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VOKIEČIAI APSUPO 4 RUSU ARMIJAS, 
PAĖMĖ POLTAVA, EINA CHARKOVAN

ATLAIKO VOKIEČIUS

kuris
bus

Rusų fronte vokiečiai neteko 
400,000 kareivių

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
19 d. — Vokiečių kariuomenė 
šios dienos rytą įžengė į Kievą 
ir ant miesto rotušės iškėlė na
cių vėliavą, skelbia vyriausio 
vokiečių štabo pranešimas.

NACIŲ KARO VADAS

Vok iečių generolas Gerti 
von Rundstedt, kuris vado 
vauja nacių jėgomis Ukrai
noj ir paėmė Kievą su Pol- 
tava.

Paryžiaus komendantas už
draudė prancūzams išeiti į gal* 
vę nuo 9 vakaro iki 5 ryto. 
Kiekvienas prancūzas, 
drįs pasirodyti gatvėje
areštuotas ir laikom i.s įkaitu.

šią bausmę naciai uždėjo vi
siems Senos d h partainuilo gy
ventojams, kad nustotų šaudyt, 
nacius.

dabar jį 
jėgos.
vokiečiai 
įstiprini-

Nacių generolų Rundstedt ir 
Bock vadovaujamos kariuome
nės sugebėjo susijungti žemu
tinėje Ukrainos dalyje ir tuo 
budu visiškai atkirsti Kievą.

Šiame vokiečių kariuomenės 
rate naciai turi apsupę ketu
rias sovietų armijas, kurios bus 
išnaikintos, nes nemanoma, kad 
jos pajėgs prasiveržti.

Nacių kariuomenė paėmė Pol- 
tavą, kuri randasi apie 200 my
lių į rytus nuo Kievo. Viena vo-

kiečių kariuomenės dalis supa 
rusus prie Kievo, tuo tarpu ki
ta dalis eina prie Charkovo.

Naciai sako, kad visame Uk
rainos fronte sovietų karo jė
gų pasipriešinimas labai susilp
nėjo. Vokiečių tankai ir avia
cija naikina tas rusų dalis, ku
rios stengiasi pasprukti į kra
što gilumą.

Vokiečių laikraščiai rašo, kad 
prieš 24 metus kaizerio kariuo
menė paėmė Kievą, o 
vėl paėmė nacių karo

Leningrado srityje 
smarkiai puola rusų
mus ir pavyko nutildyti kelias 
Kronštadto sunkias patrankas.

Vokiečių štabas paskelbė, 
kad sovietų fronte nuo karo 
pradžios žuvo 85,896 vokiečių 
■kareiviai. Kovų metu tapo su
žeista 296,670 vokiečiai. Dingo 
be žinios tiktai 20,299. Iš viso, 
sovietų fronte naciai neteko 
tiktai 402,865 kareivių.

Vokiečiai skelbia, kad rusų 
nuostoliai peršoka tris milijo
nus.

MASKVA, Rusiją, rūgs- 19 
d. — Vokiečių kariuomenė, ku
ri buvo apgulusi Kievą, po ilgų 
musių pasiekė Kievo vartus, 
skelbia sovietų informacinė 
agentūra.

Vokiečiai pasiuntė naujas ka
ro jėgas ir pajėgė pralaužti so
vietų frontą, sako pranešimas. 
Visame fronte vyksta labai 
smarkus mūšiai ir sovietų ka
riuomenei pavyko numušti 112 
vokiečių lėktuvų.

Leningrado srityje tęsiasi 
mūšiai ir rusai atėmė iš vokie
čių tris kaimus. Visose kovos 
zonuose smarkiai priešinamasi 
nacių motorizuotoms dalims.

2 bombos prie nacių 
ambasados

BUENOS AIRES, Argentina 
rūgs. 19 d. — Dvi bombos šian 
dien tapo išmestos prie vokie
čių ambasados namų, bet nie-1 
kas neužmuštas.

Policija areštavo vieną asme
nį, kurį įtaria bombų pameti 
mu. Nacių ambasadorius Ther 
mahn sako, kad bombos pada 
riusios mažai žalos, o jis pats 
visai neprabudęs. '

Nacių agentas Fritz Wiedc 
mann japonų laivu Manila Ma
ru šiandien išplaukė į. tolimuo
sius rytus.

............—

.Paslaptinga italų 
misija Amerikon

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
rūgs. 19 d. — Patirta, kad “pa-/ 
slaptinga” italų misija išvažia
vo į Wašhingtoną.

Italai numato, jog netrukus 
Italija bus priversta “atskilti” 
nuo “ašies”, todėl ir siunčia į 
Washingtoną speciali^ misiją. 
<ad galėtų veikti italų ,liaudies 
vardu.

Italijoj jaučiamas didelis ne 
pasitenkinimas, žmones nenori 
draugystes su vokiečiais ir ga
rima laukti netikėtumų.

Rooseveltas nelei 
džia kariškių in- 

dustrijon

SOVIETU ARMIJA RENGIASI ATMUŠTI 
JAPONU PUOLIMUS AZIJOJ

Sutrauktos didelės 
sovietų jėgos

ŠANCHAJUS, Kinija, rūgs. 
19 d. — Iš Rusijos atvažiavę 
diplomatai tvirtina, kad sovie
tų kariuomenė rengiasi atmuš
ti japonus visame Azijos pasie
nyje.

Sovietų karo- vadai mano, 
kad japonai puls sovietus, jei
gu rusai pralaimės didesnius 
mušius Europoje.

Sovietai Sibire turi nepapra
stai didelius kariuomenės kie
kius. Azijoj rusai gali pasek
mingai kovoti, nes ten jie pa
tys gaminasi visą karo medžia
gą-

Japonai pabrėžia, kad sovie
tų diplomatų šeimynos išvažiuo
ja, nes santykiai tarp abiejų 
valstybių labai įtempti.

Japonai stato “ki 
niečių sieną”

rūgs.

Sovietų diplomatai 
apleidžia Japoniją

ŠANCHAJUS, Kinija, 
19 d. — Iš krašto vidaus at
važiavę keleiviai tvirtina, jog 
japonų karo vadovybė stato “ki
niečių sieną”, kad galėtų apsi
ginti Kopei provincijoj nuo nuo
latinių užpuolimų.

Kiniečių partizanų užpuoli
mai padarė labai didelių nuo
stolių japonams ir manoma, kad 
tiktai aukšta siena galės nuo 
jų apsiginti.

šiai sienai pastatyti japonai 
vartoja 100,000 kiniečių belais
vių.

TOKIO, Japonija, rūgs. 19 d. 
—- Daugiau negu 50 asmenų, 
kurie dirbo sovietų ambasadoj 
Tokio mieste, šiandien apleido 
Japoniją ir išvažiavo į Rusiją.

Išvažiavo ne. tiktai ambasa
dos patarėjai, bet ir paties am
basadoriaus Smetanino žmona 
su vaikais.

WASHINGTON, D. C., rūgs 
19 d. — Valdžios sluoksniuose 
pasakojama, kad prezidentas 
Rooseveltas griežtai atmetė pa 
siūlymą leisti kariškiams kon 
zroliuoti kai kurias industrijos 
šakas.

Visa industrija, jeigu norima, 
<ad ji butų pasekminga, priva- 
o būti civilinių pramonininkų 
rankose, sako prezidentas.

— Iš suomių teritorijos ma
tosi Leningrade sukelti gaisrai.

— Naujas Amerikos legione 
pirmininkas Stambaugh pareiš
kė, kad jis dės pastangas akty
viai remti Roosevelto užsienic 
politiką.

— Švedų sveikatos ministe- 
ris tvirtina, kad sovietų karei
viai viską naikina. Viborgo sri 
tyje absoliučiai nieko nepaliko.

J. V. pasiuntė Ru
sijon 200 lėktuvų

VILNIUS BUS ADMINISTRACIJOS CENTRU, 
KAUNAS - LIETUVOS ŪKIO CENTRU

■.CM E-NAUJIENŲ Telepboto
Radiofolo iš Maskvos parodo paslėptą sovietų toli 

šaunančią kanuolę, kurios ugnis apsunkina vokiečių 
progresą. Cenzorius' nepažymėjo, kur paveikslas nuim
tas. bef miškuota aplinkuma leidžia manyti, jog tai kur 
nors apie Leningradą.

VALDŽIA BE ATIDĖLIOJIMO PRIVALO
KONTROLIUOT KAINAS, SAKO BARUCH
Be kontrolės ne
įveiks infliacijos

tymų, kurie žymiai suvaržo ban
kininkus.

Pasakė, kad Amerika jau 
faktinai veda kova, todėl visi 
privalo parodyti ką Amerika 
pajėgia.

pa
ga

li ai-

liu-

Valdžia paėmė 3 
, Alcoa laivus

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
19 d. — B. Baruch, praeito ka
ro industrijos tvarkytojas, 
taria kongresui ir valdžiai 
imai greičiau įvesti griežtą 
nų kontrolę.

Baruch buvo pakviestas
dyti kongreso banko reikalų ko
mitetui ir kongreso nariams pa
tarė neatidelioti šio reikalo.

Jeigu nebus kontroliuojamos 
kainos, sako, tai prasidės 
kia infliacija, kurios niekas 
pajėgs kontroliuoti.

to-

Kajnoms tvarkyti 
siūlo Hendersoną
WASHINGTON,. D. C., rūgs. 

19 d. —■ Baruch patarė nusta
tyti vieno laikotarpio kainų ly- 
gį ir pritaikyti visas kitų pre
kių kainas. Jis pataria pasirink
ti 1941 metų pradžios kainas 
kainų pagrindu.

Baruch sako, kad ūkininkai 
privalo gauti už- savo išdirbi
nius atatinkamą Įdek į mieste 
gaminamų medžiagų.

Kainoms tvarkyti siūlo 
dersoną, kuris jau dirba 
srityje.

Hen- 
šioje

19NEW YORK, N. Y., rūgs, 
d. — AFL jurininkams paskel
bus streiką dėl mažų bonų, lai
vininkystės komisija perėmė 
tris Alcoa bendrovės laivus.

Jurininkai norėjo didesnio 
bono už plaukimą į užjūrio uo
stus, nes dabar pavojus žymiai 
padidėjęs. Komisija perėmė Al
coa Trader, Alcoa Banner ir Al
coa Sc.out laivus.

\
Streikuojama dar kituose 11 

laivų, bet laivininkystės komi
sija šių laivų dar- neperėmė.

Naciai sušaudė dar 
du prancūzus

PARYŽIUS, Prancūzija, rūgs, 
19 d. — Vokiečių karo valdžia 
šį rytą sušaudė dar du prancū
zų įkaitus už pasipriešinimą vę- 

kariuomenei.

WASHINGTON, D. C., rug- 
sėjis 19 d. — Gerai infor
muoti sluoksniai skelbia, kad 
Jungtinės Valstybės jau pa
siuntė sovietų Rusijon 200 
lėktuvų.

Lėktuvai buvo pastatyti 
britams, bet karo , departa
mentas pareikalavo juos duo
ti rusams.

Sovietų agentai sumokėjo 
grynais pinigais ir orlaiviai 
buvo nuvežti į Archangelską.

Bankininkai pasitiki 
Rooseveltu

PEORIA, III., rūgs. 19 d. — 
200 bankininkų, kurie suvažia
vo į metinį savo suvažiavimą, 
labai smarkiai plojo, kai vienas 
jų pareiškė pilną pasitikėjimą 
prezidentu Rooseveltu.

Bankininkų prezidentas | Ad- 
|ams pareiškė, kad jau laikai pa
sikeitė, įvesta daug naujų įsta-

Sugrąžinti savininkams namai vėl atimti
LISABONAS, Portugalija, rūgs. 19 d. — Gaunama žinių, 

kad švietimo, teisingumo ir kontrolės tarėjai prie Vokietijos 
generalinio komisaro Lietuvoje keliasi iš Kauno į Vilnių.

Esą nusistatyta Kauną paversti Lietuvos ūkio centru, tuo 
tarpu kai Vilnius bus administracijos centras.

Sąryšyje su tuo, Lietuvos Statistikos Biuras jau perkeltas 
iš Vilniaus į Kauną, ši įstaiga įsikūrė Vilniuje dar nepriklau
somos Lietuvos laikais, kai Vilnius buvo atgautas.

Paskutinės žinios sako, kad namai vėl atimti iš tų namų 
savininkų, kuriems laikinoji Lietuvos vyriausybe buvo sugrą
žinusi namus.

i Lietuvos telegramų agentūra “Elta” perorganizuota ir jos 
pryšakyje pastatytas vokietis. Senesnieji ‘“Eltos” tarnautojai 
pasiliko savo vietose.

Sovietų Rusijon išvežti lietuviai
CHICAGO, rūgs. 19 d. — šiandien patirta, kad bolševikai 

išvežė iš Lietuvos Juozą Radušį, ilgametį užsienio reikalų mi
nisterijos konsularinio skyriaus vedėją; Juozą Skaisgirį, bu v. 
žemės ūkio ministerį; agronomą Tallat-Kelpšą, bu v. “Maisto” 
b-vės vedėją ir jo šeimyną.

Išvežtas agronomas VI. Tiškus, jaunųjų ūkininkų vadas: 
Leonas Abaravičius, ilgametis finansų ministerijos bendradar
bis ir kelios studentes.

Dr. P. Vileišio sesuo, Birutė Tursienė, kuri ištarnavo 20 m. 
Universiteto bibliotekoje, išvežta į Barnaul, Sibire prie Alta
jaus kalnų. Ten pat randasi ir Jasenai iš Skiemonių.

Profesorius Žilinskas slapstėsi miškuose
Anatomijos profesprius Jurgisjįilįnskas išsislapstė nuo bol

ševikų Žemaitijos miškuose.'
Vosyliutė-Bataitienė su dukterimi sugrįžo iš Minsko.
Dalis savanorių, kurie kovojo prieš bolševikus, jau demo

bilizuoti. Jų tarpe: Petras Baronas, užsienio reikalų ministe
rijos sekretorius, brolis žinomos šokių mokytojos, kuri buvo 
pasaulinėje parodoje New Yorke.

Prapuoleninis prie 
šinasi “vilkams”

Išveš Lietuvos dar 
bininkus

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 19 d. — Vienu laiku “Ge
ležinio Vilko” ir Lietuvos Ak
tyvistų Fronto organizacijos bu
vo sulietos.

Naujai sudarytos Lietuvos 
nacionalsocialistų partijos lyde
riu buvo paskirtas buvęs ma 
j oras Puodžius.

Patirta, kad Lietuvos Akty
vistų vadai, su Leonu Prapuo
leniu pryšakyje, protestavo 
prieš toki suliejimą. Prapuole
nis sukilimo metu buvo akty
vistų vado įgaliotinis Lietuvo
je.

LISABONAS, rūgs. 19 d. — 
Patirta, kad Lietuvos darbo ir 
socialės apsaugos tarėjas J. 
Paukštys išleido įsakymą regis
truotis tiems darbininkams, ku
rie moka vokiečių kalbos.

Ryšium su tuo Kaune lau
kiama, kad tokie darbininkai 
busią išvežti į svetimus kraš
tus.

Visoje Lietuvoje išlipintas 
komisaro von Renteln įsakymas 
dėl darbo jėgų rikiavimo. Ren
teln pasakoja, kad darbas gali 
būti paskirtas kitur, ne tiktai 
gyvenamoje vietoje.

— Rumunų kariuomenes šta
bo viršininkas, gen. Joanitziu, 
tapo užmuštas sovietų fronte. 
Lavonas parvežamas Bukareš
tan.

Mokyklas naciai pa 
vertė ligoninėms

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Amerikos ir Anglijos misijos vakar iš Londono išvyko 

į Maskvą.
— Vakar nacių karo komendantas sušaudė 8 Paryžiaus gy

ventojus už pasipriešinimą vokiečių karo jėgoms, šveicarai 
skelbia, kad sušaudytų prancūzų skaičius yra dešimteriopai di
desnis.

— Vakar vakare 10 nepažįstamų asmenų padegė vokiečių 
kariuomenės garažus Paryžiuje ir pasislėpė. Policija ieško kal
tininkų.

— Londono sluoksniuose mano, kad Kievo srityje apsupta 
rusų kariuomenė sugebės prasimušti į rytus.

— Petainas pašalino visą eilę generolų iš kariuomenės už 
priklausymą masonų organizacijai.

— Bulgarų valdžia skelbia, kad Dobrudžės srityje nusilei
do sovietų parašiutininkai, kurie buvo pasiryžę susprogdinti ge
ležinkelio tiltus.

— Britai skelbia, kad Amerikos karo laivai paskandino na
cių piratą Galapagos vandenyse, bet Amerikos admirolai neno
ri patvirtinti šių žinių.

•— Nacių spauda pradėjo labai smarkiai pulti Argentiną už 
prieš vokiečius nukreiptą politiką.

LISABONAS, rūgs. 19 d. —- 
Iš Kauno atėjo žinių, kad nuo 
rugsėjo 15 dienos prasideda 
mokslo metai Lietuvos pradžios 
mokyklose ir gimnazijose.

Bet daugelis mokyklų, ypač 
gimnazijų, negalės pradėti dar
bo, nes gimnazijų patalpos už
imtos vokiečių kariuomenės.

Mokyklos paverstos ligoni
nėms, kurios užgrūstos vokie
čių sužeistaisiais, 
misarai pataria 
goms susispausti 
kitas patalpas.

Vokiečių ko- 
mokslo įsta:- 
arba surasti

— Meksikos policija surado 
slaptą aerodromą ir išaiškino 
kur veikia slapta nacių siunčia
moji radijo stotis.

ORAS
Debesuotas ir šiltas.
Saulė kka — 6:34; leidžiasi 

— 6:53.
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“Naujienų” l'oiografas—“Kšftr Belaisvis

M. Iljinas
KOVA PRIEŠ SMĖLĮ

Dykumoje karas
Kara-Kumo dykumoj, ant 

kairiojo Amu-Darjos upės 
kranto, vyksta puolimas 250 
kilometrų frontu. Puolimą da
ro smėlis.

Gyventojai traukiasi atgal, 
bėga, palikdami smėlio valdž.ai 
savo buveines, sodybas, med
vilnės laukus, vynuogynus. 
Daugely vielų smėlis užneš* 
kelius.

Kara-Kumo dykumoj smėlis 
puola turtingą, žydinčią Cucha- 
ros oazę 50 kilometrų frontu. 
Kara-Kulio oazė jau beveik už
pilta smėlio. Smėlis grasina ge
ležinkelių linijoms ir drėkini
mo kanalams.

Kara-Kumo dykumoj smėlis 
užpustė kelią, kuris eina į sie
ros įmonę, ir stabdo automo
bilių judėjimą. Kara-Bugazo 
įlankos kasyklose smėlis paga
dino mirabilito, labai brangios 
cheminės žaliavos, sluoksnius.

Kova eina. Reikia pagalbos, 
re.kia paramos.

Pavojus gresia visų vertin-

gia tįsiems žemės plotams. Sa
charos oazę užneš Kyzil-Kumo 
smėlis, jeigu jis nebus laiku su
stabdytas. Plati sodų ir laukų 
juosta kopfet-tJagb pdtalriėjc 
bus Užnešta, jeigu fcara-Kumo 
smėlis nėbtis atrehitas.

Keleiviai he kartą užtikdavo 
dykumoj negyvus miestus — 
griuvėsius miestų, užneštų 
smėliu ir sehai apleistų — 
miestus be gyventojų.

Toks pat likimas gresia gy
viesiems m.estams bei gyvo
sioms oazėms.

Didelėmis bangomis, dešim
ties ir net 50 metrų aukštumo, 
puola smėlis. Eina smėlio kal
nas. Pasitaiko pakeliui namas 
— kalnas jį palaidoja. Pasitai
ko medis — ir jis išnyksta po 
smėliu. Patys pirmieji žūsta 
abrikosai ir persikai. Jie nu
vysta, kai smėlis užpilia treč
dalį jų kamieno. Už visus il
giau išsilaiko karagačo med’s, 
bet ir iš jo lieka tik sausas 
stuobras, kai eina ta smėlio 
banga.

