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LIETUVOS KARIUOMENĖ JAU PRADĖJO|
MARŠUOTI J VILNIŲ

Okupavimui pasibaigus Vilnius gal 
taps Lietuvos sostine

pa-

BERLYNAS, Vokietija, spa-įdėjo žygiuoti į Vilnių, 
lio 16. — Oficialios Vokietijos 
žinių agentūros D.N.B. prane
šimas pirmadienį sako, kad Lie
tuvos kariuomenė antradienį 
pradės maršuoti į Vilniaus te
ritoriją ir Vilnių užims trečia
dienį.

Vilnių lenkai atėmė Lietuvai 
1920 metais. Rusams ir vokie
čiams pasidalinus užkariautą 
neseniai Lenkiją, Vilnius teko 
Rusijai. ( šiomis dienomis pasi
rašyta lietuvių-rusų sutartimi 
Vilnius tapo atiduotas Lietu
vai.

štai

---- X---- X---- X----
Kitas pranešimas sako, kad 

Lietuvos kariuomenė jau pra-

jis:
KAUNAS, spalio 16. — Lie

tuvos kariuomenė pirmadienį 
jau maršuoja į Vilnių, senobi
nę Lietuvos sostinę.

Laukiama, kad Vilnius vėl 
patapsiąs Lietuvos sostine, kai 
Lietuva pabaigs miesto ir Vil
niaus krašto okupavimą.

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

spalio 16. — Sovietų Rusijos 
žinių agentūra Tass pirmadie
nio vakare paskelbė rusų-lietu
vių prekybos sutarties pasira
šymą. Sutartis veiks 1939-40 
metais. Ji pasirašyta sekma
dienį ir žymiai padidins Rusi- 
jos-Lietuvos prekybą.

Vokiečių submarinas[Kinai atakavo japo 
torpedavęs britų lai- nų kontroliuojamą 

miestą
torpedavęs britų lai 

vą Repulse
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 16. — Vokietijos karo ko
munikatas sako, kad submari- 
naSj paskandinęs britų šarvuot- 

/ laivį Royal Oak,--paleidęs taip
gi torpedą į kitą didelį Brita
nijos karo laivą — Repulse. 
Ir šitas laivas tapęs skaudžiai 
sužalotas, nors nepaskandintas. 
Tas pats submarinas paskandi
nęs Royal Oak ir sužalojęs Re
pulse.

Londone laivyno rateliuose 
reiškiama nuomonė, kad neuž
ilgo britų laivai įveiksią nau
ją vokiečių submarinų aktyvu
mą.

Japonai planuoja 
taikos derybas su 

J. Valstijomis

CHUNGKING, Kinija, spalio 
16. — Pereitą sekmadienį ki
nų partizanai užpuolė miestą 
HaiTgchow. Miestas yra .tik 90 
mylių * •atstumoje* * *nuo- *Shang- 
hajaųs, kurį japonai paėmė ka
ro pradžioje. Visa apylinkė 
skaitosi japonų kontrolėje. Ta
čiau Kinijoj japonai yra sve
timi ir todėl jie nežino, iš ku
rios pusės ir kuriame punkte

/ 

tenka atakos laukti.
Hangchowe kinai nutraukė 

susisiekimą su Shąnghajum, 
sudraskė geležinkelį jungiantį 
šitą miestą su Shanghajum, iš
sprogdino japonų amunicijos 
sandėlį, sunaikino japonų vy
riausybės patalpas ir užmušė 
daug japonų.

TOKIO, Japonija, spalio 16. 
— Japonijos premjeras Abe 
pasikalbėjime su spaudos atsto
vais pareiškė, kad Japonijos 
vyriausybė planuoja pradėti 
derybas su Jungt. Valstijomis 
prekybos sutarčiai padaryti.

Šių metų liepos 26 dieną 
Jungt. Valstijos įspėjo Japoni
ją, kad jos likviduoja veikusią 
iki šiol sutartį. Po įspėjimo 
sutartis dar veikia šešis mėne
sius. Ji dabar išsibaigia.

Japonijos premjeras sako, 
kad jeigu negalima senosios su
tarties atnaujinti, tai gal būt 
galima naują padaryti.

Jungt. Valstijų ambasado
rius Japonijai, Joseph C. Grew, 
sugrįžo į Tokio. Taigi mano
ma, prekybos sutarties svar
stymas prasidėsiąs neužilgo.

Hitleris pasiuntė 
laišką Stalinui

BERLYNAS,. Vokietija, spa
lio 16. — Iš patikimų šaltinių 
patirta, kad Hitleris specialiu 
kurjeru pasiuntė Stalinui laiš
ką pirmadienį. Hitleris ir Sta
linas yra padarę sutartį, pagal 
kurią vienas kitą informuos 
imdamiesi svarbios akcijos. 
Reiškiama nuomonė, kad nuo 
Stalino atsakymo žymiai pri
klausys tolesni nacių veiksi
mai.

Sekmadienį Hitleris taipgi 
turėjo pasitapimų su savo ge
nerolais, nacių partijos viršinin
kais, žymiais veikėjais. Jis, sa
koma, matėsi ir su Geobbelsu, 
kuris pastaruoju laiku buvo jo 
nemalonėje. Apie ką tariasi 
Hitleris su nacių vadais, ne
paskelbta.

įjgORH
Jurų mušis Norvegi 

jos apylinkėje
>

■r.” ■■1 ■

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra> 
našauja:

Debesuota; šalta; vidutinio 
stiprumo ir apystipriai šiaurės 
vėjai, pasikeičią į šiaurės ry
tų vėjus; saulė teka 6:04 v. r., 
leidžiasi 5:07 v. v.

BERGEN, Norvegija, spalio 
16. —- Norvegijos dienraštis 
“Gula Tidende” praneša, kad 
pirmadienį salos Nordwaagsoey 
apylinkėje įvyko jurų mušis. 
Tlys karo laivai apšaudę vie
ną priešų laivą. Manoma, šitas 
laivas buvęs vokiečių. Jis at
plaukęs arčiau prie kranto. Ki
ti trys laivai dingę horizonte.
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Lietuvos raiteliai neseniai fotografuoti Kaune, laikinojoj sostinėj. Telegramų praneši 
nais, rytoj jie ir kitos Lietuvos kariuoinenės dalys, bus Vilniuj, Lietuvos sostinėje.
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TurkaĮMąr<t karinius 
prisiruošimus

ISTANBUL, Turkija, spalio 
16.—Pranešama, turkų delega
cija Maskvoj atsisakius pripa
žinti Lenkijos padalinimą. Ji taip 
gi atsisakiusi užgirti Rusijos ir 
Bulgarijos/.hprųs. pasiimti Ru
munijos žemi tj. Rusai pagrasi
nę Turkijai,' kad jie koncen
truoją kariuomenę Užkaukazė: 
je. Turkijos’ delegacija .pareiš
kusi, kad Turkija gali mobili
zuoti 2,000,000 kareivių. Fak- 
tinai, sako pranešimai, turkai 
paskubomis daro karo prisiruo
šimus.

Kiti pranešimai kalba, 
rusai iš naujo reikalauja 
kus nutraukti sąjungą su
tais. Dėl to reikalavimo užsi 
kirtusios rusų-turkų derybos.

LONDONAS, Ahglija, spalio 
16. —' Pirmadienį vokiečių lėk
tuvai užpuolė Anglijos laivyno 
bazę * Edinburghą/ Vieni prane* 
Šimai sako,;kad trys, kiti kad 
penki vokiečių lėktuvai nušauti. 
JJrįtaį -nuvijo užpuolikus.

,... ' . -į. ... .... ;

BERLYNAS, Vokietija, Spa
lio 16. -
čių pranešimas pirmadienį skel
bė, kad jų submarinas paleido 
torpedą į didįjį britų kreiseri 
Repulse ir sunkiai ląivą suža
lojo. Vėlesnis pranešimas kal
ba, kad submarinas atakavo 
Repulse, bet nemini apie krei
serio sužalojimą.

Ankstyvešniš vokie

arti

špa-

, « > KAKO ŽINIŲ SATRAI K A
' ■ ' ' t V

gijos rubežius yra visai 
Rusijos rubežiaus.

BUDAPEST, Vengrija,
lio 16. — Karpatų Rusijos at
stovai atvyko į Budapeštą, Ven
grijos sostinę, pasitarti. Rutė- 
nai bijo, kad sovietų Rusija 
taikosi jų provinciją pasiimti.

kad
tur- 
bri-

Areštavo 140 Ven
grijos nacių

spa-
pra-

BUDAPEST, Vengrija, 
lio 16. — Vengrijos naciai 
neša, kad paskutinėmis dieno
mis policija areštavo 140 jų 
narių. Areštai padaryti kaipo 
apsauga, kad naciai nesikėsin
tų nuversti vyriausybę.

RUSAI IR SUOMIAI SUSITAIKYSIĄ 
KOMPROMISU

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 16. — Sovietų Rusijos 
ekspansija rytų Europoje pir
madienį atrodė bent laikinai už- 
sikirtusi.

Oficialių žinių apie pasėkas 
rusų pasitarimų su suomiais 
nėra. Neoficialiai betgi kalba
ma, kad suomiai sutinka užlei
sti kai kurias salas Rusijai, 
tačiau jie atsisako pasiduoti 
rusų protektoratui. Nesutinką 
suomiai nė Aaland salų pavesti 
rusams.

Reiškiama nuomonė, kad jei
gu suomiai ir rusai susitaikys, 
tai kompromisu.

Kita vertus, Turkijos dele-

gacija ruošiasi apleisti Maskvą. 
Pirm apleisiant, manoma, ji pa
sirašys sutartį su sovietų Ru
sija. Bet sutartis businti atsar
gi. Turkai neišsižadėsią sąjun
gos su talkininkais. Jie duosią 
privilegijų rusų laivams plauk
ti per Dardanelus, bet neprisi- 
imsią rusų dominavimo.

šitokia sutartis toli gražu 
nepatenkinanti rusų. Paplito 
net gandai, kad sovietai kon
centruoja kariuomenę Užkau
kazėje, prie Turki jos-Irano- 
Persijos rubežiaus. Tai reikštų, 
kad rusai graso turkams. Ta
čiau pranešimas tapo nuginčy
tas.

VOKIEČIAI NUSTŪMĖ FRANCUZUS 
ATGAL

PARYžIUS, Francuzija, spa
lio 16. — Karo stebėtojai reiš
kia nuomonę, kad pirmadienį 
karas prasidėjęs tikrai.

Vokiečiai išvystė ofensyvą 
prie Luxembourgo, Moselle upės 
srity. Vokiečių ataka keturių 
mylių fronte buvo taip smar
ki, kad francuzai tapo numes
ti apie mylią ir ketvirtį atgal.

Planuoja generalinį 
Chrysler įmonių 

streiką

)

Suspendavo spaustu* 
vių darbininkų uniją

CINCINNATI, O., spalio 16. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos vykdomoji taryba pereitą 
sekmadienį įsakė William Grec- 
nui painformuoti spaustuvių 
darbininkų uniją, kad ji tapo 
suspenduota. O suspenduota ta
po dėl to, kad atsisakė mokėti 
po 1 centą per mėnesį nuo kiek
vieno nario duoklių^ skiriamų 
C.LO. kovotu

Green pareiškę, kad spaus
tuvių unijos klapsimas bus vėl 
svarstomas A.D.F. vykdomo
sios tarybos posėdy, kuris įvyk® 
sausio mėnesį 1940 m. Miamį 
mieste, Floridoje.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 16 
bėtojai apskaičiuoja, kad vokie
čiai turi sukoncentravę fronte 
651 kariuomenės divizijas. 30 
divizijų laikoma Belgijos ir Ho
landijos pasieniuose.

BERGEN, Norvegija, spalio 
16. — žvejų pranešimu pirma
dienį įvyko karo laivų ir lėk
tuvų mušis prie norvegų salos 
Nordwaagsoey. Trys laivai .už
puolę vieną. Užpultas laivas bu
vęs pažeistas ir, manoma, pa
skendęs. Nužiūrima, kad tas 
laivas buvo vokiečių.

LONDONAS, Anglija, spalio 
16. — Londono politiniuose ra
teliuose kalbama, jogei Hitlė- 
ris planuoja naujų žygių taiky
tis su talkininkais* Pranešimai 
iš Danijos sako, kad užkulisuo- 
se veikiausia taikos derybos 
yra vedamos. ' į

ISTANBUL, Turkija, spalio 
16. —Turkijoj daromi skubąs 
kariniai prisiruošimai. Gauta 
pranešimų, jogei Rusija kon
centruoja kariuomenę 7 Užkau
kazėje^ prie Turkijos rube- 
žiąuš.

OSLO, Norvegija, spalio 16.

Francuzų karo ste-

Vokiečiai prisiruošę 
ofensyvui

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 16. — Francuzijoj gauna
mais pranešimais, naciai va
karų fronte turi 65 kariuome
nės divizijas. Jie pilnai susi
tvarkę ir Hitleris gali duoti pa
liepimą ofensyvui bile minutę. 
30 nacių kariuomenės divizijų 
sukoncentruota Holandijos ir 
Belgijos pasieniu. Kad ko, vo
kiečiai gal mėgins briautis j 
Francuziją per Belgiją ir Ho- 
landiją.

DETROIT, Mich., spalio 16. 
— Spalio 6 d. Chrysler korpo
racija uždarė Dodge automo
bilių įmonę. Po to uždarytos 
dar kitos jos dirbtuvės. Auto
mobilių darbininkų unija įspė
jo, kad bus paskelbtas gene
ralinis Chrysler įmonių strei
kas, jei korporacija nesitaikys 
su unija.

Dodge įmones darbininkai 
pareiškė pritarimo streikui 13,- 
751 balsu prieš 1,324. Highland 
Park lokalas autorizavo pa
skelbti streiką 1,122 balsais 
prieš 90. Manoma, ir kiti lo- 
kalai išreikš pritarimo streikui 
tokia pat balsų dauguma, kaip 
šie du pirmieji lokalai.

Tuo tarpu Jungt. Valstijų 
darbo departamento ir Michigan 
valstijos atstovai deda pastan
gas sutaikinti darbininkus su 
korporacija.

Lewis neįleisiąs ko 
munistų į C.I.O. 

vadovybę
SAN FRANCISCO, Cal., spa

lio 16. — Dienraštis “San Fran- 
cisco Chronicle” įdėjo citatą iš 
John Lewiš pareiškimo padary
to naujai išrinktoje C.LO. vyk- 
domoje/ taryboje. Lewis pasa
kęs: Jeigu esama nors vieno 
jauno komunisto, 
gyvenime svajoja

Hitleris likvidavęs 
Bavarijos princą

PARYŽIUS, Francuzija, spa- 
Lenkijos kare1 buvo 
Bavarijos princas 
Gandai plinta, kad 

žuvęs nuo Hitlerio

Vėliau jie, francuzai, išvystė 
kontratakas. Tačiau vokiečiai 
užėmė strateginiai svarbias 
augštumas.

Pirmadienio atakoje nepra
žudyta tiek žmonių, kad ją bu
tų galima skaityti didele, Pa
saulinio karo standartais mie- 
ruojant. Visgi ji buvo viena 
stipriausių atakų šiame karš 
vakarų fronte.

Suomiai vėl vyks i 
Maskvą, bet neži

noma kada
HELSINKIS, Suomija, spalio 

16. — Suomijos pasiuntinys 
deryboms su Stalinu, Dr. Paa- 
sikivi, pirmadienį sugrįžo iš 
Maskvos į Helsinkį. Užsienių 
reikalų ministerijos atstovas 
paaiškino, kad Suomijos dele- <3 
gacija planuoja vėl grįžti į 
Maskvą, bet pasakė, kad jis 
nežino kuomet ji grįš.

Vokietijos lėktuvai 
atakavo Škotijos 

pakraščius
LONDONAS, Anglija, spalio 

16. — Britanijos oro ministe
rija praneša, kad pirmadienį 
popiet Vokietijos lėktuvai mė
gino atakuoti kai kuriuos punk
tus Škotijos pakraščiais. Britų 
lėktuvai nuvijo užpuolikus, sa
ko ministerijos pranešimas. Ke
letas vokiečių lėktuvų nušau
ta.

kuris savo 
užkariauti 

C.I.O. (Industrinių Unijų Kon
gresą) komunistų partijai, te
gul jis užmiršta tą svajonę.

I • ■' t /'■

Ir toliątf5 pasakęs: Industri
nių Unijų Kongresas negaudys 
raganų, netnędžios komunistų. 
Paskiros ę.J.O. Organizacijos 
gali rinktis kokią nori vadovy- 

v . bę,bet.:£J;LO. reikalaus, kad
— Norvegijos valdžia pąsiun- jo darbuotojai tik savo orga- 
tė kariuomenės sustiprinimus į nizacijai teveiktų ir jai tarnau- 
šalies šiaurės dalį kur Norve- tų,

lio 16. — 
užmuštas 
Rupertas. 
Rupertas
agentų kulkos, o ne nuo len
kų. Bavarijos gyventojuose, 
ypatingai katalikų bažnyčios 
ir aristokratijos rateliuose, kį- 
la nepasitenkinimas Hitleriu 
ryšium su Ruperto mirtimi.

Francuzai paskandi
no vokiečių sub- 

mariną
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 16, — Francuzijos valdžia 
paskelbė, kad mažiausia vienas 
vokiečių submarinų, kurie pe
reitą savaitę paskandino tris 
francuzų prekybos, laivus, tapo 
pasiųstas j dugną.

BUCHAREST, Rumunija, 
spalio 16. — Smigly-Rydz, bu
vęs Lenkijos karo ministeris 
ir vyriausias lenkų armijos ko
manduoti) jas, šiandien yra in
ternuotas Rumunijos miestely 
Craiova. Smigly-Rydz kreipėsi 
prašymu į Rumunijos valdžią 
perkelti jį į kitą miestelį, nes 
Craiovoj jis tapęs įžeistas.

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

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

—NAUJIENŲ ADMIN.
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Dar sovietų ka

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

etuviams žinomas per

Laidotuvi Direktoriai

ADVOKATAI

YARDŠ 1419

Phone Lafayėttfe 8024

Vardas ir pavardė

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

raumenų skaudėjimai 
GREITAI PALENGVINAMI

i jūsų 
dėl na-

Pastaba Taksų Mo 
ketoįams Dėl 
“Personai” Taksų

NARIAI 
Chicagos, 
Cicerą 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Adresas.......

Mlėštas ir valstija.

stę, Pri
Įsuose at

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

Dr. Markeris ■.
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarus 
Phon® VAROS 72l»

Sandyk Ji 
i uo 

Raumenų 
Skausme

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Klausykite mūsų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K) 

su POVILU fiALTIMDERU.

pusiškai išžiūrėdama pakitėju
sias sąlygas. Tikėkime, kad ji, 
turėdama reikalingų duomenų, 
ir vertindama realią musų val
stybės būklę, padalys tinkamą 
Sprendimą, išeinantį' iš musų 
valstybės gyvybinių interesų.”

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Virglnia 0038.
Residence ' TėL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Nekentėkite bereikalingai ratfttienų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumehų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vlėh išsitrintiami SU 
Pain-Expelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas. ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu Jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expelleno su inkaru ant dėžutės.

P* J* RIDIKAS
S354i So. Halsted Street ■ .

Ateinantį pavasarį žadama 
pirkti dvi žemkases, kurių vie
na kainuos apie 50,000 Lt ir 
iškas per valandą nuo 30 iki 
50 kubinių metrų žemės.

Phone Grovehili 0142
Cicero Phone Cicero 2109

Dr. F. Pulsucki Le Van 
Gydytojas ir chirurgas 

Valandos kašdieh 2-4 ir 6 9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemiock 8699

KAUNAS. — Pradėtas daryti 
projektas Biržų giriai, kuri ap
ima 14,380 ha pelkėto ploto, 
nusausinti.

Mrs. A. K. JARUSZ 
s . Physical Therapy 

and MidwifeĮ Panedėly, Utarn. ir 
Seredoj

J Kg 6630 s. VVestern av.
I Tel. Hemiock 9252 

4mS Subatoj ir Nedėlioj 
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana 
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

Cel. Yards 3148
VALANDOS: Nuo H Iki 12, 3 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

.RUS s TTAT.^TFD W

galit failiuoti “objection” su 
Board of Appcals John S. 
Clark’s taštinėj, trečiam aukš
te Coūnty Buildihg. Išpildžius 
tą vadinamą “objection file’\ 
jums bus paskirta tyrinėjinio 
diena, jeigu prirodysit, kad 
judinavo turto mažiau turite, 
negu esate aptaksuoti, tada 
Fohh Clark’s raštinė jums pa
taisys tą klaidą. Kiekvienas 
laksų mokėtojas gali apsigin- 
i nuo panašių keblumų ir iš

vengti daug laiko gaišinimą, 
•upeščto ir nesmiagumų.

