRS. PUTZ, 1725 W. 63rd St.

PARSIDUODA vienintelis taver
nas grąžioje apielinkėje. Kampinis 
namas su 4 kambariais pragyve
nimui. Atsišaukite 1739 So. Halsted 
Street. Box, 1085.

HELP VVANTED—MALĖ 
Ųarbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
porterio darbą taverne rytmečiais, 
kad galėtų už baro dirbti. 4254 So. 
Ashland Avenue.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

TARP H1NSDALE—ELMHURST 
prie gražaus York kelio, aukštai 
besiverčiąs turtas, gasas, elektriką, 
gera mokyklą, rinktina apylinkė, 
mokesčiai žemi, be asesmentų. Kai
na $750, — $150 pinigais, $10 mė
nesy. Rašyti laišku Box 1080, 1739 
So. Halsted St.

ir nėr u s.- 
musų jų-

Sidabrinės
Vestuvės
CICERO. — Taip, mes at- 

šventėm savo sidabrinį Jubilie
jų. Miminga ta porą, kuri su
laukia tokio jiibiliejaus. Tų įvy
kį visi stengiasi 
gal savo išgales. 
Norėjom apsieiti 
sąmdėm nedidelę
kviątem' tik artimiausius, 
skirtoj dienoj, 30 rugsėjo, 
buvom nustebinti, ir jeigu 
butų sakęs prieš tai, jog
turim tiek draugų-remėjų, tai 
nebūtume tikėję. Už tai mes 
nužemintai atsiprašom, visų ne
turėjom galimybės tinkamai pa-( 
vąišįnti. .

Kaipo tikri, nuoširdus drau
gai, supratote p; 
gausite ąnt .musų
biliejus ir tos brangios dovanos 
mums liks amžina atmintis.' 
Tad sakom nuoširdų ačiū vi
siems ir visoms. Ypatingai są- 
vo “parėtkininkams”, giminėms 
ir mums artimiems žmonėms; 
Galinauskas, Valančius, Kvede- 
ras, Zigmontas, Martįnkus, 
Staškus, Stonis-Milius, Morkus 
,ir Marė, Richardas ir Emilija, 
sūnūs Albertas ir p. Atkison. 
Šeimininkės ir patąrnautojos 
buvo Mrs. Skirius, Mažiutienė, 
Klemens, Bolman, Baltulis, Zig- 
montaitės, Baltuliutė, Stankiu- 

i tė, Miliutė, Joe Stoškus, A. Bal
tulis, ir j. Mažiunaitis. O tie 
grąžus linkėjimai ir skambus 
žodžiai yra įsmigę ir pasiliks 
musų širdyse.

; Ačiū J. Galinauskui 
toastmasteriąvimų.

Arrtoinette ir Joe :Sta$aitis.

Lankėsi Tolimoj 
Californijoj

Mrs. B. Mikutis, 1430 S. 50thĮ 
Avė., Cicero, ir Berzinskių šei
myna, 2'342 W. 2£rd PI., Chi
cago, parvažiavo iš atostogų. 
Aplankė daug valstijų. Įdomimų-- 
sios vietos buvo: Pasaulinė Pa
rodą, Sąn Francįsco mieste, 
Cąlif,, Hollywood, Los Angeles, 
ęąįifornįa, Bouldęr Dam, Ne- 
vądą, Grand ;Canyon, Arizoną,- 
Las Vęgas, New Mexico ir Co-i 
lorądo Spriegs, Cplurądo.

Drg.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

F-rąpk JRęnkasiaR, 21, su
,nna .Malis, 18

y.įctor Kaminski, 2.4, su
jią JRieĮ, ;21

Josęph Yųąką, 24, su Gert- 
ryde Kubiak, 18

» \

Reikalauja
Perskirų

Anna Zelenka tnuo Gotaut 
Zelenka

Irę

Ju-

uz

Choras Dainuos . Chicagoj / 
Spalių 15.

r

SERGE JAKOVAS, garsaus Do
no Kazokų choro vedėjas.

Švęs 30 Metų 
Gimtadieni

Doiniųikąs ir Agniešką (Dan 
į ir Agnės)' Greebens, 4001 So. 
'Brighton Place, švęs ąavo 30 

► gyvenimo su- 
Ponai Greebinai seniau

Bronė Drangelienė 
Badys Rengiasi 
Pirmam Koncertui

ir Pagrabams. Bnghton Place
331« So. Halsted Street Įmelų vedybinio

m YARP8 lkakt| Ponai G

Dainuos Spalių 25

Dono Kazokų Choras, kuris 
Chicągo ąplabho beveik kasmet, 
netrukus yūl mus aplankys.