NAUJIENŲ-ACMJE Telephoto
Frank Chapnaaii, Natijienų-Acme fotografas, daly

vaująs J. V. Armijbš karo .pratimuose sti antrąja Armi
ja, perduoda srivb aparatą jį “suemusiems’f. trečiosios 
Armijbs kariariiš. Jis tapo “priteistas” po 24 vrilaridų.

Vėsu—Oras Reguliuojamas

World Playhouse
410 S. Michigan

Tęsiau' 11:15 a. m. iki vidurnak
čio—35c iki 6:30 p. m.

3-čia ir PASKUTINĖ SAVAITĖ!
Stipri Komedija! Žavi Muzika!

VOLGA—VOLGA
Angliškos Antraštės

• EKSTRA—Tik ką iš Lėktuvo! 
Pirma Oficiali Rusų Filmą iš

Sovietų—Nacių Fronto.
• Rusijos milionai mobiiizuojasi 
—Pilnas Išaiškinimas Angliškai. 
 '

Žmonės meta savo sodybas ir 
statosi naujus namus toliau 
nuo smėlio. Bet smėlis eina 
paskui juos ir stumia ir iš 
naujų namų. Kai kuriose vie
tose gyventojai jau apleido 
bent dvi eiles savo kaimų — 
kišlakų, —■ o smėlis puola net 
ir trečią eilę.

Kad apsigintų, žmonės stato 
tvirtoves — aukštas molines 
sienas. Ir tada prasideda apgu

28c
Kvadr. pėda.

Kartu facia (karni
zas) ir įrengimas 

DYKAI.

ls DIRBTUVES tiesiai jums

■II Pagal Užsakymą Padarytos
TTT’lTir'.nnT A >T HAT. yENETIAN BLINDS

Puoškite savo namus U. S. lankstaus metale 
Vinčtian Blinds, lengvai nu- 

valoniUtiMs. . Reikalaukite apskaičiavimo dykai.

U. S. VENETIAN BLIND CO.
WEST PULTON STREET

Tel. NEVADA 7560

limas. Smėlis ptiblri tvihtdvę, 
pastatytą žhtenių, ir kyla vis 
aukštyft. Jau? jau, regis, persi
mes pbr Siėrtoš volą, užims 
tvirtovę. Bet tvirtovės gydė j ai 
ant siehos jau stdtb naują sie
ną. Auga siena — auga ir smė
lio kalnas.

Efcet štai virsta molinė tvirto
vė. Joje pramušta spraga, ir 
nifekuo nebesulaikomss smė i 
verčiasi žemyn.

Kelias į laukus ir kaimelius 
atidarytas smėliui.

Kaip gi sulaikyti smėlį?
Norint jį sulaikyti, reikia ži

noti, kodėl jis puola, kokios 
jėgos sukelia, judėjimą. Juk 
dykumos gi.urnoje jis ramia 
guli vietoj. Žolių ir brūzgynų 
šaknys tvirtai jį laiko sūri ę 
kaip retežiai, ir iiėduoda jam

Bet kaip lik ten, ktd’ apsi
gyveno žmonės, — ties ?apdrė- 
kiritais liukais, ties šulinius, 
kur trypia pulkai galvijų —

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208

Kodėl taip? Ar tai l'k atsi
tiktinumas?

Ne, neatsitiklinumas.
Kas išlaisvino smė į?

Smėlį išlaisvino pats žmo-

GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO, 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOEN1X INDEMNITY COMPANY.

ARCHER STOKER SALES
4706 So. Western Avenue

Phone LAFAYETTE 3138. • JOSEPH BAGDON Factory Dis

FREEMAN STOKERIAI IR 
WINKLER STOKERIAI

Yra Eilę Mėty Prieky Pinigų Taupymo Ar 
Darbo Taupymo Padariniais

Kiekvienas apdairus pirkėjas namo sa- <r 
vininkas turėtų pamatyti Winkler Sto- 
kerį, .pirm negu pirks bet kurios rų- 
šies automatinį apšildymui įren
gimą.

Winkler Stokeris, su daugeliu 
Ištobulintų savybių, šiandieną 
yra PRAMONĖS įžymusis pro
duktas.

Jis taupo pinigus ir darbą 
tūkstančiams namų savininkų 
nuo juros iki juros. Ištirkit Eez- 
Oro kontrolę ... Visai automati
nę transmisiją, neturinčią shear 
pin! Pressure Sealed Hopper... 
The Economiser Bumer... ir

daug kitų vieninteliai Winkler sa
vybių. 3 Metų Garantijos Planas.. 
Matyk it, kaip Winkler tryna uolas.. 
kanda plieno dūdą, negadinadamas ir 
nestabdydamas stokerio.

STEVVART VVARNER RADIO bus duotas 
mu stokerio.

jis išsigelbės nuo puolančių 
Smėlinių bangų? Užsiliks ban
ga — ir nieko neliks iš krūmo. 
Užkas, palaidos ji bejėgį krū
mą gyvą, — kaip ji palaidoja 
persikus ir abrikosus ties oazių 
sienomis.

Bet kaiidymb krūmokšlį ne 
taip jau lengva užberti. Kandy
mo he tokios šakelės, kaip per
siko ar abrikoso. Šakelės jo lai
bos, plonos, ir ant šakelių nėra 
lapų.

Kai atslenka smėlis, — kan- 
dymas nesikauja su juo, ne
bando jį sulaikyt. Jis pralei
džia jį pro savo šakeles: eik tu 
savo keliu, aš tau nekliudau.

(Bus daugiau)

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

Patarimai Testamentą Planuojant
Planuodami savo Testamentą galite gauti vertingų patarimų iŠ 
Drovers Banko. Jūsų pasikalbėjimas bus pageidaujamas ir laiko
mas griežčiausioj slaptybėje. Nereikia mokėti, nėra prievolės. Mes 
nerašome Testamentų, neduodame legalių .patarimų. Tai advokatų 
dalykai. Tačiau daugelio metų patyrimas, tvarkant turtus paga] 
Testamentus, sukaupė pas mus gausybę informacijų, kurios gali 
padėti jums planuojant Testamentą.

Kreipkitės Su Klausimais. Atsilankykite ir Pasikalbėkite su 
p. Newman iš musi| Trust Departamento.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savinos Bank

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

*

FURNASAI
BOILERIAI

PEČIAI
PATAISOMS 

DALYS!
Tik (vardinkite jum reikalingą 
dalį, vardą ir numerį Furnaso, 
Pečiaus arba Boilerio—ir mes pa
rūpinsime dalis—Garantuotas kad 
tiks!

Keturios Didelės
Krautuvės 
Chicagoje

gus.
Tai jis — žmogus — paleidi, 

laisvėn smėlį. Tai jis sutraukė 
retežius, kurie laikė sukaustę 
priešą.

Kaip gi tai atsitiko?
Nuo senų laikų smėlynuose 

ganosi galvijai. (Galvijai išėda 
dykumos žoles, išmindžioja ko
jom, sulaužo ploną žemės žie
velę — viršutinįjį dykumos 
sluoksnį. Ir kai galvijai nueina, 
toj vietoj, kur buvo žolė, lieka 

apstytas smėlis., Čia 
vėjo (laibas. Vejas 

išlaisvintą smėlį po 
jį į didele 

barchanu

prasideda 
varinėja 
dykumą, suneša 
bangų krūvas — jmiuiuuu&, 

krauna jį vis aukštyn ir aukš
tyn. Ir štai jau ligi pat hori
zonto iškyla grasinančios gel
tonos bangos. Rodos, kad jos

na palengva, akim nepastebi
mai. Rytoj jos bus toliau ųegu 
šiandien. Jos eina, los smėlio 
bangos, užpildamoš kelius, dir
vas, namus.

Iš viso gal tiktai prieš kokį 
šimtą metų vietoj daugelio da
bartinių dykumų buvo stepės, 
pievos. Naryno smiltynai uz 
Asteachahiaus buvo ištisos pie
vų pievos — stepės.

Kas metai per ištisą metų ei
lę atsivarydavo rint ganiavos į 
šias stepes galvijų kaimene,'; 
nomadai kirgizai. Kolei vietos 
stepėse buvo daug, netaip daž
nai grįždavo jų galvijai į tą pa
čią ganiavą.

Bet, juo toliau, juo mažiau 
buvo vietos riomadams stepėje. 
Ankštu jiems pasidarė. Iš šiau
rės juos stūmė Užkariautoj ii 
rčteai. V!s dažniau ir dažniau

tekdavo kirgiząiiip suktis ant 
vienos vietos, mindžidt it nai
kint stepę riiaitihtoją ir daryti 
iš jos dykumą, pilną Irikiojd 
siiiėlio. žolihga ^lėįiė pamažėl 
pavirto Smėlinga dykuma.

Kurui žmonės kirto šaksualo 
miškus. Kitpranugririaitis paša
rui brii^c iškirsti erškėčių ir 
spygliuotų kaktusų kruinokš- 
litts. Triip nesąmcniųįai ir ne- 
jiičiorhis žmogus perd tbinėjo 
gamtą savo paties nenaudai.

...Mes pertaisom .gamtą Sąmo
ningai ir pagal planą. Taigi ir 
karą su smėliu :mes. taip pat tu
ma vesti pagal- planą. Smėlį 
reikia sulaikyti, sulaikyti žūt 
būt, — juk jis,.gali sunaikint 
viską, ką mes .statom, ar ren
giam dykumoje>g j,

Kaip jį sula.kyt ?iS
Kovoj .su smeįių? mes priva

lom pąsiniobyĮįj iį pačios gani--

Kandynid gyVtninias ir jo 
nuotykiai

Lakieji smiltynai palys sa
vaime apauga žole, jei tik tam 
nekliudyti. Ąp^$a pamažu, 
per dešimtmečius.,,, „Slėniuose 
tarp sipėlįnių kąlpų — braeha- 
nų --r- atsiranda p,muitiniai au
galai — pijonieriai, pirmieji gy
ventojai.

Kaip gi jie sugeba gyvuot. ir, 
augti vidury smėlines banguo
jančios juros, dirvoje, kuri ne
stovi ramiai vietoj, 
slenka?

Daug pavojų ( gresia 
augalams, išleidusiems

o juda,

tiems

nešti smėliu sėklas, ir tada žel
menys neišvys šviesos. Bet jei
gu želmenys lięt ir. suspės iš
dygti, vėliau tjižslinks smėlio, 
kalnas ir palaidos juos apačioj. 
O jeigu jie ir čia išbks, lai 
jiems gresia kita bėda. Ką reiš
kia vėjui, smarkiam dykumos’ 
vėjui, išpusti smėlį iš po šak
nų, apnuoginti .^ajįhįs, išrauti 
augalą ir paguldyti jį ant smė
lio negyvą? Ir vis dėlto p'er 
tūkstančius melų prisitaikė au
galai prie dykumos.

Vienas pirmutinių jų ateina Į 
smiltynus kandymo krūmokšlis. 
Ir ne ateina, o atbėga, atlekid 
pasišokėdamas. Kandymo sek
ios paslėptos apskritame riėšu- 
tėlyj. To riešutėlio paviršiuš 
apaugęs atspariais šereliais. Ka
da vėjas pdcia, -- šokinėja r e- 
šųtėlis kaip koks gumbus svie- 
dmėlis, lekia pirmyn pasišokė
damas. Lekia ir smėl.s paskui 
jį. Bet smėlis yra sunkesnis, 
jam nepavyt fiėšulėlio, neuž- 
bert.

Taip kandymo krūmokšlis 
pabėga nuo pirmojo pavojaus. 
Jo sėklų nepajėgia smėlis api
bėri.

Bet yra drir ir kitas pavojus. 
Išaugs krūmas iš sėklos. Krū
mas negali begįat ir šokinė t, 1 
liaip jo' sėkla — riešutėlis. Kaip ’

.. , . . -TONY LUKOŠIUS
Geriausias Brighton Park Drabužių

Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rųšies darbu
žius. Taipgi išvalome, pataisome ir perdirbame furkaučius 
į naujas madas už prieinamas kainas. Darbą atliekame 

greitai ir gerai, nes turime daug metų patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Northwestern
STOVE
REPAIS CO.

662 W. R00SEWELT RD.
312 WEST 63rd STREET
2323 MILWAUKEE AVENUE
8816 COMMERCIAL AVENUE

Neatidėliokite. Atsilankykite 
arba šaukite šiandien

Telefonas:
M0NR0E 6600

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujien- s 
yra naudingo-

of f f ohm

4877
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Beveik Netikėtina
MATANT KAIP KASTAI KYLA

TAI YRA MODERNUS 
APŠILDYMAS!

Be darbo ... švarus .... 
Saugus ... Greitas . . . 
Ekonomiškas .... Lengvas 
Nupirkti... Lengvas Už-, 
mokėti!

Veikite Dabar!
Jus didžiuositės tuo, ką gaunate, 
ir didžiuositės sutaupomis. Tai 
yra didelis, dailus, patvariu ena- 
meliu užbaigtas Norge—garsus 
saugia, atsakominga, ekonomiš
ka šilima. Bukite taupus—įsigy
kite jį dabar, kol dar savaitės 
skiria mus nuo šalto oro. Nepri
valote delsti. Pamatykite Norge 
pirm negu pirksite.

No. 4877—Išeiginė popietinė suk
nelė. Sukirptos mieros. Nuo 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48 ir 50.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
Kašome iškirpti paduotą blan- 

itę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa< 
vyzdžio kaina 15 centų. Gtdi- 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY, Ine.

2310 W. ROOSEVELT ROAD 
Tel. SEELEY 8760-8732

i
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MIRTIES PRIEŽASTYS
(Tęsinys)

Pamažu bendro nusilpimo ir 
suglebimo jausmas praneša vis
ką kitą. Randasi ūžesys ausyse, 
mirguliavimas akyse, galvos 
sukimasis ir skaudėjimas. Ko
jos atsisako klausyti, pakink
liai linksta, todėl vaikšto žmo
gus svyruodamas ir krivuliuo
damas. Didėjant silpnybei, ba
daująs kasdien vis labiau liesė- 
ja. Jo kūnas tirpte tirpsta, ir iš 
vystančių raumenų vis labiau 
išsišauna kaulai. Mirštą badu 
gali būti tiek sulysę, jog ištik- 
rųjų, lieka tik oda ir kaulai. 
Savaime aišku, kad išorinius 
kūno pakitėjimus lydi didelis 
vidaus organų suirimas, Gali
me drąsiai sakyti, kad nė vie
na badaujančio kūno dalis ne
bedirba taip, kaip sveiko kūno. 
Įvairių organų veikimas vis la
biau ir labiau silpnėja ir pama
žu visai sustoja. Visi liaukin- 
gieji kūno organai gamina vis 
mažiau sulčių. Seilės apkarsta, 
iš burnos dvokia, šlapimas 
tamsėja ir tirštėja. Nors virš
kinamasis traktas nebegauna 
maisto, visgi protarpiais reikia 
eiti oran, bet išmatų esti labai 
maža. Visos gleivinės sieneles 
(apdangalai) sudžiūsta ir ap
kepa, nes liaukos jų beveik ne- 
besuvilgo sultimis...

Kasdien vis silpniau ir s įp
iliau muša šird s, o plane ai vis 
menkiau aprūpina kūną deguo
nimi. Galų gale nūs Ip mas pa
siekia kraštutinę r bą. Badaująs 
nebegali vaikšč oti ir tiesiog 
nebepastovi, gr.uva. Dabar jo 
sąmonė pradeda temti. Jis aiba 
visiškai netenka nuovokos ir 
pasidaro abejingumas visem 
kas aplinkui dedasi, arba, at- 
viiščlhi, jis kliedą, juokiasi ir 
murma nesuprantamus žo
džius, kaip laukinis. Bepročio 
ak mis žiuri toks mirštąs b: d .i 
kažin kur į tolį ir dažnai jis 
dargi nesupranta, kad jam siū
lo valgyti.

Mirtis ateina paprast J dėl 
kūno galutinio nusilp mo ir 
prisėlina tyliai, nepastebimai. 
Kai kada badaująs guli ilgą lai
ką nejudėdamas, staiga non 
pasiekti ir... griūva nebegyvas. 
Arba jis stengiasi poršiauža iš 
vietos į vietą, gal būt, skatina
mas kokio nors vaizdo ar min
ties, netikėtai suliepsnojusios 
jo ligotame prote, ir tyliai su
kniumba ant žemės jo kūnas 
be dvasios... Labai dažnai gy
vybės siūlas nutrūksta mie
gant. Iš sukepusių ir kruvinai 
suplaišiojusių badaujančio lupų 
pasigirsta per miegą tylus gar
sai ir dejavimai, jis kažką ne
aiškiai sumurma ir staiga nu
tyla — jau galutinai. Dažnai 
pakanka menkiausios Jpriežas-

, ties, kad vos smilkstanti gyvy
bės liepsnelė staiga visai už
gęstą...

Pusbadžiavimas
Kai dėl pusbadžiavimo, tai jis 

gali patogiais atsitikimais truk
ti labai ilgai, ištisus metus. Sa
vaime aišku, kad šiuo atsitiki
mu labai didelės reikšmės turi 
pusbadžiavimo laipsnis, taip 
pat ir badaujančio elgesys, ir 
jo amžius, ir asmenybė.

Bendrai galime sakyti, kad 
pusbadis yra chroniško pobū
džio liga, įgyja įninkamojo 
charakterio, todėl ir jos apsi
reiškimai ne tokie griežti ir 
smarkus, kaip vis ško badavi
mo metu. Ir čia pirmas ligos 
apsireiškimas yra suliesėjimas, 
bendras negalavimas, ir labiau 
žmogų apimanti silpnybė ir su
gebėjimas. Pasirodo mažakrau
jystės reiškiniai, šiurpulys (šal
čio bijojimas). Sumažėja rau
donų kraujo kūnelių kiekis 
(nuo 4%—5 milijonų viename 
kubiniame milimetre iki 3,700,- 
000, R. L. Saalčiano daviniais).

Labai charakteringas prasi
dėjusio pusbadžio simptomas 
yra “bado išpurtimai”. 1918 m. 
ir iš dalies 1919 m. ir iš dalies 
1919 m. tokių išpurtusių gali
ma būdavo kasdien šimtais 
matyti Petrogrado ir Maskvos 
gatvėse. Dabar pasirodė gani 
daug mokslinių tyrinėjimų, ser
gančių tokia “bado liga”. Dau
gumas mokslininkų sutartinai 
tvirtina, kad čia vyksta tam 
tikri cheminiai pakitėjimai ląs
telėse ir audiniuose, dėl kurių 
vanduo ir užsilieka organizme, 
nepašalinamas iš jo pro odą ir 
inkstus. Žinoma, ir susilpnėjęs 
širdies darbas ir menkas inkstu 
veikimas" irgi vaidina-nemažą 
rolę, bet svarbiausia čia visgi 
įvykusieji pakitėjimai pačiuose 
audiniuose dėl nepakankamo 
maitinimo. D-ras V. A. Vald- 
manas, paskutiniais metais ty
rinėjęs “bado ligą”, tvirtina, 
jog tokie bado išpurtimai, ben
drai, pakenčiami gana lengvai. 
“Paprastai, — sako jis — tok'e 
ligonys nepriversti gulėti, dirba 
dargi savo darbą, o jeigu įsto
ja į ligoninę, jie skundžiasi 
vien tik išpurtimu. Ligonių iš
orė truputį skiriasi nuo sergan
čių inkstų liga. Odos spalva pa
prastai purvinai pilkšvo atspal
vio. Dėl blogo maitinimo oda 
suvysta, kaip senių; dėl audinių 
tamprumo sumažėjimo, išpūr
amuose esąs skystis nuolatos 
stengiasi užimti žemesnes sri
tis: išpursta visų pirma ples- 
nai, vėliau blauzdos, žemutinė 
veido dalis, rankų riešai. Ypač 
charakteringi tokiems ligoninis 
išpurtę, padribę skruostai...”

Bado išpurtimai yra, taip sa
kant, bado ligos pradžia. Ra
mybė, baltymingas maistas, 
įvairus stiprinamieji dalykai 
gana greit išgydo žmogų. Liga 
gali baigtis mirtimi tik tuo . at
sitikimu, jei maitinimas vis 
dar blogėja, jeigu bendras kū
no liesėjimas vis didėja ir di
dėja. Tada galų gale mirtis at
eina nuo širdies paralyžiaus.