Gal didžiuma iš jūsų gavę 
tą “pųblication list”, numėtėte 
Į gurbą. Bandykite pasiklaust 
pas savo kaimyną, nes ir jits 
javo arba gaus tą “publicai- 
tion list”. »

Labiausia turėtų atlikti, tąi 
kas aukščiau minėta biznie
riai, maži arba dideli. Atlikę 
ų mažą reikalavimą, vėliau 
neturėsit nesusipratimų tarpe 
taksų mokėtojų ir taksuojaū- 
Mos mašinos. Kada žmogus ne? 
nori kooperuoti arba pagelbė
ti taksų mašinai, .daug kartų 
jisai turi įvairių nesftiagumtj 
atfba jo judinimo turto taksą 
bila btiūa pfetdideiė.

Adb. ChM&s P. Kai.

Gerai
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir čhrohlškaš ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 18tb St., netoli Morgan Si.

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

Tel. CANAL 3118
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7484

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro 
valandai dieną,

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 We$t 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Beveik kiekvienas taksų 
mokėtojas gauna “Pųblication 
List, Cook County Personai 
Property Assesment Forui, 
1939”. Gavę šį “Pųblication 
List”, peržiūrėkite kiek jus 
esate ūptaksuoti arba kaip 
didelė yra taip vadinama “as- 
sesed valtie’. Pamatę, kad jus 
esate perdaug aptaksuoti, tu-

SENIAI Si A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
.'-‘į DIENA IR NAKTĮ , • 

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

Telefonu* LAfATETTE mei

r~A _ i _ • koplyčios visose

DR. VA1TUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 26 metų praktikavimai 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aaių Įtempimą, kurk 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolire 
rengia teisingai akinius, 
įtikimuose egzaminavimas daromas 
ju elektra, parodančia mažiausia 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akyi 
atitaisomos,
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

Office and Rėš. Pbohe ^aiumet 747: 
Office Hours: 2-4 p. m 1-8:38 p. m

DR. ST. NA1KELIS
i

Physician and Surgeon 
3261 So. Halsted Street

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. MICHI3AN BLVD. 

Tel. Kemvood 5167.

“Prancūzai įsečnizuoja kla
sikų veikalus”/

“Arthuro Rimbzaud gyveni
mas”.

“Ištremtųjų laiškai”. Stock- 
holme renkami jie iš Vokieti
jos tremtinių. Redaguoja ir 
Tomas Manas.

“šimto metų eilėraščiai” vo
kietės,' dabar išleisti.

“Italų poezijos antologija

RAŠOMAS
MAŠINĖLĖS

VISŲ IŠDIRBYSČIŲ
Parduodu, ••____

Taiso, Renduoja JjEĮSąsgggjH 
Maino Rašomas

Mašinėles jftt&gžSSj 
$15.00 ^įįį/ 
ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNER
TYPEWRITER SALES 

AND SERVICE 
3712 S. Western A ve* 

Prie Archer Avenue 
A.L DARAS, lietuvis pardavėjas 
Atdara antrad., ketvirtad. ir 
šeštad. vakarais iki 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3534

Rernklte tuos, kuriu 
R-arginaąi 

“NAtLTTEtfOSČ’*

KAUNAS
riuomenei prie Vilniaus nepri- 
šiafrtinus, rugsėjo 18 d. dienos 
įlietu pradėjo iš Vilniaus kraš
to per administracijos liniją 
pereiti į Lietuvą lenkų kariuo
menės pabėgėliai, kurie musų 
pasienio sargybų buvo tuojau 
nuginkluojami ir siunčiami į 
krašto gihupą internuoti. Seka
mą rugsėjo 19 d. jų pradėjo 
pereiti ištisi būriai ir daliniai, 
kurių tarpe daug sužeistųjų. 
Visi labai išvargę, alkani, dau
gelis ir apiplyšę. Jiems musų 
pasienio dalys suteikė būtiniau
sią pagalbą. Per vieną rūgs. 19 
d. perėjo į Lietuvą apie 5,000 
lenkų kariuomenės, kuri nu
ginkluota ir internuota tuojau 
buvo išgabenta į paskirtas vie
tas. Civilinių atbėgusių tarpe 
yra ir Pilsudskienė su dukteri
mis.

L Ji ZOLP Phone Yards 0781 
1646 Weht 4«th Street Yardl 0783
MP'--'1 -^1—. k - ....... 23— ---------Mr.-I i Joseph V* Mockus 

ADVOKATAS
Chicago, niinoia

1664 W. Madison St 
Telefonas MONRO! 6761 

Valandos: 9 ryto iki t vakaro

(Tęsinys)
‘‘Josepho Rotho literaluti-: 

nis palikimas”. Austras.
“Naujas Aldanuvo romanas*’^ 

Paryžiuj. Iš “priešsovietinės” 
kūrybos. ; •'

“Sapno antologija”. Litera
tūrinės ištraukos.

“Prancūzijos Akademijos 
laureatai.”

“Naujas detektyvinio tomk*- 
no tipas.” Tokio tipo knygų 
yra Čikagos didžiųjų krautu
vių knygų skyriuose, jau se
nai! “Pagaliau atskiriame vo
ke prie knygos pridėta: apde
gęs degtukas, kino bilieto 
skiautelė ir dar keli popieriu
kais Remiantis tais daviniais, 
reikia surasti žudikas. Užkli
juotame voke duodamas mįsles 
sprendimas” ... \

‘‘Trumpa Šekspyro pramonės 
istorija”. Mitų ir netikrybių 
apie Šekspyrą knyga.

“Naujas Moriako veikalas.”

DR. BRUNO .1.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—« 
vakaro, trečiadieniais it sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefono HEMLOCK <111

Tel. Office Wentworth 8S36
Rez. Hyde Park 3398

Dr. Susanna Slakis
Moterų Ir vaikų ligų gydytoja

GOGO £n Rt
VAlBYnios—1—4 no pietų. ^—8 vak

Dr. B. C. Bružas
DENTISTAS

4363 Archer Avė.
(prie Kedzie Avė.) 

BRIGHTON BANK BUILDING 
Atdara 10:00 y. r. iki 9:00 v. \ 

Trečiadieniais Susitarus
Tel Lafayette 3151}

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 Wėst 23td PInce Phonė Cana) S818
SKYRIUS: 42-44 Rast l»Mh SIMM fr*L UtUUMUl

t .......... .
KAUNAS. — Darbo Rūmų 

pirmininkas Pr, šulaitis kalbo
je per Radijo, kviėsd^tnaš darb
davius suteikti darbo pašauktų-; 
j'ų kafriuom&iėn šeimoms, kad 
j oš turėtų iš kd lihkhmiAu pra
gyventi ir, Įiašilikusius darbi
ninkus ir tarnautojus savo 
dąrbavietėše dirbti ne tik už 
saVė, bet ir už pašauktuosius, 
kad mhšų ekonominis gyveni
mas galėtų nbfmaliai vykti, bei 
kitko! pnšakė: “Supraskiinė it 
giliai savo širdysna įsidekime 
štai ką: Jei šiais sunkiais lai
kais mūsų Vyriališybė sugebė
jo Valstybės gyvėhiihą taip 
tvarkyti, kad nebuvom įtraukti 
į ginkluotus konfliktus, tai ji 
mokės Surasti kelius ir darbo 
apsaugos sąlygas sutvarkyti... 
Musų vyriausybe budriai seka 
įvykių eigą ir kasdien savo pa
sitarimuose • pąjĮartotinai per
svarsto padėtį, t atidžiai ir visa-

vokiškai”.
‘‘Latvių rašytojų dienos”. 

Minėjimas.
‘‘Kaip rašo rašytojai”.
“Knygos”—skyriuje:
Apie Kazio Inčiuros “Baltuo

sius raitelius”, Ištrauka: 
“Kraitvežiai krovė kraičius 
vežhnuosna, 
Kvieslys drožė lanksčiausias 
oracijas—
Siaučiant pūgai ir vėjų ūži
muose 1 ■
Į parapiją išvežė trečią.
Dėjo karstan suvargusią senę, 
Liūdna slėniu ją išvežė rogė
mis,
Ir Visų šventų nešė litaniją 
Ant sparnų žiemos vėjai pa
vogę A. .

Apie. Fausto Kiršūs “Pele
nus” II knyga. Ištrauka: 
“Prikrovem ordenų ant parda- 
vikų švarkų,
Lietuviai juos draskys su nau
jo plieno tarkom”...

Apie Jankausko knygą ir 
Jurgio Jankaus “Be krantų” 
(mokytojų temos). H. Lukaus- 
kaitės ‘^Eilėraščių kraitis” kny
gelė, “Ir jeigu Tavo sielos ež
eras per daug nurimo—pirmo
ji aš į jį įmesiu akmenį”. . .

Žurnalas už 40 am. centų 
gaunamas iš leidėjo, adresų: 
Sakalas”, Kęstučio 36, Kaunas, 
“Dienovidžiui”; arba iš šių 
žodžių rašytojo, adresu: 2138 
W. Goulter Str., Chicago, III.

Arėjas Vitkauskas 
(GALAS)

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sb. Western Avė. 
1410 South 49th Cburt

4704 So. Western Avė. 
\ / 

.............. ...  ...

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

L P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonai YARDS 6318.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniali— 

pagal sutartį.

J. LIULEVlčIUS
4348 S. Gtdiforliia Avemib Phone Lafayette 3572

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
t Tel. Yards 1821

Pritaiko Akiniu* 
Kreivas Akli 

Ištaiso-
kinių Dirbtuvč 

35th Street 
Halsted St.

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

Dr. Charles Sega) 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10-.-12 vai. ryto; nuo 2 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12

Phone MIDWAY 2880

CRANE COAL COMPANY
- 5332 So.' Long Avertue 

TeletohiB PORTSMOtlTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkiu išimta Perkant $7«65
5 tonus ar aaūgiavi ..... r..s...................... ■
PETROLEUM CARDON COKE $7.40
Perkant 5 tonus hr‘ daugiau ‘ ‘ Tonas ■

Sales Tąx ekstra.

“Pagerbti prancūzų rašyto
jai”^ Skundžiasi, kad medalių 
fiėdūbda Lietuvėje. “Pas mus, 
kažkodėl, rašytojo ar kulturi- 
ninku' darbai neįvertinami, 
kai kitus dekoruoja pro. šiuos 
praeina tylutėliai, tartum jų nė 
nebūtų. Liūdną x reginį matė 
ir musų didžiojo tautos darbi- 
nihko a. a. A. Jakšto-Dam- 
braūsko laidotuvių dalyviai. 
Kai kito, rodos, nė negirdėto 
žmogelio paskutinėje kelionė
je ordenams > ir medaliams 
nešti išsidriekia didžiulė eilė, 
—lakJtui ūžtėkb vietoo žmo
gaus, neš du ne pirmojo rie
bumo medaliai lengvutėliai 
sutilpo vienoje paduškaitėje...” 
Kągi, reikia Užjausti!—Pastig
siantieji medalių tautiečiai

1 iš Lietuvos tūrėtų atvažiuoti 
Amerikon—čia dažniau jaiš iŠ

1 Lietuvos palyja k..
“Naujas prancūzų Akademi

jos .narys—Jeroine Tharaud”.
“Būta miništerius, kai jie 

nesirūpina knyga.” Prancūzi
joje. \

“Rašytojas Nrekiščh pasmer
ktas iki gyvos galvos”. Naciai. 
.-—Kaip dar ne iki ‘‘negyvos 
galvos”, nes tai yra jų prie-

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis Iki 1 V. dieną 

................- - - - - —■■ ---x -

J ........ .n

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. A8ELAND AV®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Te!.: YARDS 4787 

Namų TeL: Prospect 1936 

DR. C. Z. VĖŽEI?® 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

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

Seredoj pagal sutartį.

APTJCrJ PATTERN 2292
No. 2292—IšsiuvinSjimiS žiirt-kiteliui.

smm mmb ■■■» aaMfe sMM 'aittM ^hasa dUUbii dUM '■•■■Ai ifiafa*

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT bfcPTo No. 2292
j 1739 So. Halsteti Šių Chicago, tlL

| Čia įdedu 10 centų ir pra$aū atsiųsti toan Pavyzdį fto....... ........

ŠAUKIT CALŲMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & REATING 

SUPPLY COMPANY N»t inc 
, 10 West 18th Street 

J vakarus nuo State Street 
fiįįįį>».&r< mus4 patyręs inžinierius atvažiuos IIČSbkB'IB n?mus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą 

.BB-.mU! apSildymo reiktoemj (pl^rt) ga- in 
1X1 arba kar^tu vandeniu šildomų.

5001 Nereikia Hhi?ų Įmokėti—36 mČ- _||| LkI nesi'i —žema palū
kanų kšfria. Lietuvis salesmanas .JuJI

iytvvvvi'v vrvo M

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėki! Raudoną Krvžią 
ant < Plasterio kada pirksit

Padarytus Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių' .dalykų išdirbėjų 
PARDUODAMAS VAISTINĖSE.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

- '• - - - — ‘ ------------------ --------------------

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ik v. r siedlinsk;
DENTtSTAB

Pirtn.. Trečiadieni, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad.. Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650

& P. MAŽEIKA Yartta U3»
5319 Llttianicė Aveftue < Yar<b 1138

L i ^-r ‘ k. i kl - J A-JL1 4 j 1 < I

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 Lituąnica Avenue Phdne Yards 4908

v- "■■i . "/<1‘ VV ' '

; ■ t'*1 T ’’ ' f V
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Antradienis, spalių 17, 1939 '

Ką Žmonės Mano;
ROMOS KATALIKU BAŽNYČIA PAIEŠKO 

SELESMANU
Draugas” rugsėjo 23 d., 1939 pamišimo epidemija apima vis 

/platesnius shiogsnius. Todėl at
viras, sąmoningas nusigrįži- 
mas nuo kultūros, jos naikini
mas ir griovimas šiandien yra 
labai galimas. Reikia tik, kad 
girios instinktai kurio nors 
įvykio butų atpalaidoti. Todėl 
nors teoretiškai mes žinome, 
kad grįžimas prie dvasinio 
centro butų Europai išsigelbė
jimas, bet praktiškai mes to
kio grįžimo nematome ir neži
nome priemonių, kaip paža
dinti mases, ypač naująsias 
kartas, grįžti prie šio dvasinio 
centro. Mes nežinome priemo
nių moderninio žmogaus šir
dyje pažadinti prarastą Dievo 
pasiilgimą.”

Taigi, pagal Romos katalikų 
vadų išvedžiojimus šių dieni] 
pasaulis eina velniop. Romos 
katalikų bažnyčia sako turinti 
žmonijai išgelbėjimą. Romos 
katalikų bažnyčia tvirtina, kad 
žinanti tikrą kelią, vedantį 
žmoniją į geresnę ateitį. O tas 
kelias esąs tai žmonijos grįži
mas prie Romos katalikų baž
nyčios skelbiamų principų. Bet 
Romos katalikų vadai, kaip 
matome, prisipažįsta nežiną 
priemonių, kaip pažadinti ma
ses, ypač naująsias kartas, grįž
ti prie jos skelbiamų princi
pų; nežiną kaip prieiti prie 
moderninio žmogaus širdies. 
Kitais žodžiais tariant, Romos 
katalikų bažnyčia turi “tavo- 
rą”, bet neturi “selesmanų”. 
Taigi išeina, kad Romos kata
likų vadai pripažįsta, kad ro
miškieji kunigai kaipo Romos 
bažnyčios mokslo skelbėjai ar
ba, 'kitaip tariant, kaipo sales- 
monai subankrutavo.

Įdomu išgirsti tokį Romos 
katalikų vadų prisipažinimą^ 
Bet argi ne keistas jų tvirtini
mas, kad jie nežiną priežas
čių, kodėl jie nepasiekia ši’ų 
laikų žmonių širdžių ir protų; 
Man rodos tas dalykas jiems 
turėjo jau seniai būti aiškus. 
Kadangi. Romos katalikų baž
nyčios vadai savo nežiną, tai

m., turėjo editorialą antrašte 
“Nauji barbarai užplūsta Eu
ropą*’, kur be kitko pasakyta:

“Iš Rusijos lygumų ir iš Vo
kietijos miškų ateina nauja 
barbarų banga, ateina ne ste
bėtis esančia civilizacija, bet 
ją niekinti ir griauti. Girios fi
losofija — VValdphilosopliie—♦ 
šiandie pradeda perskverbti 
naująsias kartas Vakaruose ir 
Rytuose. Savotiška dvasinio •7

DUODAM PASKOLAS
Parkam morgičius, parduodam 
iTmainom namus, ukius. lotus 
biznius.

NAMON & COMPANY 
4310 So. Lake Park Avenue 

(arti Mięhigan ežero) 
Phone — OAKLAND 6121

ir
ir

Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams, švarus—bt 
kvapo—nedaro karbono 

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—už gal.

100 galonų—8c už gal.
50 galonų—9c už galoną. 

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai 

Prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

PIRKDAMAS PAS MUS SU
MAŽINSI IŠLAIDAS 

ANT PUSĖS
Plytinis Roll Siding T7C 
labai spec. 100 kt. pėc1®" ■ w

69* 
2*

3 me-

Liuoso Rock Woll 
didelis maišas 

%” Plaster Board 
ketv. pėda 

Pirkite kreditan—imkit 
tam išmokėti

Albert Lumber & 
Supply Co.

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Lafayette 2101

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu peturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų. -

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL. rrie. .

* Žmonės nuo romiškos baž-

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

• apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 

Lta 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 į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

NAUJIEM U-ACM E Telephoto
ABERDEEN, MD. -— Jungtinių Valstijų armija 

demonstruoja naujos rųšies antilėktuvines kanuoles.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo. Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausią kurinių rinktine knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai. * 
Adresas: “KULTŪROS** Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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nyčios atsimeta, nuo jos bė
ga ir atgal nebegrįžta dėl to, 
kad Romos katalikų bažnyčios 
kunigų gyvenimas nesiderina 
su Kristaus mokslu. Kunigai 
lupomis išpažįsta Kristų, bet 
savo darbais jie jo išsižada. 
Kunigai nesužadina Dievo pa
siilgimo žmonių širdyse dėl to, 
kad patys kunigai to Dievo 
pasiilgimo neturi savo širdyse. 
Romos kunigų širdyse viešpa
tauja ne Dievo pasiilgimas, o 
šio pasaulio gerybių ir malo
numų troškimas. Tuo Romos 
bažnyčios kunigai atsistojo 
greta dvarininkų, buržujų, ka
pitalistų;, atsistojo •<greta' šio 
pasaulio galiūnų.

Kai tik pradėjo visų tautų 
masėse plisti socializmo idė
jos, tai popiežiai, kardinolai, 
vyskupai ir kunigai greit pa- 
fnatė sau pavojų. Tada ėmė 
šaukti, kad ir jie esą darbi
ninkų pusėje, kad ir jie matą 
kapitalistų skriaudas darbinin
kams daromas. Pasirodė kele
tas popiežių enciklikų darbi
ninkiškais ir socialiais reika
lais. Teisybė, jose užtariami 
darbininkai, bet praktiška en
ciklikų nauda lyginasi nuliui. 
Katalikiškiausiose šalyse en
ciklikos liko be atbalso. Juo 
katališkesnis kraštas, juo ma
žiau paisomas socialis teisingu
mas. Meksika, Ispanija ir Len
kija yra tam pavyzdžiu. Kaip 
sykis tos katalikiškiausios pa
saulio tautos susilaukė tragiš
kiausio likimo. Tose tautose 
Romos katalikų bažnyčios dva
siškų a ėjo ranka rankon su 
ponais. Abieji tai yra ponai ir 
kunigai lygiai išnaudojo dar
bininkiją. Ir Ispanijoj ir Mek
sikoj ir Lenkijoj dėjosi neteisy
bės šaukiančios dangaus ker
što.