Tie garsus,j)ono stepių dai
nininkai išpildys ilga ir įdomų 
ko.ncertų spalių 15 d., (sekma
dienį), Chicagos Opera House 
rūmuose. Koncertas .įvyks po 
pietų ir prasidės 3:30 vai.

■J*

Tįkietus galima gauti “Nau
jienose”. Kas lanksčiau juos įsi- 
gys, ;tas gaus geresnes vietas. 
Kąinos 'yra nuo 83 centų iki 
$2.75, įskaitant ir taksus.
5 , Rs.

—R . .    1    I UH ■■■■II ■■■■!!! U III .III || I I l.l I.LIĮ.II.ĮII.L .IĮ

NAUJAUSI IR GERIAUSI 1|RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
“fTHE HOME OP FINE FURNITURE” SINCE 1904 .

1748-50 West 47th St Phpnę Yąrds 5069

BRIDGEPORTO NAJftŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA .1939 
tylETAlVįS:, Pirmininkas— Antanas 
,ų Šimkus, 3120 S‘o.' Lįtuanica Ąve-;

Pagelb.—John fĘegiri, 3466 So. 
Lpjve Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Unipn 
Aire.;' Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Pętras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kąs, 3130 Sp. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chięągos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų ruošos darbui, savas kamba
rys, vana $8—$10. ZIMMER, 7716 
N. Ashland, tel. Briargate 5,480.

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ prie 
vienos adatos mašinos, taipgi pa
tyrusiu operatorių prie Union Spe- 
ęial Merrow mašinos. MARVEL 
KNITTING MILLS, 2457 So. Michi- 
gan Avenue.

BESIVERČIĄS TURTAS apie 2M> 
akrų prie grįsto kelio, elektriką, 
žemi mokesčiai, tuoj už Cook kaun- 
tės linės, Du Page kauntėj, arti 
Harrison. Kaina $875, $75 pinigais, 
$10 mėneąy. Rašyti laišku Box 1083 
1739, So. Halsted St.

80 eakrų geros žemės ir budinkai, 
elektrikos šviesa, mylia nuo 
mažo, gerbuvinįo miestelio Fulton 
kauntėj, Indiana, 200 pėdų nuo 
statė kelio. Kaina $2750, pinigais 
$750, likusį kaip geriau. N. Taylor, 
10323 South Michigan Avenue.

PATYRUSI MERGINA bendram 
pumų ruošos darbui mažoj šeimoj, 
nėra sunkaus skalbimo, būti, $8.00 
Hollycourt 1451.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pįrrn— Ęįil Likšna, 3427 South 
L^tuanica Avė.; Vįce-pirm. —A. 
Pąpįąuskąs; Fįnąnsų rašt.—E. 2a^ 
sytaįtė; Prot. .rast.—B. M. Bur
buly tė, 4Q73 Ąrchęr Avė-; Ižd.— 
Apt. Jąkutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šiąikaįtė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jąkutis. Susirinkimus laiko ket- 
virtąrpe trečįadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio •
Yįiškos^ saleje, 2417 W. 43 Št. w

REIKALINGA operatorių prie 
rayoninių dresių, 2-jų metų patyri
mas. Ray Garment Co., 2655 West 
38th~ St.

trečįadienį
jętadienip vakarą, J.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS. VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas 

Rūta, 3141 $p. Halsted St; Pa
gelb.—Petras Pauzoliš, 3427 So. 
Halsted St; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Loivę 
Avė.; Paul J. .Petraitis, 752 ir 
33rd Street, korespondentas; 
Aresunas, 3623% S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakąro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

FUKNISHED ROOMS— TO jRENI 
.Gyvenimui Kapibatiai

RENDON KAMBARYS, karštu 
vandenįu Šildomas, su ar be valgio. 
Maža šeimyna. CHESTA, 4864 Ar- 
cher Avė. Tel. Virginia 9834.
MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE 

Muzikaliai Instrumentai

MUZIKOS INSTRUMENTUOSE 
$12.00 Smuiką už ............... '.. $4.00
25»pb Albert Klerneta ............ 8.00
50.00 Boehm Klerneta ........   35.00
75.Q0 Bass Drum setas ...... 50.00
8.00 Gitaras su keisu .....   4.00
12;00 Porto Phonografas ...... 8.00

Imame taipgi ir senus instru
mentus į geresnius įmainyti. Drum 
heads ir phonografų springsų dalis 
atnaujiname. 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell Street, 3 blokai į va
karus nuo Halsted St. Tel. Čanal 
6114.