Nuo maisto nepritekliaus di 
durno, nuo “fiziologinio defici
to” didumo pareina ir kūno su 
liesėjimo, jėgų išsekimo grei
tis. Kuo didesnis “deficitas”, 
tuo labiau ir greičiau išsenka 
kūnas, tuo arčiau mirtis.

Kadangi visais pusbadžio at
sitikimais kūnas negauna iš 
maisto viso to, kas jam reika
linga gyvybei palaikyti, tad j’s 
priverstas vis labiau ir labiau 
mažinti kūno “f ziologinę ga
mybą”. Dėl viso to, kūnas vis 
labiau senka. Išnyksta visų pir
ma pood.nės narvenos riebalai, 
ir todėl oda darosi sausa 
raukšlėta ir įgyja charakterin
gą pilkšvą žemės spalvą. Vis 
labiau vysta ir minkštėja rau
mens, skruostai įdumba ir 
skruostų lankai vis labiau išsi
šauna. Akys irgi įdumba ir ap
siriečia mėlynu ratu. Pilvas 
įsitraukia, o šonkauliai vis iyš- 
kesniais ir žymesniais vingiais 
išraižo krutinę. Susilpnėja šla
pimų pūslės ir išeinamosios 
angos uždaromieji raumens ir 
todėl neretai atsitinka šlapimo 
nelaikymas ir tiesiosios žarnos 
iškritimas. Lėtesni darosi kvė
pavimo judesiai. Nuolat silpnė
ja širdies plakimas.

ESUJS^S^MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausi Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS 

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

Nors nervų sistema ’y^ ir 
taupoma organizmo badau j an 
labiau už kitas kurio dalis, ir 
mirusiame badu gyvulyje ji nu
stoja tik 2% svorio, o visgi ir 
ji, kaip parodė naujieji d-r o 
Lenco tyrinėjimai, netenka la
bai svarbių jos veikimui che
minių produktų. Iš to — įvai
rios bado neurastenijos for
mos, kurios pąsįui sukelia rim
tesnių psich.kos pairjmų. Pa
lyginti lengva tokios bado ne
urastenijos forma, tur būt, ne 
vienam tekoz pastebėti 1918— 
1921 bado metais Rusijoj. Pa
reinamai nuo sielos ir charak- . I I
terio išsiplėtojimo ir susidėji
mo lygmės, ši neurastenijos 
forma apsireiškia arba l'gotu 
godumu maisto produktams^ 
beprotišku troškimu sugriebti 
valgio dargi daugiau, kaip rei
kia, nors ir piktadarybes keliu, 
arba ligotu bailiu atsargumu 
visuose valgį liečiančiuose daly-* 
kuose (“aš stengiuos kuo dau
giausia valgyti, kai esu svečiuo
se”, “aš nuvalgiau savo arti
muosius” ir t. t. ir t. t.), arba 
beviltiškai prislėgtu upu ir 
niauriausiu pesimizmu ir bai
me, arba tikrų psichozų forma.

Jeigu ir negalima sutikti su 
prof. V. M. Bcchtervu, kad kai 
kurie rusų tautos negerumai, 
būtent: nerūpestingumas, ver
giškumas, nejudrumas (iner- 
tingumas) abejingumas asme
niniams ir visuomeniniams rei
kalams, išaugo nuolatinio rusų 
darbininkų ir valstiečių nepa
kankamo mitinio dirvoje, tad 
jis vis dėlto visai nurodo tei
singai, jog, kaip pusbadžiavi
mo uždavinys, įsigali “bendras 
asmenybės vergiškumas, jos 
pasyvumas, daugiau ar mažiau 
žymus proto darbingumo nu
silpimas, psichinis ištižimas ir 
valios stoka”. D-ras V.A. Vald- 
manas sako, kad “badaujantie
ji ne tik nepriešginiauja, bet 
stebi na žmogų savo lėtumu, pil
nu nusilenkimu likimui, pa i- 
žymi palankumu, pataikavimu. 
Organizmas, nustojęs žymios 
savo dalies, nebegalvoja apie 
aktyvias, griežtas priemones sa
vo buteną pagerinti. Visos jo 
mintys nukreiptos į tai, kad 
kiek galint sumažėtų kūno me
džiagos eikvojimas. Badavimas 
veikia panašiai, kaip narkozas 
— po pirmykščio organizmo su
jaudinimo, po audringos reak
cijos eina bendro prislėgimo, 
paralyžiaus, apatijos periodas.

Galutinėje nusilpimo riboje pa
prastai jau prie pražūties kraš
to, retkarčiais pastebimas sme
genų veikimo koordinacijos su
irimas: apsireiškia pereinamie
ji psichozai čia audringo, čia 
haliucinacinio pobūdžio, sąmo
nės nustojimas, klajojimo bute- 
na... Ligonis užmiršta savo pa
vardę, nebež.no kur esąs, nebe
atmena savo gyvenamosios vie
tos”...

Kartu su didėjančia organiz
mo silpnybe sumažėja jo pasi
priešinimas įvaii>ms nepalan
kioms įtakoms. Normalus or
ganizmas gana gerai moka ko
voti su visomis ištinkanč.omis 
nelaimėmis, o badaująs kūnas 
palyginti greit pailsta šioj ko
voj. Tuo ir aiškinamas visiems 
žinomas faktas, kad “badas ir 
maras” mėgsta pasivaikščioti 
susitvėrę, 'ir kad masinio ne
pakankamo mitimo metais tifo. 
choleros ir maro epidemijos 
visados gerą pintį rasdavo. Bet 
ne tik pavojus užsikrėsti ligon
inis, bet ir visokios k tos išori
nės nepalankios sąlygos apsi
reiškia nepakankamai mitina
me organizme su kur kas di
desne jėga, kaip paprastai. 
Menkas kūno peršalimas, kuris 
normaliose są’ygose gale ų su
kelti tik slogą, badavimo metu 
gali būti rimtos ir pavojingos 
ligos priežastimi. Lengvas įbrė
žimas badaujančiam virsta 
skaudžia votimi. Menkas pasi
tempimas — ir tuojau truk’s. 
Dažnai menkiausia priežastis 
gali padaryti katastrofą bado 
nuvargintam organizmui. Ke
letą dienų badavusiam paukš
teliui pakanka iš lengvo su
spausti kojytę, ir jis past’ps.

Ypač pavojinga būsena bado 
metu visų tų, kas serga kokia 
įsisenėjusia liga. Bado metų, 
trūkstant maisto; įyroduktų, iš
šokęs iš normalių vėžių orga
nizmas greit ligos suardomas. 
Todėl visi tokie ligonys pirma 
kitų tampa bado aukomis. S .a- 
tistika senai jau pažymėjo, ką d 
ne tik badas, bef -ir paprastas 
maisto produktų ; pabrangimas, 
turi lemiamos reikšmės bend
ram gyventojų marumu'.

Juo ilgiau trunka pusbadžia
vimas, tuo silpniau besiprieši
na organizmas, tuo daugiau 
šansų, kad greit ateis galas 
Labai įdomus šiuo atžvilgiu tie 
statistikos davmiai, kurie liečia 
bado ligos eigą ir mdrumąi 
Obuchovo ligoninėj Petrograde 
1918—1920 m. ir kurie nese
nai buvo d-r o Valdmano pa
skelbti. Pasirodo, kad 1918 m« 
bendras skaičius įstojusių į li
goninę su “bado ligos” pažy^ 
miais buvo 1692; .-iš jų mirė 
530, t. y. 31,3%. 1919 m. ‘W 
do ligonių” skaičius Obuchovo 
ligoninėj buvo 782, bet iš jų 
mirė 337, t. y. 43,1%. 1920 m, 
pradžioj marumas sergančių 
“bado liga” pasiekė jau 50%, 
t. y. kas antras mirdavo. 1920 
m. sausio mėnesį marumas pa
siekė net 82%, nes iš 
jusiu per šį mėnesį į 
badaujančių mirė 32.

Negalime surašyti
statistikos, kiek žmonių miršta 
pusbadžiu. Statistika pažymį 
artimiausią mirties priežastį 
Todėl visi tie, kam, sakysiinet 
tuberkuliozas arba mirštamą 
širdies ar inkstų liga išaugo ne
pakankamo mitimo dirvoje, ar
ba kas tapo epidemijos auka 
kaip t.k dėl pusbadžiavimo, pa
tenka ne į mirusiųjų badu sky-: 
rių, o į mirusiųjų tuberkulio- 
zu, širdies liga, epidemine liga 
ir t. t. Bet, iš tikrųjų, tai vis 
bado aukos, nes svarbiausi# 
mirties priežastis visais šiais at
sitikimais buvo pusbadžiavi
mas. Jei tiesiog badu žūva ir 
ne taipjau daug žmonių, tai ap
linkiniais keliais jo nužudytų 
aukų skaičius yra milžiniškas.

J. Dagys
(GALAS)

1-MEAM

BONDEDBEAM

STRAIGHT BOURBON DEGTINĖ

100 PROOF U. S. BOTTLED IN BONO

Extra Turtinga

geresnį bourbon. |||

Ra< “BEAM" paženklina degtinę, Jus žinot, 
kad tai yra “pirkinys”, nes tas vardas— 
nuo prlefi 1705—reiAkla ryškiausią Bourbon 
savybę, kokią pasaulis kada žinojo. Nežiū
rint kok| skoni turit stiprumo ir senumo 
atžvilgiu, BEAM ieibely ženklina, kad deg
tinė padaryta pagal vieną seniausią, aukš
čiausia vertinamą degtinės formalią istorijoj. 
BKAM yra jūsų vadas į <

BOURBON

KENTUCKY
JŪSŲ MĖGIAMAM BARE AR PAKELIŲ KRAUTUVĖJ

Distilled & Bottled by
JAMES B. BEAM DISTILLING CO., Ine.

Clermont. Ky.
DISTILIUOT'OJAI NUO 1795

KOMBINACIJŲ IR KITOKIŲ |

DIDIS

Išpardavimas
PROGRESS KRAUTUVĖJE
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H U11 iaAMMS
.Šlife

39 įstoi 
ligoninę

tikslioj

Progress Krautuvė yra tikras “Headųuarters” dėl visokių 
gerųjų išdirbysČių pečių.

Šią savaitę specialiai sumažintos kainos, pasirinkimas.

PILNOS MIEROS KOMBINACIJOS 4 4 Q KįA
PEČIAI nuo ..................  JL JL

NAUJAUSIOS MADOS GASINIAI
PEČIAI po ............................................
44UŲ KAMBARIŲ ALYVA KURE- CZfl
NAMI ŠALDYTUVAI po ............... ...........

Šimtai iš ko pasirinkti,
LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

$37-75

Didelė Nuolaida už Seną Pečių Mainant 
ant Naujo.

3222-24 SO. HALSTED ST
prie 32-ros gatvės.

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę Kali atsiekti tik būdamas 
finansir lai apsirūpinęs. Statyki
te, rem< ntuokite ir įsigykite na
mus pag ii musų ilgamečio iš
mokėjime planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3Vfe%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

LINOLEUM Paklojam DYKAI

CARPETS

CONGOLEUM ...............
Kvadratinis Jardas

INLAID 69c iki 95c Kv. Jardas
12 pėdų Platumas 44c Kv. Jard.

Visų IŠdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS

Jardas ..........................
Atdara Antrad.. Ketv., šeštad. 

vakarais.
BLETSTEIN

4957 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARDS 5015.

t

Žili Plaukai
Prašalink ŽILUS

PLAUKUS ant vi
sados. Vartok

R0XY FOR GRAY HAIR
Naujas išradimas sugrąžins plau
kų kolorių toki, koks buvo, į 
trumpą laiką. Reikalaukite viso

se Drug and Department 
Stores

R0XY REMEDIES
6859 SO. WESTERN AVĖ., 

Chicago, III.

Modorn Roofinsr Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav. £( 
Visas darbas garantuotas. Tu- B 
rime visokių rūšių stogų. Pa- & 
šaukit mus šiandien dėl ne- & 
mokamo apkainavimo. KM
Tel. CRAwford 0619 R

—Pilnai Apdrausti—

TON/C

BOIIz

Gypsy
SPALVOS IR DAŽAI 
padaro moteriškų apa
tinių išvaizdą lyg 'naują 
už keletą centų. 20-ob 
spalvos. 10c—3 už

AT ALI DRUG AND NOTION COUNTERS

BUYJ^AND 5AVE
PIRKITE TIESIO
GIAI IR SUTAU

PYKITE 
PAŽIŪRĖKIT

Į SAVO DANTIS— 
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizdą.

Dantų Plokštelės dirbamos mu
sų pačių Laboratorijoj, vartojant 
tik pirmos klasės medžiagas.

Dailiausios Dantų $Qb 50
Plokštelės Kiekv. w

ir anksčiau.
KALBAME LIETUVIŠKAI 

Jūsų senos plokštelės nuvalomos 
ir pataisomos į 3 valandas 

$1 ir aukščiau.
Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus laisniuotų dentistų.
SATISFACTION 

DENTAL 
LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

PATRUKUSIEJI 
100% užtikrinti 
FITINGAI
Garantuoti fitlngal reižkla, kad Paralkltė 
telkia 100% Apsaugoti ir 100% Pataisos 
Fittlngs. Musų tikslas yra pa- .
gelbėti Jums visokeriopais <a- p-ZTv"- -4 
llmais budais ir sutelkti jums k f
pasitenkinimą, kokio niekuomet . /) Į 
pirmiau neturėjote. PRA8Y- 1/ ®) 1 
KITĘ FITINGV DYKAI ir pa- IL l 
matykite, kaip Jūsų paratMėe l //fF) 
gali būti pritaikytos, arba /fi\l
gaukite naują paraiitę taip I VI 
pigiai kaip už SS, ir turėsite luį 
nuostabias pasėkas? arba ra- 
lykite praiydaml informacijų 11/ 
DYKAI. 1 ■ *

100% RUPTURE AND TRUSS 
SERVICE

20 m. patyrimas įrodo pasisekimą 
1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 8200 
Įėjimas per krautuvę į 2 aukštą 

Valandos: KASDIEN 11 iki 8, 
Sekmadieni iki 2 vai.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

nebe%25c5%25be.no


NAUJIENOS, Chicago, UI.
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NAUJIENOS
Thk Litmuanian Daily* Nkw*

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates: 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Mattel 

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, 17^9 §. Halsted SU 
Chicago, ĮĮL Telefonas Canal 85Q0.

Užsakymo kaina:
Chlcągo j.e—pa^tu:

Metams ___ —.........  $8.00
Pusei metų -------------------- ™ 4.00
Trims mėnesiams 2 _____  2.00
Dviem mėnesiams 1.60 
Vienam mėnesiui J    .75

Chicagoj per išsiuntinėtojup:
Viena kopija ______ ___ - 3c
Savaitei___________ —  18c
Mėnesiui________________  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams ---------------- ---- - $6.00
Pusei metų .—.................. 3.25
Trims mėnesiams--------- — 1.75
Dviem mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui  .75

Užsieniuose:
Metams-------------------  $8.00
Pu§ei metų________________ 4.00
Trims mėnesiams----------------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KOMUNISTIŠKAI 
PROTAS

“Sabotažnikai ir šnipai” Maskvoje
Ne taip seniai pasaujis girdėjo Lozovskį ir kitus 

Maskvos kalbėtojus su pąsididziavimu pareiškiant, kad 
gpvietų Sąjungoje nesą ir nebusią nė vieno QyįslįngQ. 
“Quislingais” yra vadinami krašto išdavikai, kurie tar
nauja Hitleriui.

Tų pareiškimų vertę jau aną dieną labai sumažinę 
pats Stalinas, paskelbdamas planą išdeportuoti i Aziją 
338,000 gyventojų “vokiečių kilmės” VęĮgos srįįies. 
Tarpę tų gyventojų, kaip paaiškino sovietų spauda, esą 
tūkstančiai valdžios priešų, kurie tik laukią signalo iš 
nacių pradėti “sabotažą ir diversiją” prieš Raudonąją 
armiją ir sovietų pramonę.

Bet vakar atėjo dar blogesnė žinia iš Maskvos. Ofi
cialus sovietų valdžios organas “Izyestija” rašo, kad 
MaskY°S dirbtuvėse neseniai tapo užtiktas “didelis skai-? 
čius Vokietijos šnipų ir sabotažnikų”, ir laikraštis ragi? 
na valdžią pavartoti griežčiausias priemones, kad “penk- 
tarkolumriistai” butų išnaikinti.

Šnipai ir sabotažnikai, pasirodo, jau atsirado pačio
je Maskvoje, ir dargi fabrikuose!

Didelis skaičius žmonių fabrikuose yra darbininkai. 
Vadinasi, sovietų valdžios organas nori pasakyti, kad 
Maskvos fabrikų darbininkų tarpe prjyįso Vokįetįjęs špįr 
pų ir sabotažnikų, — kaip tik tuo laiku, kuomet Hitlerio 
armijos stengiasi prasilaužti Maskvos link.

Tai šimtą kartų blogiau, negu Quislingąs.
Norvegijos majoras Vidkun Quisling turėjo tik sau

jelę pasekėjų, kurie slaptai šnipinėjo Hitlerio naudai, įr 
kuomet naciai tą kraštą okupavo, tai šitai išdavikų gau
jai Vokietijos “fiureris” pavedė sudaryti “valdžią”, Bet 
jų yra taip mažai, kad Quislingas nestengė pet sulipdy
ti pilną “ministerrų kąbįnetą”. O prie darpipinkų jisai 
negali nė iš tolo prieiti. • Korvegijos žmonės iš Quislingo 
įr jo sėbrų tyčiojasi ir daro jiems visokius šposus; kaih 
tais juos ir apkulia, pasigavę tamsioje gątvėje.

Argi galima tikėti, kad Rusijoje hįtJęriSHIP į? išda
vystės dvasia užkrėtė darbininkų mąses nęt pačioje so
vietų sostinėje? Ir jeigu taip, tai kokia to priežastis? Tų 
darbininkų palinkimą į sabotažą ir šnipinėjimą Hitlerio' 
naudai juk negalima aiškinti tuo, kad jie esą “vokiškos 
veislės”, kaip tie Pavolgės gyventojai,

Bet, žinant Stalino diktatūros prąęitį, nesunku bus 
suprasti, ką jo pakalikai mano, kuomet jie kaltina žmo
nes “šnipinėjimu ir sabotažu”. 1937 ip. buvo sušaudyti, 
kaipo “nacių šnipai” maršalas Tuchačevskie ir visi ge
riausi Raudonosios armijos generolai, kurie buvo prie
šingi Stalino susitarimui su Hitleriu! lindęs tuos armt 
jos vadus, Stalinas pasirašė paktą su naciąjs.

Laikraščio “Izvestija” šauksmai liudija, kad “Nąų^ 
jienos” sakė tiesą, kuomet jos pastebėjo, kad Stalinai 
veda karą ‘'dviem frontais” — prieš Vokietijos kąrįup- 
menę ir prieš Rusijos liaudį.

Rusijos liaudžiai Stalinąs nenusileis, kol jisai bus gy
vas. Bet nuo separatinės tąikos su Hitleriu jisai gal iv 
neatsisakytų, jeigu gantų progą. Gal bųt, šituo tikslu 
jisai skelbia išnaikinimo kampaniją prieš “sabotažnikus 
ir šnipus”?

Užvakar buvo praneštą per radio, kad Londonas 
įspėjo prez. Rooseveltą, jogei sovietų Rusiją gali “kyį- 
tinti”, jeigu ji urnai negaus f‘Niagaros pagalbos”-iš Ame
rikos.

Tie karo nuostoliai
Vokietijos generalinis štabas paskelbė skaitlines apie 

savo nuostolius Rusijos fronte.
Per du pirmuoju mėnesiu, sako jisai, buvo užmuš

ta vokiečiu kareivių 84,354; sužeistą 392,690, įr dingo 
J8,921. Aviacijoje naciai pražudė Į,543 užmuštąja, 8,930 
sužeistais ir 1,378 dingusiais. Visas Vokietijos nuostolių 
sąrašąs apima 402,865.

Tai yra dvigubai didesnis užmuštų ir sužeistų sk$r 
čiųs, negu visuose kituose frontuose. Bet visgi tai ne mi- 
lionas ir ne du milionai, kaip kad buvo rašoma kai ku
riuose laikraščiuose.