O savo tarpe, ar nematome 
kas dedasi Lietuvoje ir čia pat 
Amerikoje. Lietuvoje visi Ro
mos katalikų bažnyčios kle
bonai turi prie kiekvienos pa
rapijos po didelį gyvenimą. Be 
to, dar gauna iš valdžios algas. 
Ir už tai,. rodos, turėtų teikti 
dykai sąvo parapijonarfis krik
štus, šliubus ir laidotuves. O ar 
taip jie daro? Ar jie pildo Kri
staus pareikštus prisakymus, 
kad visus sakramentus dykai 
gavote, .dykai turite ir dalinti 
žmonėms. Nors tai butų bied- 
niausias parapjjonas, jei jis 
prigulėjo per visą savo amžių 
prie parapijos, dėjo aukas jos 
užlaikymui ir atliko kitas 
prievoles dėl jos, tai ir japi 
mirus turėtų būti gražiai ka
talikiškai palaidotas su miŠio- 
mis ir kitomis ceremonijomis 
kaip ir turtingiausias. O ar tą 
Kristaus lygybes principą ro-

miški kunigai pildo? Ar jie

Ne. Romiški kunigai viską da
ro taip, lyg Krislus butų mo
kinęs priešingai.

Ant galo, ką mes matome 
čia Amerikoje, kaip romiški 
kunigai elgiasi su savo netur
tingaisiais parapi jonais. Jie 
juos nustumia į šalį kaip ko
kius atskalūnus,, vien dėl to, 
kad jie negaliįitesjmokėti ro
miškų klebonų nustatytą mo
kestį už šliubųs> arba laidotu
ves. Nežiūrint į tai, kad tie 
nubėdnieji pąrapijonai per 
savo., gyvenimą gal yra sumo
kėję šimtus dolerių bažnyčių 
pastatymui r ir jif Išlaikymui. 
Tačiau kai jie miršta be turto 
ir pinigų, tai jie yra pavaromi 
šalin. Ar tai taip Kristus mo
kino mylėti savo artimą? Ar 
tai taip romiški kunigai prak
tikuoja socialį teisingumą, ku
rį jų galva popiežius pėr savo 
enciklikas yra paskelbęs? Ne
jaugi musų romiški kunigai 
mano, kad socialį teisingumą 
privalo vykinti lik pasauliečiai 
žmonės ir darbdaviai? O jiems 
kunigams socialis teisingumas 
yra .neprivalomas ir jie yra 
paliuosuoti nuo jo vykinimo?

Jei Romos katalikų bažny
čia su, savo armija kunigijos 
nori, kad pasauliečiai vykintų 
socialį teisingumą, tai jie' pa
tys turi, parodyti tam pavyzdį. 
Jie patys turi jį vykinti savo 
parapijose, bažnyčiose ir ki
tose įstaigose. O ar tas yra da
roma? Paimkime lietuvių Ro7 
mos katalikų spaustuvių dar
bininkus, kurie dirba ilgiau
sias valandas, ar jie yra apmo
kami pagal socialio teisingumo 
principus? Ar musų lietuvių 
parapijų janitoriai, zakrastijo- 
nai ir kiti darbininkai yra ap
mokami pagal popiežių encik
likose nustatytus principus? 
Ne.

Todėl, jei Romos katalikų 
bažnyčios kunigai nori, kad 
pasaulis grįžtu prie Dievo, tai 
jie patys turi parodyti tą grį
žimo pavyzdį. Jie patys turi 
turėti savo širdyse tą Dievo 
pasiilgimą. Jie patys turį prak
tikuoti tuos Kristaus principus, 
o tik tada jie turės teisę rei
kalauti, kad juos ir pasaulie
čiai pildytų.

Kol to nebus, kol musų Ro
mos katalikų bažnyčios kunigai 
žodžiais sakys vieną, o prak
tiškame gyvenime darys kitą, 
tai nieko iš tų šauksmų ir tų 
aimanavimų nebus. Jie taip 
pranyks ir nuaidės tuščiai, 
kaip piemens šauksmai ir ra
liavimai miške, nepalikdami 
jokio pėdsako, ,

—'VeisybSs Mylėtojas

Vienas iš Chicagos tūkstančių

GASU 
ŠILDOMU

MAŽŲJŲ NAMU
s

Vis .didėjantis Chtcagos mažesnių namų skaičius yra 
apšildomas gasu. Dabar, daugiau negu bet kada, Chi- 
cagos šeimynos supranta, kad nepalyginamas smagu
mas ir patogumas, šildanties gaso šiluma, sutinka su 
vidutinės šeimos budžetu. Pavyzdžiui: štai namas pri
klausąs JOSEPH PETTED’UI, 5358 So. Honore Street, 
penkių kambarių freiminis su gaso šildoma karšto 
vandens anšildymo sistema. Gaso kuras PER 8 ŠIL
DOMUOSIUS MĖNESIUS 1938-1939 metais vidutiniai 
apsėjo tiktai...

MĖNESIUI

IŠVISO PER SEZONĄ TIKTAI $76.
Šauk WABash 6000 tikslu gauti patikrintą apskaičiavi
mą, kiek apseis Automatinis Gasinis Namo Apšildymas

MODERN COOKERY . . CONSTANT HOT VVATER .. SILENT REFRIGERATION .. GAS HEATING

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE‘ COMPAN Y 1
į'- C'-'-'ie H V .6,0 O ..' . į, ■■ ■■

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

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 
,3as Ant ;Nąpių'Į iki 20 ,mt.

LOAN ASSOClATIONof Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICII, Pres. 4192 ARCHER AVENUE 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

NAMŲ STATYMO 
KONTKAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesiniu išmokė’imų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė
simo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauhu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

ŠTAI JUMS PROGA
Z ,

“Naujoji Gadyne”—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”1 reguliayė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama-t-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 
V. populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

NAUJOJI GADYNĖ
220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

BARGENAI 
Muzikos Instrumentuose 

$12.00 smuiką 
už ............ .-..... $4.00
25.Q0 Albert 
Klerneta ....... B.00
50.00 Boehm 
Klerneta  ..... 35.00
75.00 Bass Drum 
setąs .....  50.00

8.00 Gitaras su keisu v....... 4.00
12.00 Porto Phonographs .... 8.00

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., 3 blokai į va
karus nuo Halsted St. Tek Canal 
6114.

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysČių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalimą niekur kitur 
rasti.

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

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sia dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 ▼. ryto 

iki 9:15 vakaro.

Ilglrslt vėliausias žinias, 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkimų Rei
kalais Eiti į tas Krautuvu 
kurios Skelbiasi Naujienoosu

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, T1I.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, spalių 17, 1939
■NAUJIENOS

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.

Entered as Second Class Mattefr 
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, I1L Telefonas Canal 8500.

Sovietų įgulos Lietuvoje
Pagal Lietuvos sutartį su Rusija sovietų valdžia tii- 

rės teisę laikyti Lietuvos teritorijoje savo armijos garni
zonus (įgulas). Tūi yra vienas blogiausiųjų tos sutarties 
bruožų, nes rusų armijos atsiuntiriias į Lietuvą gali būti 
pirmas žingsnis prie visiško Lietuvos nepriklausomybės 
sunaikinimo.

Pasiuntinybė Washingtone gavo tokį paaiškinimą 
apie tą sutarties dalį:

<

"Grynai apsaugos sumetimais įrengtinos sovie
tų įguloms stovyklos krašto- pasieniuose, neišskiriant

' Vilniaus krašto; įgulų kariuomenės., bendras skait
lius atrodo labiau aprubežiuotas, negu musų kaimy 
nuošė; stovyklavimos terminas matomai prigulės nuo 
tarptautinių įvykių.

“Sovietų įgulos patalpintinos tam tikrose paru- 
bežių vietose: ne pramonės centruose ir ne didmies
čiuose. Užtikrinta, kad kariškos įgulos jokiu budu 
rtesikiš į vidujinę krašto Santvarką nei į i policijos pa
reigas; tų įgulų rajonai išnuoffiuojanti ir, žinoma, 
pasilieka Lietuvos valdžios jurisdikcijoje/’
Šitų paiaškihimų tikslas yra nuraminti visuomenę. 

Bet pats svarbiausias klausimas vistiek pasilieka neaiš
kus: kam iš viso sovietų valdžia nori laikyti savo armi
jos įgulas Lietuvos teritorijoje? Sakoma, "grynai saugu
mo sumetimais”-— kieno saugumo?

Jeigu Lietuvos, tai Lietuva butų ir prašiusi, kad ru
sai atsiųstų savo įgulas. O Lietuva to neprašė. Jai tos 
įgulos buvo įbruktos prįęę jos norą.

■ 'V» i* ■ ■ -A žrį

Taigi sovietų valdžia rūpinosi savo saugumu. Bet ko 
kia tuomet yra prasmė siųsti sovietų kariuOmėflę į Lie 
tuvos teritoriją? Kodėl ji nelaiko tOS kariuomenės savo 
žemėje ?

Sunku išvengti minties, kad po to "saugumo” prie
danga slepiasi kas nors kita.

Kai Hitleris pasiuntė savo kariuomenę į Slovakiją, 
tai jisai irgi sakė, kad tai daroma "saugumo sumetimais”. 
Bet dabar visi žino, kad tas žingsnis padarė galą Slova
kijoj nepriklausomybei.

Lietuvos-sovietu “konsnltacijos”
SULietuvos pasiuntinybės apfe šihtartį

Rusija1 vienas punktas skamba faiį>:
"Lietuvos ir Sovietų Rusijos šutaftyje yra svar

bus posmas, kokio nėra ėstį, sutartyse, bū
tent: konsultacijos prienronė galimos agresijos aki
vaizdoje.” i .z ; >
Vadinasi, ta sutartis surišo Lietuvą labiau, negu Es

tiją arba Latviją^ Lietuva būš priVėfšta daryti "kofišul- 
facijas” (pasitarimus) su sovietų valdžia "galimos agre
sijos akivaizdoje”. i

Iš kur ta agresija gali kilti, nepasakyta; ir kas spręs, 
ai* agresija arba jus pavojus ("galima agresija”) yra, 
taip pat nepašakyta. Reikia tad suprasti, jogėi agresijos 
galimumu turės teisę kotosthtuoti viena arba' antra susi
tariančių šalių. i f

Sakysime, kad Maskva nuspręs, jogei agresija gali 
jVykti. Tuomet Lietuva tuirės tartis Su soVietiį: Valdžia, 
kaip tes agresijos išvengti arba nud jos apsiginti. Įvyks 
konsultacija. Jeigu Rusija nutars,, kad reikia pradėti ka
ri) veiksmus, tai ji, žinoma, reikalaus, kad? Lietuva eitų 
su ja išvien. O‘ ar Lietuva galės atsisakyti, kuomet jos te
ritorijoje stovės sovietų kariuomenės įgulos? Aiš.ku, kad, 
ne! ; ’

Tokiu budu įsileidima^Sūviėtų įgtihį f Lietuvos žetofę' 
ir sutarties provizlja apie "kOnsultacijaš” reiškia, kat 
Rusijai įsivėlus f karą, automatiškai tnis įtraukta į karą 
ir Lietuva. / z

Lietuva* nebegalės būti neutrali, kuomet kariaus Ruj 
sija. O kadangi kiekvienas, galimas Rusijos priešas vaka
ruose turės maršuoti per Lietuvos teritoriją, pirma negu 
jisai pasieks SSRS sieną,'tai karas eis Lietuvos žemėje.

Tai ve į kokį pavojų Lietuva tapo pastatyta už tą

Amerikos komuniniai tapo, rie 
[tiktai, kaipo sovietų Rusijos už
sienių reikalų komisariato įna
giai, bėt kaipo sovietų žvalgy
bos bendradarbiai ir gengstėrių 
sėbrai. Ir juos numaskavo p&- 
tys jų veikėjai.

Štai Maurice L. Malki#, vie
nas iš’ komunistų partijos stei
gėjų, pasirašiusiųjų ant tos par
tijos čarterio, liudijo Dies kė- 
mitetui, kad komunistai gaVo 
$1,750,000 paskolą iš “gengstė-.^ «
riį kafnflfctofe”, Anioldo RoiĖs- kiąi turi pristatyti visas Savo 

trečdalį Vilniaus krašto, kurį Stalinas sutiko Lietuvai su- teino.. l * . . • 1 • *
’ ? Prieš 10 metų tas New Yorko -nes pafikrįųanui.

tį

grąžinti, pasilikdamas kitu du trečdaliu sau, j

Užsakyme kaiaa:
Chicagoje—paštu:

Metams ------- ----------------
Pusei metų ___ ________ _
Trims mėnesiams 
Dviem, mėnesiams___ ___
Vienam mėnesiui_______

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija_____ ;___ ....
Savaitei ..... .............____
Mėnesiui_____________ __

Jungtinėse Valstijose, nė Chicagoj, 
paštu:

,3c 
ific 
75c

paštu: 
(Atpiginta)

Metams ------------------------   $5:00
Pusei metų ______ ;________  2.75
Trims mėnesiams —.....______ 1.50
Dviem mėnesiams ....1.00
Vienam mėnesiui .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ------------
Pusei metų .—.— 
Trimš mėnesiams _____ __ _
Pinigus reikia siųsti pašto Money 
rHorhJ Irarfit <111 iiŽaftlrvmn.

$8.00 
_ 4.00 

2.50

Orderhi kartu su užsakymą

$a.oo 
4.00 
2;00 
1.50 

.75

■< ■■ • ' ” ■. . -

-APŽVALGA-
....... . - m 11 ^l■■lateži . •

LIETUVA BUDI
AĖIĖ FAŠISTINIUS

Partnerius
"Keleivyje” vierias bendra'dar- . 

jis įrodo faktais^ ir ištraukomis 
š Hftferio prakafbų, kad nėciali 
ir bąlš^ikai šiandien yra part
neriai. pavyzdžiui, savo kdlbo- 
, ė reicbštafg^, spalkr 6 d., Hitle
ris pasakė:

“Nu6 tois valandos, kai šiote 
dvi Valstybės nutarė gėrbii 
viena kitos santvarką ir priii- 
cipūs, išnyko pagrindas bėt 
kokiai savitarpei priešginy- 
bei.”
“Kel.” bendradarfiis visai tei

singai apie tai pastebi:
“Prašome įsidėti galvon ši

tą pareiškimą gerai: abidvi 
valstybės nutarė gerbti viena 
kitos santvarką ir principus. 
Vadinasi, naciai pasižatdėjo 
gerbti Stalino principus, o 
komunistai gerbs Hitlerio 

t principus.
“Tai jau tampresnė partne

rystė, negu tarp vyro ir žmo
nos.” *
Bet aiškus dalykas, kad Hit

lerio “santvarką ir principus” 
gali gerbti tiktai fašistai. Tokiu 
būdu bolševikiškas komuniz
mas šiandien yra tas patukas ir 
fašizmas, nežiūrint jo “raudo
nos” spalvos. Bet ir iki šiol fa
šistai buvo įvairių spalvų. Ita
lijos fašistai dėvi juodus marš
kinius, kaipo savo partijos uni
formą; Vokietijos fašistų marš
kiniai yra rudi. f’

Tokiu budu dabar yra fašiž^ 
mas trijų spalvų: juodos, rudps 
ir raudohos. '

SUOMIŲ KOVA TAI — 
“SKANDALAS”

* . . •J • • i r ’

Mažiukė Suomija psii pritari
mu ^demokratinių Skandinavijos 
šalių ir Amerikos ruošiasi ko
voti prieš Stalino pasikėsinimą 
ją pavergti. Bet Brooklyno rau
donųjų fašistu organas “Laisvė” 
vadina tai “skandalu”. Girdi, 
soviefų valdžia pakvietė Suomi
jos vyriausybę atsiųsti į Mas
kvą savo atstovą “pasitari,- 
mams”, o suomiai tuoj aus ėmė 
"keiti skandalus”

"Kai tik toks pakvietimas 
buvo padarytus, tuojau Hel
sinkio valdžių paskelbė mo
bilizaciją jaunų vyrų ir, ša- 
koina, pasiuPtė sUVq kariuo
menę į Suomijos-SoViėtų Są
jungos pasienį.”
Ir tas “skandalas”, esą, ke

liamas, kuomet Suomija dar nė 
nežino, kokius reikalavimus jai 
statys Stalinas.

Bet tai kaip tik ir yra reikš
minga. Dar nežino, ko Stalinus 
reikalaus, o jau rtiobiližuoj'a 
prieš jį savo ginkluotas jėgas!

Tai liudija, kad Suomija nė- 
•fūri jokio pasitikėjimo sovietų 
diktatoriui. O, juk ji, gyvenda
ma artimoje kaimynystėje su 
Rusija, galėjo jo politiką gėrai 
pažinti. Pagaliau, Maskvos pa
sielgimas su Estija ir kitomis 
Pabaltijo valstybėmis parode, 
kokie Stalino. tikslai.

. ŽVALGYBININKŲ IR 
GĖNGSTĖRIŲ 

DRAUGAI
.—į - -

------------------------------- -—■.

gengstėtis būvo nežinia kieno 
nužudytas. Jo paliktose popie- 
rose buvo surastos kvitos pini
gų, paskolintų komunistams.

Kitas buvęs komunistų parti
jos narys, Robert Pitkov, dirbo 
sovietų prekybos organizacijoje 
Nexė Yorke, “Amžorg”. Jisai liu
diju, kūd sovietų ^žvalgyba Sam
dosi agentus tarpe Amerikos 
komūnistų. Jam pačiam buvo 
pasiūlyta GPU. agento vieta, bet 
jisai atsišūkė ją piriitoifi ir už 
tai buvo išmestas iš komunistų 
partijos.

Pitkov,pasakė, kad Amerikos 
komunistų partija padeda sovie
tų Žvalgybai šnipinėti Ameriko
je. GPU agentai įsiskverbia į 
įvairias Amerikos pramones ir 
jos slaptybes persiunčia į Mas
kvą- ;. /j'

Pirmiaus kiti liudininkai da
vė kongreso komitetui parody
mus apie tai,y kaip Maskva dir
bo falšyvus dolerius ir juos pla
tino per komunistų partijos na
rius1.

Tokiu budu Amerikos komu
nistų partija yra šnipų, gengs-^ 
terių ir kriminalistų lizdas.

Iš Lietuvos
Sulaikyta didelė kontra

banda
. ■ ' -* -

ŠAKIAI. šiomis dienomis 
pol. A. Matusevičius pasienyj 
sulaikė iš Vokietijos pusės su
grįžtantį sū kontrabandinėm 
prekėm P. Sendžiuką, gyv. Kud. 
Naumiesty j, Sinagogos g-ve j, 
kuris sū pabėgusiu draugu ne
šė 13 būtelių vyno, 19 kala
džių kortį ir apie 130 peilių. 
Kiek anksčiau tas pat polici
ninkas sulaikė kontrabandinin
ką D'emęnių; gyv. Kataučižnds 
dvare, pas kurį rasta net lįi 
kg žiebtuv^lian^s akmenėlių, 1 
kg parako, 17 žiebtuvėlių ir kt. 
Sulaikytos prekes įvertintos 
apie 0&O Lt’ ir perduotos mui
tinei. I ’ . ...

Steigs cemento fabriką
; AkStENĖ. — Jau prieš kele- 
tą mėtų netoli Akmenės mies
telio, Menčių k., pradėtos kas
ti kalkės, kurios statomos į 
cukraus fabrikus. Kalkės yra 
gana geros rųšies. Specialis
tams keletą metų patyrinėjus 

:rasta, kad čia esama pakanka
mai medžiagų ir cemento ga
mybai. Tčdėl inž. Butkevičiaus, 
Viditoantas, Salėvškis ir G. Pėt- 
faūskas ryžtasi čia Statyti ce
mento fabriką. Fabrikui vieta 
čia yra nebloga, nėš arti yra 2 
geležinkelio stotys.

Nubausta keliolika 
prekybininkų

■ ; _—----
KAUNAS. — Kainų tvarky

tojas- vėl nubaudė kelioliką 
KaūnO ir provincijos prekybi
ninkų. Jiems uždėtos baudęs 
nuo 50 litų ligi 1,000 lt. Be to, 
vienas provincijos prekybinin
kas nubaustas dar griežtesnė 
bauda: jo krautuvė uždaryta. 
Visi tolinėti pVekybiiiirikai nu
bausti už kainų kėlimą, už pre
kių atsargų slėpimą ir panašiau

Gaisras
1 TAURAGĖ. — Naktį iš rug
sėjo 8 į 9 d. sudegė Gaižausko, 
LaiSvęs g., didėlė, nesenai šta- 
’fyta ddržitoė- Užsidegusį tvaėtą 
ugniagesiai užgesinto; Nūostolių 
phdaityta 8,009 litų. Daržinė bū- 
vto apd&tisfa fijc 1,500 litų.

