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’abėgusi iš Čeko-Slovakijoš Moteris Nusižudėi
IŠŠOKO PER CONGRESS KOTELIO LANGĄ, 

LAIKYDAMA RANKOSE DU SUNU
/ --- ------- - 'L _ _ ~ l

Bijojo sugrąžinimo į Čeko-Slovakiją
CHICAGO, rugp. 4. — Prieš 

tris savaites Chicagon atvyko 
iš buvusio Čeko-Slovakijos Lan,. 
gėrių šeimyna: vyras, žmona, 
du sūnus — vyresnysis Kari 
Tommy, 6 metų, ir jaunesny
sis Jan Michael, 4 metų.

Tai buvo žydų šeima. Praei
ty, pirm negu Hitleris sudras
kė Čeko-Slovakiją, ji buvo pra
sisiekusi šeima. Langerio biz
nis Prahoje buvo vertinamas į 
$1,500,000.

Bet Prahą okupavo naciai. 
Langeriams grūmojo persekio
jimas, turto konfiskavimas ir 
panieka. Jie likvidavo savo biz
nį, pavedė jį seniesiems firmos

vo Langerį apie įvykį. Polici
ninkai atsistojo prie lango, kad 
jis nepasektų šeimos pavyz
džiu.

Pritrenktas nelaimės, Langer 
kurį laiką nepajėgė susivokti. 
Paskui tarė: “Rytoj aš.“ Ir 
tas jo “rytoj aš” imamas rim
tai. Manoma, tuo ar kitu budu 
Langer mėgins pasivyti savo 
šeimą — žmoną ir du sūnūs.

Koronerio teismas išne
šė sprendimą: “Moteris nu
sižudė, laikinai pamišusi dėl rū
pesčių ir persekiojimų, priver
sta apleisti namus Čeko-Slova- 
kijoj.” Kai dėl vaikų mirties, 
tai teismas pareiškė: “Už-

ŠVENTOSIOS UOSTAS — nepriklausęrpos Lietuvos ateities -Vartai į pasaulį. — Vaizde
lyje matomi pietinis ir molai. Pietinis molas jau yra nutiestas giliai į jurą ir iš tos
pusės nebėra pavojaus, kad uostą smėlis užneštų. Greitu laiku pradedamas tęsti ir šiaurinis 
molas. Uostas nuolat gilinamas ir nedideli laivai jau šiandien gali įplaukti. Kaip žinoma, su

SUSITARĖ GENERAL MOTORS 
STREIKĄ UŽBAIGTI * f

ŠEŠTADIENĮ STREIKIERIAI NUBALSUOS, 
AR PRIIMTI SUTARTĮ

samdiniams. Iš realizuotų pini
gų dar teko sumokėti vienam 
naciui $35,000, kad jis leistų 
jiems išvažiuoti. Langeriams 
beliko apie $7,000. Visgi tai 
buvo kur kas daugiau nei ki
ti pabėgėliai kad turi....

Chicagoje ketvirtadienį po
piet, apie 5 valandą, j Congress 
viešbutį įėjo moteris su dviem 
vaikučiais. Pasakė* norinti gau
ti kambarį- J* gava 13-me auk
šte. Pasisamdžiusi kambarį, 
moteris 7 vai. vakare su vai
kais išėjo. Sugrįžo po dešimtos. 
Pasakė, kad vaikai pavargę, 
nori miego.

Apie vidurnaktį iš Congress 
viešbučio 13-to aukšto nušoko 
į Michigan avenue moteris, lai
kydama glėby du vaikučius. 
Moteris ir vaikai žuvo. Vaikai, 
kai pribėgo policininkas, dar 
kvėpavę, bet ligoninėje nusta
tyta, kad jie nebegyvi.

Tai buvo p-nia Langer ir jos 
du sūnus — Kari Tommy ir 
Jan Michael.