Ar vokiečių štabas nemeluoja? Reikia pasakyti, kad 
neutralių Šalių ekspertai ir net anglai pripažįsta, jogei 
tos skaitlinės gali būti artimos tiesai.

O apie rusus manoma, kad jų nuostoliai siekia bent 
3,000,000, Mat, rusų daug patenka i nelaisvę.

komu- 
Jeigu 

strate-

Vienas stalincų organus rašo:
“Protaująs žmogus šian

dien puikiai, tačiau, čįno, kad 
1939—1940-ų metų k^ras So
vietų prieš Suomiją J?uvo vię- 
nįntėlis teisingas žingsnis. 
Jeigu tuomet Sovietai nebūtų 
apdaužę Mannerheįmo lini
jos, tai ^pdiep Hitleris jau 
butų seniai turėjęs L^nįngra- 
dą savo rankose. Sudaužy
mas Naiinęrbeimę lįnijos, 
vadinasi, bnvp naudingas ne 
tik pačiai Sovietų Sąjunga;, 
bet if Amerikai ir visoms 
demękratijoms.”
Čia turima pavytį 

nistiškp “profavlųię”,* 
Maskvą; buyo ųau^inga
giniais sumetimais pagrobti sve
timą teritoriją, tai reiškia, kad 
jos smurto žygis buvo “teisin
gas”!

Bet juk Sovietų valdžia bu
vo pasirašiusi nepuolimo sutar
tį su Suomija ir buvo pasižadė
jusi nedaryti prieš ją jokių ag
resingų žingsnių nei ekonomi
niais, nei politiniais, nei strate
giniais sumetimais. Tarptauti
nių sutarčių laužymo Amerika 
įr kitos demokratijos nelaikė ir 
nelaiko “naudingu” sau dalykų.

Antra, yra žioplystė sakyti, 
|$ąd Mannerheimo Jįnįją ar ko- 
kjos kįtęs tyįHpyps ypa svar
besnis dąlykąs Bn^ijąį negu iš
tisos tautos pa|ąnkumas. šian
dien ir aklas mato, kad Suomi
jos kpya prieš bojšpyij$ns pada
rė baisiai dąu# žą|os Soyietų 
pozįpįjąį šiąęrpjn, jęigp ne šuo- 
miai? tai šiaurės pusėje Sovįe-

I bo žmonės yra pasiryžę sumuš
ti Hitlerį. Tasai rašytojas gir
dėjo Anglijos darbininkus kal
bant taip:

tų žinią apie Taylor’o įteiktą 
popiežiui laišką ir popiežiaus 
atsakymą, — jeigu ta žinia bu
vo be pagrindo.

“Musų valdžioje nebus de- 
fytizmp, kuomet tenai yra 
‘Ernie’. Jus žinote, kad Er
nie tai vienintelis žmogus 
Anglijoje, kuris gali iššaukti

ERNEST BEVIN

Įtakingiausias Anglijos darbi
ninkų vadas šiandien yra Ern- 
est Bevin, darbo ministeris 
GhurchilFo kabinete. Parbinip- 
kų masėse jisai yra labai popu
liarus. Jie vadina jį “Ernie” ir 
pasitiki juo daugiau, negu ku
riuo kitu žmogum Anglijoj.

Vienas rašytojas, piešdamas 
Anglijos žmonių nuotaiką dą- 
bartiniame kare, sako, kad An
glijoje nėra “defytizmo” (pasį- 
davimo priešui), kadangi dar-

kad jeigu Ernie tartų vieną 
žodį, tai devyni milijonai 
mestų darbą rytoj. Musų ka
binete nebus Petaino. Jeigu 
tenai toks atsirastų, tai Ernie ■ 
pasakytų: ‘Gerai,v rytoj pra
sideda generalinis streikas — 
ar jus to norite?’ žinoma, jie 
to nenorės, tokiu budu musų

Prancūzijoje, nebus.”
Tas rašytojas (Quentin Rey

nolds) mano, kad Ernest Beyip 
bus sekantis Anglijos premje
ras.

J. Paleckis Miros Maskvos
Beprotnamyje

LISABONA, Portugalija. — 
Žymus italų dienraštis “Gor- 
rięre della Serra” pranešė savo 
korespondento iš Helsinkio ži
nią, kad Justas Paleckis miręs 
Maskvos bepročių namuose, ži
nia datuoja rugpiučio 29 d.

KELIOS BIOGRAFI-
■ NĖS ŽINIOS

Apie Pijų Glpvąębą (GĮąves- 
ką), žuvusį nuo raudonarmiečio 
ar GPU agento rankos, “Naujie
nos” yra gavusios dar sekančių 
žinių.

Bplševikai Nušpvė

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE

tautinės 
neįėjo į

pavojai;^. Suomiai stojo į karą 
bulščyikųs tik dėl to, kad 

Maskva buvo juos ąpiplėšus; įr 
tik dėl to£ kaęį Mąąl$va suomius 
terorizavo (kas yrą aiškiai pąr 
rodyta Suomijos vąldžios pa
skelbtuose dokupieptuose), tai 
suomiai įsileidę į sąyp teritori
ją Vaktetijęs karįųęmenę.

Bolšpvikai kaip tik dėl to ir 
negali dabar ąp^įųli Leningra
do, kad jie padalė savo priešu 
Suomiją.

Pagaliau, tuę įąįku kai Mas
kva puolė suomįų§, ji kaltinų 
juos tarnaujant Anglijos” iip- 
pęriąjistams. Tuoinet nebuvo pė 
kalbos ąpie tai, kąį Hitleris ga
li būt priešas Sovįptų Sąjungos, 
StaJin.ąs neseniai įpyp pasirašęs 
sn Hitleriu draugingumo sutar- 
tį, ir šiandįep yrą visiems ži- 
ppipą, kad Stalinas užpuolė 
Suomiją su Hitlerio žinia ir pri
tarimu. Taigi yra didžiausia ne
sąmonė, sakyti, kad bolševikai, 
puldami Suomiją, norėjo tenąi 
įsitvirtinti prieš pačius.

JIEMS TAI PAPRASTA

Vietinis komunistę šląmštelįs 
anądien paskelbė “žinią”, kąd 
Kanadoje buvęs sulaikytas “įr 
fląug klausinėtas” “Draugo” re
daktorius, p. L. šimutįs. Q pą- 
sirodo, kad p. šimutis (kaįp 
prąnę^a “Draugas”) ne tik ne
važinėjo į Kanadą, bet šiemet 
nebuvo ir arti Kanados sienos.

Komunistai be mejo negaji 
apsieiti.

' JUSTAS I (PALECKIS—buvęs 
“Tarybų Lietuvos Respubli
kos” prezidentas, šalia jo sto
vi Povilas Pakarklis, buv. Tei
singumo komisaras, 

t

Pateikdami šią žinią minėto 
italų Įaikrašęįo atsakomybe, nes 
neturime galimumo jos patik
rinti, prisiminsimę, kad pačios 
bolševikų okupacijos pradžioje, 
kuomet J. Paleckis ant raudo
nosios armijos tankų buvo iš
keltas “į liaudies vyriausybes” 
ministerio pirmininko ir net 
Respublikos “prezidento” vietą, 
jis susirgo persekiojimo mani
ja ir pradėjo rodyti nenormalu
mo žymių. Iš absoliutiškai tik
rų šaltinių turime žinių, kad 
pereitų metų birželio mėnesį J. 
Paleckis per vieną pasitarimą, 
persekiojimo manijos apimtas, 
Prezidentūros rūmuose ėmė 
šaukti, kad jis visur matąs 
kraują. “O aš nesu savo gyve
nime viščiuko paplovęs!” šaukė 
Paleckis. Tuo metu jis griebė 
ant stalo1 buvusią bonką ir svie
dė ją į kampe stovėjusią spin
tą. Tenka pridurti, kad J. Pa
leckis buvo linkęs prie stikliu
ko ir ypap bolševikinės karje
ros pradžioje nevengdavo išger
ti.

leckienę. Ji, aišku, buvo “iš
rinkta.” Tiktai vėliau, kai J. 
Paleckis priprato prie sąvo nau
jos aplinkos ir GPU budelių 
liejamo kraujo ėmė nebematyti, 
jis vėl kiek pasitaisė. Tuomet 
J. Paleckis buvo pastatytas kap- 
didatu per papildomus “rinki
mus” Ukmergės apygardoje, 
kur ir buvo “išrinktas.”

Ar minėtą žinia apie v Justo 
Paleckio mirtį Maskvos bepro
čių namuose yra tikra, reikia 
manyti, paaiškės vėliau. Tačiau 
žinant “genialiojo” čekisto Jo
sifo Visarionovičio valdymo 
metodus, netektų stebėtis, jeigu 
J. Paleckis butų suradęs mirtį 
ne Maskvos bepročių namuose, 
bet GPU centrą Ii nėję — Liu- 
biankos kalėjimo rūsiuose.

Gauta žinių, kad rašytojas ir 
žurnalislas Vytautas Jakševi- 
čius'^Alantas esąš paskirtas Kau
no valstybinio teatro direkto
rium. Ar jis pasiliko švietimo 
tarėjo padėjėju prie Vokietijos 
generalinio komisaro Lietuvoje, 
kaip anksčiau buvo 
žinių neturima.

Gen. V. Vitkąuskas 
Rusiją.

Pasitvirtina žinia, 
bolševikinės Lietuvos
rai ir bolševikų partijos vadai 
yra iš Lietuvos, pabėgę dar pir
mą karo dieną tarp Vokietijos 
ir Bolševikijos. Tik vienas Liu
das Gira esąs suimtas. Jis sė-

imtas, kuo-
lankė mo-

iš pasiturin-

pranešta,

pabėgo į

kad buvę 
komisą-

pijus Glpvackas (Glaves- 
kas)—buvęs Planavimo Komi
saras Lietuvos tarybinėje val
džioje. Atvaizdas 
met velionis dar 
kyklą.

Jisai buvo kilęs
čių ūkininkų šeimos, Jono Gla
vecko sūnūs — iš Suvalkijos, 
Vilkaviškio apskrities, Bartinin
kų valsčiaus, Šilbalių kaimo.

Baigęs pradinę mokyklą Bar
tininkuose, Pijus Glovackas į- 
stojo į Vilkaviškio “Žibinio’ 
gimnaziją. Ta gimnazija buvo 
klierikalų kontrolėje, ir Glovac
kas buvo iš jos už kokį tai nu
sikaltimą pašalintas ir net areš
tuotas. Kuomet jisai išėjo iš 
kalėjimo, tai jo tėvai atsisakė 
toliau duoti jam paramą moks
le. Tuomet jo brolis, Juozas 
Glaveskas (gyvena Brooklyn’e) 
patarė jam stoti į Mariainpoįės 
Realinį ghnnaziją, ką jisai ir 
padarė. Brolis Juozas šelpė jį, 
iki jisai pabaigė gimnaziją. Bai
gęs gimnaziją, Pijus įstojo į 
Kauno Universitetą.

Po 1926 m. gruodžio pervers
mo Glovackas kartu su keliais 
kitais slaptos komunistų parti
jos nariais buvo suimtas ir nu
teistas mirtim. Jam prašant, 
bausmė buvo pakeista amžini; 
kalėjimu. Kalėjime jisai išsėdė
jo 12 ar 13 metų.

Velionis ėjo bene 40 metus, 
kuomet pernai metais bolševi
kai okupavo Lietuvą. Jisai jau 
nebuvo komunistų idėjos žmo
gus, bet bolševikai pradžioje sa-

VATIKANAS NUNEIGIA

Pęp yieųą Ąnųerįkos žinių 
ąąeętprą Vątikąnąs prąnešą, 
kad ppęzifleętąs RooseveĮtąp ne
prašė popiežiaus pateisinti de- 
jpękl’ątiją kkrą prieš Hitlerį. 
Ręęsęvęjto ąsipenįnis pasiunti
nys p. Taylor irgi sakosi tokįp 
prgšypio Vatikanui nedavęs.

Diplaipatiniai nuneigimai yrp 
dažnai vartajapji fotams pa- 
slėpti, o ne Į išaiškinti. Keista 
visgi, kad New York’o “Times” 
korespondentas Romoje telefo
nu perdavė berveik dviejų špal-

J. Paleckio liga buvo neiną- 
loni staigmena tiems Maskvos 
koniisarams, kurie jį parinko 
marijopętės rolei. Jis buvo pa
statytas gydytojų prięžiuręn, 
bet nebuvo tikra, ąr jis pą- 
Svęiks.. Todėl, kai pereitų metų 
liepos 12 d. buvo suvąidinta 
“Liaudies seimo” “rinkimų” 
koiųadija, J. Paleckio kandida- 
tųrą nebuvo išstatytą, pors sa
vaime buvp nųturąlu, kad jis 
tųpėjų tarp kandidatų figūruo
ti. Nenorėdami sudaryti įspū
džio, kad Pąlcc|<iąi butų patekę 
nemalonėn, Maskvos komisarai 
su “tovarišciais” Dekanozovu ir 
Pozdniakoyu priešakyje pastatė 
kandidatu į “liaudies seimą” J. 
Paleckio žmoną, Genovaitę Pa-

Bolševikijon išdūmęs ir gcn. V. 
Vitkauskas, kuris bolševikų ma
lone vadovavo tcpitorialiniam 
Lietuvos kariuomenės korpusui. 
Kaip žinoma, šio korpuso kariai 
— lietuviai nukreipė savo gink
lus prieš raudonuosius okupan
tus. Kur dingo kiti keli lietuviai 
generolai, kuriuos perėmė rau
donoji armija, žinių neturima. 
Kalbama, kad gcn. J. Černius, 
kuris irgi buvo inkorporuotas 
į raudonųjų armijų, kažkur Lie
tuvoje slapstųsis. Kitomis gi ži
niomis, gen. J. Černius esųs Lie
tuvoje internuotas. Jo žmona 
yra laisva ir esanti Kaune ma
tyta.

Apie bolševikinės komisarų 
tarybos pirmininkų M. Gedvilų 
vis dar plinta kalbos, kad jis, 
bebėgdamąs iš Lietuvos, esąs 
kaž kur žuvęs.

stengėsi gauti kooperavimą ne- 
komunistų. Glovackui buvo pa
vestos ministerio padėjėjo pa
reigos užsienių reikalų departa
mente. Vėliau, bolševikams Lie
tuvą visai susovietinus ir pri
skyrus prie Rusijos, Glovackas 
buvo paskirtas Ekonominio 
Planavimo komisaru.

Dar jaunas vaikas būdamas, 
Glovackas parodė didelį gabu
mą moksle ir anksti pradėjo in
teresuotis politika. Lietuvoje, 
kiek žinoma, dar tebėra gyvas 
jo tėvas įr fay$ seserys. Jung? 
tinėse VaHtįjęsę gyyępą jo yy? 
resnysią br<9bs Jųoząs, q Kana
doj, Ąfontręalp, yra jąųniąusias 
biolįs Jpyąs.

LSABONA, 1941 m. rugpiu
čio 29 d. — Iš Kauno gauta 
Žinių apie Vokietijos genera
linio komisaro Lietuvoje su
darytosios generąjinės tarybos 
asmeninę sudėtį. Šios žinios 
nepatvirtina anksčiau gauto 
pranešimo, kad nei vienas lik
viduotosios lietuvių 
vyriausybės narys
minėtąją generalinę tarybą. 
Pasirodo, kad trys vyriausy
bės nariai—prof. B. Vitkus, 
M. Mackevičius ir J. Matulio
nis—vis dėlto paskirti gene
ralinės tarybos tarėjais. Tokiu 
budu generalinė taryba susi
deda iš šių asmenų:

Gen. P. Kubiliūnas—pirma
sis tąrėjas, perėmęs vidaus 
reikalus.

Prof. V. Jurgutis—ūkio rei
kalams.

J. Matulionis—finansų.
(Prof. B. Vitkus — žemės 

ūkio.
Dr. Pr. Meškauskas-German

tas—švietimo.
M. Mackevičius—teisingumo 
Inž. K. Germanas—susisie

kimo.
Dr. Jonas Paukštys — dar

bo ir socialinės ajisaugos.
SI. Puodžius—kontrolės.
Apie naujai paskirtus tarė

jus galime pateikti tokių ži
nių:

Prof. Balys Vitkus turi virš 
40 pietų amžiaus, yra kilęs iš 
Dusetų ir baigęs agronomijos 
mokslus Vokietijoje. Žemės u- 
kio Akademijoje Dotnavojc 
jis profesoriauja nuo pat jos 
įsikūrimo. Dar nuo mokyklos 
laikų jis priklausė “Ateities” 
moksleivių organiacijai. Baigė 
M. Yčo gimnaziją Voroneže. 
B. Vitkus buvo veiklus atei
tininkų sendraugių organiza
cijos narys. Yra rašęs specia
lybės klausimais.

Jonas Matulionis turi per 40 
"metų amžiaus ir yra lęlęs iš 
^i.valkijos. Jis.^pą baigęs Vy- 
’lŽdfo*K Didžiojo Universiteto 
Kaune teisių fakulteto ekono
minį skyrių. J. Matulionis bu
vo aktingas krikščionių de
mokratų partijos veikėjus ir 
apie 1925-37 m. jos generali
nis sekretorius bei įvairių 
partijos leidinių redaktorius. 
Nuo 1927 m. jis perėjo į Lie
tuvos Banko tarnybą, o vė
liau vadovavo keliems šio 
banko skyriams provincijoje. 
Kurį laiką išbuvęs Lietuvos 
Banko skyriaus vedėju cen- 
re, J. Mątulionis apie 1937 ar 
1938 m. perėjo į Ūkio Banką, 
kur buvo paskirtas direkto
rium. Šiose pareigose išbuvo 
iki bolševikų okupacijos.

M. Mackevičius turi apie 35 
m. amžiaus. Jis yra baigęs 
Vytauto"' Didžiojo Universiteto 
Kaune teisių fakultetą, o vė
liau kurį laiką studijavo Pa
ryžiuje. Studijų metu buvo 
“Varpo” studentų organizaci
jos veiklus narys. M. Mackevi
čius yra a. a. adv. M. šleževį- 
čiaps, liaudininkų partijos ly

Dr. Jonas Paukštys yra bai
gęs universitetą Austrijoje. 
Kųpį ląįką jis dirbo Darbo 
Bmnuosę.'

Žįnįęs ąpie lai, kad inž. K.

tarybns |arėju nepasitvirtino.

— Lenkų valdžia deda pa
stangas iškelti 1,500,000 lenkų 
iš sovietų Rusijos. Pradžioje 
manyta, jog lenkų kareiviams 
teks kovoti sovietų fronte, bet 
dabar manoma, kad kareiviai 
bus išvežti į Egyptą.

IENV Skai- 
irktaintįBei-

Naujienose.

LONDONAN, Anglys
1$ d. — Brįtų yaWifls slųnk- 
sniąi maj)O, kad dąbąFHnP tur
ku yąWift atmes brigąry 
šymą Įaįvąms pąsjųstį Juodoj 
jurop.

Turky Vadžią gipp, 
garai ųptyp jękįy karo Ipįyy 
ir, kad įfcftjfti jiąms jpkių la*- 
vų nepardavė.

Britų diplomatai įteikė tin
kamą p.aklausimą turky valdžiai 
šiuo reikalu ir mano, kad tur
kai laikysis Monteux nutarimų, 
kurie draudžia karą vedančiom 
šalim naudotis Dardanelais.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

JrigM Beturite pinigų, kreip
eis į Naujienų spulką,— 
gąųsi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.
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Garsinkitės “N-nose”
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Andriejus Upits

Žiedo Perlas
(Tęsinys)

Bažnyčioje galva prie galvos. 
Tačiau siauras takas abiem pa
storiams paliktas laisvas ligi 
pat altoriaus, ties kuriuo pasta
tytas baltas karstas su rožių ir 
rugiagėlių vainikais ant viršaus 
ir didelėm geltonom žvakėm 
aplinkui. Jiems praėjus, palik
tas laisvas takas tuojau ėmė 
nykti ir turtingųjų ūkininkų 
būrys tik su dideliu vargu ir su 
alkūnių pagalba prasistūmė į 
patį priešakį, kur buvo įprasto
ji jų vieta.