1 .■ ► . ■. ' ■

Tikrina susisiekimo 
prieinones

- • •,
v Į Nuo rugsėjo 11 d. klaipėdiš- 

greitąsias susisiekimo priemė

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Rašau jums rugsėjo riiėn. 18 ' 
d’ Mūsų gyvenime tai žymė- < 
tina diedą, todėl skubiai ra
šau. Lietuvą politinio gyveni- . 
m o raida ir karo įvykiai griūte j 
griūva. Bet musų pečiai yta 
tiek stiprus, kad visas tas naš
tas vis dar pakeliame atlaiky
ti ir kartu turime pusėtino pa- j 
tyrimo, o kartu jau esame pu- , 
Sėtinai organizuoti, kad pajė
giame laikė viską padaryti, 

štai, kaip tik buvo patirta', 
kad - Lenkijos frontas sukiužo 
ir SSSR ^ryžosi peržengti joj 
sienas, Lietuva staiga griebėsi 
atsarginių priemonių. Tyliai, 
ramiai ir vėl atsarginių dalis 
buVO pašaukta sienas saugoti. 
Visas tas darbas atliktas šią 
naktį, per vieną nakfį.iPraėjo 
vėik viskas visai ’ nepaštebia- 
mai ir žaibo sparta! Pašaukti 
vyrai stoti į savo dalis tą va
landą išvyko iš namų ir su
mobilizavus įvairias susisieki
mo priemones tą pačią naktį 
jie visi buvo išvešti prie de- 
marklinijos į Lenkijos pasie
nį......

Iš Lenkijos jau daug ver
žiasi jos pabėgusių nuo karo 
baisenybių gyventojų, o taip 
pat esama nemaža ir kareivių. 
Taigi Lietuvai teko imtis visų 
priemonių, kad tvarkingai tie 
pabėgėliai butų sutvarkyti ir 
kartu, kad dar budriau mušt 
sienas apsaugojus.

Tikrai džiugu ir malonu, 
kad pašaukimas atsarginių vy
rų taip tvarkingai, gražiai ir 
sparčiai buvo atlikta.

Įvairios įstaigos ir pramonės 
įmonės, dirbtuvės šiandien 
daug pasigedo savo tarnautojų 
ir darbininkų. Kiti net ir nepa
stebėjo, kas čia naktį nutiko, 
taip ramiai viskas praėjo. Nors 
daug vyrų jau neatėjo į savo 
darbą, bei gyvenimas eina vi
sai įprasta tvarka, jokių su
krėtimų visai nėpastebiama. 
Štai Kaune tik susisiekimo 
priemonių žymiai mažiau pa
liko, daugiau pėsčių pastebia- 
ma ir mažiau jaunesnių vyrų.

Dabar mes visi spėliojame, 
ar SSSR pabos jos su Lietuva 
1920 metais nustatytų sienų, 
ar jos kariuomenė žygiuos ir 
toliau, tai yra ir į tą teritori
jos dalį, kuri juridiniai Lie
tuvai priklauso. Turima žinių, 
kad Vilnijos gyventojai trokš
ta, kad tą teritorijos dalį už
imtų Lietuvos kariuomenė.

Bet gi Lietuva nieku budu 
nenori pažeisti savo neutralu
mo ir kol kas musų kariuo
menė stovi prie demarklinijos.

Diplomatams dabar labai 
karštos dienos. Lenkijos dip
lomatija tikrai išmintingai pa
darytų, jei kreiptųsi bent šiuo 
metu', kad Lietuva užimtų visą 
tą teritoriją, kur į Suvalkų su 
Lenkija padaryta sutartimi 
Lietuvai priklauso.

Bent tuo metu, kaip šį laišką 
rašau, tokių žinių neturima. 
Lenkija tyli. Matyti, jai labai 
labai skaudžioje valandoje, tiė- 
siog tragingoje padėtyje atsi
dūrus, šitie klausiniai visai nė- 
rupi. O rodos, taip jau netu
rėtų būti. Viena šiandien jau 
neabejotinai aišku, kad Len
kija dabartinių savo sienų tik
riausiai neatgaus. Gera politi
ne išmintis, sveikas protas, 
rodos, jai diktuoto turėtų dik
tuoti, kad parleisti visai teisė
tai tai, kas Lietuvai priklau
so.

Jei Lenkija šiokį žygį' pada
rytų, tai Lietuvai visai nenu- 
sidėjant neutralumui butų ti
krai patogų tas šfitis užiitofi. 
Tokiu budu butų apsaugotas 
jtos srities gyventojų turtas ir 
gyvybės.

O Lenkija šiaip pasielgusi 
Lietuyos akyse daug nusipel
nytų ir simpatijų įgytų. Bėt 
Lenkijos bajoriška vyriausybė 
vargu šitai padarys. Gal teks 
čia Lietuvai pačiai savas išva
das padaryti.'

Kaip pasielgs SSSR—tai di
delis spėliojimas! Rodos, kad 
visi tie klausimai afitmiausio- 
. e ateityje savaime išširiš, o 
gal net už valandos kitos vis
tas? paaiškės.

O kol kas Lietuvos kariuome
nė stovi prie deinarklinijos ir 
■laukia vieno ar kito įsakymo.

Aiškinti jums netenka, kad 
šios apsaUgumo priemonės 
daug naujų lėšų yra reikalin
gos. Bet esame nepalaužiami 
optimistai—visas kliūtis nuga
lėsime! Rodos, pas visus įsiga
lėjo viena kita kieta mintis— 
nesivelti į kitų ginčus ir taip 
svarbiame Lietuvai momente 
neprarasti galvas — nepasi- 

;karščiuoti, čia kiekvienas ne
pagalvotas žingsnis, vėliau ga
li labai brangiai kaštuoti. Ne 
vietoje pasikarščiavimas gali 
padėtį labai sukomplikuoti. 
Laikinas padarytas kad ir di
delis aftektas ateityje gali daug 
visokių nemalonumų pridary
ti.

Turime būti apdairus ir ga
nėtinai mandagus, bet savo 
užsimojimuose griežti ir ryš- 

• tingi. Rodos, tais keliais eina- 
’ me, todėl su geru pasitikėjimu 

žittrjme į ateitį. Ministrų ta
rybos pirmininkas visai teisin
gai pasakė, kad Lietuva turi 

■ Viską įsigyti, ką ji praradusi 
yra visai teisėtu keliu. Smur
to žygių mums netenka imtis.

> Ministro pirmininko toji vie- 
. šai per radiją pasakyta kalba 

visų buvo sutikta su dideliu

Atrodo, kad dabartine musų 
vyriausybe labai gerai įverti-

Lietuvos Naujienos

Gardino

KAUNAS. — Sovietų raudo
najai armijai įžygiavus į Vilnių 
ir besistumiant.tolyn į vakarus, 
lenkų armijos daliniai pradėjo 
pereiti administracijos liniją į 
LietuVų. Nuo rugsėjo 19 d. 12 
valandos jų yra perėję keli tūk
stančiai, kurie musų pasienio 
sargybų buvo tuojau nugink
luojami ir gabenami į pareng
tas stovyklas toliau krašto gi
lumoje. Daugybė ir civilių len
kų piliečių kreipėsi prašydami 
leidinių įvažiuoti į Lietuvą. 
Kelioms dešimtinis leidimai 
duoti, o kiti tiesiog bėga per li
niją. Į Kauną atvyko Vilniaus 
vaivada, Suvalkų ir 
burmistrai (majorai), Gardino 
ir Suvalkų Storastos ir eilė ki
tų aukštų valdininkų. Iš Vil
niaus yra atbėgę keletas dva- 
siškiiį. Be kitų, yra atbėgusi į 
Lietuvą ir maršalo Pilsudskio 
našlė Pilsudskienė su dviem 
dukterimis, 'taip pat atvyko 
buvęs Vilniaus, paskui Pama
rio vaivada liėtūvis Kirtiklis ir 
buvęs Lenkijos ministras pir- 
mminkas ftystofhs, kurs prieš 
kiek laiko buvo atvykęs į Kau
ną taikyti Lietuvą su Lenkija. 
Daug lenkų atbėgo savo auto
mobiliais, autobusais, sunkve
žimiais, kurie purvini, nudul
kėję ilgomis eilėmis praslinko 
Kauno gatvėmis. Juose važiavo 
internuoti lėiikų karininkai, jų 
šeimos ir privatus . asmenys. 
RuSų kariuomenei į Vilnių įžy- 
giaVuS, telefono susisiekimas su 
Vilnių nutrauktas.

KAUNAS. —x Pienocentras 
jau pastatė vaisių sulčių fabri
ką Kaune. Baigiamos įrengti 
mašinos ir greitu laiku pradės 
veikti. » • • ‘ ,

KAUNAS. — Nemuno kairia
jame kratote prie Aleksoto ka
sama nauja prieplauka, kur 
nuo ateinančio pavasario galės 
sustoti Nemuno transporto lai
vai ir baidokai ir prekes stačiai 
šk^auti į Aleksoto sandėlius.

KAUNAS. — Lietuvoje įren
giami dar 120 pieno ntigriebi- 
mo punktai.

na šių dienų momento svar
bumą.

Kaip šį mano laišką skaity
site, gal jau įvykiai tiek bus 
pirmyn pasistumėję, kad jis 
turės tik kaipo atvaizdavęs 
musų šios dienos pergyveni
mus. Juk tikrai sunku pasaky
ti, kas bus net už valandos ki
tos. Esame visokių galimumų 
akivaizdoje. Musų nervai 
sėtinai įkaitinti, o smalsa 
te virda. Mes dabar visi 
bame tikrai išsijuosę.

Butų labai įdomu išgirsti,

pu- 
vir- 
dir-

k ė ir ką jus veikiate. Deja, ju- 
sų spauda daugiau kaip vienu 
mėnesiu suvėluota ateina.

Šiuokart mano laiškas labai 
trumpas, nes skubu į darbą, 
bet neiškenčiau jums nors 
trumpai parašius. Esu tvirtai 
įsitikinęs, kad ir jums labai 
smalsu patirti, kas pas mus 
dedasi, todėl skubiai rašau.

Trumpai — mūšų visų nuo
taika gera ir kupini, kad iš vi
sų bėdų sveiki išsisuksime.

Lietuvoje maisto trukumų 
visai nesijaučia ir iš viso ūkiš
kas gyvenimas eina visai nor
maliai. Jei ūkiškame gyveni
me nesijaučia jokio nervingu
mo, tai tik todėl, kad jisai pu
sėtinai yra gerai kooperatyvų 
organizuotas. Visuomenės kon
trolė ūkiškame gyvenime stip
riai pradeda įsigalėti. Spėk 
liantams ragai pusėtinai 1A 
žomi, bet čia butų galima ir 
dar daugiau kaip kas pada
ryti, bet kas iki šiol yra pa
daryta, tai jau daug nuveikta.

Tikime gera savo ateitimi. 
Spėliojame, kad ir jums labai 
rupi musų ateitis ir dėl jos 

| taip pat darote įvairių žygių.
Už poros dienų parašysiu ki

tą savo laišką.
—Jūsų Keistas

KAUNAS. — “Lietuvos Ai
das” rugsėjo 19 d. vedamajame 
“Kdrd audrai žaibuojant” be 
kitko rašo: Užėjus didelei per
kūnijai, didelei plieno krušai, 
laimingas jaučiasi tas žemės ke
leivis, kuris turi kur prisiglaus
ti, kuris turi savo pastogę. Lie
tuvių tautai ta pastogė yra jos 
politinė laisvė ir ncpriklauso- 

kaikur ne visada galėjo jausti 
praktinę savo tautos nepriklau
somybės naudą, tai dabar ją vi
sai pajuto. Pajuto ir ūkininkas, 
ir miestietis, ir darbininkas, ir 
pirklys, — visi, kas gyvas. Lie
tuva nevirto kruvinu kovos 
lauku. Jos sodybos neteko nai
kinančiai ugniai kaip grobis. 
Lietuvos moterys nešluosto na
šlių ir našlaičių ašarų, neaprau
da savo mylimųjų, žuvusių 
žiauriame karo lauke. Lietuvo
je ir toliau eina ramus kultū
ros ir gerovės darbas. Ne tik 
mes patys turime savo pasto
ges, turinie savo kasdienines 
duonos kąsnį, bet mes galime 
ir į nelaimę patekusius kaimy
nus, užmiršdami visa kita, 
šiandien kiek priglausti, besi
vaduodami tik kilniais žmoniš
kumo ir krikščioniškos meilės 
jausmais. Būdami neutralus ir 
žinodami, kad musų neutralu
mas ktfilnynų yra respektuoja
mas, mes famųs budime savo 
tos brangios laisvės ir nepri
klausomybės sargyboje visais 
pasieniais. Nesidžiaugiame iš 
kaimynų nelaimių ir jų vargų, 
tokiu metu atidedami į šalį vi
sas musų su jais turėtas ir ne
sutvarkytas sąskaitas. Ateis lai
kas, susidarys naujos Situaci
jos, viską galėsime apsvarstyti, 
galėsime Susitarti. Dabar gi 
vykstant Europos dramai, kuri 
mums ne visada yra supranta
ma, mes palauksime, kol nu
sileis uždanga. O tada bus gra
žaus laiko apie visk^Jpakalbė
ti, kai po audros pragiedrėjęs 
Oras bus pilnas gaivinančio 
ozono... Todėl mes esame ra
mus ir šaltai žiūrime į karštus 
reikalus, nes matome labai toli
Šviesesnę ateitį.”
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Liberalai dumblyne •—* ““ »*

Socialistų opozicija 
dabartiniame kare
Socialdemokratų Federacijos 

savaitrašty “The Nėw Leader” 
(spalio 14 d. laidoje) patalpin
tas R. Abramovič straipsnis. 
R. Abramovič yta Darbininkų 
ir Socialistų Internacionalo 
vykdomojo komiteto narys.

Kokio nusrstatymo turi socia
listai laikytis dabartiniame ka
re? — klausia Abramovič ir 
aiškina:

Tas pats klausimas prieš 25 
metus davė įvairių atsakymų. 
Šiandien jis* neiššaukia pasi
skirstymo.

Dėl dabartinio karo, socialis
tai sutinka, kaltė puola aht 
vienos valstybės — totalitarinės 
Vokietijos.

Nėra nė vienos frakcijos so
cialistiniame judėjime, sako 
Abramovič, kuri norėtų Hitle-

rio laimėjimo. Socialistai visa
me pasaulyje yra demokratijų 
pusėje, šiandien aišku, kad Hit
lerio laimėjimas reikštų ne tik 
pradutį socializmui, bet ir 
bendrai žmonių progresui.

O jeigu tatip, tai socialistų 
užduotis yra aiški: jie privalo 
padėti savo valdžioms — nors 
još ir yra kapitalistinės — ka
riauti prieš Hitlerį.

Dauguma socialdemokratų 
mano, kad socialistai turi eiti 
į savo šalių valdžias ir koope
ruoti su jomis karą vedant.

Hitleris turi vargo 
namie

ACME-NAUJIENŲ Telepho.to

2 FLATŲ SPECIAL

$175.00 
Nauji 5 Sekcijų Keturkampiai 

BOILERIAI 
$67.00 

MARQUETTE 
AUTOMATIC HEATING SALES 

6747 So. Western Avenne 
Tel. UEMLOCK 1770

KRAUJAS-ODA
PU8LR8, INKSTŲ IR VISŲ KRONISKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
Vrnuftiinlnklte. kl kur kitur bancRtd gy
dyti* Ir nepaslneki. Per paskutinių* 24 
metu* vyrai Ir moters—kronllklėji ligoniai, 

kurie gydŽsl tnueq Modernu moksliškų 
I>||<|||. pasigydė.

X-RAY EKZAMINACIJA
Kraujo tikrinimas ir šlapumo ana- 
lyzas. Užtikrintas tikras diagnožas 
Trumpas gydymo kursas paprastai 
pataiso atkakliausius atsitikimus. 
Raudongyslių, Storosios

Žarnos Ligos i
GYDOMOS RE OPERACIJOS IR DARBO 

I, •• LAIKO SUGAIŠTIES j
Pilna pagelba per 3 Iki 6 dieni) daugumo* 

atsltlklmuone. išlaido* pakeliamos 
darbo Imonimo,

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME 

Nepagysite—nieko nemokėsite 
Dykai Ekzaminacija 

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET
Kampas Adams — šeštas aukštas 

Atdara: 9 v. r. Iki 8 v. ▼. kasdien 
Sekmadieniai* Ir Šventadieniais 10 v. r. 

iki 1 ▼. p. p.

Kasdieninės spaudos prane
šimais, kurie dažniausia perei
na nacių cenzūrą, Vokietija at
rodo vieninga, galinga, apsišar
vojusi, iki dantų. Bet išvengu
sios cenzūros žinios sako ką 
kitą.

Daugybė nacių sekė Hitlerį 
giliai įsitikinę, kad jis kovojąs 
rusišką bolševizmą. Bet štai 
Hitleris ir Stalinas padarė eilę 
sutarčių. Šitų nacių nusivyli- 
nSas Hitleriu didelis. Jis išsilie
jo į sarkastišką sveikinimą 
“Heil Stalin”.

Buvusieji Pasaulinio karo ve
teranai sudarė nemažą skaičių 
vadinamų 
Paragavę 
jie sekė 
apaštalą,

ST. LOUIS, MO. — Jane 
H. Smith, debiutante, kuri 
bus Veiled Prophet baliaus

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Mlną APDRAUDĄ au
tomobiliams.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDU.
• APDRAUDĄ NUd VAGIU.
• APDRAUDĄ LANGU.

• TAJTEKNTJ ir namų Navi
ninkų. kurioje randasi ta
vernai nuo Publla Li«M- 
HtfK

tranšėjų gyvenimo, 
Hitlerį kaipo taikos 
kuris gauna laimėji

mų Vokietijai be karo. Bet štai
Hitleris iššaukė karą. Rudmarš- 
kių nusivylimas Hitleriu dide
lis. Faktas yra, kad Vokietijos 
gatvėse mažai rudmarškių be
matyti. Kalbama, jie išvykę į 
frontą. Bet daugiau kalbų eina, 
kad didelis rudmarškių skai
čius buvo “likviduotas”.

Ne viskas ramu ir armijoje. 
Pereitą ^vasarą karininkų tarpe 
pastebėta štai koks reiškinys: 
kai karininkai buvo sveikina
mi žodžiais “Heil Hitler”, jie 
visuomet atsakydavo “Guten 
Morgen”. Jų, kaip opozicijos 
'Hitleriui, vadas buvo gen. Wer- 
ner von Fritsch. Jis žuvo Len
kijos fronte; kalbos eina, kad 
,jį nužudę patys naciai.

Vokietijos pramonininkai pa
dėjo Hitleriui ir naciams įsiga
lėti Vokietijoje. I?ritz Thyssen 
pav. praeity bl?vo Vokietijos 
Jungtinių Plieno Įmonių galva. 
Jis finansavo Hitlerio judėji? 
mą respublikinėje Vokietijoje 
kartu su kitais pramonės mag
natais. Hitlerio režime Thysseė 
turėjo aukštą vietą. Tačiau ir 
jis neiškentė ir išvyko į pietų 
Ameriką.

Vbkietijos socialistai tebevei
kia. Teisybė, jie veikia slaptai, 
bet veikia. Užkariautoje Čekijo
je, visi žino, naciai nėgali prak
tiškai nieku pasitikėti. O ir 
Austrijoje ne ką geresnė padė
tis. Pirmiausia 
flitlerio režimu 
Austrijos Pačiai.

NAUJIENŲ
Raštinėje pef 

A. RYPKEVIČIU 
1739 S. Hafctėd St

nuo f ryto iki 1 vaL popiet

i' d ■ Mi i ■ Ai

j. .., .... ..

H. G. WėW yra vfeftas ^y-f
tiiiųjų' Anglijos liberalų4. Lloyd braidą dumblyne if nepajėgią 
įGėOfgė — Anglijos parlamėh- 
tihių liberalų’ Vadas.