Viešbuty surasta kraujo. Mo
teris, pirm negu nušoko, per- 
sipiovė rankų gįsles. Viena lo
va buvo sujaukta. Manoma, 
vaikai buvo užmigę ir motina 
pasiėmė juos pusiau mieguis
tus paskutiniam žingsniui.

Policija surado telefono nu
merį, užrašytą ant vieno vai
ko paveikslo. Tai buvo telefo
nas buto adresu 1627 Hum- 
boldt, beismante. Surado ir žu
vusios šeimos vyrą ir tėvą.

Nieko nesakydami policinin
kai atvežė Langerį į vidurmies- 
tj. Langer nesipriešino, jis tik 
prašė leisti jo draugui Eric 
Isenui ir studentui Cervenka 
važiuoti kartu, žinoma, policija 
leido.

Faktinai policija dėkinga bu
vo, kad Isen ir Cervenka va
žiavo kartu. Daug ruščių įvy
kių matę, kieti Chicagos poli
cininkai neturėjo širdies paša, 
kyti Langeriui, kas atsitiko su 
jo šeima. Cervenka painforma-

mušti, juos numetus motinai, 
kuri buvo laikinai pamišusi.”

Koronerio kvotimuose penk
tadienį Langer davė paaiškini
mų. Moteris krimtosi, kadan
gi * nežinojo kur galės apsigy 
venti. Bijojo, kad šeima bus 
sugrąžinta į Čeko-Slovakiją, 
krimtosi dėl kūdikių likimo. 
Kalbėjo apie saužudystę, kurioj 
ir vaikus ketino pasiimti. Mat, 
Jungt. -Valstijose'' Langeriaips, 
buvo leista tik ‘ 6 mėnesius bū
ti-

Klausinėjamas tiesiogiai, ar 
dėl *jo nelaimės nacių įsiverži
mas Čekoslo’vakijon yra kaltas, 
Langer neatsakė. Jo advokatas 
Oplatka paaiškino, kad Čeko
slovakijoj pasilieka Langerio 
giminių, ir neatsargus jo pa
reiškimai gresia pavojum gi
minėms.

Čekai, ryšium su Langerio 
nelaime, aiškina: “Čikagą su
jaudino Langerių tragedija. 
Tokių tragedijų Čeko-Slovaki • 
joj, po nacių įsibriovimo, nuo
lat pasitaiko.”

Gal teks pasiųsti Bri
tanijos laivyną

Į rytus
LONDONAS, Anglija, rugp. 

4. — Kalbėdamas atstovų rū
mams penktadienį premjeras 
Chamberlain pareiškė, kad kar
tais jo kraujas verda, kai jis 
skaito pranešimus apie įvykius 
Kinijoj, kur japonai varo va
jų prieš britus. Tačiau Brita
nijai tenka gyvenimo raidą ar
čiau prie namų daboti ir to
dėl ginčai su Japonija reikalau
ja kantrybės.

šiandien Ęritanijos laivynas 
tolimuose rytuose yra menkes
nis nei Japonijos. Vienok, pa
reiškė Chamberlain, gali susi
daryti padėtis, kuri reikalaus 
pasiųsti britų laivyną į toli
muosius rytus.

uostu sparčiai auga ir šventosios miestas, 'kurs žada virsti grynai lietuvišku pajūrio žvejybos, 
prekybos ir pramonės centru. . 'į

Japonijos ambasa
doriai tariasi dėl 
pakto su dikta

toriais
ROMA, Italija, rugp. 4. — 

Jungt. „yąl&tįjbs^paškfelbe, kad 
qs nori panaikinti prekybos 

ir navigavimo sutartį su Japo
nija. Kitas dalykas: britų ir 
Prancūzų karinės misijos vyk
sta Rusijon britų-francuzų-rusų 
sąjungos interesuose.

šitiems įvykiams atsverti Ja- 
ponijos ambasadoriai Romai ir 
Berlynui laiko Italijoj konfe
renciją, kurios tikslas yra ap
svarstyti karinę Japonijos su
tartį su Mussoliniu ir Hitle
riu. “'5 '

'■ •. ■ ■’ ' ' ' ■ * 
Kinai ruošiasi pulti
japonus Nanking- 

Shanghai srity
SHANGHAI, Kinija, rugp. 