VV ii O LES ALE FURNITURE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

VARTOTŲ 
RAKANDŲ 
BARGENAI

Refrigeratorius $39.50 
Pečius gasu ir anglimis 
kūrenamas ....... $19.00 
Moore anglinis šildomas 
pečius dėl 4 kambarių, 
garantuųtas 10
metų ................. • $25.00
DANFEL FURNITURE 

COMPANY 
2602 W. 69 St. 

PAJUKUOS T. KĘZĘS, Sav.Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Plące ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct, Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
.pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St, Chi- 
cago, IU.

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progai ir ,L t

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

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje *‘Class- 
ified” skyrių, kur siųloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami ąrbaat- 
veždaml:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1788 S. HALSTED STREET 
Cbicago, IU.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
LoWe Ayę.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—Tpjrm. pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; Ą. Kąūląkis — nut. rašt. 
3842 So.< Union Avė.; F. Kasper 
—ii

Ą. Kąūląkis — 
So.' Union Avė.; 

—fin. rašt., 3534 Sp. Lowe Avė.; 
Z. (Grigonis—kontr. rast.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chuąas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška—Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St I draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

L. ŽĄGAĖIECIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.;' Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13$ St; Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė.,

Po jtrijų metų pasekmingo 
dainavimo operoj, koncertuos 
ir per radio Lietuvoj ir kitose 
Europos 'valstybėje, chicagietė 
Brąnė Drąngelienė-Dąrlys pra
eitą vasarą sugrįžo keliems me
nesiams Amerikon. Viešėdama 
čionais, p. Darlys pląnuoja^jvi- 
są eilę koncertų. Pirmasis kon-i 
certas įvyks Chicagoje spalio 
25 (d., Uhicągo Women’s CĮuh, 
kuris įjandąsi ąnt Į4-to$ gat
vės, tarp Wabash ir Michigan 
gatvių

Nusišovė,“Nuėjo GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: George

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kąziunas—ka- 
sierius; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 

' čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
ąntrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi viršuj 
Napoleon Restaurąnt, 3956 Węst 
5th Avenue.

-

/

i

Metąi ątgal, mirė 60 metų 
chięagįęčio, Frank. Mack, 1937 
W. St., žmona Bessie. 
Magk ją labąi mylėjo, ir po jos 
mirties per ištisas klienasj krim
tosi ir lindėjo. Vakar jis fftita- 
rė “nueiti pas jų”. .Užsidarė sa- 
,vp miegamam kambaryj ir nu- 
-si&tfė. ;
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Spėja, Kad Lietuvis

Peręi

The

Didelių Gabumų Muzikas

zimir Termenas

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Antrašas

AmžiusTelefonas

Aukštis

Užsiėmimas

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

Parašas

Vanda Petr

jų autoNAPIER, MO

' 'i

kds ph
užmeti

Wm, J. Szepietowski, 
Vedėjas taupymų skyriaus

Dresser, Chest, inner springs 
vertės $175.00. Nuo Automobilių Show dar

Nauja Gengsterių 
Auka

Sėkmingai Vedamas 
Bankas

buvo 
kad

r Claire, 
sumokėti 

vieno David

jau 
pasi

coliai. Svoris

kuri aprūpina kariaujančių 
francuzų vaikus pienu ir kitu 
maistu nemokamai.

Ckicagos Lietuvių 
Nėra Laive 
iroųuois”

Trokas Užmušė 
Žmogų Town 
of Lake

f i Naujieny-Acme Teiepboto.
Dviejų traukinių kolizija, kurioje žuvo mašinistas.'

Adomas Micevičius 
Gros Su Hansas 
Simfonijos orkestrą

mobilį įvažiavo vestuvių proce
sijos mašina, kurioj važiavo 
jaunavedžiai. Nelaime įvyko 
prie Austin ir Belmont gatvių. 
Sužeistosios buvo Mary David- 
czik, nuo 1331 N. Oakley, ir 
Stella Stolarana, 'nuo 2137 N. 
Springfield.

Gražuolės rinkimai Automobili^ 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.