Perz paskutinius keletą metų 
Britanijos laikraščiai ir žurna
lai buvo pilni Wellso straips
nių, kurie smerkė silpną ir pa-

Anglijos liberalai afitodd

Afnerikoš Da’rbb PaTfijA Nė'iv 
YoH<Uv Valstijųjė yra Pė- 
fėit'i keli rinkimai papėdė,' &ad 
ji pajėgia surinkti apie 4W,66o 
&a!šų.

fe, 6' kuf yra pUblikUŠ įtfi- z. tf v.
tatimbš, ten ir kmtiubmai šfeh- Si^odanc^ dridatoriams bntU 
giaši susirrt’ėšti ir paiiAff Ofga- Lloyd George kalbos
nižacfją arba o^gahižaėijaS į šia- (Par^alPente buvo tokios pat,

rahfeaš. Senės friW^ k^į *aiP -Wellso straipsniai spaudo-. . . . je>
šiandien, kai Britanijos val

džia užėmė stiprią poziciją’ 
prrėš’ Hitlerį, Wells kritikuoja' 
valdžią dėl; to, kad ji kariauja* 
kad riesitarko’ su Hitleriu*. O ir

■ ■■ i ■ i- ■ ■ ■■■!..i. .,.i —e

prašė leidimo suorganizuoti 
austrų legioną prieš vokiečius 
kariauti Francuzijoje. Keršyda
mi naciai konfiskavę Otto turtą 
Austrijoj. Jis to nepaisęs. Daly
kas toks, kad ryšium su ne
apykanta naciaiiiS Austrijoje 
kyla tam tikruose slttokshiuo’sė 
pritarimas Hapsburgų monar
chijai. Otto nužiūri, kad, talki
ninkams laimėjus karą, jis ga
li atgauti konfiskuotus turtus 
ir priedo dar Austrijos sostą.

Lenkijos prielankumo, žino
ma, Hitleris ne nesitiki. Visa 
tai sudėjus atrodo, kad Hitle
rio padėtis nėra taip stipri Vo
kietijoje, kaip cenzūros praleis
tos žinios vaizduoja.

nepatenkinti 
patys buvę 
Ažuot daVęs 

Austrijos naciams vietų vyriait- 
sybėj'e, Hitleris atsiuntė korpu
sus vokiečių į Austriją nacių 
rėžimui palaikyti.

Austrijos' darbininkai nėišti
kimi naciams. Sabotažas plak
ti kilojamas darbuose nežiūrint: 
to fakto, kad dirbtuvės perpil
dytos šnip'ų.

' šiomis dienėmis paskelbta/ 
kad Austrijoj kunigaikštis OtfU*

KLAUSYKIME
Š ALTIMIERD RYTMETINIŲ

išbrist?.

parlamente buvo tokios pat,
vo ] 
uriij^ šOCiaLštų dari) nulojai 
gėrai žiriO.

ItffcO's i’srrtfj’ę.
tams ir M’tfei'ii'iinkaiYis susigi- 
miniavus, Amerikos Darbo Par
tija nutarė atsisveikinti siv ko
munistais. Partija priėmė griež
tą rezoliuciją reikalaujančią, 
kad komunistai pasišalintų. t

Komunistams esmėje pasaky
ta, kad Stalino-Hitlerio kombi- 
nuotės sekėjams ne vieta būti 
partijoje, kuri remia demokra
tijas, kuri pritaria prez. Roose- 
velto neutraliteto biliui, kuri 
remia karą prieš Hitlerį. Ko
munistams pasakyta, kad jie 
gali išsikraustyti iš; Darbo Par
tijos, suorganizuoti savo parti
ją, simpatizuojančią diktatū
roms, ir verbuoti jai narius.

Iš tikrųjų, jeigu komunis
tams bus leidžiama tarpti A- 
merikos Darbo Partijoje, tai 
kodėl ne Kuhnui ir jo naciams?

THE BRIDGEPOttT 
KfefflNG M(LLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERfV KRAU
TUVU ATDARA KAŠ 
DIENĄ •— IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonai 

VICTORY 348ft
5u4 VVLST 33ru STREET 

f'HiCAGO, ILL.
u .ii. ...■ ’■ į ~ r r, , .i r. ~ - —

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste .Jr Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975
——^taommam**»fiiii^Mi*ia ■ i n t..............- , o

HIOGR LRŽKS. W U I P1480 KC. Vf I | |ia stoties V ■■ 11* Ii I

LSS 6 apskričio 
konferencija

“Keleivis” praneša, kad 
lio 8 dieną jo name įvyko 
6-to apskričio konferencija. 
Konferencijoje dalyvavo 40 de
legatų. Kol mandatai buvo su
tvarkyti, kalbėjo drg. Anesta, 
Čiurlionis, Vaitkunas, Vareika, 
Jankauskas, Vėtą, Januška, 
Kairaitis, Kaselis, Pakarklis ir 
keletas kitų,

Priėmus mandatus, išduoti 
raportai. Pažymėtas faktas, kad 
6-to apskričio socialistai pa
skutinius metus savo organiza
cijai dirbę ne daugiausia. Jiems 
teko veikti Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyriuose, pašalpinc- 
Se organizacijose ir kliubuose. 
Visgi savo vardu jie surengė 
porą piknikų ir davė paramos 
Lietuvos socialdemokratams.

Konferenciją nutarė ateity 
daugiau savo vardu dirbti. Tuo 
tikslu bus suruošti du prakal
bi) maršrutai, bus platinama 
socialistinės minties spauda, 
rėngiami pasižmonėjimo vaka
rai ir t. p.

Be to, nutarta pradėti Ame
rikos lietuvių sočiafistinto ju
dėjimo istorijai medžiagos rin
kimą. Taipgi nutarta palaikyti 
artimesnius ryšius su Lietuvos 
socialdemokratais.

Apskričio valdybai! išrinkti 
.draugai Kručas, Kairaitis, Ja
nuška, Jankauskas ir Vėtą.

Konferencija paskyrė $10 
fondan Marės Jurgelionienėš 
paminklui statyti.

spa- 
LSS

Komunistų kontro
liuojamo j unijoj pa
sigendama pinigų

Garsinkite N-nose’

:...................................rii.z.V. : . . ■ ■ T

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkrauštoth fomičius, pianus ir 
Visokius rakaridus bei štofus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an

glis į Visas miesto dalis.
3406 So. Halšted St.

Šaukit T61. YARDS 3408

1NSTALL A “SOUARE DEAL”
f HEATIHG PLANT N0Wf

"JUI9U TARNAS77

Šteine gerume. Pigesnis, S į W|1 
lengvesnis . vartoti. Sto-.V * 
l«t B Iki 8 kamb. Su f | 

~~MAUDYNfimin’ 
ėa įrengimas su 
all hung lavatory, klo- 

r..xetq ireng. v su 
balta sėdyne. 
Nuostabi ver
tė. Gali pirkti 
dalim. Pirk 
musų budžėt. 
planuos Imo- 
ket——efi I mėn. 

Kiek paluk.
■R. $46.85

Bo Trimtf

vandens Šildytuvas 
’VMkttg iki pttmtmot vidutinėms 
ikamb. apiildytl. įeina boiler, radiator, 
(talpos, kranai vandens tiekimo prio- 
tasaa, automatinis drėgmės regulator.

ir

ėokes. žemai 
kaip *S i 

mžn.'
Dykai hptkaičludtė • Ba prieitolią
Ekspertų inžinierių patarnavimas

Naudokitės muso žemi) mokesty budžeto plano 
nauda. Tik. pašaukit CALumet B200

ADF boikotuos Rusi
jos prekės

Kai' praeity Amerikon Darbo 
'Fėdera'čija riti ta re bUikofiįoti 
Japonijos prekes, tai komunis
tai karštai nutarimą parėmė. 
Kai Federacija nutarė boiko
tuoti nacių Vokietijos prekes, 
komunistai užgyrė nutarimą.

Paskutinėje savo konvencijo
je Amerikos ’.barbo Federaciją 
nutarė boikotuoti ir sovietų 
Rusijos preke^. Žinoma, komu
nistai’ yra šitapi .nutarimui prie
šingi. Bet, jeigu boikotuojamas 
vienas Stalino-Hitlerio ašies ga
las, tai Amerikos darbininkams 
atrodo, kad reikia boikotuoti ir 
kitas..

lukalą
Patik-

Aihėffcdii Nėwspaper Guild 
J. Valstijų laikraštininkų 

unija. Jos New Yorko 
ja komunistai.

riniiYi'as knygų rodo' $5,800 
kurną lokalu ižde. Dalykas 
tutinai dar neišaiškintas, 
ina tyrinėjimas.

Daro

GERB, Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

MAIK 
HOBI 
I7Ž5

S. Stati St. 
CkL 5200

BRANCH 
noi 

Commer» 
olol 

Sag. I9Ž4
Opea tvos. TU liMr^Sindaj UatK I po M|

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma d'Jenau’ž, r ii > • i u . i_- J. 'MM?. r*

iwii8Rafeihi

UŽTIKRINTOS 
Fleitos p,nigai r x vo grąžinami

jei nepatenkinti 
į litui' ii ii ii> i imo*i sOiin

po$n.5o
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ

Visas plęitas daro LAISNIŲOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių iabora’tdfijojė—įsteigta 18 metų.

’ BtEJNA BROS.

Lnnidale Dthtal Laboratories
3945 W. 26th Št. 1724 So. Ashland Avė.

TeL Lawndale 2908-9 * 'fei. Monrde 9251

. ;'.V\ ■ ’■
4 ^aJT I.i.11 al.ftllill. lu

...... ■ .4 i .. iii ii *■■■■

AR TAMSTA
TAUPAI?

M':

realui

Štai šeima, / kuri sutaupė $1,000 
it dabar tą sutaupytą tūkstantį 
įrttokėjo kaipo pirmą mokestį už 
namą, o kitus reikalingus namui 
išmokėti įiiritigus gavo pasisko
linti lengvais mėnesiniais išmo- 

kėjiftiais iš

i .

1739 So. Halsted Street

ĮLOK LOAN& SAVINGS1
NAUJIENŲ SPULKA

Tel. CAN»I 8580
Atdara kasdien ntio 8 v. iki 8 & 

t

-A- -j-------------------- --------~-

♦ LIGONINES-- 
HOSPITALS

SVEIKATOM’ KLFNoftAfe 
TONSILAI IŠIMAMI UŽ 

GYDYMAS LIGONINĖJ’ $gfjc00 
RAUDO^GYSLtS IŠIMAMA viens 

dieną Ligčhinėje $15-oo 
REUMATIZMAS S p.00
Greitai Palengvinamai. fc 
VISAS LIGAS GYDOMA

Ekzahiinaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1909 So- Kedžiit Avėi., 

Tel LavndSle 5727.

• FOTOGRAFA&
CONtlAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta ‘ pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai- ’ 
domis ir Hollywood 
švįešomiš. Da r b a' s 
garantuotas.
.420 W. 63rd St 

Tel. ENG. 5883-5840

MADOS

No. 4203—Mergaitėms suknelė— 
jukįrptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
lietų amžiaus.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lute arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
fė pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mo. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1738 
So. Halsted St, Chicago, HL

r



NAUJIENOS, Chieago, Ui Antradienis, spalių 17, 1939

Lietuvos Padangėje

pasi-

Įrašė

mos pamokos brošiūromis ii 
žodžiu, kaip apsisaugoti orinio 
puolimo metu, nuodingų dujųCHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

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

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezldentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

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

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

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

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

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai,Kkurie 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 
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

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

icero

Kvota Įrašė
.. 38

25... ....36
25... ...•34
10.......27
19... ....26
12... ....22
20.... ....20
15........17
13... ...16
14... ....15
15.... .....8
10.,.. .....8

9.1...... 8
14... .... .6
13........ 6
15... .....4
15........ 3
10........ 3
15........ 2
10... .....2
10.... .....2
15........ 2

. 23 ........ 2
10.......,.l
10... ......1
10......... 1
10... ......1

x 10.......;.l
. 10

10
Z 15
. 10
. 10

98

Zelnis iš De Kalb, Ilk; . Miss 
Josephine Miller iš Evanston, 
Ilk; Frank Klikna, S. Mockus 
iš Racine, Wis.; Antanas Toti- 

Chester 
; J. Ci 

Juozas Al

las, Kenosha, Wis.;
Prakuratas,. Gary, Ind 
nikas, Cicero, Iii 
bauskas, Chieago Heights, III. 
John J. Lidžius; Indiana Har
bor, Ind.; Bruno Arlauskas, 
Constantin Cepulevieius ir An- 
toh Marshall, Maywood, III.

Dabar tėmysim kontestantų 
rungtynes ir lauksim katras \ 
kontestantų pirmas pabaigs sa 
vo kvotą.

Ką Kontestantai Veikia
Paskelbus kontestantams kvo 

tą, pirmą savaitę iš kontestan 
tų daugiausia gavo S. J. Pet-. 
rauskas iš Rockford, III., bu-

n

■

lis metus jis persikėlė gyventi į 
Chieago. čia jis gavo darbą. Ta
čiau tuo jis nepasitenkina: va
karais (keturis vakarus per sa- 

1 vaitę) jis lanko mokyklą ir stu- 
idijuoja oro kontroliavimą ir 
Šaldytuvų sistemą.

| Linkime jam geriausio 
sekimo.

•l

Į Į draugiją p. Katauskį 
kontestantas P. Galskis.

NAUJI NARIAI

Olga Ambrose
Panelė Olga Ambrose įsirašė 

tent, tris naujus narius. Kadan-i Chicagos Lietuvių Draugiją, 
gi kontestantui S. J. Petraus- 'O1«a. J'ra gimusi Luther. Mich.; 
kui nustatyta kvota 15 naujų lietuviškai, gabi
narių iki Kalėdų, o jis jaii gj- 
vo pirmą savaitę tris, tai be
liko gauti tik 12 narių. Pagal 
sėkmingą pradžią atrodo, kad 

draugas Petrauskas pirmas 
baigs nustatytą kvotą.

Marijona Ascilla iš Cicero, 
III., irgi nesnaudžia ir pridavė 
pirmą savaitę du naujus narius 
ir mano, kad ji sugebės pirmu
tinė baigti savo, kvotą. Kadan
gi ji gavo du nariu, tai jai rei
kia gauti iki Kalėdų dar 13 
narių.

Pradėjo darbuotis naujas 
kontestantas Dzūkas. Jisai pir
mą savaitę gavo du naujus nu

padzarys kitų nędzelių.

Kontestantas S. Yurchis irgi 
nemano apsileisti, ir jis prira
šė pirmą savaitę du nariu. Jei
gu draugas Yurchis rašytų kas 
savaitę po du nauju nariu, tai 
iki Kalėdų jisai prirašytų dar 
20 naujų narių, taigi dar septy
nis narius virš kvotos.

studentė ir nori likti norse. Ka
dangi Olga yra jauna ir grakšti 
panelė, tai ji šiais metais daly
vauja konteste į Miss Lithuania 
1940, kur gražuolės rinkimas į- 
vyks spalio-October 18 d., Lie
tuvių Auditorijoj.

Taipgi, įsirašė į draugiją ir 
jos motina Cačrie Ambrose, 
žmona Paul Ambrose, kuris lai
ko taverną adresu 1843 South 
Halsted St. Kadangi Paul žmo
na ir duktė O.ga įsirašė į Chi
cagos Lietuvių Draugiją, tai da
bar veik visa šeima priklausys 
prie didžiausios draugijos Chi- 
cagoj, nes Paul Ambrose jau 
seniai priklauso. Reikia primin
ei, kad pp. Ambrose gausiai pa 
rėmė musų draugijos įvykusius 
bazarus, kurie buvo rengiami 
moksleivių fondo naudai.

Šia proga turime priminti, 
kad pp. Ambrose yra geri nau- 
jieniečiai.

Kon. Sz J. Petrauskas ir Rock- 
gordo įrašė:

Joseph Adams
Violet Zolenas
Barncy Belskus

Kon. Marijona Ascilla įrašė: 
Anelė Vaicekauskas 
Borghild Sophie Pilkis

Kon. S. Jurchis įrašė:
Joseph Kubilius
Delphine Dorothy Waičius

Kon. Petras Galskis įrašė:
Tony Katauski

Kon. Joseph Ascilla įrašė:
Matheve S. Krajacik

Kon. Dzūkas įrašė:
Carrie Ambrose
Olga Ambrose 

/ ...

Kon. John Thomas įrašė:
Laurence Slavinsky

Ląųrence Slavinsky yra gimęs sigabenti į savo pusę. 
Rockford, III., baigęs aukštesnę . 
mokyklą, getfo budo jaunikaitis. 
Dabar jis gyvena Chicagoj. 

z

Kon. Peter P. Lapenis įrašė:
Juozas Galkus

KAUNAS. — Didžiosios Bri-’lus, statomos slėptuvės, platina- 
tanijos ir Prancūzijos karo pa
skelbimas Vokietijai gal dau- 

. giau sujaudino Kauno gyvento *
jus, kaip Vokietijos karinis žy- ir kt. atvejais. Daug kas pasku- 
gis prieš Lenkiją, nors kaip|tiniuoju laiku pradeda ir duja- 
pirmuoju, taip antruoju atveju kaukes pirktis, kurių 
visiška
Tik ; laikraščiai neapsakomai karių krautuvė. Radijo apara- 
pakėlė savo tiražus ir tą dieną tai paskutiniu laiku pasidarė 
kiekvienas išleido po keletą hi-- nebeatskiriama gyvenimo reik- 
dų. Kadangi šiuo metu joks mena, prie kurios kaikurie iš- 
laikraštis savo specialių korės-'tisas valandas prasėdi. Tokiu 
pondentų telefoninių praneši- budu gyventojai nėra kruvinų- 
mų iš užsienių nebegauna, tai jų Europos įvykių užklupti iš 
vieninteliu žinių informac'jos netyčių ir kiekvienas yra įsisą- 
šaltiniu liko E ta, kuri dabar; moninęs i 
tiekia spaudai visų kraštų ra
dijo informacijas per kiaurą 
parą.

Nežiūrint pačioje Lietuvos 
pašonėje siaučiančio žiauraus 
karo, mažajame pasienio susi
siekime su kaimynais permainų 
kaip nepastebėti. Su Vokietija 
vyksta visiškai normaliai, tik 
tiek, kad iš Vokietijos į Lietu
vos pusę ateina žymiai mažiau 
suaugusių vyrų ir šiaip susisie
kimas sumažėjęs. Panašiai su 
Lenkija, iš kur į musų • pusę 
veik niekas nebeateina, nes vi
si vyrai mobilizuoti. Mūsiškiai 
ūkininkai skubina anoj pusėj 
suimti savo pasėlių derlių ir iš-

apsčiai
rimtis buvo išlaikyta.|yra parūpinusi didžioji Kaune 

laikraščiai

*

LIETUVIŲ KULTŪROS 
DRAUGIJŲ KON- 

. FERENCUA

Draugijos darbuotojams 
Kalėdų .dovana už gavi

mų daugiausia narių 
iki Kalėdų

savo pareigą — lai
kytis rinitai, vieningai, ir bu
dėti Lietuvos nepriklausomybės 
sargyboje.

susidūrime palei 
pusės gyventojai

mato
nes,

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pajiislčpę jį 
savo parapi
ją j rankas

i

na

vai

KONTESTANTŲ VEIKLA
Jie- 
na-

ir V. B. Ambrose, 
kvotą po 20 naujų 
Kalėdų. Kad galėtų iš- 
savo kvotą, jiedu turi

Pereitą savaitę kiekvienam Ascilla 
kontestantui: buvo paskirta du turi 
kvota, kiek kuris kontestantas rių iki 
turi gauti naujų, narių iki Ka- pildyti 
ledų. Ir kuris pirmas išpildys gauti po du naujus narius į
savo kvotą, tas gaus pirmą do- savaitę. Žinant jųdviejų gabu- 
vaną. Skirdami dovanas ir da- mus ir didelę pažintį, man at
rydami kvotą kiekvienam na- rodo, kad ir jiedu turi progos 
riui, turėjome padalyti visus išpildyti savo kvotas, 
kontestantus į keturis 
rius. SKYRIUS'III

Sekanti grupė susideda iš tų 
kontestantų, kurie turi pa
skirtą kvotą po 15 naujų narių

Pradžią padarė kvotos baigi
mui sekami kontestantai: Jos
eph Ascilla, Petras Galskis ir 
Petras Lapenas prirašydami po 
vieną narį.

Ėažin kas pasidarė su musų! 
žvaigždėmis kontestantais, bū
tent, Adomu Morkum ir dėde B. 
Vaitekūnu, kurie šią savaitę ne
užrašė nei vieno nario! Lauk
sime ateinančią savaitę su visu 
glėbiu naujų aplikacijų!