Baltas kąrąfes ,.. Rąstpriui 
Krauzei dingtelėjo galvon, kąd 
tųtai nevisiškai tinkąųia. Pen
kiasdešimties metų amžiaus 
moteriškei butų daug geriau ti
kęs ęžuolo spalvos karstas. Bet 
ji pati, sako, to norėjusi.—Tris
dešimt dvejus pietus mes negy- 
yenom drauge, — sako, sakiusi 
ji ponįai Kupstienei, liųdųąi

šypsodamasi. — Vaikų mes pe? 
turėjome ir a$ tebesu toki pa b 
koki buvau tų vakarų, kai rpąs 
pirmų kartų susitikome su Jpųų 
studentų baliuje. Tącįa aš bpvųų 
kų tik baigusi institutu ir turė
jau spindinčiai geltonus plau
kus. Aš norėčiau gulėti balta
me karste su trįm rožėm ran
koje... Tris rožes — kryžiaus ji 
penorėjo. Ir čia buvo kažkųs 
nepaprasta, tiesiog neleistina. 
Gerai, kad pats Fogelis nenorė
jo dar kartų visos parapijos 
akivąįzdoj atidaryti karstų. Ga- 
lipia drąsiai manyti, kad ji gu
lėjo apvilkta baltais rubųis.

Kol Grintalės pastorius užė
mė savo vietų prie altoriaus, jis 
neturėjo laiko stebėti, kur atsi
stojo našlys. Bet atsigręžęs jjs 
pamatė jį stovintį karsto gal
vūgaly, pusiau nusisukusį ir 
nuo jo ir nuo visų parapijonių. 
Jis nebuvo atsiklaupęs, rankas 
laįkė nuleidęs prie šonų ir žiu-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

WĘST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Bun iš geriausių mainų, daug OJJ 

dulkių išimta.............................
Perkant 5 tonus ar daugiau.

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI
BLACK BAND LUMP .......  $10.25

Sales taksai ekstra.

J J "TT"'. . 'IV ■"■J .'.'.J r1— ! U ' ) ............................
SUTAUPYSI PINIGŲ, DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
GERIAUSIĄ IR STIP- CTftKFRl
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ

LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

SLKGAITIS
STOKER SALES

6921 So. Western Avė.
» IVEDU ŠILIMA ♦ BOILERIUS • JB SUTAISAU SĘf^L

"l"' '."T '

.... .....................................................................|................................................. .......................-

Turtas Vifš$6,000,000.00
.........- 1  1 ——■ ■■ ■ ................................. ........ ~ ■

Apart Apsaugos, Turime o r n n nnn nn
ATSARGOS FONDĄ ViršOJuUjŲylJ.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Tampymą P*p^ų. i
j Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P- M.» Trečiąd. 9 A. M. ikį 12 | 
Ė ___________ dienos, šeštad. 9 A. ftj. ĮĮci 8 P; ftL

*

LOAN ĄSęoęiATIONoFCKicago 
JUSTUS MACftĮEHJCIĮ Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginm liti
’«' i* ■'< .....

Dabar Laikas Malevoti!

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE .

1411 So. Halsted St.

?■'. 11 11 l'

Mes parduodame sienų pppierą ir visokią 
malevą senomis kainomis! Turime pilną 
pasirinkimą maievos, varnišų, špjąkų ir 
sienoms popippų.
DYKAI PATARIMAS DĖL DEKpĮĮĄCIJŲ 
dykai dastątymąs VISOJ CHICAGOJ

Tel. CANal 5063

rėjo kažkur į šalį, į zakristijos 
duris. Krauzė tuojau suprato, 
kad toji poza yra netinkama ir 
kad senesnieji žmųųes bažny-u 
čioje žiuri į tai su smalsumu ir 
su nuostaba. Bet būklė buvo 
pęrdaug iškilmingą, kad jis įsi- 
iftaišytų į šį ręįĮęąlų fe sąyo bi
čiuliui pątąrtų atsistoti taip, 
kąip derą. Vargonai jau grojo 
pialdos įžapgų, bažnyčioj šnabž
dėjo balti giesmių knygų lape
liai.

Pastoriuj |<rąųzė turėjo pen
kias m nules la ko galvoti apie 
savo pamokslo turinį. Jis buvo 
girdėjęs apie taį ir pats pažino
jo ringsdorfiečius, kuriuos se
nasis jo bičiulis buvo daugiau
sia pripratinęs prie yisolpų že
miškųjų tuštybių. Rugiagėlės— 
jęs buvo viąai vietoje. Jis jau 
buvo jas pastebėjęs įr įtraukęs 
S.avo kalbom Dvasiškai paveikti 
geriausiai galima tada, kai prieš 
klausytojų -afeis pastatomas 
koks konkretus daiktas — dė
mesiui šukei d ir palyginimui 
panaudoti.

Išlydimųjų kalbų jis taip pat 
pasakė palyginimų pavyzdžiu, 
tačiau patį svarbiaųsįjį palijo 
kgpų pamokslui. Rugiagėlės .— 
tųį pranešėjai, kad ruduo jau 
artį. Pasėlis yra jųjų pribrendę s 
fe laukia pjovėjų. (feųdaį yra 
jau prinokę ir laukia suvalomi. 
Ateiną piovėją su kaulėta ran
ką ir su aštriai išpustyta dalge, 
kąd amžinasis klėtininfeąą pa
imtų* naujų grųdų savų idąngiš- 
kųn ąrųodan...

Grintalės pastorius nebuvo 
kažkoks geras kalbėtojas. Jis 
turėjo vidutinio stiprumo Bari
tonų su švelniu atskambiu. 
Priebalses jis tarė daugiau lie
žuvio viduriu, tačiau nešvepluo- 
damas. Bet jis buvo jaunas, di
delio tvirto ūgio ir turėjo juo
dus, garbiniuotus plaukus. 
Kamža buvo be jokios raukš
lelės ir apikaklė su prisegtais 
žibančiais kryželiais baltut bal
ta. Jią gerai valdė savo balsų, 
mimikų, judesius ir visų savo 
kūnų. O tatai darė didesnį įspū
dį, negu pati kalbą. Jis pats ge
rai tų žinojo ir puikiai, sugebė
jo panaudoti gamtos jam su
teiktas ypatybes.

Kalbėdamas jis atidžiai ste
bėjo klausytojus. Visiškai pa
prastas daiktas, kad tie pradžioj 
daugiau žiurėjo į kalbėtojų ir 
nesidavė sujaudinami. Bet jis 
pakėlė savo balsų ir ištiesė ran
kų, kad su jos, kaip ir galvos 
nulenkimų ar pakėlimų pagal
ba sustiprintų sakomų žodžių 
reikšmę ir parodytų, kad pama
žu ir jis pats pradeda jaudintis. 
Greitai jis pastebėjo savo pasi
sekimų. Šalia giesmių knygų la
pelių pasirodė bąlti jau nosinių 
kampučiai. Senesnės moterys 
jau siurbščiojo. Pastebėjęs tai 
pastorius Krauzė pasijuto dar 
geriau savo rolėje ir jam rodė
si, ką*l Brmtąlėj jis dar pįekuo- 
met nebuy.ų ląip gerui kalbėjęs.

—Ir kaip mes neprieštarau- 
jam, kaį peržydi rugiagėlės ir 
prasideda pinties laikas, su to
kia pat ramybe ir imsižemini- 
ing mes tyrįm sutikti žinių? jog 
jap atėjo toji valanda, kada am
žinasis kūlėjas suima derlių į 
savo aruodus-..

Grintąjps pastorius akimis 
syieškųjų čfe pąt prįešaky, gel
tonų mirgančių žvakių švieso
je, stovintį sąyp senesnįjį ama
to draugų ir, sutikęs jo tarytum 
klausantį? tarytam keistos ne
žinios pilnų žvilgsnį, paskubino 
bąįgti kalbų, Jo draugas elgėsi 
visiškai pe taip, kaip derėjo 
elgtis šitokiu akimirksniu, ir vi
sų laikų po truputį trikdė tiek 
patį kalbėtojų, tiek bendrų kal
bos įspūdį.

Qriptą|es pastorius ėjo prie
šaky. JĮųrstų ųešą Įfeįiį turtin
gesnieji sodžiaus ūkininkai. Jie 
tai darė ne su kažkokiu dideliu 
mnlommm, neg pastorius nebu
vo pakvietęs jų į laidotuves. 
Kąrs|^ nešti j fe sutiko tiltui įti
kinti savo žpionų, jog apskri
tai jokios laidotuvių puotos ne
bus, Tačiau nešdami jie kart- 
kartemįą 4ąįręsį mįi)ion? ar ne- 
pąmMys joje iš svetur atvyku-

NAUJIENOS, Chicago, III, 
šių svečių. Žvalgydamies ėjo 
nelygia eisena, todėl karstas 
kartkartėmis stipriai. Jįngavo.

Rįųgsdorfo pastorius viso tp 
nėmaž nematė. Jis ėjo nuleidęs 
rankas ir*ponios Korstieneą už
rišta gedulo raištė nevalyvai 
buvo nusmukusi ligi pat alkū
nės. jo galva buvo nusvirusį, 
veidas fepąfes? bet be ypatingos 
skaųsmp žymės,. Ęingsdorfo pa- 
rapįjopys buvp truputį nusivy
ki nes j fe tikėjosi pamatytį ver
kiant fe garsiai kukčfejant Jfe 
dar atsiminė malunininl<p ‘Ha- 
genp laidotuves. feąį tas po dvi
dešimt pepkerių metu statymo 
aptiko, kad jo inatuno pagrinde 
nerą tikrojo smiltakmepio? ir 
nušoko' žemyn mm skardžiaus 
jo karstas kaip tik stovėjo' toje 
pačioje vietoje, bet už tat jo 
našią žiuoil.ų net tM kartus bu
vo nualpusį? ir jų feko nešte 
nunešti i kapines, Ištisus dve
jus metus kalbėjo apie tai v?sa 
apylfofeg. Bet šios laidotuves at
rodą visiškai paprastos ir kas
dieniškos. į '

Tįes kapo 4įįmbe našly^ atsi
stojo deramoj vietoj, Tiesų sa
lint? jis atsistojo čia no pats, 
o palydovu minia buvo čia jį 
atstūmusi. Jis žiurėjo kapo duo
bėn, bet jo akys buvo sausos ir 
tuščios. Bąltps rožės jo ranko
je buyo apvytosios ir negražios. 
Tiktai kaį kažkas sušnibždėjo 
jam ausm, jis sujudėjo, padė
kojo už priminimų ir įmetė gė
les duobėn ant karsto.

Atsiskubinęs sodžįaus moky
tojas mėgino jį palaikyti. Pa
storius išlaisvino rankų ir žen
gė žingsnį atgal — atrodė, ta
rytum jani syaigtų galvą žiu- 
rįnt į septynių pėdų gilumo 
duobę.

Grintalės pastorius griežtai 
laikėsi laidotuvių tvarkos, ku
rių pats buvo nustatęs ir kuri 
truputį skyrėsi nuo įprastos 
Ringsdprfo tvarkos. Kol skam
bino kapinių varpas, jis stovė
jo tyliai, sunėręs rankas, nulen
kęs gųlv^, įrįžiūrėjo į atvirų 
kapo duobę. Aišku, ir visi pa
lydovai darė gip/pat. Pastorius 
Krauzė buvo įsitįkinęs, kad ši
toks tylus akimirksnis skam
bant varpui geriausiai duoda 
visiems palydovams pajusti 
mirties misterijos reikšmę ir su
kelia jiems liūdnai iškilmingus 
jausmus.

Atvirame oPČ'jo balsas iš tik
rųjų buvo nestiprus, švelnus 
baritono garsai, nebesustiprjną- 
mi bažnyčios lubų, nedarydami 
reikiamo įspūdžio, skjydo ore. 
Už jo nugaros nebebuvo gra
žios altoriaus mn^aikos ir jis 
nesąmoningai juto, kad ir jo 
aukštas ngis čia nebeturėjo to
kio stipraus poveikio.

KODĖL KENTĖTI DĖL KOJŲ. ^OIFslasg™“0s 
vaistinėse, pagelbės Jums! BOROCYL Milteliai nuo niežėjimo, perdi- 
jfelio ppakaitavipio, prasto kvąpspio ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
ąjtleto koją. BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

nudegimo, susižeidimų ir visokių odos ligų.
BOROCYL CO., 1200 N. Ashland Avė. bruns* 7209

. ..................... ................................. ..................... I ■ ■■ ■ ........ ................... .......... ...

MASTER WIND0W SHADE CO.
p. J. Vonduik Tel. Lafayette ®60

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
firĄnkom lązdąs..męs numieruojam ir užkabinam 
tAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

<3P3 tyĘŠT STREET (ARTI WOOD ST.)
ŲASĘ AND CARRY.

V1 U 1 " 1 —............... 11 ..... . .. . .............. ■■

SUDRIKO RUDENINIS
Išpardavimas

Km’ii? sųląųpys jums dąug. Budriko didelis išpardavi
mus |ųką kąilą fcąilllis buvo žemos. Dabar parduodam už 
spųųyęs kąįųas ąų| aukšles rūšies Rakandų, Pečių, Kar- 
pą|ų? S|ą|y? Puikių Valytuvų, Eleklrikinių Ledaunių, 
Skalbiamų Mašinų, Rašomų Mašinėlių, Laikrodėlių ir 
Žiedų, Apsimoka pirkti dabar, padedant 50 centų depo
zitų, palaikomą tolei kolei pareikalausite. Lengvais 
mokėjimais.

iš-

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2509

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.— WHOL£S ALE

4707 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

F——"'T1 I .
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 S. Halsted St. VICtory 4965
. Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

FALLIED^ 
Lumber Co.

LUMBER, millvvork 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

Tačiau savo pamokslų jis bu
vo šiandien lytų perskaitęs du 
kartų įr žillpjp JĮ beveik minti
nai,

Jis pradėjo sąyo kąlbų tuo 
populiariu palyginimų apie dve 
jotų keleivių, kurie netikėtai 
susitinka ir paskui drauge eina 
į viąpų tikslų. Ir kadangi jo 
įdąusytpjai buyo Kalnuotos a- 
pylmkės gyventojai, tai jis vaiz
džiai atpasakojo tų takų įr tų 
aplinkų, kurią ėjo Jie keleiviui, 
daugiausia naudodamasis gim
nazijoj skaitytais Šilerio ir Bo- 
zegerio raštais. Išvedęs keleivius 
per ištisų eilę visokių kliūčių ir 
nelaimių, jis leido vienam jų 
pamažu pavargti, nuilsti ir, pa
galiau, mirtinai sunykusiam nu
griūti kąlnų bedugnėn.

Galų gale susigriebė pats, kad 
palygįnimas pasirinktas nevy
kusiai. Jis greičiau tiko kokio 
nors staiga mirusio laidotu
vėms. O be to, šis palyginimas 
stipriai prieštaravo anam pir- 
mesniajam pavyzdžiui apie ru
giagėles ir javų pintį. Kaip jis 
anksčiau to nepastebėjo.

Pastorius Krauzė buvo labai 
nepatenkintas savo kąlbos pra
džia ir todėl skubėjų prie to 
vargšo, kųrfe Ulm vįenut vie
nas kailiuose ir dųp tąbegirdėjo 
skambant įądugnąp nugriuvu- 
sio draugo išgęstmgų šauksmų.

(Ęųą Įją«gląu)

KROEHUR

1942 METŲ RADIO. GRAŽIAME KABINETE.

Verta $75.00 už

KITOS MAŽOS RADIOS PO

9,95 14.95 19.95

131

Šmotų Parlųr Setai, Vėliausios mados,*drūtai padaryti.

0 $59.50
Aliejiniai Pečiai, Quaker, Norge, Colcs, Superflamc

ir kili 1,0 $38.50

Jos. F. Budrikį
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET
Tel. YARds 3088

Budriko Rądįo programas nedėlios yakapc 6:30 vai. vak. 
iš WCFL, 1000 K., Radio stoties.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, .pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

V.------------------------------------J
® FOTOGRAFAS

CONRAD
'FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hol)ywood 
šviesomis. D a r b as 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
TeL PNG- 5883-5840

Sopinę Į 
Barčus I 
RYTINE RADIO I

VALANDA |
—IŠ STOTIES—

W.G.E.S. I
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus..

NAŪJA
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygą, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius!

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 
Čhicago, III.

Vardas .............................. *............

Adresas ...................................;.....

Miestas ...........................................

Valstija .........................................
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Illmoi<s-Indiana-Michigan-Wisconsin Žinios j
Trys Priemiesčių 
Bankai Moka 
Dividendus

Gražins $86,000
SPRINGFIELD, III. — Audi

torius Lueder autorizavo tris 
Chicagos priemiesčių bankus 
gražinti depozitoriams $85,986.

Bankai yra:
Commercial Bank, Chicago 

Heights (gražins $34,438)
Melrose Park State Bank, 

($33,225), ir
Proviso State Bank, May- 

woode, ($18,222).

Dirbtinai Veis 
Galvijus

DECATUR, III. — Apie lap- 
kričio 1 d., valstijos agrikultū
ros departamentas pradės vy
kinti planą dirbtinai veisti gal
vijus valstijoje. Bandymus pa
darys su 1,000 karvių. Chani- 
paigne, III., tam tikslui bus lai
komi veisliniai buliai.

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu 
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

AFL Konvencija 
Pasmerkė 
Komunistus

Atmetė Rusijai Prielankią 
Rezoliuciją.

DANVILLE, III. — Illinoi: 
darbo federacijos suvažiavimas 
didele didžiuma balsų atmetė 
rezoliuciją reikalaujančią duoti 
karinę pagalbą sovietų Rusijai.

Delegatai nebuvo tiek prie
šingi Amerikos pastangoms so
vietus paremti, kiek rezoliucijos 
turiniui, kuriame sovietų Rusi
ja buvo išgirta kaipo .“vienin
tele spėka galinti sulaikyti na
cių legionus, norinčius pasaulį 
užvaldyti“.

Oponentai primine rezoliuci
jos autoriams, kad dar visai ne
seniai sovietų Rusija ir hitleri
ninkai buvo geriausi bičiuliai, 
ir rusai Vokietiją kovoja tik 
aplinkybių priversti.

Nauji Legiono
Vadai

MILWAUKEE, Wis. — Ame
rikos legiono konvencija užsi
baigė ketvirtadienio vakarą, dc* 
legatams išrinkus Lynn U. 
Stambaugh iš Fargo, N. D., 
nauju nacionaliu komandantu.

Moterų skyriaus viršininke 
buvo išrinkta Mrs. Mark W. 
Murrill, iš Scituate, Mass.

NAUJI LEGIJONO VIRŠININKAI

>• a u.ilENU- \U>i **; Tni'W)in<

Lynn U. Stambaugh (kairėj) iš Fargo, N. D., išrink
tas naujuoju Amerikos Legijono komandierium, ir Mrs. 
Mark Murrill iš Scituate, Mass., išrinkta Moterų Auxi- 
liary prezidente.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3Tobn Jf. kubelius
SENIAUSIA IK DIDSIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermi t ag e Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

III. Republikonas
E. V. Dirksen 
Už Roosevelta 

c

WASHINGTON, D. C. — At
stovas kongrese, Everett M. 
Dirksen iš Pekin, III., šukė ė 
nemažą sensaciją kongrese pa
sakydamas kalbą, kad rems 
prezidentą Rooseveltą, ir ikad 
kiti republikonai turėtų duoti 
valdžiai savo pilną pritarimą. 
Ikišiol Dirksen buvo aštrus ad
ministracijos Ip’itjkas. ,l

Čia eina spėliojimai, kad 
Dirksen turbut nori gauti re- 
publikonų nominaciją Illinois 
valstijoj į senatorius. Jis eis 
opozicijon dabartiniam senato
riui Brooks-ui, kuris laikosi 
kraštutinės izoliacines politikos.