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

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

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

PIRMA gražuolė gaus: Complete Bedroom setų, su
sidedantį iš Dresser, Chest, inner springs mattress ir 
springsų
gaus Evening Gown ir $35.00 cash kaipo mokestį už iš
liktų laikų.

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

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

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingų bankietų.

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

TOWN OF LAKE 
tų šeštadienį, apie 10 valanda 
vakaro, prie 46-tos ir Ashland 
avenue trakas. užmušė apie 40 
metų amžiaus vyrų. Vardas, pa
vardė ir velionio adresas nėra 
žinomi.

petuoti su simfonija jos dvi 
sezonui.
— Irvėlaš.

Gubernatorius Henry Horner laikraštininkams 
pareiškė, kad jis kandidatuos trečiam terminui į Illi
nois gubernatoriaus urėdų.

United States Lines vakar 
paskelbė sųrašų chicagięčių ant 
laivo “Iroąuois“, kuris dabar 
yra kur tai Atlantike, kelyj 
New Yorkan iš Anglijos. “Iro- 
quois” yra tas keleivinis laivas, 
apie kurio “skandinimų“ Ame
rikos valdžių perspėjo Vokieti
jos laivyno admiralitetas. Jie 
pranešė Washingtonui, kad 
“Anglijos submarinas paskan
dins ‘Iroąuois’ ir bandys su
versti kaltę vokiečiams“. Wa- 
shingtonas tam Vokietijos už
metimui Anglijai netiki; bet 
kartu negali suprasti 
skatino vokiečius tokį 
mų daryti.

United States Lines 
m u

MAUJIENŲ-ACME Telephdto
58,000 žmonių matė Yankee Stadione (Ne\v Yorke) 

beisbolo rungtynių atidarymų. \

Paryžiuj* Dewey įsteigė stotį, ta kiekvienam žmogui turėti 
susitaupius pinigų.
, Šis bankas ųžtįkrina, kad pa
dėti žmonių pinigai nežus, bet 
dar neš nuošimtį.

Taipgi šiame banke galima 
taupyti pinigus Kalėdinėms do
vanoms; galima įsirašyti į tam 
tikrų Kalėdinį Kliubų. Ir kuo
met prisiartins Kalėdos, tuomet 
Kalėdinio Kliubo narys turės 
užtektinai pinigų Kalėdų dova
noms. Prie tokio, kliubo prigu
lėti yra paranku ir praktiš-

• 18 metų Eldean Lane, 
7042 Eggleston avenue, yra 
:?raži, raudonįl'aukė mergaitė, 
ir nestebėtina, kad ji turėjo 
daug vaikinų. Vakar vienas jų, 
19 metų Robert Sarvey, nuo 
6842 Yale avenue, atsidūrė 
Bridewell kalėjimo ligoninėj 
pašautas. Jis buvo sunkiai pa
žeistas, kai tarp , jo ir kito vai
kino kilo ginčas dėl gražiosios 
Eldean.

• Mike Silvasi

Live Stock National Bank 
of Chicago

4150 S. Halsted St.

Pažvelgus i ,tą gražų progre
sų, kurį Adomas rodė su kiek
vienais metais savo mokyklos, 
ir žinant svarbumų tų pozici
jų, kurias jis pradėjo užimti 
rimtoj' muzikos veikloj, kiek
vienas pastebėjo, kad šis 
nuolis toli nužengs savo 
rinktoj profesijoj.

Už tad, kuomet man 
pranešta praeitų Sųvaitę, 
Adomas buvo pakviestas ir pri
imtas į reguliarį sąstatų Kan- 
sas Simfonijos orkestros, ku
rių vadovauja žymus dirigen
tas Kari Krueger, nei kiek ne
sistebėjau, nes ko nors pana
šaus tikėjausi ir laukiau. Džiau
giaus tik, kad šiam jaunuoliui 
teko ta laimė patekti nariu vie
nos iš Amerikos ' žymesniųjų 
simfonijos orkestrų.

Išleistuvių Puota.
Praeito ketvirtadienio vaka

re, ponai Bruno i 
ruliai surengė Adojmui atsisvei
kinimo puotų. Jųvpuošnioj re
zidencijoj, Orland Parke, susi
rinko suvirs dvidešimts pakvie
stųjų artistų ir dailės darbuo
tojų, kur prie tikrai artistiš 
kai papuošto stalo, ir dar ska
nesnių gardumėlių, visi sma
giai praleido kelias valandas. 
O išvažiuojančiam kolegai ir 
draugui, Adomui, susirinkusie
ji įteikė dide į vainikų, geriau
sių linkėjimų dėl nuolatinio ir 
vis augiančio pasisekimo jo 
profesijoj.