Taipgi prašome visus kontes 
tuntus ir draugijos narius, kad 
jie patys prirašinėtų narius, o 
jei patys neturi progos, tai pa
gelbėtų kontestantams priraši
nėti.

Per pereitą savaitę liko įrašy
ta 14 naujų narių, taip kad per 
šį Jubiliejinį Kontestą jau įra
šyta 418 nauji nariai.

šiemet Lietuvių Kultūros 
Draugijų konferencija įvyks 
lapkričio (Novėmber) 5 d. Wal- 
ter Neff’o svetainėje (2435 So. 
Leavitt St., Chieago, Iii.). Kon
ferencija prasidėš 1 vai. po pie- 
t-J-

Visi Chicagoą Lietuvių Drau
gijos skyriai; atseit, kultūros 
draugijos prašomi prisiųsti sa
vo atstovus. Kaip žinia, atsto
vais gali, būti valdybos nariai. 
O jei draugija turi per šimtą 
narių, tai gali rinkti ir daugiau 
atstovų (po vieną nuo 50 na
rių). / <

Kolonijų SKyrių veikėjai yra
'prašomi parūpinti gerų suma
nymų, kad mes galėtume sėk
mingiau savo veiklą išvystyti.

Plačiau apie konferencijos 
numatomą programą bus pra
nešta kitą savaitę.

P-IA PILKIENĖ DRAU
GIJOS NARĖ

CICERO DRAUGIJA ATI
DARYS ŽIEMINĮ 

SEZONĄ

Pirma dovana $25.00
Antra 15.00
Trečia »> ' 10.00
Ketvirta 5.00
Penkta j, 3.00
šešta . 19 2.00

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

dienomis a’bė- 
krašto vis dan
tų, kurie gimę 
buvo pasilikę

Ar žinai, kodSl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti ?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivj” 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 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

SKYRIUS I
Didžiausias kvotas gavo du 

geriausi ir daugiausia gavę iki 
šio laiko naujų narių kontes
tantai, būtent, Adomas Markū
nas ir dėde* B.
Jiems reikia įrašyti iki Kalė- rjs skyriaus bus gabiau- 
dų po 25 narius. Kad savo kvo- sįas jr smarkiausias, dar šiuo 
tas galėtų išpildyti, tai jiems, laiku niekas negali pasakyti, 
reikia įrašyti po du ir pusę §jame skyriuje yra šie? kontes- 
narių per savaitę. Kadangi jie-.tantai; s j ]
du yra seni vilkai ir turi dide-!ras Galskis, K. Yokubka, 

- lį patyrimą, tai aš manau, kad į Yurchis, Frank Bulaw, John
< Thomas, R. Mikšys, Marijona

Ascilla, E. Norgailienė, Mike 
Senko, Thomas Sakalauskas ir 
Joseph Augaitis.

SKYRIUS IV

KetVirtan^ skyriui priskaity- 
tiems kontestantams yra pa
skirta kvota po 10 naujų na-* 
rių iki Kalėdų. Tie kontestan
tai yra John Petkus, Joseph 
Laurinas abu iš Aurora, III.: 
Petras Lapenas, Valerija S

Ponas John Pilkis jau nuo se
niai priklauso prie . Chicagos 
Lietuvių Draugijos, o dabar 
man pasisekė prirašyti ir p. Pil- 
kienę, todėl dabar abudu pri
klausys prie šios didžiulės drau
gijos ir tukstaūčiąms Chicagos

iki Kalėdų, šioje grupėje ran- j Lietuvių Draugijos narją bus 
dasi keletas smarkių kontes-'s,na£u nuvažiuoti į Liberty Grb-

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

Lietuvos, Vokietijos ir Len
kijos sienų 
Vištytį mus 
gauna būti tikrojo karo liudi
ninkais, nes iš Lietuvos pusės 

žygiuojančias kariuome- 
lėktuvų kautynes ore ir 
sviedinių sproginėjimus.

Ypatingai iš Lietuvos pusės 
jaučiamas karas Augustavo-Su- 
valkų-Seinų fronte. Dėl karo 
priežasčių neįvyko ir Dzūkų 
dainų šventė, kuri turėjo įvyk
ti Alytuje rugsėjo 3 d.

Paskutinėmis 
ga iš Klaipėdos 
giaū lietuvių iš 
D. Lietuvoje,
Klaipėdos krašte, kaip tai dar
bininkai, įsigijusieji Klaipėdos 
krašte ukius ir kt.

Nežiūrint tarptautinių įvykių 
įsitempimo, į Kauną tarptauti
niai traukiniai ateina visi, kurie 
anksčiau ateidavo, tik tiek, kad 
daugelis jų vėlinasi ir keleivių 
skaičius žymiai sumažėjęs. Paš
to susisiekimas laikinai susto
jęs su Anglija ir Prancūzija, 
tai]) pat nutrukęs oro pašto su
sisiekimas su užsieniais. Taip 
pat yra nutrukęs susisiekimas 
telefonu ir telegrafu su visomis 
kariaujančiomis valstybėmis ir 
tomis šalimis, kurios iš Lietu
vos buvo tranzitu pasiekiamos 
per Vokietiją ir Lenkiją.

Prasidėjus Europos karui, 
kaikurie Lietuvoje užsilikę 
amerikiečiai išsiskubino išva 
žiuoti įvairių neutralių valsty
bių laivais. Anglų sulaikytasis 
vokiečių laivas “Bremen” rug
sėjo pirmomis dienomis turėjo, 
be kitų keleivių, nuvežti į Ame
riką ir keletą lietuvių, jų tarpe 
porą kauniškių.

Ryšium su kariniais įvykiais 
pasaulyje, tiriami\ Lietuvos už
sienines prekybos — eksporto 
ir importo — reikalai. Tuo tar
pu žymiai suvaržytas benzino 
ir kitokio skystojo kuro varto
jimas ir tuo tikslu sumažina
mas automatrisų ir keleivinių 
autobusų judėjimas, o taip pat 
apribotas benzino pardavimas 
privatiems autobusams, taksi ir 
automobiliams. Kaune ir pro
vincijoj nubausta eilė asmenų 
prekybininkų ir vartotojų, ku
rie kėlė produktams kainas, ar
ba slėpė spekuliacijos tikslais 
reikalingiausias vartojimo pre
kes ir tokių, kurie pirkosi di
deles atsargas produktų 
kio reikalo.

Sekant kitų neutralių 
pavyzdžiu, ir Lietuvoje
visų atsargos priemonių, duoti 
savivaldybėms parėdymus, kaip 
tvardyti civilinių gyventojų 
priešlėktuvinės apsaugos reika-

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Mrs. A. Alekna įrašė Eleną 
Elzbietą Deltuvienę iš Wėstville, 
Ilk, kuri laiko bučernę ir gro- 
sernę per daugelį metų. Ponai 
Deltuvai yra plačiai žinomi kai
po veikėjai lietuvių tarpe ir 
taipgi kaipo geri biznieriai. Tai
gi Chicagos Lietuvių Draugija 
pasiekė lietuviškiausią miestą, 
kuriame miesto valdžią sudaro 
daugiausia lietuviai. Butų labai 
gerai, kad Westville, Ilk, jau
nuoliai, tai yra Westville mies
te gimę suorganizuotų Kultūros 
Draugijos skyrių.

Kaip matot, kad iš visur 
draugijos narių tik viena p. A. 
Alekna pasiryžo laimėti Kalėdų 
dovaną. Na, o- kur kiti nariai? 
Tikimės, kad per šią savaitę at
siras daugiau narių, kurie mė
gins laimėti Kalėdų dovaną.

...._ ..... „X..— ..__ i....— ----------

pelnąs eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

NEVEk SAW AhlYTHING

TO MAKE TEETH
ŪKE LUSTER-FOAM

SPARKLE.
v

Amazing NEW “Bubble Bath” 
rids teeth of ūgly, dūli film 
It’a almost ineredible the way the NEW Lls- 
terlne Tooth Pašte, containing Luster-Foam 
detergent. makos teeth glistea and sparkle.

Theinstant brush and salivatouch Luster- 
Foam detergent, it surges into a foam of 
tiny, active bubbles, wiilch gete at stalu 
ana decay breeding areas that even water 
may not reach. Ana as it sweeps over tooth 
surfaccs and into minute crevioes, your 
whole mouth tingios delightfully . . . your 
voeth take on now polish and lustcr.

The rogular size tube is 25/. Būt your best 
buy is tne big 40/ tube containing more 
than Ji pound of this modern, energized 
dontlfrioe. At all drug countera, Lambert 
Pharmacal Co„ St. Louis, Mo.

Ttfl NEW FORMULA

[ISTERINE TOOTH PAŠTE
supercharged with

LUSTER-FOAM

Cicero Lietuvių. Kultūros 
Draugija savo mėnesinį susirin
kimą laikys spalio 20 d. Cicero 
Liiiosybės svetainėje.

Tai bus lyg ir žieminio sezo
no atidarymas. Dalykas toks, 
kad per žiemą paprastai susirin
kimai esti su programomis: 
pasikyiečiama prelegentų, daini
ninkų, muzikantų, kad pal nks- 
mintų bei suteiktų naudingų ži
nių ąusįrinkušiems nariams.

Spalio 20 d.susirinkime taip 
pat turėsime programą, kuri su- 
sides iš. kalbų ir dainų. Pąsiža- 
dėjo dalyvauti Dr. A. Montvi
las, kuris pasakys kalbą. Bus 
taip pat dainininkų. Todėl visi 
nariai yra kviečiami tame susi
rinkime dalyvauti. /

Sekretorius K. Yokubka

ve daržą žinant, kad ir jo sa
vininkai yra draugijos nariai/

Ponai Pilkiai yra geri biznie
riai ir savininkai Liberty res’.o- 
rano Ciceroj ir Liberty Grove, 
Willow Springs. Kiek teko pa
stebėti, tai į p. Pilkių valgyklą 
gana dažnai atsilanko svečių 
net iš Chicagos: daktarų, advo
katų ir kitokių, ir jie stebisi 
kaip galimą taip pigiai ir ska
niai pagaminti valgius. Ponai 
Pilkiai sako, kad jiems geriau 
turėti šimtą draugų negu šim
tą dolerių kišenėje.

Marijona Ascilla
*..................... ......... .|

SAVAITRAŠTIS —

be jo
tai kraštų 

imtasi

s yra šie kont< 
Petrauskas, Pet-

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

Adresuojant:

MflUONS OF POŲNDSHAVE BEEN 
XxtlSED;BYOURGOVERN M ENT

du 
Juozas

tantų, kurie turi gerą progą 
Vaitekūnas.; pjrmj bajg(i Savo kvotas. Ku-

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

AMBITINGAS JAU 
NUOLIS

jiems nebus taip sunku savo 
kvotą išpildyti.

šią savaitę prisidėjo haujas 
kontestantas, būtent, 'Dzūkas. 
Kadangi kontesto vedėjas nu
mano, kad Dzūkas turi progos 
gauti didelį^ skaičių narių, 
Dzukui liko uždėta kvota 
nariai iki Kalėdų.

SKYRIUS II
Į antrą skyrių priskirti 

kontestantai, būtent

'kelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
ad pačios Naujienos 

v ra naudingos.

Pereitą savaitę į Chicagos 
Lietuvių Draugiją įsirašė Tony 
Kająuskis, 22 metų amžiaus 
jaunuolis.

Katauskis gimė mažaine Illi
nois miestuke Virden. Prieš ke-

“Argentinos 
Lietuvių Balsas” Ūse only one leve! 

spoonful to a cup of siftcd 
flour for mest rectpes.

Šame pnce today 
as 48 years ago
25 ounces
Manufacturcd by balcing pew<I<r 
ipccialiitt who malt* nothing tai 
baking powd«r— undar luparvhlon 
• f taperi chamiata «f natianal 
_________ rapulation. _■

Garsinkitės “N-nose



k.
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Antradienis, spalių 17, 1&39
...... ................ * ■ ■ - ■ - • —■■ - ■ ............ .... ‘

AUTOS—-TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trobai Pardavimtt)

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MARGOS, ĮVAIRIOS ŽINUTĖS IŠ 18-TOS 
APYLINKES GYVENIMO

Grįžta 18-ton. —- Rožės Ir Lelijos. — Žiema 
— Nepiliečio Nepriima Ligoninėn

Nejaugi pp. Antanavičiai 
atgal į 18-tą?

18 APYLINKĖ. — Aną 
ną Bynsas žiuri ir mato, 
pp. Ludvikas ir Suzana Apta- 
navičiai, buvę musų kolonijoj 
per daugelį metų biznyje, vėl 
pasirodė Canalport Avė. Gal 
ieško kokio biznio? Mėginau 
išklausti, bet vietoj atsakyti į 
mano klausifhą, p. Antanavi
čius pradėjo rodyti man savo 
“makabilių” ir pasakoti kaip 
jis turėjo sunkią “bum” kelio
nę iš Chicagos į Karštus Sprin- 
gsus (Hot Springs). Jis sakė
si, kad tokį gerą karą jam nu
pirkus jo geresnioji pusė, kai
po dovaną jo vardadieniui. 
Kol kas jie dar yra apsigyve
nę prie 2646 W. 71 st.

Kaip žinoma, p. Antanavi
čius yra prirašęs gana gerą 
skaitlių narių į Chicagos Lie
tuvių Draugiją ir yra nuošir
dus' “Naujienų” draugas 
nuolatinis Skaitytojas.

Rožės ir Lelijos,
Vietos moterų ir merginų 

“Rožių ir Lelijų” kliubas vėl 
pradeda energijos daugiau ro
dyti savo veikloje. Jų kvarte
tas nuolatos dainuoja p. Juozo 
F. Budriko programuose per 
radio) ir jos dar ir kitoms 
draugijoms apsiima patarnau
ti veltui. Štai, aną dieną jos 
gavo jau antrą pakvietimą

die- 
kad

ir

ANTANINA STRAZDIENĖ 
po tėvais Gavenaitė.

1 Persiskyrė su šiuo pasauliu

gimus Raseinių apskr., Vadž
girio parap., Labgirių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, 4 sūnūs: Joną, An
taną. Vytautą ir Raymond ir 
marčią Pauline, 2 anukus, se
serį Petronėlę ir švogerį Joną 
Tamošiūnus ir jų šeimyną, 2 
brolius: Juozapą ir Pranciškų, 
dvi brolienes Oną ir Marijoną 
ir jų šeimynas ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
Lietuvoj seserį Marijoną Šim
kienę ir jos šeimyną.

Kūnas pašarvotas 11116 So. 
Spaulding avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, spalių 18 d. 
8:30 vai. ryto iš namų į St. 
Christiana’s parap. bažnyčią, 
110 ir So. Homan avė., kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Antaninos Straz
dienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sunai, Marti, Anūkai, 
Sesuo, Svogeris, Broliai, Bro

lienės ir giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikiš, 

Tel. YARDS 1741.

NAUJIENOS, Chlcago, JĮ

■ Siunčiam GėlesLOVEiKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3311 So. Halsted Street
TeL YARDS 73H

imn A Gėlės Mylintiems 11 K K O Vestuvėms, Ban- U11U11 kietams, La i d 0- 
tuvėms, Tapnoši- 

GĖLININKAS mams. 1
4180 Archer Avenue

Fhone LAFAYETTE 5804

dainuoti — lošti Ciceroje, o 
prie to dar ir vietos Brolių ir 
Seserų Draugystė jas irgi pa
kvietė. Labai' gerai, kad jos 
užsiima tokiais gerais darbais 
vietoj to, ką musų kitos mote
rėlės veikia.

Jų pirmininkė yra p-ia Ba
rauskienė, 732 W. 19th st., 2-as 
aukštas priekis, ' o sekretorė 
šalka—tai niekas kitas kaip 
yra Stasė Vidugeriutė, Mar- 
\skubioji p. Ona Lukošienė, 
1936 Canalpott avė.

Rožių ir Lelijų Kliubo rei
kalais prašoma visuomet krei
ptis raštininkės ąntrašu: Miss. 
Stasė 
nalport

Aną dieną turėjome gana' 
jaukij lietuvišką vakarėlį pas 
ponus Barauskus. P-as Augus
tinas Barauskas su savo šeima 
ką tik persikraustė nuo 18-tos 
gatvės į 732 West 19th gatvė 
su visa savo šeima. Jie senoje 
vieloje buvo išgyvenę dau
giau kaip 16 metų! Persikėli
mo proga buvo surengta taip 
sakant “įkurtuvių vakarėlis”, 
kuris pasižymėjo ypatingu ku
klumu. BuVo jaunų ir suau
gusių, na, žinoma, ir senių, 
kurie daugiausia putė durnus 
ir pinakliavo iki ankstyvų gai
delių. Linkėtina p. p. Baraus
kams naujoje vietoje dar dau
giau išgyventi. Namų savinin
kai džiaugiasi gavę gerus nuo
mininkus, o nuomininkai ge
rus gaspadorius.

Ką Veiksit Per Žiemą?
Ką veikiate per šiuos ru

dens ir žiemos ilgus vakarus? 
Ar neverta butų ką nors pa
studijuoti, pasiskaityti? Jeigu 
manote, kad jums yra nuobo
dus šie ilgieji vakarai, tai 
“.Naujienose” yra visokiausių 
knygų pasipirkimui. O jeigu 
norite užsisakyti “Naujienas”, 
kad jus lankytų kasdieną, net 
iš vakaro, kreipkitės pas Juo
zuką Kuzmickutį, 1817 South 
Union avė., pirmas aukštas.

K uit tiri nisi Ve i kimas.

So.

Ete, 1936 ,CaL

Poetas sako: “Jau atėjo ru
denėlis, vysta lapai ir žiedai. 
Jau nuvyto žolynėliai tartum 
migdosi ramiai”. Taip, ruduo 
čia, žioma lukuriuoja, progos

pagriebti už pakarpos nepri
sirengusį pilietį ir jam už api- 
kaklės užpilti drėgno sniego 
bei pusti tą šaltą šiurpų vėją 
tiesiai į akis ir nosį. Vertėtų 
čia pagalvoti, kad prie ko nors 
prisrengus, kad ką tokio su
kaupus į grupę, kuri veiktų 
kokį nors kulturiškesnj lietu
višką darbą. Beje, musų kolo
nijoje tokių dalykų-veikįmų 
labai trūksta. Mėginta šį-tą su
derinti, bet tai vis tie išsisuki
nėjimai ir... tinginystė. Gal ko
kią dieną susilauksime priau^ 
ganČių jaunuolių, ktirie suburs 
save it mumis į grupelę, ku
riai rūpės musų kulturišku- 
mas, kurio mums tiek maža 
yra.

Pristatys Anglis.
Antanas Grisius, 1827

Union avė., Šiomis dienomis 
nusipirko naują, jauną ‘ku
melaitę”, kurią praminė “Žyr- 
gu”, prie jos, žinoma, ir veži
mą. O su jais jis patarnaus 
vietos žmonėms su anglimis. 
Pristatys anglis į namus 
duos teisingą patarnavimą.

Nepriima Ligoninėn t ,
Lietuviai, tapkite piliečiais- 

ligoninė nepriima ligonių-ne- 
piliečių. Neseniai tūlas S. Z., 
kuris yra užlaikomas Chicagos 
Relief administracijos, krei
pėsi į patstarąją medikalės pa
galbos nuo nuomario; kuriuo 
S. Z. serga gana ilgus metus. 
Chicagos Relief administracija 
jį pasiuntė į Illinois Research 
ligoninę, prie Polk gatvės, ir 
jus tikėsite ar ne, toji ligoni
nė nepriėmė nabago S. Z., tik 
todėl, kad jis nėra Amerikos 
pilietis!

(Bus daugiau)

FELIKSAS DRUKTENiS 
gyveho 4523 So. Hondre St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 15 d., 4:15 vai. popiet, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Emilie, šunų Vytautą, 
brolį Vincentą, brolienę Kazi
mierą ir šeimyną ir daug kitų 
giminių draugų ir pažystamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 S. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
kėtvirtad., spalių 19 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Felikso Drukte-^ 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sūnus, Brolis, Brolienė 

ir Giminės.
Laięl. Dir. J. F. Eudeikis,' 

Tel. YARDS 1741.

ir

Diena Iš Dienos
-

Apsivedė Aline 
Jurėnas

18-TA APYLINKĖ, j— Pereb 
tą šeštadienį apsivedė žinomo 
biznieriaus duktė, Anne Jurė
nas. Tėvai užlaiko taverną prie 
Jefferson ir 14-tos gatvių. Jau
navedžiai šliubą ėmė Dievo Ap- 
veizdos bažnyčioj. Vestuvių iš
kilmės ir puota įvyko Medinab 
Kliube, didmiestyje. Svečių lan
kėsi labai skaitlingai ir jie su
teikė jaunavedžiams daug ver
tingų dovanų.