4. — Japonai okupavo Shang- 
hajaus-Nankingo sritį pirmai
siais karo su kinais mėnesiais. 
Tačiau toj srity visą laiką bu
vo veiklios kinų partizanų jė
gos. O dabar, pranešama, di
delės taip partizanų, kaip ir 
reguliarios kinų kariuomenės 
jėgos organizuojamos naujoms 
atakoms prieš japonų kontro
liuojamus geležinkelius, arsena-

-......... .. ------------—

Moody Moliai- dar 
tebeskrenda

» », v " V ‘ ■

SPRINGFIĘLD, III., rugp. 4. 
— Pereitą antradienį, 6:43 vai. 
popiet, broliai Huntęr ir Hum- 
phrey Moody; p ag buvo išsilai
kę ore lengvuoju lėktuvu, 218 
valandų ir 43 minutes. Jie pa
siekė pirmesnį ilgumo skraidy 
mo lengvaisiais < lėktuvais re-. 
<ordą. Penktadienį jie dar te- 
jeskrido. r

Moody brolių tikslas yra iš
silaikyti ore 635 valandas. Toks 
yra pirmesnis rekordas išsilai
kymo ore, skrendant1 sunkiuo
ju, lėktuvu.

Metė bombas į fran- 
cuzų ir vokiečių kon

sulatus
CHUNGKING, Kinija, rugp. 

4. — Penktadienį japonų lėk
tuvai mėtė bombas į šią Kini
jos sostinę. Keletas japonų 
bombų numesta arti francuzų 
ir vokiečių konsulatų. Sprogi
mas išbarstė konsulatų langas 
ir bombų atskalos apdraskė 
pastatų lubas.

Bomba sužalojo “The New 
York Times” korespondento 
Tillmano rezidenciją. Keletą ki
tų Jungt. Valstijų piliečių na
mų bombos padegė.

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

Vokietijos / armijoj 
pasieks 2,250,000

Giedra; lengvi ir vidutinio 
stiprumo vakarų vėjai; saulė 
teka 5:46 v. r., leidžiasi 8:06 
vai. vak.

lūs ir Japonijos, kariuomenės 
bazes.

Japonai net šitoje, pirmiau
sia okupuotoje srity užkariavo 
tik tam tikrus centrus, o apy
linkių esančių toliau nuo tų 
centrų neįveikė. Todėl jose kon
centruojasi vis naujos kinų pa
jėgos ir neduoda įsiveržėliams 
ramumo.

Ispanijos fašistams 
suteikta daug galios 

A./ /\ •

vyrų
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

4. — Vis nauji tūkstančiai Vo • 
kietijos kariuomenės rezervų 
imami manevrams. Apie 9 d. 
rugsėjo nacių armija manev
ruose sieksianti 2,250,000 vy- 
ry-

BURGOS, Ispanija, rugp. 4. 
— Vyriausybė išleido penkta
dienį įsakymus, kurie suteikia 
^plačios galios falangistų parti
jai. Falangistai tai Ispani 
jos fašistai. Nauji įsakymai in
terpretuojami kaipo fašistu lai
mėjimas kovoje su monarchis- 
tais.

Niekuomet negirdė
jo komunistus kal
bant apie revoliuciją

SAN FRANCISCO, CaL, rug- 
piučio 4. — Pereitą ketvirta
dienį /Harry Bridges deportavi
mo byloje pats Bridges liudijo, 
kad jis niekuomet negirdėjo 
komunistus agituojant, jogei 
reikia nuversti Jungt. Valstijų 
valdžią spėka. Jis pats komu
nistams praeity nepriklausęs ir 
dabar nepriklausąs.