Ir Bankieriai Su 
Rooseveltu

Klaipykite musų radlu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
meiiaia, 10:00 vaL ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

8a POVILU OALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

SARAŠAS VISU PRISIDĖJUSIŲ PRIE 
MARIJOS JURGELIONIENĖS 

PAMINKLO FONDO
(Tęsinys)

Buvo paskelbta .... ......  $318.80
Gruodžio 10, 1939

1.00
1.03
1.00
1.03

R. Šiliukas ......................
M. Karčiauskienė ..........
Alex Nagles ......................
P. Kuizinienė ..................
(Lapkričio 19 d. Lietuvių 
cialistų 60 kuopos ir Li? 
Daibininkų 23 kuopos vakarė
lyje M. Aleknienė ir M. Michel- 
sonįene (So1. Boston, Mass.) 
surinko aukų — $18.11. Auka
vo sekami asmenys: 
Margaret ir Stanley

A. ir S. Batkai ..................
Bronė Kovaliunienč .......
Sofija Šiaulienė ..............
Verutė Samulevičienė ....
Moterų sueigos bendros 

. aukos ...........................
Sofija Uzemeckieiė ........
Jonas, Maria ir Genovaitė

Jokubynai ..................

(Bus daugiau)

Šių Dienų 
Davatkos

1.00
1.09
1.C0
1.00

3.00
1.00

3.00
$398/;()

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
esuumsiiiaitsmiMMiiH'iiSHieeiS’

Ambulance 
Patarnavi
mas’ Dieną 

ir Naktį •
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 148th Street TeL Pullman 1278

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 WeSt 18th St

Telefonas YARDS MM..

L J. ZOLP
1646 Weet 46th Street • Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

PEORIA, III. — Stebėtinos 
permainos pradėjo reikštis vi
suomenėje Roosevelto klausi
mu. Iki šiol buvę griežti prie
šai atvirai pasisako, kad rems 
visą jo užsienio politiką ir pa
stangas Hitlerį supliekti.

Netikėtos paramos preziden
tas susilaukė iš bankierių, pri
klausančių Illinois Bankers są
jungai, kuri čia laiko suvažia
vimą. Jie entuziastiškai plojo 
Earl C. Adams’ui, banko prezi
dentui iš Jerseyville, 111., kai ji
sai pareiškė, kad turi ‘pilną pa
sitikėjimą Rooseveltu“ ir rems 
visus ja žingsnius karo klausi
mais.

CIO Illinois “ 
Unijos Atidarė 
Konvenciją

SPRINGFIELD, III. — Vakar 
CIO unijos Illinois valstijoje 
pradėjo savo pirmą suvažiavi
mą. Jis užtruks iki sekmadie
nio. Dalyvauja apie 700 delega
tų, kurie atstovauja apie 300, 
000 narių.

Traukinys Užmušė 
Du Jaunus Žmones

f -

BLOOMINGTON, III. — Nor
mai mieste, prie Broadway 
kryžkeles, Alton traukinys už
mušė 22 metų Edną Robertson, 
ir 22 metų Eugene L. Courtney, 
abu iš Bloomingtono.

Žuvo Jaunąs 
Rockfordietis

ROCKFORD, III. —; Iš Lake 
Geneva ežero Wisconsine buvo 
ištrauktas lavonas 27 metų 
rockfordiečio William C. Luby, 
paštininko Lawrence C. Luby 
sunaus. Jisai prigėrė neręs van
denin iš laivelio. Tik kelias die
nas prieš mirtį jisai apsivedė. 
Jo žmona irgi buvo laivelyje.

Panaikina yasaros 
Laiką y

■■■ — • ■ ■ -. i

CHICAGO, III.;U',Rugsėjo 23- 
tą dieną Elginas, St. Charles, 
Geneva, Batavia,;'. Moline, Rock 
Island ir East Moline panaiki
na vasaros laiką. Jį žada pa
naikinti ir Aurorh. . . / ,

(Chicagoje vaš'ahbs laiko tur
būt bus prisilaikoma ikL spalių 
pabaigos.)

Keli Lietuviai
Aviac. Kadetai

CHANUTE FIELD, III. — Ke
li lietuviai rytoj gaus antro lei
tenanto rangas ir bus paskirti 
oro kadetais U. S. karo aviaci
joje. Jie nėra lakūnai, bet me
chanikai, kurie prižiūrės lėktu
vus ir jų taisymą. Viso kade
tais armija skiria 94 jaunus vy
rus.

• Nuo chemikalu laboratorijo
je kilo gaisras • iNorthwestem 
universiteto Tgorh Hali rūmuo
se, 301 E. Chicago avenue. Pa
darė kelis šimtus/ dolerių žalos.

Lietuvių Tautinė 
Katalikų Bažnyčia

šeštadienį, rugsėjo 20, 7 vai. 
vakaro įvyks šokių ir pasilink
sminimo vakaras Milda svet., 
3140 S. Halsted Street.

Sekmadienį 3 vai. po pi et 
įvyks bažnyčios sųąirinkimas 
Milda svet.

Kviečiami visi širdingai atsi
lankyti.

— Kun. Klebonas Masko
liūnas ir Parap. ĮCpnūtetas.

—Sk.

“Dievo Rykštė” 
Springfielde

SPRINGFIELD, III. — Va
kar apylinkės laukus, taipgi dar
žus pačiame mieste apniko iš
tisi debesys žiogų. Gyvenami 
namai ir biznio įstaigos irgi 
vabzdžių pilni. Ūkiams žiogai 
nepadarys daug žalos, nes der
lius jau surinktas.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

Michelsonai ...........
Dr. D. Pilka ............ .
A. ir M. Aleknai ......
Mrs. Baublis .............
P. Brazaičiai ...........
W. V. Amnestai ......
N. Januška ...............
P. Blažis ...................
Drg. Zabitis .............
A. Valeika ...............
S. Valeika ................ .
Draugė Marčilionienė 
A. Valeika ...............
H. Ketvirtiem ..........
I. Kubiliūnas ...........
Drg. Jonaitis ...........
Drg. Šmitas ..............
Drg. Svitlovich .......
J. Andrews .... ..........
J. Jankauskas ...........
Krukonis ..................
J. Karpavičius .........
J. Stonis ..................

Gruodžio 18, 1939

5.0J
1.09
1.09
1.00
1.00
1.00

.. .50

.. .50
.50

.. .50
. .50

.25

.25

25

.25

.30

25

(Per Oną Iridrelienę, Toron
to, Canada) 
V. and V. Treigiai 
M/ ahd K. Sifnonai ■....
O. and V. Dagiliai .....
I. and St. Bieliauskai ..
L. and A. Frenzeliai ..
Dr. E. Weinsteinas .....
J. and J. Mankai ........
O. and J, Margevičiai .. 
A. and J. Stankai .......
Soc. demok. ruošto*

atminčiai vakaro .... 
J. ir P. Brazauskai ....
M. Jurkštienė ..............
T. Kudrefcevienė .......
Mikšiene ......................
Ona Indrelienė ............

Gruodžio 20, 1939

— Skaitytojų Balsai —
Jos tiek liežiuviais pasilcidu- 

sios, kad ir kunigai ėmė nebe
apkęsti. Draugas savo No. 213 
rašo taip:

“Davatkos spiriasi idant su
silaikyti nedėldieniais nuo viso
kių darbų ir pasilinksminimų. 
Bet kodėl jos neduoda pasilsiu 
savo liežiuvįams ”

Tas atitinka senovės posakiui, 
“jos rąžančius ligi kelių, o lie- 
žiuvis žemę šlavė“.

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West G3rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2121

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 t. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

K.

Garsinkites “N-nose”

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė
Telefonas HEMLOCK 0201 

VAL.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ser. ir Sub. vak. pagal sutartį

LIETUVIAI

L 1.00 
L 1.00 
..'1.03 
... 1.03 
.. 1.00 
... 1.03 
... 2.00 
... 1.03

1 .C0

5.30 
.. .50 
... .25

,25
1.00

(Per Maria F. Yokubynienę, 
Toronto, Canada)

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutarti.
3

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So., California Avenue 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. HF.MJnck 5524
Rez. Tel. HEMIoek 1643 

Emergencv: MIDwav 0001

AL J. Valibus, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAI, : 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vakaro 
2408 West 63rd St.

KITATAUČIAI

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso / Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Subatoj nuo 1 iki 4 popiet.
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

8

DR. STRIKOLTS
Gvdytoias ir Chirurgas 
Ofisas 464K SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. NedėHoi naeal susitarimą.

Ofiso TeL: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C- 7. VRZELTS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIRTOJE

2403 West 63rd St.
VALANbOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMIoek 7899 
Namų teL REPubUe 4688

. DR. HERZMAN a
TŠ RUSIJOS ’ ’

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. iRth St. r,eto’» St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland A've.
— 2-rns lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—.12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. poniet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 ponlet

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. ST.AKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 pooiet iki 8 v. vtk.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7572 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

8149 SO.
TeL

HALSTED STREET 
VICtory im
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Gražus Budriko 
Programas

dalykų nepaprastai nupiginto
mis kainomis.

Budrihas yta nusitaręs nieko 
itekr&ustyt j naują vietą, todėl 
ir daro 
tartina 
ti.

didelį išpardavimą. Pa- 
kickvienam pasinaudo-

Kaimynas.

Diena Iš Dienos CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Jau Atidaro Naują Krautuvę
Ryt vakare, t. y. sekmadienį, 

nuo 6:30 Chicagos laiku, išgir
site puikių dainų ir mužikos lie
tuvišką programą iš stoties 
WCFL, 1000 kil., kurį leidžia 
Juozo Budriko radio ir rakan
dų krautuvė, 3409 So. Halsted 
Street.

Eleanor Steber 
Ir Lanny Ross 
Fordo Valandoj

Aštiibhiolikiečiai 
Moliai Šiandien Mini 
Vedybų Sukaktį

Apsivedė Prieš 25 Mfeitis

SITUATION WANTED

JAUNAS VYRAS — paieškau 
darbo kaipo bartendefis taverne. 
Pilnai patyręs. Esu atsakomingas 
ir rirhtas vaikinas. Box 2550, 1739 
So; Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

Paskutinis Vasaros Programas
Stebėr, jaunoji Me- 
operos žvaigždė, ir

jumi.—i...—....i. «

PERSONAL
Asmenų ieško

Ak X

VIDUTINIO AMŽIAUS VYRAS 
paieško merginos arba moters ap- 
sivėdlmui. Gerai atrodantis. Svei
kas. Gaunu gerą ihcomė. Kur gy
venate, ant ūkio ar mieste, para
šyti prašau. Bo£ 2547. 1739 South 
Halsted St.

Apart dainų ir muzikos, pasi
klausykite puikaus gyvenimo 
vaizdelio “Amerikos lietuviai” 
su Šimkiene ir *‘Chaliu”. Solis
tė bus žinoma dainininkė so
prano p-te jadviga Gricaitė.

Išpardavimas
Prie šios progos reikia pa

stebėti, kad Budriko naujoji 
krautuve su . “baltu frontu”, 
3241 So. Halsted st., jau yra 
atidaryta bizniui, todėl per šią 
ir ateinančią savaitę senoj krau
tuvėj eina didelis išpardavimas 
namų rakandų, pečių, skalbyk
lų, šaldytuvų, radijų ir kitokių

Eleanor 
tropolitan 
Lanny tloss, kurio auksinis te
noras yra pažįstamas milijo
nams radijo ir kino mėgėjų, ry
toj koncertuos paskutinėj vasa
rinėj Fordo radijo valandoje, 
kuri bus girdima Chicagoj e per 
WBBM, 8 vai. vakaro.

Miss Steber savo debiutą 
operoje padarė pereitų mėtų 
Gruodžio mėn., bet nežiūrint to 
ttumpo laiko jau spėjo puikiai 
užsirekomenduoti kaipd viena 
iš daug žadančių Amerikos ope
ros sopranų. Rytojaus tadijo 
koncerte ji dainuos arija “Vie* 
ną gražią dieną” iš Puccini ope
ros “Madame Butterfly” ir Rei- 
chardt’o baladę “In the Time 
of Roses.”

Kitą Sekmadienį Simfonijos 
Koncertai

. VIilfiJA, BENDRAS NAMU 
darbas. Čūikf vfeta. Sąyęte kąttiba- 
F^š;, vbhiū. $15. Nėt jikia škąltbi.

LtatolH 3W. šaafate Ž-6.

NURSfi MERGINA prižiūrėti 2 
mokyklos mėrgalūs. Šavas kahiba- 
ryš, vonia. Yia daugiau šatriuinių. 
Gfera alga, 1161 Ė; 48th Št., Diėxei 
005b.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurams sprtubti. Lin
coln fron ahd Mėtai Cb., 6423 Sb. 
Wentworth Avehue.

RĖikAti^dA. A, įis
savaitei. Gėbfgė’s Cafė, 3465 Sb. 
Morgan S t. 

mJi, .ir....
KIS.

Darbini nkiį-Darhiriirikių Reikia

KAREIVIENĖKATRYNA
GyV. Rio Rondo, Texas.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 15 d., 2 vai. .popiet, 
1941 m., sulaukus pusės am
žiaus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Antaną, seserį Mary 
Lašėk ir jos šeimą, pussese
rę Gennie Butkus ir jos vy
tą Benediktą, Sophie Smith 
ir šeimą, švogerį Wm. J. Ka
reivą ir šeimą, Joną Karei
vą, švogerką Oną ir jos vyrą 
Mykolą Petraičius ir jų Šei
mą ir daug kitų giminių, 
draugų, ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas i. J. Zolp 
koplyčioje, 1646 West 46 
Street Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, rugsėjo 22 d., 
8:30 vai. ryto iš koplyčios į 
šv. Kryžiaus parąp. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. o iŠ ten įbus nulydėtą į 
Šv. KazkntoiK) kapihes.-d * * •

Visi a. a. Katrynos Karei- 
vienės giminės, draugai ir
pažįstami esat nuoširdžiai
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame: 
Vyras, Seserys, Pussesescfės, 
Švogerka ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai S. P. 
ir I. J. Zolp. Namų 
Yards 5350. ..

AUTOS—(TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ii* Ttokai Pardavimui

PAĖSlDttODA PONTIAC 1937 
mietų. 5 pasąžierių, 4 durų. Auto- 
mobiils pėrt«Lvytas nūb galo iki 
galo. Turi radio, šildytuvą, spot 
ūght, laikrodį, ir naujus seat co- 
Vers. Parduosiu už $350.00.

830 W. 35th St

PARDAVIMUI 1941 SPECIAL 
pėLuxe 4 durų PLYMOUTH, su 
šildytuvu. Tūri būt .parduotas grei
tai,

Kitfl Wairidra, VlCtory 1717.

46 rent

RElfottoASt FVitNi&iUOTAS 
kambatys, .žęnot&i porai arba pa
vieniam. Gali valgyti pasidaryti. 
3866 So, Wostėrn Avė. 2 aukštas.

mi
gy-

at-

Ross, kuris pradėjo 
kad užsidirbti pinigų 
advokato mokslo, pa-

Lanny 
dainuoti, 
baigimui 
tieks Wilsono “Two in Love”
ir Slrausso “Imperatoriaus Val- 
cą”. Miss Steber ir Ross duetu 
sudainuos VVilsono “Never Feel 
too Weary to Fray” ir Ameri
kos liaudies dainų popouri.

Pradedant kitu Sekmadieniu, 
Rugsėjo 28 d., Fordo radijo va
landoj žieinlni sezoną pradės 
Fordo simfonijos orkestrą. Pir
majam koncerte orkestrai diri
guos Sir Thomas Beecham, o 
solistu bus Lav/rencc Tibbett.

F. M. Stotis 
Pradės Veikti

Metinės Mirties Sukaktuvės

MATAUŠAS MALINAUSKAS 
persiskyrė 
22 dieną 
m , sulaukęs 47 m. 
gmęs Lietuvoje, 
?i*skr., c____
Paliko dideliame 
moterį Marijoną, 
Karzanauskaitę, 
Marijoną Sautkienę ir 
vyrą Juozapą, France > Kav- 
hill ir jos vyrą James, anūką 
Juozapą, brolį, brolienę ir jų 
šeimą ir kitus gimines.

Liūdnai atminčiai Mataušo 
Malinausko bus atidengtas 
paminklas 21 d. rugsėjo mėn. 
1941 m. 1:30 vai. popiet. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir .pažįstamus atsilankyti į 
paminklo atidengimą. Mes 
Tave, musų brangusis vyre ir 
tėve, niekuomet neužmirši- ’ 
me. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinant!

Moteris, Dukterys, Brolis, 
Žentai, Anūkas, Brolienė 

ir Giminės.

su šiuo pasauliu 
rugsėjo mėn. 1940 

amžiaus, 
Panevėžio 

Senamiesčio kaime, 
nubudime 
po tėvais 

2 dukteris, 
jos

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTL 
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Phone LAFAYETTE 5800 h 
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IDVFIKISLU VIJIMU Visas Pasauli 
■ Dalis.

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 SO. HALSTED ST. 

Tel. YARDS 7308

k
Pasaulio *

>4

WGN radijo stotis praneša, 
kad nuo Rugsėjo 21 d. pradės 
reguliariai veikti jos naujoji 
Freųuency Modulation stotis 
W59C. Freųuency Modulation 
yra vėliausios radijo patobuli
nimas, kuris garsą radijo ban
gomis perduoda originaliam 
skambėjime.

GIMIMAI
CHICAGOJE

BUYWIT, Frances; 903 Wėšl 
37th strcct, gimė rugsėjo 9, tė
vai: Francis ir Helen.

CHAPP, Frank M., 3301 So. 
Lowe Avenue, gimė rugsėjo 9, 
,ėvai: Melbournc ir Elėaiior.

JANULIS, Josėpll, 4005 
Brighton Place, gimė fugpiJčib 
28, levai: Louis ir Josephine.

STflELECKY, John P., 2832 
West Cermak Road, gimė rug
pjūčio 31, tėvai: John ir Phyllis.

Reikalauja
Perskirų '

Vera Horbdecki nuo Casimir
Horodecki

Stephanie Butkus niio John 
Butkus

MAINYKIT DABAR
KAI MES DAR TURIME ČERĄ 

PASIRINKIMĄ
Garahtudtų Vartotų Karų 

Žemomis Kainomis
i Plymouth Sedan .........
i Chevrolet Sedan .........
I Chrysler Sedan ...........

; Dodge Sedan ...........
De Soto Sedan ...........
Ford Sedati ............
Studebaker Sedan .......

• Plymouth Sedan ..-.......
i Packard Sedan ...........
Plymouth Sedah ...........

150 Kitų Pasirinkimui.

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTP

1143 Diversey
Atdėra vakarais ir sekmadieniais

1935
1935
1936
1935
1937
1937
1940
1939
1940
1941

$65 
65 

145 
135 
235 
195 
485

743

Johžte if Ptii bitėte Mbit ai
Seni gštubriftrfikfečihi, ifdtihš 

ir Peitbhėlč Moliai,’ 1916 
So. Canalport avė., šiandien 
ni savo 25 mėtų vedybinio 
venimo sukaktuves.

Sukaktis bus iškilmingai
žymėta puota, kuri įvyks Mo
lių namuose šį vakarą, 8 vai., 
ir kurion jie kviečia visuš drau
gus ir pažįstamus.

Moliai apsivedė 1916 metais 
Chicagojė ir visą laiką išgyve
no šiame mieste- Jie išaugino 
du sūntts, Pėttą ir Joną, ir duk
terį Josephine.

100 VAIKYNŲ IR MERGINŲ 
Amžiaus 17 iki 40. Nėra patyrimo 
ir apšvietos reikalavimų. Išmokite 
amatą .arba įvairų darbą. Samdy
tojai išmokins. Naktinis ar dienos 
darbas. Algos $15 iki $25. Visi dar
bai 8 valandas,5 . dienas. Garantuota

TRIANGLE AGENCY,
25 EAST JACKSON BLVD. 

Kimball Bldg.,' 13-tas Aukštas.

RENDAI FURNIŠIUOTAS kam
barys vyrui ar merginai. Gali ga
minti sau valgį. 7130 So. Maple- 
wood Avenue.

KAMBARYS RENDAI, .pas 2 Su
augusius, apšildomas. Kreipkitės 
vakarais. 3231 So. Emerald Avė., 
2-ras fronte.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Apsiveda Petronėlė
Dočkienė

SPAUSTUVEI 
REIKALINGAS

DARBININKAS, 
mokąs linotype ir rankų 
darbą. Tuoj atsiliepkite. 