‘ Svečių tarpe buvo dalyvių iš 
Detroit, Mich. 
valstijos.
buvo labai 
gi.

Mrs. ir
seni naujieniečiai. P-lė Jurė
naitė vedė kitatautį, kuris turi 
gerą darb 
žmonelę 
Linkėtina

Peoples Rakandų Bend
roves Krautuvės 24 me

tų Sukaktuvių Radio
Programas '

Šiomis dienomis, Peoples 
Furniture Company 24rių me
tų sukaktuves ^ekttlifigo visuo
menei tarnaviipo;. Ji yra se- 
niausiat ir "didžiausia lietuvių 
korporacija^ Anieril<oje. Atžy- 
mėjifnui ši^ svarbių sukaktu
vių, People$į, Bendrovės Krautu
ve ruošia gražų ir įdomų radio 
programą, ,kuris įvyks šian
dien, antradienį, 7tą valandą 
vakare, iš stoties W.G.E.S»

Programas susidės iš rinkti
nų dainų, žavėjahčios muzikos, 
įdomių kalbų, patarimų ir t.t. 
Programo išpildyme dalyvaus 
žymus dainininkai, dainininkės, 
muzikai ir kalbėtojai. Prie to 
bus pranešta apie Peoples Krau
tuvės prisirengimą užkviesti 
visuomenę į šias sukaktuves su 
atžymėjimu didžiausių ' prekią 
vertybių, kokiomis čia lankan
ti visuomenė galės pasinaudoti 
šią savaitę atsilankiusi į 24tą 
metinį rudeninį išpardavimą, 
Peoples Bendrovės Krautuvėj, 
4179-83 Archer Avenue. v

. o Rep. xxx

SPECIALAS
Tobulam Stovy Puikus Pirkinys, 

90 Dienų Garantija
’39 Plymouth sedan, radio ir šildy
tuvas ..........        $595
’38 Oldsmobile sedan, radio ir Šil
dytuvas ................ /................. $575
’38 Rio panel truck ..............   275
’37 Plymouth sedan radio ir šildy
tuvas .................   425
’37 Crysler sedan, radio ir šildytu
vas ..............   395
’37 Studfebaker sedan, 6 cilinderiai, 
šildytuvas ...............  375
’36 Plymouth coupe ................. 265
’36 Oldsmobile Sedan, radio ir šil
dytuvas ......................................  395
’35 Ford sėdai!) kaip naujas .... 195 
*35 Chevrolet sendan ......... 195
*32 Ford sedan ........................ 85

BUNNIN & SONS, INC.
Autorizuotas Chrysler ir Plymouth 

Dyleris
3651 Ogden Avė. Rockwell 0434

prie moteriškų skrybėlių. Abrams 
Bros., 65 East Randolph, third fl.

PATYRUSIŲ prie plaunamų suk
nelių blind stitch hemmerių ir pin- 
kerių. Smoler Bros., 2300 Wabansia.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 80 AKRŲ FAR
MA su gerais budinkais. Gera že
mė, mokykla ir bažnyčia. Pirk
dami dabar gausite pusę grudų.

P. J. DOWIATT Sr.
, Westville, III.

V 1 i'VTii laamr
D. L. K. VYTAUTO DR-JOS 

mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, spalių 17 d. 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet. 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
svarbus, todėl kiekvienas privalo 
būtinai atsilankyti ir pasilikusieji 
mokesčius pasirūpinkite apsimokėti.

—P. K., sekt.
ROSELANDO MOTERŲ KLIU- 

BO CHORO Dainų pamokos bus 
penktadienį*, spalių 20 d., 7:30 vai. 
vakaro, Darbininkų svetainėje, 
10413 So. Michigan Avė. Prašau at
vykti. —Sekretorė.

ir iš Indianos
Vestuvių nuotaika
pasekminga ir sma-

Walter Jurėnai yra

ir galės savo jauną 
tinkamai užlaikyti, 
j iems daug laimės.

' —VBA.

Leidimus

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Brightonparkiečių
Atydai

REIKALINGA PATYRUSIŲ cho- 
kolado diperių—one and 2 hand— 
dienos ir vakarų darbui.

SteVen Candy Kitchen, 
481 Mihvaukee Avenue.

REIKALINGA 50 PATYRUSĮ^ 
prie vienos adatos, hemming, bin- 
ding, marrow mašinų dienos ir va
kariniams šiftams.

CATHLEEN STYLES
345 West Hubbard St., 8 aukštas 

, arti Orleans.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui—amžiaus 25 iki 40, nėra skal
bimo, maža šeima, savas kambarys. 
Turi būti gera paprastų valgių vi
rėja ir šeimininkė. Jei1 nepilnai pa- 
tyruši, nesikreipkite. Algos 12.00 
pradžiai. Weistein, 4734 N. Lawn- 
dale Avė. Telefonas Independence 
4103.

MERGINA 20-35 padėti prie na
mų ruošos, virimo, dviejų vaikų, 
iengvaus skalbimo. Savas kamba
rys ir vana. $8 iki $10. Tel. ARD- 
MORE 3323.

REIKALINGA NAKTINĖ VEI- 
TERKA į restaurantą. 1745 SO. 
HALSTED STREET.

TIKTAI $785.00 už 18 akrų vietą 
Oceana kauntėj. Geras namas, upe
lis, puikioj vietoj, greta vyriausios 
vieškelių linijos. Hanson-Osborn, x 
Real Estate, Ųart, Mich.

. Į.   ..................................- . ir ■ r— . ■■■!■    

LA GRANGE kelias, biznis, re
zidencija ar farmos vieta 10,000 
ketv. pėdų šiaurėje nuo La Grangė 
kelio. Kaina $750—$150 pinigais, 
$10 mėnesy. (Pirmą kartą siūloma). 
Rašyti Box 1090, 1739 So. Halsted.

HELP IVANTED—MALĖ

REIKALINGAS VYRAS trokui 
draivinti, 2 dienas į savaitę, turi 
būti patyręs. Atsišaukite laišku.

Box 1097, 1739 So. Halsted St. >

Arkite šia žemę dabar, svadinki- 
te medžių: obelių, grušų, pyčių ir 
t. t. o su kitu pavasariu tas sodnas, 
šeimos ūkis pradžiugins visos jūsų 
šeimos širdis. Prie kieto kelio, ga
na žemės vištoms. Kaina $250, pi
nigais $50, $5 į mėnesį. Randasi 
tuoj už Higgens road, netoli į va
karus nuo miesto ribų—kur m 
kesčiai maži. Rašyti Box 1089, 1739 
So. Halsted St.

BUVĘS REAL ESTATE ofisas 
galima vartoti kaipo namas ar biz- 
niavietė prie busų stoties Leyden 
bus, yra elektriką, platus grįstas 
kampas, parkinimo vietos. Tuojau 
nuosavybė—prie gyviausio Cook 
kauntėj kelio. Kaina $1875—$375 
pinigai, $25.00 mėnesy. Rašyti Box 
1091, 1739 So. Halsted.

Atsidarė
Naujų Užeigų

Juozas Kiauda naujoje vie- 
toję, 265ivWesf,59th St. Jis ir 
duktė Betty; cą tik dabar ati
darė smagią^ pošiiią, moder
nišką Tavern. iP-s Kiauda en- 
glevyoodiečiams jyra gerai ži
nomas bižAiSriūs, nes jis čia 
prįe State įr gatv.įų^lųr.ėjo 
užeigą per d|u^ metų. Nepoil- 
go, naujoje\yietpje bris ruo
šiamos. įkurtuves, j kurias pa
kvies Ėnglexvoodo Ir visos Čhi- 
cagps lietuvius. Apie tai vė
liaus bus jjiAufėŠimaš “Naujie- 
nosfe”,—-tėMyllite. ;

P-nas Kiauda ir jo duki;ele 
jMty yra nąujieniečiai irK įgeri 
lietuviai* Taip pat turiu-? gar
bės priminti ,ir tai, kad jie yra 
mano “Naujienų” koritesto 
talkininkai. Naujoje vietoje aš 
jiems linkiu gausos, laimės ir

r

Brighton Parko Naujienų 
skaitytojai, kuriems Naujienos 
yra pristatomos per Brighton 
Park Newspapet Agency 4208 
Archer Avė. tarp 4 ir 6 iš ryto 
ir jų negaunate, tuoj telefonuo- 
kite virŠminėtai įstaigai sekan
čiai: LAFayette 9231.

Dabar prasidėjus mokyklos 
sezonui išnešiotojai mainosi ir 
per nepatyrimą arba neatsargu
mą jus liekate praleisti.

q i; s <;• t t i- • ’tf-i 1 -.!>■>• ,i><

Steponas Narkis, 
Naujienų Agentas

FOR RENT—1N GENERAL 
Renddai-—Bendrai

4 kambariai, garu šildomi, elek- 
trikinis šaldytuvas, $35.00 į mėnesį, 
6640 So. Francisco. Radcliff 1622.

ŠTAI VIENAS IŠ SĄŽININGŲJŲ 
Turtinga, aukšta, derli žemė, pla

čiai išgrįstas kelias (apmokėtas) 
priešaky, apie 12,000 ketvr. pėdų, 

ika, arti busų stoties, tuoj už 
tage avė., arti La Grange ke

lio. Kaina $375—$75 pinigais, $5 į 
mėnesį (be palūkanų iki pavasa
rio). Rašyti 1093, 1739 So. Halsted.

RENDAI TAVERNAS ir restau- 
rantas, pilnas įrengimas ir fikče- 
riai, 1142 So. Canal St. Renda $32. 
Kreiptis Mr. Schieff, 3535 Roosevelt 
Road, arba telefonuoti Crawford 
5310.

15 akrų prie vyriausio grįsto vieš
kelio tuoj už Palos miestelio, elek
triką, arti mokykla. Kaina $135 už 
akrą, 1/5 pinigais, likusią mėne
siais. Rašyti. Box 1092, 1739 So. 
Halsted St.

“Miss Lithuania
1940” Konkurso

VISO BLOKO ILGIO daržinin
kystės farma šiaurėje nuo North 
Avenue, arti Manheim road, elek
triką (kiti savininkai prašo dvi
gubai už pusę teik). Prieš grįsto 
kelią mokesčiai apmokėti, be ases- 
mentų. Kaina $275—$50 pinigais, $5 
mėnesy (be palūkanų per 6 mėne
sius)* Rašyti Box 1095, 1739 So. 
Halsted. « « ■

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai. ir Įtaisai Par^vimUl

BALDAI UŽ PINIGUS 
Palyginkit ir pamatykit skirtumą 

PINIGAI
nupirks. .> Kaipo piniginio pirkėjo 
kiekvienas doleris eina į baldų 
vertybę. Į MUSŲ kainas neįeina 
palūkanos, aukšta nuoma, bloga ri
zika. Čia-ir tik čia jus kaipo pi
niginis pirkėjas gausit viską kas 
gražiausia frontiniam kambariui, 
valgomajam, miegkambariui—bai
dus tokia kaina, kokia yra tikrai 
pagrįsta piniginiu pamatu. Kainos 
aiškiai parodytos. Pinigai grąžina
mi, jei hepatenkinti.

HENRY M. GOODMAN 
Original “Cash & Carry Furniture 

. Distributor
535 W. 76th St.

3 blokai rytuos nuo Halsted St. 
Kasdien 9-6, ketv. ir šėšt. iki 10.

Sekm. iki 5.

$175 pinigais apvalysi daržinin
kystės, vištminkystės farmos title 
—akmenų ir grunto kelias, miesto 
vanduo—tiktai 2 bloku puikiausia 
priemiesčio vieša mokykla, South 
of Glen Ellyn, be asesmentų, mo
kesčiai apmokėti (10,000 ketv. pė
dų, kalvuota nuosavybė), Rašyti 
Box 1094, 1739 So. Halsted St.

MUSICAL INSTR’NTS-FOR SALE

DIDŽIAUSI pinigai išmokami už 
muzikos instrumentus: vartotus ir 
naujus—styginius, brasinius, medi
nius trubus. Kagan and Gaines, 
228 So. Wabash, Webster 4084.

“Miss 
Audi- 
18 d.,

Teisėjais, kurie išrinks 
Lithuania 1940” Lietuvių 
tori joj trečiadienį, spalių 
bus sekami asmenys:

Wm. Kasmauskas 
Adelė Nausėdienė 
Dr. A. Montvidas 
Dr. Z. Slakis 
Povilas Stogis.
Kaip matote, teisėjai yra 

bešališki,
žinomi žmonės, ir galima pasi
tikėti, kad jie savo užduotį at
liks gerai.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

VVHOLESALE FtflCNITUltfc 
Rakandai ir JĮteisai Pardavimui

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

PARDAVIMUI TAVERNAS—La
bai pigiai—geras biznis. 4624 So. 
Western Avenue.

—Jūsų Ona [

Jis Jau
Sugrįžo <

Paul 'Norkus, -savininkas Ta
vern, 1706 W. 47th St., nese
niai grįžo iš' pp. Katauškių 
ūkės, Irons, Mich. Jis pasakojo, 
kad ten matė labai daug grybų, 
bet ir jis pats jų daug sugry- 
bavęs parsivežė namo. Jis ne- 
poilgo ir vėl Ketina vykti pas 
pp. Katauskus, bet nebegrybau- 
ti, o ančių ir žūikių Ša idyii.

P-s Norkus užsiima yr baldų 
perkėlimu. Kam reikalingas jo 
geras, prielankus ir pigus ap
tarnavimas) kreipkitės' pas p* 
Norkų. ,

visi
gerai tarpe lietuvių

TAVERNAS pardavimui, gera vie
ta, gera biznio proga prie gatve- 
karių linijos, kaina nebrangi. 1724 
West 47th St.

PARSIDUODA tavernas už ne
brangia kainą—Įsteigta 6 metai. Ge
rai einasi biznis, kampinis namas— 
didelis štoras—užpakaly įrengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetainės. 6 gyvenimui kambariai 
viršuj. Nebrangi renda. Verta pa
matyti. 6556 So. State St.

CO AL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

Darbininkai, Kurie 
Patarnaus Gražuo
lių Vakare

ŽEMIAUSIOS KAINOS
CHICAGOJ

Range Oil—6%c. už galoną perkant 
po 150 galonų.

3 Oil—6% c.—perkant po 400 
galonų.

FELDMAN, 
Tel. HARRISON 3000.

Išsiėmė 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Frank Steckis, 45, su
nice tlimutis, 30

Anton Yoncis, 29, su Martha 
Curtis, 24

> Bruno Boitkewita, 27, su So- 
phie Waisnor, 25

Robert Kleifgen, 24, su Mary 
BernOt, 27 '

Melvin Schmidt, 23, su Ade- 
line Matykanis, 19

Philip Pekrdn, 22, su Bernice 
A ug rištine, 19

Kenneth Jacbbsen, 23, su Eu- 
genia Nutowfc, 23 '

John Praleika, 24, su >Doro- 
thy Kattimers, 18 '

Thomas Strimas, 24, su So- 
phie Gacei, 27

Reikalauja
Perskiry

Frank Stėponaite nuo Virgi- 
nia Steponaitė

Bettha Bernot nuo Stanley 
Bernui

Ber-

(Spalių 18 d. 1939)

PARSIDUODA GROSERNE ir 
delicatesų— biznis seniai įsteigtas 
—labai pigiai parsiduoda. 5752 So. 
Racine Avenue.

No.

Kas dienaPARDAVIMUI JERRY’S TA
VERNAS — išdirbtas biznis—gera 
vieta. 3318 So. Halsted St.I ‘ ■ s.

A.. Vaivada
J. Račiūnas
P. Galskis
J. Tumosa
A. Balčiūnas
X. Shaikus

J .

Milda Vaivada
A. Ambrozėvičia
J. Shumakaris
A. Narbutas
A. Tumėnas.
Visi čia pažymėti asmenys 

yra prašomi susirinkti { Liet. 
Auditorijos svetainę ne vėliau 
7 vai. vakarė.

Kobt. Vedėjas.

Tūkstantinės pirkėjų armijos I 
ieško višokių pirkinių, biz
nio progų ir t. tPagavo Žuvų

A* Micevicž, savininkas mai
sto krautuvės, 4064 S. Artesian 
Avė., buvo išvykęs į Wis. val
stiją žuvauti. Jam žuvauti se
kėsi, bet jį gaišino gražios apy
linkės, su kuriomis jis norėjo 
susipažinti. Jiš mano, kad šį 
rudenį tėn buš daug stirnų ir, 
atėjus jų medžioklės sezonui, 
bus galima daug jų nušauti.

- —Jūsų Ona
i. I ilroiiit’i’Y »il il1>i ?li iV ■ u >1 ■   * 1 nu *

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Parjtoyimiii

$26.52 I MĖNESI PILNAI apmo
ka už 6 kambarius kolonialio na
mo—į tik 7 ihetus—sutaupysi $1,- 
500 pagal naują planą puikiausia 
konstrukcija, žemi mokesčiai, nėra 
asesmentų. Rašyti laišku 1096, 1739 
So. Halsted St.

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

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
Ified’' skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargehų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba et- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chiearo, III.

Ji .1

. 3001 Emerald Avenue, krautuvė 
ir 7 flatai—2 karų garažas, puikiam 
stovy, $5,500. Theodore Nutt, Ran
dolph 1675.

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HUUSE, Ine. 
•“THE HOME OF FINE FURNITURE*’ SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Skelbimai Naujiencsė 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudingos.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
Garsinkitės Naujienose

. ■ * z* i ' •

5 KAMBARIŲ NAMAS karštu 
vandeniu Šildomas, gaisas ir elek
triką, didelis beismentas ir viškus,
2 lotai po 50 pėdų it 188 pėdų, 2 
karų garažas, rendos pajamų $32.50 
mėnesy. . Apleisdamas valstybę pa
siūlau Už $3,000. Nėra morgičių, tik
3 spečiah\s asesmentai -ant vanden- 
tekių ir Vandens ip 7 special ases
mentai ant išgrįstos gatvės, ties 
7847—7849 W. 45th Place, Lyofis 
III. Klauskite Edw. M. Kuban.
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AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ 12Ą ŽMONIŲ 
CHICAGOJ IR APYLINKĖJ
Nelaimės Vakar Ir Užvakar

Vakar . ir užvakar automobi
lių nelaimėse, kurios įvyko Chi
cagoj ir priemiesčiuose, žųyo 
12-ką žmonių.

Henry Balzer, 35 metų šofe
ris, . tarnaujantis Williams 
Trucking bendrovei, 7501 So. 
Nacine, buvo mirtinai sutrin
tas, kai jo trokas susikūlė su 
gatvekariu, prie 87th ir Eggles- 
ton, ir apsivertė. Balzer vežė 
380 dėžių kiaušinių į Cincinna- 
ti, Ohio.

• Prie 79th ir Karlov avė. 
iš važiuojančio automobilio iš
krito ir užsimušė 7 metų ber
niukas, John Malcolm, nuo 752.) 
S. Wolcott Street.

• Kitose automobilių nelai
mėse gyvybes prarado sekami 
žmonės:

Mrs. George Holub, 55 me

tų amžiaus, nuo 5021 Huron 
Street;

John McElhany, 71, nuo 117 
N. LaVergne avenue;

Joseph Sena, 37, 3913 Elm- 
wood jivenue, Sackney;

Leonard Waszinski, 10 metų 
ąmžiaus, 1909 N. Leavitt st.;

Frank R. Andersęn, 41, 1940 
Addison Street;

Nežinomas, 58 metų amžiaus 
vyras; žuvo prie 115th ir Doty 
avenue;

Owen O’Hare, 62, nuo 52’55 
Haveland avenue;

Mrs. Alice Kohl, 43, iš St. 
George, III.;

Mrs. Catherine McLaughlin, 
70, nuo 7634 S. Marshfield avė., 
ir

Martin Strba, 59, nuo 1415 
Millward st.