WASHJNGTON, D. C., rugp. 
4. — Jungt. Valstijų senatas 
penktadienį 40-inis balsų prieš 
31 atmetė įnešimą mokėti WPA 
ainatninkams stąndartines ai- 
įgas (prevailing wa#es), kokias 
gauna tų amatų darbininkai 
privačioje samdoje.

Įsakė General Mo
tors korporacijai su
laikyti šnipinėjimą

WASHINGTON, D. C., rugp. 
4. — Nacionalinė Darbo San
tykių4 Taryba pepktądięnį. įsa
kė General Motors- korporaci
jai paliauti šnipinėjimą, ką vei- 
,kia jos samdiniai. Korporaci
jai taipgi įsakyta likviduoti 
Dclco-Remy Employes Associa- 
tion, kuri yra kompanijos uni
ja miestely Anderson, Indiana 
valstijoje. . . .

’ . *** .1, i ■ ‘ .

Tiria sargybinių ir 
streiklaužių žygius 

I

GREEN MOUNTAIN DAM, 
Colo., rugp. 4. — Colorado val
stijos milicija penktadienį pa
truliavo šią apylinkę, kurioj 
sargybiniai ir streiklaužiai už
puolė streikierius. Užpuolime 
septyni žmonės buvo sužeisti. 
Jungt. Valstijų apskrities pro
kuroras, Thomas J. Morrisey, 
gavo Washingtono įsakymą iš
tirti įvykį ir suteikti informa
cijų apie jį Teisingumo Depar
tamentui.

Dalykas pats už save 
kalba — sako prez.

Rooseveltas
WASHINGTON, D. C., rugp. 

4. — Atstovų rūmai atmetė 
prez. Roosevelto programą duo
ti paskolų įvairiems projek
tams, suma $3,800,000,000, ku
rie ilgainiui apsimokėtų ir ku
rie suteiktų šimtams tūkstan
čių darbininkų darbo.

Klausinėjamas spaudos at
stovų apie atmetimą jo pro
gramos, prezidentas Roosevel
tas penktadienį pasakė: Daly
kas pats už save kalba.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 4. —■ Asmenys keliaują 
per Sibirą einančiu geležinke • 
liu praneša, kad daug rusų 
kariuomenėš siunčiama rytų 
link, Mandžurijos pasienin, ku
rią kontroliuoja japonai. Trau
kiniai vežą privačią publiką 
dažnai sulaikomi tikslu pralei
sti traukinius vežančius kariuo
menę. I «

DETROIT, Mich., rugp. 4. — 
Anksti penktadienio "rytą auto
mobilių darbininkų unijos ir 
General Motors atstovai pada
rė sutartį, kuri, tikimasi, už
baigs korporacijos įmonėse 
streiką.

Streikavo 7,600 amatninkų, \
automobilių modelių dirbėjų. 
Tačiau streikas lietė daugiau 
nei 100,000 gamybos darbinin
kų, nes jis sulaikė naujų 1940 
metų modelių produkciją.

Sutarties sąlygos penktadie • 
nį nepaskelbtos. Jos pirma bus 
paduotos streikieriams nubal
suoti. Balsavimas įvyks šešta
dienį.

Tačiau neoficialus paaiškini
mai duoda suprasti, kad unija 
— C.I.O. dalis — streiką lai
mėjo, nors - ir padarė nuolaidų 
korporacijai. Pavyzdžiui, bus 
pakeltos streikierių algos de
šimčia ęentų valandai.

Korporacija sutikusi kitam, 
daug svarbesniam reikalavimui. 
General Motors mekanikams, 
samdomiems naujų modelių dar

bui, kai kada tekdavo dirbti 
tik po porą-trcjetą mėnesių per 
metus. Naujoji sutartis reika
lauja, kad korporacija garan
tuotų jiems po 1,260 valandų 
arba po pusaštunto mėnesio 
per metus. Jeigu jie gaus dar
bo po 1,260 valandų per me
tus, tai vidutiniai jų algos 
sieks kas savaitė po $30 per 
visus metus.