Adomas išvažiavo į Kansas 
City anksti penktadienio rytų,

Jis buvo apie 5 pėdų, 9 co
lių aukščio, aiškių bruožų ir 
šviesaus veido. Dėvėjo pidus 
čeverykus, mėlynai dryžuotas 
kojines, baltus marškinius ir 
mėlynų dryžų kelnes. Kepurės 
ir švarko neturėjo. Kišeniuose 
buvo trys raktai ir $4.10 smul
kiais. Apie smilkinius velionio 
plaukai buvo pradėję žilti.

Kūnas randasi I. J. Zolpio 
koplyčioj, adresu 1646 West 
46th Street. Spėjama, kad už
muštasis buvo lietuvis.

(Sp.)

Netanklai tenka pažinti tokį 
malonų, tokį tikrų, be jokių 
pretenzijų, be taip vadinamų 
“artistiško temperamento keis
tenybių“ jaunuolį muzika, kaip 
musų Adomų Micevičių, ’violis- 
tą, vienturtį sūnų gerų lietu
vių, dailės mylėtojų ir senų bi- 
rutiečių, Adomo ir Elenos Mi
cevičių.

“Naujienų“ skaitytojai ir jų 
metinių koncertų lankytojai tu
rėjo progos arčiaus pažinti šį 
jaunų lietuvį muzikų, kuomet 
rengėmės prie Naujienų 24-to 
metinio koncerto, kuriame Ado
mas dalyvavo kaipo vįolistas- 
solistas, ir duete, kartu su sa
vo pirmąją mokytoja, artiste- 
smuikininke, ponia Lulu Raben- 
Micevičiene.

Mudviejų pasikalbėjime tuo
met Adukas, kaip mes pripra
tę jį nuo mažens vadinti, išsi
reiškė, kad “aš tikiu j nuodug
nų ir rimtų studijavimų ir vi
siškų atsidavimų darbui, sieki
me savo idealo — nėra jokio 
kito kelio, norint atsiekti to
bulumo.“

Prie South Albany avenue ir 
West Madison street, ieloj geng- 
steriai subaudė Ghica?os “pa
dugnių“ narį, Amerigo Berti- 
lini. Jisai buvo 45 metų am
žiaus, darbavosi Westsįdėj ir 
specializavosi nelegaliam- “slot“ 
mašinų bizny j. Nušautųjį už
klupo keturi konkuruojančios 

Jis maldavo jų 
bet užpuolikai atsakė 

revolveriais ir mažo kul-

Vedėjai . šio banko įvairių 
skyrių yra patyrę asmenys. 
Taupymų skyriaus vedėju yra 
p. Wm. J. Szefrietovyski, jau 8 
metai kaip darbuojasi šiame 
banke. Jo •pųgelbininkė yra lie
tuvaitė p. Ona Macus. Ji sėk
mingai darbuojasi šiame banke 
jau 11 metų. Ji taipgi tvarko 
ir Kalėdų Kliubų.

Įvairiais bankiniais reikalais 
kreipkitės į šj bankų.

— Susiedas.

žymus ir didelis bankas — 
The Live Stock National Bank 
of Chicago, 4150 S. Halsted St., 
skelbiasi “Naujienose“, ir ragi
na lietuvius taupyti. Supranta- gaujos nariai 
ma, taupymas, , taip sakant, nešauti 
juodai diedai, visuomet apsimo-jSavo 
ka. Netik apsimoka, bet ir ver- kos’vaidžio kulkomis

• Prie naujai statomo namo 
Chicago Heights priemiesty j 
ant 43 metų, darbininko, Fred 
Paoletto, 105 E. 25th, užkrito 
plyta ir jį užmušė. > ,

• Birželio 3 iš Philadelphia 
Academy of Fine Arts kas tai 
pavogė saują priešistorinių pi
nigų, kurie buvo vartojami 
Graikijoj 500 metų prieš Kris 
tų. Užvakar išsiaiškino, kad va
gilis tuos pinigus pardavė vie
nam Chicagos laikrodininkui 
už $2. Jų tikroji vertė yra 
$2,300. Minimai akedemijai pa
sisekė pinigus susekti, ir jie 
dabar vėl yra išstatyti jos mu
ziejuje.