Daro Tyrinėjimą j 
Manteno Ligoninei

šiltinė Užmušė 55 Įnamius
Kankakee apskričio prokura

tūra ir koronerio biuras vakar 
pradėjo tyrinėjimą Mahteno 
proto ligų ligoninėje, nustaty
mui priežaščių, dėl kurių ten 
kilo šiltinės epidemiją,

Liga jau užmušė 55 įnamius. 
Apie 200 sirgo ąr tebeserga. ,

Dienraštis “Tribūne“ vakar 
tvirtino, kad valstijos sveika
tos departamentas buvo per
spėjęs Manteno viršininkus, 
kad ligoninės šulinių vanduo 
yra užkrėstas, bet tie'viršinin
kai perspėjimų ųėpaisę. Jie ne
darę jokių žinksnią, l^ad įną- 
mių gyvybes apsaugoti.

: Gražuolių Kontestas Eina
■i

•fr Prie Pabaigos
Gerą Lietuvį, 
Vincentą Briedį 
Palaidojus

L Rytoj Rinkimai
Rytoj, Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Hals-

. A v? X XV w * v • 1 w • a *■

Leidžia Naudoti 
Popierinius Pieno 
Butelius

Rytoj, Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Hals
ted Street virš 40 gražuolių lietuvaičių pasirodys 
prieš gausių publikų.'Viena iš jų bus išrinkta 
“Misš Lithuania 1940” ir dalyvaus 1940 metų au
tomobilių parodoje. Prie jos bus išrinktos dar 4 
gražuolės, kurois gaus brangias dovanas.

Visų dalyvaujančių kandidačių paveikslai 
tilps rytoj “Naujienose.”

Kurie norite pamatyti li^uvių gražuoles ir 
gauti prie durų dovanas, prašome nesivėluoti ir 
atsilankyti j Lietuvių Auditoriją, 3133 So. Hals
ted Street, Po gražuolių rinkimo įvyks progra
mas ir šokiai; Pradžia 7:30 v. v. <

Tarp p^ogramo dalyvių btfs dainininkai Ieva 
Širvaitė ir Vytautas Tarutis; taipgi akordionis- 
tas — visi trys New City Radio valandos artistai.

Nusižudė Ona
Martinienė-
Samoškaitė

Suėmė Lietuvį Už
Moters Suvažinėjimą

4 

Yra Paraližuotas

Išgėrė Karbolinės Rūgšties

BRIGHTON PARK. — South- 
town ligoninėje užvakar rytą 
pasimirė 32 metų brightonpar- 
kietė, Ona Samoškaitė-Marti- 
nienė, nuo 4353 South Rock- 
well Street. Porą valandų prieš 
tai ji išgėrė didelę dožą karbo- 
linės rūgšties ir mirtinai užsi
nuodijo.

Nusižudymo priežastis neži
noma. Ji bent nebuvo iškelta 
koronerio tyrinėjime, kuris įvy
ko šeštadienį rytą. Koronerio 
džiurė paliko atvirą nuospren
di >

Kaimynai pasakojo, kad ve
lionė įbėgo į jų namus, ir su
šuko, kad “aš išgėriau nuodų, 
eikite mano vaiką prižiūrėti“.

Ji paliko 17 metų sūnų Vin
centą, vyrą Danielių, motiną 
Anelę Samoškienę, seserį Anta
niną, du brolius ir daug kitų 
giminių.

Velionės kūnas yra pašarvo
tas S. P. Mažeikos koplyčioj, 
3319 Lituanica avenue. Ji bus 
palaidota šv. Kazimiero kapinė
se, šiandien, be tikybinių ap
eigų.

Grąžins 140,000-iams 
Mokesčius

Apskričio iždininkas John 
Toman vakar paskelbė, kad 
mėnesio bėgyje išsiuntinės be
veik po $5, o atvejais ir dau
giau, 120,000 namų savininkų, 
kurie mokėjo 1934 metų mo
kesčius po protestu. Aukščiau
sias Illinois teismas įsakė iž
dininkui pinigus taksų mokė
tojams grąžinti.

Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliub. Turės 
17-tą Metinį Balių

Busiantį šeštadienį, spalių 
21 d., Chicagos Lietuvių Mo
terų Kliubas rengia didelį ba
lių su šokiais gražiame Del 
Prado viešbuty j, prie 53rd ii 
Hyde Park Eoulevard. Gros or
kestrą po vadovybe Geo. Vie
ton Pradžia apie 8:30 vai. va
kare.

Mrs. Paul J. Ridikas yra pir
mininkė komisijos, kuri tvarko 
parengimą. Moterų kliubas yra 
socialio pobūdžio susibūrimas 
žymesnių biznierių ir profesio
nalų žmonų. Jos kas metai tu
ri savotišką parengimą ir šis 
bus dabar jų 17-tas metinis 
parengimas.

Dėl platesnių smulkmenų ga
lit pašaukti pirmininkę, Mrs. 
Ridikas, telefonas Yards 1419.

—VBA.

Detektyvų biure vakar buvo 
įkalintas 64 metų roselandie- 
tis, Peter Yucus, nuo 21 W. 
114th Street.

Užvakar jisai suvažinėjo ir 
sužeidė 27 metų moteriškę, 
Alice Colton. Nelaimė įvyko 
prie Wabash ir Randolph g., 
vidurmiestyje.

Pasirodė, kad Yucus negali 
vaikščioti, nes abi kojos yra 
suparaližuotos. Vienok per 20 
metų vairuodamas automobi
lius, jis nei karto neturėjo ne
laimės, iki užvakarykčio įvy
kio.

Ilga Kova Pasibaigė,
Chicagos sveikatos departa

mentas vakar galiau sutiko duo
ti pieninėms leidimą; naudoti 
popierinius butelius* vietoj da
bartinių stiklinių.

Pirma negu tas sutikimas 
įeis galion, miesto tarybą turės 
priimti pataisymą prie sveika
tos departamento įstatymų. 
Dabartinis įstatymas leidžia 
naudoti tiktai stiklinius bute' 
liūs. ( % :

Pieninės, kurios kovojo už 
popierinius . Butelius, sako, kad 
juos įvedus bus 
atpiginti.

Dėl popierinių 
cagoj ėjo labai
Stiklinių butelių pramonė Chi- 
cagoj turi monopolį ir artimus 
ryšius su kai kuriomis pieni
nėmis 
gomis 
rinius 
m ėjo.

Popierinius butelius jau nau
doja 
cisco 
štai.

Aukos Marijos 
Jurgelionienes 
Paminklo Fondui

Pirmutinės Aukos 
Lietuvai Atgavus 
Vilnią

Užuojauta šeimynai

Pereitą trečiadienį amžiną- 
stių nulydėjom' seną Chicagos 
veikėją pažangų, inteligentišką 
ir gerą žmogų, Vincą Briedį. 
Jo kūnas buvo sudegintas Oak- 
wood krematorijoje.

Krematorijos koplyčioj įvy
ko trumpos liūdnos apeigos, 
graudinančios vargonų muzikos 
fone. Kalbėjo Kastas Augus
tas, “Naujienų“ redakcijos na
rys, Rokas Shnukas, artimas 
velionio draugas, F. Abekas ir 
V. B. Ambrose, kuris vedė tvar
ką. Visi atpasakojo pavyzdin
gą velionio gyvenimą. Jis buvo 
geras tėvas, išauklėjo gražią 
šeimyną, buvo nuoširdus ir pa
žangus lietuvis.

Laidotuvėmis rūpinosi dir. 
P. J. Ridikas, 3354 S. Halsted 
Street, kurio koplyčioj kūnas 
buvo pašarvotas.

Velionio dukrelei 
nams Enrikui ir 
kitiems giminėms 
liausią užuojautą.

Aldonai, 
Algirdui 
reiškiu 
Draugas S.

galima

butelių 
karšta

pieną

Chi- 
kova.

su- 
ir 

gi-

Paul Daubaras ........... $5.00
Ona Aleknienė .......  50
Dr. K. Drangelis ........... 2.00
P-lė E. Mikužiutė ....... 2.09
V; Stulpinas .................. 2.00

Išgirdau pranešimą, kad Lie
tuva atgavo Vilnių, savo sos
tinę. Julės Andrulienės namuo
se surinkta sekamos aukos Vil
niaus reikalams.

Julė Andriulienė
Levonas
Antanas

$5.00
Račkauskas .... 5.00
Bradchulis .... 1.00

Var-

Buvo

Viso

paskelbta
11.50

. 192.0G Priduota

Rengs Paskaitas
Laisvamariybės 
Klausimais
/ - _________________

Iš Laisvamanių Veiklos

New Yorkas, San Fran- 
ir keli kiti stambus mie-

$203.50
Julia. August, 

Fondo\ Iždininkė.

Viso $11.00 
Lietuvos konsului. 
Julė Andrulienė

ROSELAND — Lietuvių Lai
svamanių Etinės Kultųros 
Draugijos 1-ma kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą spalių 
10 d.; Artinantis žiemai, ir 
laisvamaniai pradeda rengtis 
prie didesnio veikimo.

- štai, ir pereitam susirinki
me nutarė susirinkimus grei
čiau užbaigti, ir tada turėti 
programą. Pirmiausiai bus pa
skaitos, kurios bandys atlikti 
patys eiliniai nariai. Vėliau, 
jei pasekmės bus ' geros, tai 
pasikvies ir giliau suprantan
čius prelegentus.

Ateinančiam susirinkime pa
skaitą skaitys A. Jocius, temoj, 
“Kur buvo dievas, kai dar ne
buvo nei saulės, nei žemės, 
nei nakties, nei dienos.” Mano
ma, kad taip veikiant, bus 
daug naudingiau, negu kaip 
kad pirmiau, kada užsitęsdavo 
tuščios diskusijos net iki 11 v. 
Ir iŠ to nieko gero neišeidavo, 
vien tik nuobodumas.

Rado Turtingo 
Biznierio Kūną

Lake Marie ežere, netoli An,- 
tioch, III.,/Lakę apskrityj, bu
vo atrastas kūnas 44 metų turi 
tingo biznieriaus, Peter J. Darn
ios. Jis turėjo urmo alaus biz
nį Antioch miestelyj. Darnios 
pražuvo pereitą trečiadienio. Jį 
buk užpuolė keturi piktadariai, 
atėmė $7?5 ir prigirdė ežere.

ir valdžia, ir'visomis jė- 
koyojo prieš savo popie- 
konkurentus.' Bet pralai-

Iš S.L.A. 134-tos 
Motery Kuopos 
“Respublikos”...

' , '■ .1-. ' "r- • .‘-r '■■■■■ ’

Naujlenų-Acme Telephoto 
CHICAGO. -- Veva Ali, 

kurią mirtinai pašovė jos 
vyras Thomas Ali. Po to 
Thomas nušovė dar vieną 
merginą ir pats nusišovė.

“Bezbožnikas” ir “Pagonis*9
Laisvamaniai netiki į kokias 

ten viršgamtiškas esybes, nei 
į maldos galybes, štai, lenkai 
gana maldingi žmonės, bet pa
žvelkime ką jie laimi su mal
da. Pagonis Hitleris išvienos 
pusės, o bezbožnikas bolševi
kas iš kitos pusės matuoja 
lenkų žemelę, o vargšas lenkas 
iškėlęs rožančių meldžias. Na, 
o dievas, matyt, ar nesupranta 
lenkiškai, o gal pats pavirto 
bedieviu. Ir nors Laisvamanių 
neapkenčia, vienok jų eilės 
auga didyn. Kad Jr pereitam 
susirinkime, prisirašė 4 nariai, 
K. Statkus, V. B. Ambrose, ir 
J. K. Kenstavičiai, o K. Dany- 
la užsiprenumeravo “Laisvąją 
Mintį”. —Stepukas

O
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Ruošia kaujų Metų priėmimą
Jau bene 16 mefų kai ši kuo-? 

pa gražiai gyvuoja, dėka jos 
taikingų ir kultūringų vedėjų 
— valdybos narių. Niekados 
nėra jokių vaidų, netvarkos ir 
užsivarinėj imu prieš viens ki
tą. Visuose reikaluose visos ly
giai draugiškai naudojasi or
ganizacijos teisėmis, visados 
susitinka šypsančiais veidais 
ir t. t. Taipgi girtinas narių 
įprotis neprisi.eisti suspendavi
mo.

Praeitas kuopos susirinkimas 
buvo skaitlingas ir gražioje 
nuotaikoje aptarta daug reika
lų. Priimta dvi naujos narės: 
Ona Novakienė ir Stefa Jonu
tienė. Paaukota 5 dol. Pasauk 
Parodos Lietuvių skyriaus iš 
laikymui. Nutarta kuopos susi
rinkimus perkelti iš kiekvieno 
mėnesio pirmo s trečiadienio į 
pirmą ketvirtadienį ir iš pirmo 
aukšto Sandaros svetainės, 811 
W. 33 St., į antrą aukštą, 812 
W. 33 St. Susirinkimai bus 
stengiamasi paįvairinti paskai
tomis, naudingais moterims 
klausimais, žaidimais ir t. p.

Bankietas spalių 22
engiamo naujų narių įves

dinimo bankieto komisija pa
teikė raportą, kad visos cere
monijos naujoms narėms pri
imti, skani vakarienė, gražus 
programas ir visa kita yra jau 
visai paruošta ir bilietai stro
piai platinami.

Visus ir visas maloniai kvie
čiame dalyvauti šiame nepa
prastame kuopos parengime 
sekmadienį, spalių 22 d., 1939 
m. Syrena gražioje svetainėje, 
4270-72 Archer Avė. Bankieto 
pradžia 5:30 vak. Pradžia šo
kių 8 vai. —-SLA 134 kp.

Narių Pareiškimas 
Garfield Parko 
Klubo Valdybai
Apie Teisybės ir Žodžių
žymą Garfield Parko Vyrų ir 

Moterų Pašalpinio Kliube
Spalių 7 d. dienraštyj “Nau

jienos” tilpo korespondencija, 
įrodanti, kad kliubo valdyba 
neprisilaiko kliubo įstatų.

Nors tas aprašymas yra pil
nai teisingas, ir niekui* jokių 
perdėjimų nėra, o betgi kliu
bo valdybai labai nepatiko, 
kuri tuos įstatus laužo. Ir taip 
nepatiko, kad už akių narių, 
kurie nebuvo Garfield Parko 
Vyrų ir Moterų / Pašalpinio 
kliubo, spalių 8 d. susirinkimo, 
nubaudė juos atėmimu balso.

Tokią kliubo valdybą gali
ma prilyginti zprie dabartinių 
diktatoriškų valdžių, kurios 
už akių nuteisia savo piliečius.

Keisčiausia yra tas, kad kliu
bo valdyba tuos kliubo įstatus 
rašė. Visi jauni-būdami, prieš 
20. melų, tuos kliubo įstatus 

o eidami senyn, rodos 
būti, bet yra

rašė, 
turėtų rimtesni 
kaip tik atbulai. Ne tik na
rius persekioja už įstatų ap
gynimo, bet taipgi sykiu savo 
pirmuosius darbus mina po 
kojomis.

Medclinskas, kaipo 
įstatų neprisilaiko, o 
kiti būdami kliubo 

netik protestuoja,

VAKAR 
ŪinČAGOJ
• Hegewisch priemiesčio len

kai tiktai vakar rytebaigė triu
kšmingą masinę demonstraciją, 
kurią surengė sekmadienio va
kare vietos St. Florian bažny
čios kieme. Po kelių patriotiš
kų kalbų jie sudegino du šiau
dų pavidalus. Vienas atstovavo 
Staliną,, o antras — Hitlerį. 
Abiems buvo duotas titulas, 
“Tarptautiniai Banditai”. Sta
linas buvo No. 1, Hitleris No. 
2.

• Alexandria viešbutyj va
kar bandė nusižudyti 31 metų 
moteriškė, Mrs. Pauline A. Mil- 
ton.

• Logan Sųuare Masonic sa
lėj, 2451 N. Kedzie avenue, lai- 
kt šokių širdies liga mirė 45 
metų chicagietis, Verno-a Clapp.

• Slaptieji federalės vald
žios agentai vakar suėmė WPA 
darbininką Harry Dekvorth už 
netikrų pinigų spausdinimą ir 
platinimą. Suimtojo nuosavy
bėj agentai rado $26,000 ne
tikrų penkinių ir dešimkių. 
Delworth gyvena Milwaukėj.

• Kriminaliniam teisme, prieš 
teisėją Sbarbaro vakar prasi
dėjo žmogžudystės byla, iškel
ta buvusiam policistui Walter 
Ford. Rugp. 1 d., Ford nužudė 
aludininką Frank Wujs, 4148 
W. Division st., kai tas pasi
priešino* Fordo flirtui su jo 
duktere. -

9 Mrs. Milo Pearce, 4325 
N. Tripp st., užvakar pasisam
dė tarnaitę. Vakar tarnaitė 
dingo. Kartu dingo $112 pini
gais ir $197 brangenybėmis.

e Prie Buena gatvės eleva
torių stoties buvo rastas ne
gyvas porteris, John Slack, nuo 
2214 Bissell Street. Jis mirė be- 
gesindamas gaisrą ant bėgių. 
Buvo užsidegę keli bėgių rąstai. 
Matyt, elevatoriaus traukinio 
mąšinistas Slacko nepastebėjo 
ir jį suvažinėjo.

© Superior Tea and Coffee 
Co., dirbtuvėj, 2010 W. Lake 
Street, du darbininkai buvo su
žeisti, kai įvyko sprogimas. Jie 
yra, 28 metų Fred Policka, 
4020 W. 24th Place, ir 20 me
lų Ethel Light, 2648 Evergreen 
street.

© Knickerbocker viešbutyj 
vakar prasidėjo 44-ta metinė 
konvencija organizacijos, Illi
nois Conference on Sočiai Wel- 
fare. Konvencija pagerbs žymią 
sociologę ir Chicagos universi
teto profesore, Grace Abbott, 
kuri neseniai pasimirė.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Shirley Boese, 17 metų amžiaus, 

kurios išsižadėjo persiskyrę tėvai. Ją priglaudė Hertry 
Boese, jos bočius. . . .

• 17 metų ^ack Weinberg, 
nuo 1656 S, Lawndale avenue 
ir 15 metų Morris Meclovsky, 
1500 S. Lawndale avenue, su
manė pasaulį pamatyti. Vakar 
jie pabėgo iš namų ir išvyko,

Įsako, New Yorkan.

pirm., tų 
sykiu ir 
valdyboje 
bet patys mindžioja savo rašy
tas įstatuose mintis.

Mes žemiau pasirašę girdė
jom Garfield Parko Vyrų ir 
Moterų pašalpinio kliubo susi
rinkime, spalių 8 d., skaitytą 
J. J. Pranckaus įstatų laužymo 
aprašymą. Mes protestuojam 
už teisybės žodžių varžymą ir 
už atėmimą balso J. J. Prano
ktu Ir J. Waskiui, kliubo na
riams.

Kliubas neturi teisės už
smaugti žmogaus balso, kliubas 
nėra augštesnė įstaiga už Su
vienytų Valstijų įstatų, o S. V. 
įstatai nedraudžia teisybės ir 
teisės mintis reikšti.
Taigi, pasiliks kliubų ir drau

gijų istorijoje faktai, kad Gar
field Park Vyrų ir Moterų Pa
šalpinio kliubo valdyba prak
tikuoja diktatūrą.

Istorijoje pasiliks, kad buvo 
užgniaužtas apgynimo balsas.

Pasarga; J. Waskis yra pa
skirtas ligonių lankyti. Kaip jis 
gali išduoti raportą be balso?

Pasirašo čarfield Park Kliu
bo nariai:

„ J. P. Jasinskas 
Frank' Stanionisi 
N. Willimaitis 
Ant. Kazlauskas

/ Wm. Stankus 
Joseph Zubauczas

• Amerikos Legiono Illinois 
valstijos administracija paskel
bė, kad 1940 metų konvenciją 
laikys Danville, III.

Lietuvos 
Laikraštininkas 
Chicagoj

Pereitą penktadienį “Naujie
nų“ • redakcijoje lankėsi Lietu
vos laikraštininkų sąjungos na
rys, žurnalistas Vladas Bar- 
čiauskas. Porą mėnesių atgal 
jisai atvyko New Yorkan pa
saulinę parodą pamatyti. Da
bar vieši Chicagoj pas giminai
čius.

Townoflakietis Mirė 
Besilinksmindamas - 
Vestuvėse

T0WN OF LAKE. — Besi- 
linksmindamas vestuvėse užva
kar anksti rytą širdies liga pa
simirė 17 metų berniukas, Eve- 
rett Karbowski, nuo 5041 By- 
ron street. Vestuvės įvyko sa
lėj, ties 4758 So. Marshfield 
avenue. Jaunavedžiab buvo Ve- 
ronica Fetta, velionio giminai
tė, ir Joseph Wieczlawek.