Svarbus organizacijos atžvil
giu laimėjimas yra tas, kad 
General Motors sutiko pripa
žinti Thomaso vadovaujamą 
uniją kaipo . darbininkų repre- 
zentuotoją 41-noje įmonėje. Ki
tose 11-koje įmonių, kuriose 
yra ir Homer Martino organi
zacijos atstovybė, padėtis pa
siliks kaip buvusi, iki Darbo 
Tarybos paskirti balsavimai 
nustatys, kokiai organizacijai 
dauguma darbininkų nori pri
klausyti.

Kita vertus, unijos atstovai 
davė stiprius prižadus slopinti 
neautorizuotus streikus (wild- 
cat strikes).

Naciai stato panto- 
ninį tiltą j Rytų 

Prūsiją
DANCIGAS, rugp. 4. — Dan

cigo vyriausybė paskelbė, kad 
jau pabaigtas statyti pantoni
nis tiltas per Vistulą, kuri ski
ria Dancigą nuo Rytų Prūsijos. 
Belieka tiltą tik įrengti.

(Tai bus vienintelis tiltas jun
giąs Dancigą su Rytų Prūsija. 
Ryšium su šituo pranešimu 
prisimenama pereitą antradie
nį pareikštas . nacių grūmoji
mas, kad jie nebežiūrės nusta
tytų Dancigui rubežių.

Iš Lietuvos
KAUNAS. •— Centralinio Sta

tistikos Biuro duomenimis Lie
tuvos užsienio prekyba per pir
mą pusmetį buvc aktyvi. Bir
želio mėn. išvežimas siekė 18,- 
38 mil. Lt, o įvežimas 18,40 
mil. Lt. Tuo budu prekybos ba
lansas birželio mėn. buvo 0,02 
Lt pasyvus. Palyginus su ge
gužės mėn., birželio mėn. išve
žimas yra padidėjęs 2,5 mil. Lt. 
Įvežimas, palyginus su praėju
siu mėn., padidėjo 1,2 mil. Lt, 
Per š.m. pirmuosius šešis mė
nesius bendra išvežimo verte 
sudarė 107,2 mil. Lt, o įvežimo 
92,6 mil. Lt ir balanso aktyvas 
pasiekė 14,6 mil. Lt.

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

PASKELBTAS NAUJAS LIE
TUVOS PILIETYBĖS 

ĮSTATYMAS.

KAUNAS, rugpiučio 1 d. — 
šiomis dienomis Valstybės Pre
zidentas paskelbė naują Lietu
vos pilietybės įstatymą.

DARBO TALKOJE DIRBA 
ŽYMIŲ ASMENŲ.

KAUNAS, rugpiučio 1 d. - 
šventosios geležinkelio statyba 
sparčiai progresuoja. Darbo 
Talkoje dirba eilė žymių asme
nų, kaip Vidaus Reikalų Vice
ministras Barkauskas, buvęs 
Kauno Burmistras Graudokas, 
pulkininkas Lesauskiš, Panevė
žio Apskrities Viršininkas Šle
petys ir kiti. Darbo Talkos idė
ja entuziastingai prigija.

WASHINGTON, D. C. — 
Lietuvos Pasiuntinybės žinio
mis Lietuvos Vyriausybe trum
pu laiku ketina paskirti J. A. 
Valst. du garbės konsulus: vie
ną Californijoje, kitą Bostone. 
Garbės Konsulai (Honorary 
Oonsuls) skaitytųsi Lietuvos 
esamų konsularinių įstaigų J. 
A. V.: konsulato Čikagoje ir 
Generalinio Konsulato New 
Yorke bendradarbiais.

KAUNAS. — Kauno preky
bos mokyklos direktorius J. 
Kiaunis liepos 18 d. išVyko į 
Amerikos Jungtines Valstybes. 
Jis ten išbus apie pusantro 
mėn., susipažins su amatų ir 
prekybos mokyklomis, lietuvių 
kulturiniu ir ekonominiu gyve
nimu. Kartu su savim jis iš
sivežė kultūrinę filmą apie Lie
tuvą, kurią parodys Amerikos 
lietuviams. Filmoje daug gra
žių Lietuvos vaizdų ir budini- 
gų valstybinio gyvenimo pažan
gos reiškinių. I

----- 1 ’

Rugpiučio Mėn.

Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
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Seimo Prezidiumui, 
Kariuomenės Vadui 
Savanorių ir Šaulių S-goms

gas, kurie telks visus Liet, pa
triotus tautos laisvei ir egzisten
cijai apsaugoti, kurie įgyven
dins visų Liet, gyventojų karš
čiausius vienybes troškimus ir 
kurie leis kiekvienam Liet, pi
liečiui pasijusti esant pilnatei-

LIETUVIŲ DIENAI

Gyvename metą, kai tautos ir 
valstybės viena po kitos krinta 
siautėjančių agresorių aukotais. siu sunumi savosios šalies. Di-

Dabar mirtinas agresijos pa-’deli pavojai grąso musų teyy- 
vojus visu smarkumu užgulė 
tėvynę. Klaipėda užgrobta, bei 
lai lik pirmas agresoriaus žing
snis jo užmačiose užgrobti visą 
musų kraštą.

Maža piktintis ir sielotis. Rei
kia veikli, veikti ir veikli.

Mes jungiame tad savo balsą 
prie visų tų, kurie reikalauja 
kuo greičiausia organizuoti pa- 
s priešinimą agresijai ir tam su
burti į vieningą Lietuvos gyni
mo frontą visas patriot nes ša
lies jėgas, izoliuojant to fronto 
sudarymą kliudančius elemen
tus bei skelbiant gr.ežtą ir veik
smingą kovą agresoriaus nau
dai krašto viduje veikiantiems 
išdavikams, ir ĮS'jang i į tų val
stybių gretas, kurios telkiasi gy
nimais! nuo agresijos.

Karštai mylėdami savo gim
tinę ir būdami pasirengę vi
soms aukoms jos nepriklauso
mybei apginti, mes dar karia 
pareiškiame savo nepalaužiami 
pasiryžimą su ginklu rankoje 
stoti prieš visus musų krašto 
nepriklausomyl ės priežus,

nei. Tarpt. Liet, padėtis yra 
suoki ir netikra. Mes tai su
prantame. Bet mes žinome, kad 
musų krašto žmonės nenuleis 
rankų nepasiduos apatijai ir be
viltiškumui, kuriuos skiepija 
musų krašte veikią išdavikai, 
svetimos šalies samdiniai. Mes 
tikimės, kad naujoji vyriausy
bė, entuziastingai visos Lietu
vos sulikta, bus josios karštų 
norų bei troškimų vykintoja.

Žinodami, kad tiktai lygus 
visų srovių, stovinčių už Lietu
vos nepriklausomybę, traktavi
mas, įgalins sudaryti viso kraš- 

* to vienybės frontą, mes kreipia
mės į T., Pone min. Pirm., kar
tu ir į visą vyriausybę, kad vie
nybės fronto sudarymo vardan 
butų išleistas visiems politkali
niams, pasiryžusiems ginti Liet, 
nepriklausomybę, amnestijos į- 
statymas, kuris grąžintų jiems 
ne tik laisvę, bet ir visas pilie
tines ir politines teises.

Linkime naująjai vyriausybei 
kuo geriausios kloties tautos 
vienijimo ir Liet, gynimo da|’- 
be.

Ncw Yorko Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Dienos Komitetas, 
rūpindamasis Lietuvių Dienos, 
įvyksiančios šių metų rugsėjo 
10 d 
giliai tikėdamas, kad tinkamas 
jos įvykdymas aukštai pakeis 
lietuvių išęivijos vardą visoj3 
Amerikoje, nUoŠh tižiai kviečia 
.r prašo i as amvr.kicčių lie
tuvių ». .nohijjs būti pasiruošu
sias atlikti šluos patarimus:

ga, giliai pareiginga ir lietuviš
kai ištverminga. Nuo jaunuo- 
menės entuziazmo ir tvarkingu
mo daug kas priklausys.