• Pamalęs, kad prie jo na
mo durų atėjo du po'.ic'stai, 
Lavvrence Klobuchar, Gary gy
ventojas nuo 2328 F.llmore 
avenue, užsidarė skiepe ir nusi- 
šovė. Policistai buvo atšję jį 
areštuoti už girtų važiavimą.

Prie 74th ir Carpenter 
elektra nutrenkė 15 metų ber
niuką, Robert Krahn, nuo 6501 
Parnell avenue. Jis buvo užsili
pęs į elektros stulpą žiūrėti 
football lošimo tarp Fenger ir 
Parker mokyklų.

• Aludininkas Vincent Cani- 
no, 314 W. 42nd street, nušovė 
savo alinėj 29 metų piktadarį 
Charles Thorpe. Nušautasis 
parmušė Canino ant grindų ir 
reikalavo atiduoti jam pin’gus.

O Prie ‘ 438 Sp.. Hermitage 
avenue policija rado kūną apy
senio žmogaus. Spėja, kad tai 
buvo Harry Gilmore, vienu, lai
ku garsus kumštininkas.

e Apskričio teisynas priteisė 
21 metų Miss Anna 
4267 Addison *'sf '• 

. j :$4.000 giminėms
Burnett. Ji užmušė Burnettą 
“hit-and-ru n“ nėįaimėj e.
. • Pereitos savaitės pabaigoj 
Ford ir Pontiac automobilių 
bendrovės išleido apyvarton 
naujus 1940 metų automobi- 
ius. Pontiac firma turės net 17 

skirtingų modelių. Fordas iš e> 
do įvairius modelius sekamų 
automobilių:.... Ford.. V-8, De 
Luxe Ford V-8, Mercury, Lin- 
ęorn-Zephyr ir Lincoln.

• Ties 856 W. 51 street po- 
icija nušovė piktadarį John 

McGuire,, kuris neseniai pabėgo 
š Joliet kalėjimo. McGuire bu

vo 37 metų amžiaus ir buvo pa
sislėpęs aukščiau paduotu adre-

Whiting, 
Ind., gyventojas, nuo 1519 Fred 
3t, giriasi, kad jisai užaugino 
3 ir ’/z svarų ridiką.

O Prie 47-tos ir Vincennes 
vyko susišaudymas tarp poli- 
risto John ,Holldway iš Wabash 
tuo vados ir triukšmadario Roo- 
sevelt Huųter, kuris kėlė skan- 
lalų apylinkės alinėse, Ir HoL 
oway ir Hunteč abu buvo pa
šauti xdviejomis kulkomis.

• Peorijoje, 'UL, chicagietis 
Charles Zimmerhian, nuo 4043 
3. Richmond Street, laimėjo 
Illinois valstijos trokų vairavi
mo konkursų. Jisai pasirodė ge
riausiu valstijos šoferiu. Zim- 
merman ~ tarnauja Cushman 
Motor Delivery bendrovei, ir 
devynių metų begyj išvažinėjo 
kelis šimtus tūkstančių mylių kur sekmadienį jau pradėjo 
be nelaimės.

> Dvi chicagietė^ buvo len- dešimts sųvaičių 
g vai sužeistos,'įąi

praneši- 
laive yra 26 chicagiečiai, 
iš pavardžių sprendžiant, 

lietuvių jų tarpe nėra. Tarp ke
leivių yra sekami žmonės iš lie
tuviams artimų distriktų: Pat- 
rick McHale, . 946 W. 71 St.; 
Thomas Dennehy, 6235 South 
Pauliną; Thomas Rėody, 1326 
W. 72nd, ir Mary L, Hartman, 
5511 S. Sangamon.

Grįžo iš karo zonos
Pereito penktadienio vakare 

iš Europos Chicagon grįžo 
Charles S. Dewey, buvęs finan
sinis patarėjas Lenkijos val
džiai. Jis buvo nuvykęs Euro
pon rugpiučio mėnesį ir ruošė
si grįžti prie pareigų Varšuvoj, 
bet U. S. ambasadorių perspė
tas, kelionę nutraukė dvi die
nas prieš karo prasidėjimą. Pa
ryžiuj ir kitur Europoj pergy? 
veno kelis “oro aliarmus“ ir sa
ko, kad šiurpu juos prisiminti, 
nors bombų nebuvo.

KANDIDATĖ I “MISS LITHUANIA 1940”
Viena iš Jy Atstovaus Lietuvius 1940 Automobi 

liy Parodoj". Gaus Puikias Dovanas.
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