Box 2521. 1739 So. Halsted St

RENDAI kambariai. Gali paren- 
duoti vieną arba du kambarius. $2 
į savaitę. -Jei norima — su valgiu. 
4740 S. Hėrmitagė, 2-ras užpakaly.

KAMBARYS RENDON, vienam 
ar dvifem vyrams, prie pavienio 
vyro. Gali vartoti ir virtuvę.

5923 So. Racine Avė.

Vedybinį leidimą Cook ap
skričio rūmuose išėmė lietuvė, 
Petronėlė Dočkienė, ir Antanas 
Boguslaw.

Busimoji jaunoji yra 59, 
jaunasis 71 metų amžiaus.

O

REIKALINGAS darbininkas resto
ranui ir tavfernai. Gyventi vietoj. 
Paliudymai.

;GEORGE’S CAĘE 
3465 So. Morgan

........................ *—■. ■ - - - ■

VAIKINAS,T 18-21, LENGVAM 
dirbtuvės darbui. 40c valandai pra
džiai. Blue Ribboh Casket Hard- 
ware Co., 2511 W. 18th St.

FORRĖNT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir malnotr 
namus, lotus, faunas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite: , .
PAUL M. SMITH & CO.

REAt ESTATE — LOANS- 
INSURANCE

4631 S: Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

MURO 6 FLATAI, ŠTYMO Šili
ma, ąžuolo trimas, 25 metų senu
mo, geros pajamos, kaina $10,000, 
3700 vakaruose, 1500 pietuose. Ma
tykite savininką 1730 N. Kedzie 
Avenue, Spaulding 4696.

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY

RENDUOJASI ŠTORAS su ta
vernos fikčeriais. Renda nedidelė. 
4 kambariai gyvenimui ir svetainė 
dėl parengimų. Atsišaukite. Savi
ninkas ant 2 lubų.

3259 Šo. Union Avė.

REAL EBTATfe FOR SALE 
Namai-žemfe Pardavimui

8 KAMBARIŲ NAMAS, 4 mieg- 
ruimiai, didelis atikas, gali būti 
vartojamas kaip Roommg House. 
$1000 cash, balansas išmokėjimais.

7712 So. Emerald Avė.
PARSIDUODA 10. FlATŲ nau

jas mūrinis namas. 2 po 5, 8 po 4 
5 kamb., beismontinis flatas, gara
žas. Mėnesinė renda $512. Kaina 
$23,500. Padarysime paskolą kiek 
reikės.

Naujas mūrinis keturflatis, 2 po 
po 5 it 2 po 4 kambarius, apšildo
mas. $200.00 rendos į mėnesį. Grei
tam pardavimui $12,800.

Mes dar turime mažų ir didelių 
namų—gerų pirkinių. Per mus nu
sipirksite pigiau, arba parduosite 
arba išmainysite savo namą geriau 
ir greičiau. Paskolas padarome. 
Teisingas patarnavimas.
CHARLES URNICH (URNIKIS) 

2500 West 63td St.
Telefę/nas PROspect 6025.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
• : Antone Boguslaw, 7.1, su Pet
ronėle Dočkįene, 59

Benjamin Jankauskas, 28, su
Sophie Seng, 25
Gauna
Perskiras

Antoinette Kavaliauskas nuo 
Raymond Kavaliauskas

Ėearl Suding nuo Henry Sūd- 
ing t

B

Vyrų Choras Rytoj
Keps Aviną
Jelfersono Miškuos

Rengia Smagų' Rūdbnihį 
Išvažiavimą

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras po dviejų mėnesių atosto
gų vėl pradėjo pamokas laiky
ti. Jos įvyksta kiekvieną sek
madienį kaip 10 vai. ryto, p. 
Neffo svetainėj, 2435 S. Lea
vitt St.

Ruošia Vėikalą
Mėgstanti dainą ir dailę esate 

kviečiami atvykti ir prisidėti 
prie Vyrų Choro. Dabar kaip 
tik laikas, nes tik pradedam 
mokintis didelį veikalą, “Vel
nias Išradėjas”.

. Išvažiavimas
Kadangi dabar vasara jau 

na prie pabaigos ir įvairus
61

reilgimai laūkuoše pasidarys ne
galimi, tad Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras atsisveikinimui su 
giria rengia draugišką ir links
mą išvažiavimą Jefferson miš
kuose ateinanti sekmadienį, 
rugsėjo 21 dieną.

Dėlei įvairumo bus iškeptas 
didelis avinas. Nbrthšidietiš p. 
Kičas, ekspertas tame darbe, 
yra užprašytas aviną kepti ir 
vaišini visus aisilankiugiiis į šį 
Vyrų Choro parengimą.

Bus Programas
; Apart Avirio, d^r bus grahiš 
programas ir įvairių žaismių.

PATYRĖ - O^VERYKŲ kirpėjai 
prie dailių ‘ūdos dirbinių. Morris, 
Mann, Reilly, 320 W. Adams.

BUSINESS—TO RENT 
, Bizniai Rendai

RENDON Taverna. Biznis pelnin
gas, išdirbtas. Savininkas apleidžia 
Chicagą. •

944 W. 35th PI.

Turi pirkėjus dviejų ir ketu
rių fialų. Jeigu norite par
duoti dabartine marketo kai
na, tai įrašykite pas mus.

PARDAVIMUI
Mes paėmėm į mainus taverną ir 

tris apartmentus. Norėdami sukelti 
cash, paaukosime binzį ir namą už 
$5,000.00.

3257 S. Emerald Avė. 2 Batų 
muro namas, 6—6 kambariai, karš
to vandens šilima. Antro aukšto 
renda $40 į mėnesį. Pirmas aukš
tas tuščias, gatavas užėmimui. Kai
na: $6,500.00.

MA£QUETTE park
10 apartmentų kampinis namas, 

2/5-ių 8/4-ių, elektrikiniai šaldy
tuvai ir pečiai. Rendos $415 į mė
nesį. Kaina: » $26,500.00. Įmokėti 
$8,000.00.

3 krautuvės ir 12 apartmentų. 
Rendos $6,000 į metus. Kaina: 
$25,000.00. $10,000.00 įmokėti.

54-ta ir Morgan, 5 apartmentai 
ir 1 krautuvė. Rendos $200 į mė
nesį. Kaina: $12,000.00.

Mes užrašome visokių rųšių a.p- 
draudą.

Perkame ir parduodame pirmus 
morgičius.

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY

953 W. 31st St.
Yards 0311

Atdara Sekmadieniais
S. SHIMKUS J. COSTELLO

2 FLATŲ MŪRAS, 6—6, 2 f uis 
našai, 2 karam garažas. Savininkas 
3611 N. Damen Avė.

REIKIA SUTVARKYTI TURTĄ 
Bargenas: 4 kambarių katedžius,

3 lotai, asbesto" gontai, 2 karam ga
ražas, arti 63 ir Mozart. $1,000 įmo
kėti, kaina $4,500.

Wojciechowsky and Brzezinski 
5209 S. Ashland Av. Prospect 9792.

PROVINCIJOS NAMAS, miesto 
patogumai. 7 kambarių modemus 
namas, 13 akrų geros žemės; 22 
mylios pietuose nuo 63rd Halsted; 
žemi taksai; Will • Co.; 2 blokai 
Dixie Highvyay. Kaina $7,950, % 
cash. Fredrick C. Wilkening, 62 E. 
16th St., Chicago Heights.

2 FL. PO 5 KAMB. medinis na
mas ant muro pamato. Pirmas fla
tas karštu vandeniu apšildomas, 
garažas ir kiti geri įrengimai. Kai
na tik $5500. Pašaukite Tel. PRO- 
spect 3140.

2 FL. PO 5 KAMB., 2 atskiri 
karštu vandeniu apšildymui boile
riai, 2 karų garažas ir lotas 30x126. 
Randasi ant Artėsian Avė. ir 71st 
St. Marąuette Parke.. Kaina $9700. 
Įmokėti $3500. Pašaukite Tel. 
PROspect 3140.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

200 AKRŲ ĮRENGTA pieno, gy
vulių farma. Bargeno kaina. G. 
Page, Brooklyn, Wis.

REIKALINGAS DARBININKAS, 
kuris supranta aptiekos (I5rug 
Store) darbą. Gali būti ir nere
gistruotas. Darbas ant. visados, mo
kestis geras. Rašykite 1603 Sheri- 
dan Road, North Chicago, III.

TAVERNA RENDAI bu svetaine 
ir flatu. 1709 So. Ruble St. Kreip
kitės: 2 aukštas fronte.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos, vidutinio amžiaus. 
Nuolatinis, dalbas, Gera alga. Neto
li Chicagos. Atsišaukite: A. Ųrban> 
6348 So/ Artėsian Avė’.i Chicago. 
--- . _  ------- — u-------- —« — 

PATYRŲ LATHE it Milling ma
šinos operuotojai. 1724 Walnut.

PARSIDUODA TAVERNAS, ge
roje vietoje, tarp dirbtuvių. Biz
nis gerai išdirbtas. Prieinama kai
na. 6818 So. Chicago Avė.

SUSIRINKIMAI

TAVERNA PARDAVIMUI. Gera 
vieta, arti teatro. Biznis gerai iš
dirbtas. Labai geras pirkinys, 6844 
So. Racine. Po 8:00 vakare.

KAMPINIS LOTAS, 50x125 
pat-daviinui Brightdių Pa£ke. 2 
aukštų murai;, 4;ir# 4 kamba
riai, 2 kambariai beismente. 
Gera viela. Greitam pardavi
mui kaina $7550.

McKinley Park pietų vaka
rų kampas, 36 ir Hoyne Avė., 
tuščias 50x125. Gerai 
trobesiui, parinktinė 
Greitam pardavimui 
tinkamą pasiūlymą.
Frank V. Zintak

4353 ARCHER AVĖ

ANIMALS^DUGS—BIRbS—PE1S 
Gyvuliai—Šunys—Paukščiai etc. 

K lt NOR!
Kanarkas, patinus ir pataites,

papūgas, lovebirds, taipgi visokių 
kitų rųšių paukščius.

New City Pet Shop 
5120 So. Ashland Avehue 

HEMlock 7673.
I ..H ................................................. . l.l.t Į...

tinka 
viela, 

priims

FUKNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDUODU alyvinį .pečių. Ma

žai vartotas, kaip naujas. Matyklt 
bile laiku. Pirmos lubos užpakaly, 
1819 So. Union Avė., Chicago, Ilf.

- - -  - ■ -
WHOLESALE FURNITURE

LIET. EX-MAINIERIŲ KLUBO 
susirinkimas įvyksta sekmad.j rug
sėjo 21 m., 1:30 v. popiet, C. Ūke
lio svet., 3436 S. LitUūhica Avė. 
Šiame sus-me svarbu dalyvauti, 
nes per vasaros sezoną nelaikėme 
susirinkimų. Narių tarpe buvo vi
sokių įvykių. Kviečiame visus at- 
silahkyti. -—Valdyba.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ POLIT. ir ‘PAŠ. KLUBAS 12 
Wardo laikys mėn. susirinkimą 
sekmadienį, rugsėjo 21, 1 vai. .po
piet, Hollywobd svet., 2417 Wėst 
43rd St. Paul į;.- Petraitis, rast.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ DFi-OS( , mėn. susirinkimas 
įvyks .pirmadienį, rūgšėjo 22 d., 
7:30'v. vak. Hdllyw0od salėj, 2417 
W. 43rd St..f> Viąi/,,-nariai prašomi 
pribūti ir naujų atsivesti. Visų 
buvimas yra svarbus, nes du mė
nesiu neturėjotn / sds-mų. Kurie 
užsilikę su mokestimiš, malohėkiie 
užsimokėti 50c. į metus.

—Oną < svirmickiene, rast.

Girdėjau, kad ir “Pirmyn” Cho
ras dalyvaus,: tad, žinoma, bus 
daug ir gražaus jūunimo. Jeffer
son miškai daugeliui jau žitib- 
mi.

Jeigu kas nežinote, tai dasi- 
gaukit iki Central ir Elston 
Avė., iš tėti Central Avė. du 
bloku į žiemius. Ir pirmas ne
didelis keliukas5 po dešinei į ry
tus, ir ten jau matysit išvažia
vimo vie^ą.

— Jei Lietus —
Jeigu pasitaikytų lietus at

einantį sekmadienį if į miškus 
negalima btfttį Važiuoti, tai vi
sos aviho RfepiHit* “apeigos”, 
prograniaS} ir šbftiai įvyks W. 
,N«ffo sVėt., 2435 š. Leavitt St.

Taigi įšiMiS’itil. A- V.

PARDAVIMUI MEAT MARKET 
ir Groserhė, elektrikinė fefrigera- 
cija. Šaukite Seeley 5713.

PARDAVIMUI BIZNIO LOTAS 
tarpe Rockwell ir Talman ant 69 
St. Informacijų reikalu šaukite Jo- 
seph Kancauski, 5907 S. Kolmar, 
PORtsmouth 9850.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
delicatešsen, pilnai įrengta. Gera 
vieta. Įsteigta .prieš 6 metus. 2859 
So. Lowe Avė.

PARSIDUODA RESTAURAN- 
TAS dirbtuvių dlstrikte. Renda 
$30. ir 3 1^mbariai pagyvenimui. 
Ilgas lysas. Kaina $750.

4945 So. Halsted St.

5 KAMBARIŲ BUNGALOW, už
darytas užpakalinis porčius. 2 di
deli kambariai, voninė atike. 3 
kambariai, vonia beismente. 30x200 
lot. Gyvuliai gali būti laikomi, jei
gu norima. Savininkas Anton Mi
kutis, 6125 So. Knox.

PROGATAVERNA
1 aukšto namas, krautuvė, taver

nos fikčeriai. 5 kambarių flatas už
pakaly, beismeritas, karšto vandens 
šilima, dirbtuvės skersai gatvę ir 
tik viena’taverna ant 51st St. tarp 
California ir Kedzie. 3111 W. 51št 
St. Norėdami informacijų matykite 
B. R. Pietkiewich, 2608 W. 47th St., 
Lafayette 1083.

PARDAVIMUI 6^ KAMBARIŲ 
bungalow. Furnaso šilima, 2 karam 
garažas, arti mokyklos, gera trans- 
portacija. 2312 N. Lowell.

PARDAVIMUI 2 APARTMENTŲ 
mūras, 6 ir 7 kambariai, karšto 
vandens šilima, 2 karam garažas, 
A-l stovy, puiki transportacija. Sa
vininkas. 3424 W. Monroe.

SALDAINIŲ, cigarų, Ice Cream, 
delikatesų, groserių ir kitokių reik
menų apylinkės krautuvė. Nėra 
konkurencijos. Renda $35, su gra
žiu flątų. Turi parduoti su paau
kojimu. $750 Už viską. 3300 North 
Wolcott, kampas School St (1900 
vakaruose).

NEPAPRASTAS PIRKINYS: 
Marų. Manor, modernus 10 fl. 2 po 4 
kambarius flatai, 2 .po 5 kambarius. 
Stokeris, table top pečiai, elėktri- 
kinė refrigeracija, kampinis namas. 
Daugiau informacijų norėdami 
kreipkitės E. Welling, Wm. T. Fle
ming and Co., 6322 So. Western 
Avenue. REPublic 2801.

PARSIDUODA tavern pigiai, ge
rai išdirbtas, oižhis, kampas, su 
kambariais gyvenimui, Renda pigi. 
Parduosiu už .pirmą pasiūlymą.

7301 South Peoria Street

PARDAVIMUI STORAS ir 5 fla
tai už $2,000.00. Renda $78.00 į 
mėnesį, šaukite BOUlevard 1116.

PARSIDUODA PEKARNĖ, arba 
mainysiu ant mažo namo. Gera 
vieta lietuviui kepėjui, šaukite: 
PROspeęt 2702. 2517 W. 71st St.

MARQUETTE PARKE 
parduosiu arba mainysiu į didesnį 
namą 2 po 4 kambarius mūrinį na
mą, Atsišaukite laišku. 1739 South 
Halsted St., Box 2552.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roje Vietoje, rehdos $30.00 mėnesy. 
Parduosiu už geriausią pasiūlymą.

7121 Sb. Halsted Št.

IŠLYGINTI PALIKIMĄ: 879 No. 
Paulina, muro namas, 6 flatai, 4— 
3*s 2—4’S Hanmann Realty Co., 805 
N. Clark, SUPėrior 1737.

PARDAVIMUI BUČĖRNĖ, cash 
biznis, trumpės .valandos, nėra 
kompęticijos. Tel. SAGinaw 8112.

SOUTH WE$T SIDE: jūsų ap
žiūrėjimui. 2 nauji po 5 kambarius 

5717-žl So. Nottihham Av. 
F. J. Klfeisilėr tnd Co., 2848 Wešt 
59th Št.

MOKĖDAMI CASH— 
už rakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar r/jykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė, 

Chicago, Ilk'“ Tel. REPublic 6051
- - - -- - -   uiti ■ i v

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

TURITE FISTULĄ ARBA PI
LĖS? Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą su 
stampa. H. K. Bergman, P. O. Box 
56, Chicago.

ŠCHObLS AND iNSTltŪČf

išmokit šių dienu aMatąi
Dėmesio, Vyrai ir Berniukai!

Ar ieškote gero darbo, didesnių; 
progų, daugiau pinigų, pastovaus 
darbo? Savam užtikrinimai išmoki
te welding, kaip amatą. Geras mo
kestis welderiams, šalis reikalauja 
welderių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai.

Pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname jus. šią mokykit) 
valdo ir operuoja patyręs vvelderis; 
Didėlis reikalavimas vvelderių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dalimis, kaip jum parankiau. Atsi
lankykite, telefonuokite ar rašykite 
NATIONAL WELD1NG SCtiOOL

5428 S. Ashland Avė.
Phone Prospect 0056

FINANCfe ANb LOANŠ 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokė]imate 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINOS 
and LOAN ASSOGIATION 

of CHICAGO. 
2202‘ W. Germak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš $1,000,000.00.
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SW1FTO KOMPANIJA PRALAIMĖJO
SVARBIĄ ALGU-VALANDU BYLA

Darbininkai Gali Atgauti Iki $4,000,000 
Algomis

GAISRAS NETOLI BOSTONO LAIVYNO YARDŲ PIRMADIENIO RYTĄ LAIDOJA TEXASE
MIRUSIĄ KOTRINA K AREIVIENĘ

Buvo Žmona Chicagiečiams Žinomo 
Antano Kareivos

Swifto bendrovė vakar pra
laimėjo labai svarbią bylą fede- 
raliame teisme Chicagos.

Teisėjas Igoe pripažino, kad 
Swiftas praeityje nusidėjo algų- 
valandų įstatymui. Jisai įsakė 
to įstatymo administracijai pa
ruošti draudimą, reikalaujantį, 
kad ateityje firma pritaikintų 
visiems savo darbininkams įsta
tymo paragrafus liečiančius al
gas.

Turi Gauti 1 >/2 Algos
Jie reikalauja, kad darbinin

kai už viršlaikį privalo gauti 
l>/2 reguliarės algos, o Svviftas 
jiems temokėjo reguliarę algą, 
aiškindamas, kad jo dirbtuvių 
darbininkai yra sezoniniai, to 
dėl įstatymas jiems nepritaiko 
mas.

Teismo nuosprendis paliečia 
apie 130,0.00 skerdyklų darbi
ninkų Amerikoj.

Apeliuos
Swifto bendrovė teismo nuo

sprendį apeliuos, bet jeigu ir 
vėl pralaimės, tai turės darbi
ninkams išmokėti iki $4,000,000 
užsilikusiomis viršlaikio algo
mis.

Šiaurės Pašvaistė
Ir Žavėjo Ir Baugino 
Chicagiečius
Beveik Visai Pakrikdė Telegra

fo ir Radio Susisiekimą.
Turbut dar nei karto 20-tam 

šimtmetyje dangus Chicagoje 
taip neatrodė kaip užvakar va
kare. Per tamsų, žVbigMė|ą 
dangaus skliautą buvo nusjarie- 
kę didžiuliai šviesos stulpai. Jie 
virpėjo ir nuolat mainė savo 
spalvą, nudažydami dangų tai 
žaliai, tai ružavai, fioletiniai tai 
\ėl geltonai.

Tai buvo įspūdingas ir tiesiog 
bauginantis šiaurės pašvaistės 
(aurora borealis) reginys, ku
ris daugelį chicagiečių visai ne
tikėtai užklupo. Kai kurie žmo
nės, nežinodami kas tas apsi
reiškimas danguje yra, nusigan
dę pranašavo pasaulio galą, “už
sirūstinusio Dievo” ženklą, kad 
baus žmoniją, etc.

“Karo” ženklas.
Didžiuma tvirtino, kad švie

sos danguje reiškia “karą”. 
Kaip lietuvių, taip ir amerikie
čių tautosakoje apie tai, rodos, 
yra ir padavimai.

Magnetinė Audra.
Šiaurės pašvaistės apsireiški

mas Chicagoje ir per visas vi- 
durvakarines valstijas buvo 
zultatas magnetinės audros 
mosferoje, kuri beveik visai 
paraližiavo telegrafo susisieki
mą, darkė radio programus ir 
trumpų bangų stotis visai pri
vertė programus nutraukti.

re- 
at- 
su-

Didelis Gaisras 
Saldainių Dirbtuvėj

Netikėtas gaisras vakar rytą 
kilo Confection, Ine., saldainių 
dirbtuvėje, 4614 Washington 
bulvaras. Ugnis labai greitai iš
siplėtė po visus dirbtuvės sky
rius ir ją turbut visai sunaiki
no. 200 darbininkų išsigelbėjo.

Apsaugos Bulves 
Nuo l’uvimo

Armour Institutas Chicagoje 
skelbia, kad jos mokslininkai 
išrado tam tikrą kaitinimo bū
dą, kuris sustiprina bulvių Žie
vę ir apsaugo jas nuo puvimo.

PARENGIMAI
/

ŠĮVAKAR
Jono Jenskio atsiminimo va

karėlis Jonistų salėje, 814 W. 
83rd street, 7 v.v. šokiai, pro
gramas ir užkandžiai.

Lietuvių Tautinės bažnyčios 
vakarėlis Mildos salėje, 3140 S. 
Halsted street, 7 v.v.

RYTOJ
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho

ro išvažiavimas Jefferson miš
kuose, Central ir ElstOn avenue. 
Keps aviną, bus programas, žais
mės, 
ras. 
nuo 
prie

Springvalleyiečių šeimyniškas 
“Basket” Piknikas, Willow 
West (Butcho) darže, 83rd ir 
Willow Springs Road. Kviečia
mi dalyvauti visi Chicagos lie
tuviai iš Spring Vallęy miesto. 
Taipgi bus pačių grupė spring
valleyiečių.

“Draugo” Rudeninis Piknikas, 
Sunset Parke, 135th ir Archer 
avenue.

Dalyvaus “Pirmyn” cho- 
(Vieta du blokai į šiaurę 
Central ir Elston kampo, 
Central avenue.

Konfiskavo 1,000 
Reisą Degtinės

Nuo liepos 1-inos valstijos 
gėrimų biuro agentai Cook ap
skrityje konfiskavo virš 1,000 
dėžių degtinės. Aiudininkai ne
buvo bonkas aprūpinę naujų 
taksų ženklais.

Vienoje Calumet City alinėje, 
$0 State Line, valstija užgrie
bė 106 dėžes.

Bando Panaikinti 
Trafiko Užsigru- 
dimą Rytais

Siūlo Dirbtuvėms Pakeisti 
Valandas

Kas rytais važiuoja į dar
bą, tas žino apie nepaprastą 
trafiko susigrūdimą , Chicagos 
gatvėse, ypač tose, kur eina gatr 
vekariai.

Kartais būna taip, kad gat- 
vekariai ir automobiliai slenka 
trūkčiodami, ir stodami kas ke
lias pėdas. Didžiausios trafiko 
betvarkės paprastai kyla prie 
didesnių kryžkelių.

Situacijai pataisyti miestas 
siūlo dirbtuvėms ir ofisams per
tvarkyti valandas taip, kad vie
nur darbininkai pradėtų dirbti 
vienu laiku, kitur kitu, trečiur 
vėl kitu, ir t.t.

Gatvekariąi Sužeidė 
Du žmones

Tarp dviejų gatvekarių prie 
Belden ir Pulaski vakar pakliu- 
vo keleivinis automobilis. Du 
jame važiavę vyrai buvo pavo
jingai sužeisti. Jie yra: Frank 
Thompson, superintendentas 
Curtis Industries dirbtuvėj, 23$ 
N. Pulaski, ir 26 m. Arthur Ru- 
dowicz, 1950 N. Central Park 
avė.

Gatvekarių keleiviai buvo 
smarkiai sukrėsti, bet išliko ne
sužeisti.

Plieno Pramoninin 
kė Paliko $800,000

Palikimų teismas Chicagoje 
patvirtino testamentą Bliss anc 
Laughlin plieno firmos steigė-House viešbutyje prasidėjo su- 
jo našlės, Mrs. Helen M. Bliss. važiavimas Amerikos (Scottish 
Ji paliko $800,000 turto seserei Rite) masonų. Dalyyauja labai 
ir broliui, Mrs. Willa Sanborn didelis skaičius delegatu, šis 
ir Warren F. Weck. suvažiavimas yra 129

i

. . , ' ACME-NAUJLENU Teiephoto
Ugniagesiai pila vandenį ant degančio sandėlio Charlestovvn, Mass., visai 

netoli svarbių Bostono Laivyno yardų. Gaisras buvo vienas iš didžiausių Bosto
ne per pastaruosius 10 'metų ir ugniagesiai negalėjo jo perv kelias valandas su
kontroliuoti. F

Kostumerių Gali 
Atsirasti Perdaug

Zuris Meilei į Talką.
Teisėjas, J. T. Zuris turi gra

žų daržą kuriame daug visokių 
gėlių, bet gali taip atsitikti, kad 
kostumerių gėlėms atsiras dau
giau, negu yra gėlių. Ir kaltas 
bus pats teis. Zuris.

Į jo teisiną buvo atvestas 33 
metų northsidietis Gus Janis, 
2631 Haddon. Policija užtiko jį 
skinantį gėles Humboldt Parke.

Norėjo “Meilę Parodyti”.
“Norėjau jas nunešti mergi

nai,” aiškinosi Janis. “Norėjau 
jai parodyti savo meilę, nes ji 
žada susižieduoti su kitu vaiki
nu. Bet krautuvės tada dar bu
vo uždarytos; buvo anksti, tai 
neradau kitos išeities.j Turėjau 
nueiti jas nusiskinti.”

Atsižvelgdamas į romantiškas 
reikalo aplinkybes, teisėjas Z u- 

.‘ris perspėjo Janis’ą, kad par
kuose negalima gėlių skinti. Ir 
pridūrė, kad jeigu jam taip la
bai reikia gėlių merginai laimė
ti, tai gali ateiti jų pasiskinti 
į mano daržą.

Jisai Janis’ą paliuosavo 
bausmęs.

nuo

Teisia 23-is Už 
Išviliojimą $832,709

Prieš federalį teisėją Igoe da
bar yra svarstoma byla, kelia
ma 23-ims chicagiečiams, ku
rie yra kaltinami išviliojimu 
$832,709 iš lengvatikių investo- 
rių.

Jie turėjo suorganizavę Man- 
ufacturers Research Institute, 
624 S. Michigan, ir kelias kitas 
bendroves, per kurias platino 
mašinas riešutams pardavinėti. 
Žadėjo didžiulius pelnus, kurie 
betgi neišdegė.

Finrfų prezidentas buvo 
nas Harold E. Taylor.

vie

Armija Užsakė 
$4,500,000
Kenuotų Daržovių

r-------------------■ n' f '

Armija vakar išdalino apie 
300 kontraktų maisto firmoms 
paruošti kareiviams 3,434,23J 
tuzinus kenų įvairių konser
vuotų daržovių. Viso kontraktai 
siekia $4,451,017.48.

Tai didžiausias maisto užsa
kymas Amerikos istorijoje.

Baltaveidžiai
Turi Nusileisti
Indėnams

Turi Jiems Palikti Bent 36 
Akrus.

1843 metais tuometinis U.'S. 
prezidentas Tyler atidarė Potta- 
vvatomie giminės indėnų vadui 
Che-Che-Pin-Qua 1,250 akrus 
žemės.

Indėno vado įpėdiniai toj že
mėj ikišiol gyveno. Bet Chica
gos miestas greitai augdamas 
turėjo laiks nuo laiko po dalį 
tos žemės nusavinti. Jos dabar 
yra likę .tik 36 akrai.
Gali Ten Gyventi Kol Numirs.' ('b-,

Chicagos miškų prezervo val
dyba norėjo ir likučius nusavin
ti, bet dvi vado' čhe-che-Pin- 
Qua pra-pra anūkės ėmė pro
testuoti ir užvedė bylą Chicagos 
apskričio teisme.’ .

Jos yra
Boettcher 
Wiiifers.

Teisėjas Noripoyle pripažino, 
kad jos turi teisę žemėj gyven
ti iki gyvos galvos. Jisai už
draudė miestui bandyti žemę 
nuo jų atimti.

67 m. Catherine 
ir 72 m. Francus

Valdžia Bara 
Plunksnakočių 
Firmą

TrachFederalės valdžios 
Commissibn šaukia Eversharp 
Ine., firmos viršininkus paaiš* 
kinti kuo pasiremdami jie gar
sina, kad tos bendrovės plunk
snakočiai “garaiifuoti, kad am
žinai bus geri”. Toks garsini
mas, sako valdžia, yra nepama
tuotas ir neteisingas.

Dideli “Mąži 
Vaikai” i:

Į Merchants | Lithographinp 
Co., raštinę, 321 S* Sangamor 
st., įsilaužė keli nežinomi pik
tadariai. Jie ilgai dirbo bandy 
darni atplėšti seifą. Kai 
;sigavo jo vidun rado 
$10.

Piktadarius, matyt, 
toks piktumas, kad po raštinę 
išmėtė visus firmos dokumen
tus ir juos sumindžiojo. Elgė
si “kaip maži vaikai, negavę sal
dainio,” paaiškino policija.

galiai 
tikta.

paėmė

MASONŲ
SUVAŽIAVIMAS

Vakar Chicagos Palmei

Geriau Tvarte, Negu 
Namie Su Uošviene
Adolfas Jozelis Neranda Vietos 

Galvą Priglausti.
Atsimenate Adolfą Jozelį, 

5554 South New Engiami ave
nue?

Keletą dienų atgal jisai krei
pėsi į teisiną, prašydamas pri
versti žmoną leisti jam gyventi 
savo name. Jisai skundėsi, kad 
kai jo uošvienė atsikraustė su 
duktere gyventi, tai jį iškraus
tė į tvartą.

Teisėjas Desort jo prašymą

Kitą dieną Jozelis vėl teisme 
buvo. Ne, jis aiškino, jis nebe
nori po vienų stogu, su uošvie
nė gyventi. .Jam geriau buvo 
tvarte.

Teisėjas Deso.t pirmadieni 
pradės svarstyti Jozelių 
bylą. Jis turi 11 vaikų 
kaip buvo ketvirtadienį 
ta).

divorso 
(ne 12, 
praneš-

$15.50 Pabaudos Už 
Muzikalę Sireną

Trafiko teismo teisėjas Gut- 
knėcht priteisė troko šoferį, 
loseph Radic’ą užsimokėti 
$15.50 pabaudos už “muzikalę” 
sireną, kurią turi užsidėjęs ant 
savo automobilio. Jisai tarnau
ja Quality Wet Wash bendro- 
zei, 448 W. 38th Street. Paspau
dus guzikiuką, sirena groja me
lodiją dainuškos apie tai “Kaip 
gražiai mes mokam skalbti.”

Policija yra uždraudus to
kias sirenas, nes jos perdidelį 
triukšmą kelia.

Nauji Darbai 
Kojinių 
Darbininkams
Parašiutų, Chemijos Dirbtuvėse

Valdžiai uždraudus šilkinių 
kojinių gamybą, didžiuma dar
bininkai kojinių audyklose at
sidūrė bedarbių eilėse.

Valstijos darbo biuras dakur 
jiems parūpina naujus darbus 
prie parašiutų inspekcijos, ii 
chemikalų gamybos. Sako, jų 
patyrimas tinka tokiose dirbtu
vėse.

Ieško Chicagietės 
Jai Turi $100,000

Palikimų teismas Chicagoje 
klausia žinių apie chicagiete 
Miss Elizabeth St. George Hun- 
tington. Neseniai mirė jos bro
lis, ir paliko jai apie $100,000 
turto. Kur moteriškė yra — 
nežinia. Spėja, kad ji gali būti 
okupuotoje Francuzijoje.

A. A. KOTRINA KAREIVIENĖ 
su šiuo pasauliu persiskyrė rug
sėjo 15 d. Velionė buvo žmona 
plačiai Chicagos lietuviams ži
nomo čia buvusio biznieriaus 
Antano Kareivos.

P-nai Kareivai šiuo sykiu gy
veno toli nuo Chicagos, netoli 
nuo Meksikos rubežiaus prie Rio 
Grande upės, Texas valstybėje, 
Rio Hondo apylinkėje. Ten a.a. 
Kotrina ir mirė.

Zolpio Koplyčioj
Laidojimui tapo pargabenta 

Chicagon ir randasi pašarvota 
graboriaus Zolpo koplyčioj, 1646 
W. 46th St. Pirmadienį, rugsė
jo 22 d. po gedulingų iškilmin
gų pamaldų šv. Kryžiaus baž
nyčioj bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Prieš apie du metu velionę 
buvo ištikęs paralyžius, dešinio
ji pusė jos buvo atimta. Bet 
laikui bėgant ji gerėjo, išrodė, 
kad pasveiks. Bet šiuo tarpu 
gavo antrą smūgį ir be žado 
pabuvus porą dienų mirė.

Foremanas McCormicke
Dabar pritinka priminti, kad 

velionės vyras p. Antanas Ka
reiva, yra senas ex-chicagietis. 
Chicagoj yra išgyvenęs nepil
nai 30 metų. Iš pradžios dirbo 
McCormicko dirbtuvėse ir ten 
išdirbo 11 metų. Darbas gerai 
sekėsi ir buvo dasivaręs iki 
foremano. Bet vėliau p. A. Ka 
rei’va sumanė stoti j bizni u 
Towh of Lake įsitaisė maliavų 
ir geležinių daiktų (hardware) 
krautuvę.

Dirbo Visuomenei
P-nas A. Kareiva nuo save 

jaunų dienų mėgo visuomeninį 
darbą. Darbavosi prie šv. Kry
žiaus parapijos, buvo veikliu 
nariu daugelio draugijų, veikė 
ir rėmė visokius visuomeniškus 
ir lietuvių tautiškus darbus. 
Tiems reikalams nesigailėjo ne 
vien savo darbo, o ir stambių 
aukų. Per tai p. Kareiva įsigi
jo daug draugų, pažįstamų ii 
gero velijančių kaimynų. Todėl 
biznyje susilaukė širdingos pa
ramos.

Iš savo pusės p. Kareiva sa 
vo biznio šaką gerai, žinojo, ii 
visiems savo kostumeriams 
prietelingai patarnavo. Tai biz 
nis visą laiką gerai sekėsi.

Texas 11 Metų
Prieš apie 11 metų p. Karei

va sumanė išeiti iš biznio ii 
susirasti ramesnio gyvenimo 
Sumanė apsigyventi pietiniame 
krašte, Texas valstybėje. Todė 
Meksikos parubežyje pirko di
delę farmą su dideliu sodu, kui 
auga pietinių kraštų vaisiai 
kaip va orendžiai, lemonai 
grapefruitai ir tt. Kaip sėkmin
gas p. Kareiva buvo Chicago.]. 
taip sėkmingas jis buvo ir uk- 
vedystėje. Jis savo apylinkėje 
yra stambiausias ir sėkmingiau
sias ūkvedys.

Mirė Du Sūnus, Duktė
Bet ne visose gyvenimo ša 

koše p. Kareiva buvo sėkmin
gas. Ne sykį jo šeimyną be lai
ko aplankė mirtis. Jaunose die 
nose mirė jo sūnūs Algirdas 
O kai apsigyveno pietuose, ta 
nepraslinkus nei metams mirt 
jo duktė Sofija, kuri buvo su 
laukus 16 metų. Vėliau po to 
daug maž trims mėnesiams pra 
slinkus, mirė sūnūs Edvardas 
kurs buvo sulaukęs 23 meti 
amžiaus. Abu buvo pargabent 
laidojimui Chicagon ir dabar, ii 
sisi šv. Kazimiero kapinėse.

P-nas Antanas Kareiva Chi 
cagoj turi brolį Wm. J. Karei 
vą, 4644 So. Paulina St. Jis yrr 
sėkmingas biznierius, uolus vi 
suomenės veikėjas ir plačiai vi

soj Chicagoj žinomas. Jis turi 
sūrių, sviesto ir kiaušinių “ol- 
selį”.

Kviečia Į Laidotuves
Dabar p. Antanas Kareiva 

kartu su savo broliu Wm. J. 
Kareiva ir broliene Elena savo 
skaitlingus gimines, pažįstamus 
ir prietelius širdingai kviečia 
dalyvauti a.a. Kotrinos laidotu
vėse, už ką išanksto taria di
delį ačių.

VAKAR CHICAGOJE
O Sunaus akyvaizdoje plėši

kai skaudžiai sumušė biznierius 
Louis Sandack’us, ir atėmė nuo 
jų $4,500 brangenybėmis. Api
plėšimas įvyko prie jų .namų, 
ad. 643 W. 62nd street.

• Gaisras padarė $7,000 nuo
stolių Square Deal Furniture 
Company sandėlyj, 617 E. 47th 
street. Gaisrininkų dept. daro 
tyrinėjimą.

• Autobusų bendrovė vakar 
paleido apyvarton 25-is naujus 
autobusus. Viso dabar operuo
ja 518 mašinas. Dalis jų vieno 
aukšto, dalis dviejų.

• Dėdami centą prie cento 
chicagiečiai Ralph Suerth’ai, 
10719 Avenue O., sutaupė ke
liolika dolerių apmokėti gimdy
mo išlaidas kūdikio, kurio Su- 
erth’ienė laukia gruodžio mūn. 
įsilaužę į jų butą vagys pini
gus pasigrobė.

• Už moterų užpuldinėjimą
teisman traukiamas 24 metų 
chicagietis, George Borko, 1531 
N. Wieland avęhue. Jisai buvo 
suimtas rūgp. 31, WilloVV 
Springsuose. 4

• I * i '

Teisinga Moteriškė, 
Mrs. May Yucius

BRIDGEPORT.—Rugsėjo 16, 
apie 2-trą valandą ryto, 63-čios 
gatvės gatvekaryje kas tai pa
metė sumą pinigų. Juos atrado 
Mrs. May Yucius, gyvenanti 
adresu 3551 South Union ave
nue. Ji radinį sugražins, jei as
muo, kuris pinigus pametė, at
sišauks paduotu adresu.

Atnaujina Pilietybės 
Pamokas Brighton 
Parke

Įvyks Shulmistro Raštinėj, 
Pradedant Trečiadieniu

Kad palengvinti lietuviams 
išsiimti pilietybės popierius' ir 
tapti Amerikos piliečiais, vėl 
pradedamos pilietybės pamokos 
Shulmistras Realty Company 
ofise, 4016 S. Archer avenue, 
trečiadienį, rugsėjo 24 d., kaip 
7:00 vai. vak.

Visi nepiliečiai yra kviečiami 
.ankytis į šias pamokas, nes bus 
mokinami apie Amerikos val- 
ižią ir lavinami atsakyti į tam 
cikrus klausimus, kurie yra 
klausiami pirm negu gauni pi- 
ietybės popierius.

Anglų Kalbos Pamokos
Į viršminėtas pamokas atsi- 

ankys žymus advokatai ir ki- 
;i, kurie įdomiai pakalbės ne- 
piliečiams apie Amerikos val
džią.

Pamokos lavinimui lietuvių 
.kaityti ir rašyti anglų kalboj 
pus laikomos šiame ofise kas 
penktadienio vakarą, kaip 7:00 
/ai.

Pamokos bus nemokamos.
(Sp.)