Visiems darbuotojams Komi- 
i tetas nuoširdžiai dėkoja, laukia 
tolimesnės paramos ir naudin
gų patarimų,

užtikrintu pasisekimu ir JONAS BUDRYS, 
Generalinis Konsulas, 
K-to Garbės Prezidiumo
JUOZAS B. LAUčKA, 
Komiteto Pihnininkas,

vardu

1939 kovo m, 23 d.

Tarybos Pirm., 
gen. Černiui,

M misterių Tarybai.
Mes, Šiaulių kai. polit. 

nors ir vėiuodamiesi dėl
tingų musų gyvenimo sąlygų, 
kai tu su visa patriotine Lietu
vos visuomene sveikiname nau
josios

Min,

ŠSDK politkaliniai
(62 parašai)

1939 m. balandžio 30 d.

Čios traukiniais, a u obusais ir 
garlaiviais, apsirūpino tautinių 
spalvų papuošalais; traukiniai, 
garlaiv ai, autobusai ir automo 
viliai papurtini atitinkamo dy
džio lietuviškomis vėliavomis,

2) Nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 
9 d. plačiai informuoti savo vie
tos amerikiečių spaudą.

3) Išvyksiančias ekskursijas 
Lotografubti, pasikviečiant ame
rikiečių spaudos atstovus.

4) . Visų nuotraukas, ameri* 
kiečių spaudos aprašymu, pra
nešimu, jei galima, po 5 ekzem* 
pltorius atsiųsti Komitetui (16 
West 76th Street, New York 
City), kurs po Lietuvių Dienos 
paruoš atitinkamą santrauką, o 
pirm t to galės parodyti didžio
sios spaudos atstovams.

5) Ekskursijų vadai .prašomi 
pasirūpinti, kad viešbučiai, kur 
bus apsistoję lietuviai stambes
nėmis grupėmis, iškeltų ir Lie
tuvos vėliavas; tam tikslui bu
tų galima panaudoti savo atsi
vežtas vėliavas, kurias turės

1 prie traukinių, garlaivių ar au-

Simano Daukanto
Draugija Jau
Ruošiasi Rudeniui

: • i

kai., 
ypa-

sudarymą 
ir jos pa
ginti šalies 

neužleisti
stangas stiprinti ir 
nepriklausomybę, 
priešui nė pėdos Lietuvos že
mės.

linkėdami jai sėkmingos kloties 
telkiant ir buriant materialines 
ir moralines viso krašto jėgas 
Liet, nepriklausomybės stiprini
mui ir gynimui, dar kartą reiš
kiame savo nepalaužiamų pasi- 
lyžimą su ginklu rankoje ko
voti už musų šalies sienų nelie-

ir geresnę jos ateitį.
Mes pareiškiame, kad remsi

me visus Naujosios Vyriausy
bės žygius, kurie stiprins musų 
nepriklausomybės gynimo paje-

Noujienų-Acme Telephoto
BENTON, Ilk — Dr. Geo- 

ga Gore Sr., kurdo antrą 
žmoną nužudė jo sūnūs.

tai yra P, .Grinius, A.. Jociui irrmitetui, kuris gerai pasijlar- 
V. Baltakis, Yra ir daugiau bavo. 
kandidatų, kurie vėliau įsira
šys į draugiją. t z

Aukojo Lietuvos Fondui

Pusmetiniame subrinkime 
liepos 2 dieną draugija gavo 
laišką nuo Komiteto Lietuvdi 
Gelbėti. Susirinkimas laišką 
priėmė ir patarė nariams au
koti kiek kas išgali. Nariai su
metė $9, kurie liko pasiųsti j 
Lietuvos konsulatą. Iš ten jau 
gauta atsakymas su padėkos 
žodžiu.

Helius metini balių lapkričio 
12. — Kilos Žinios iš dr-jos

Simano Daukanto Draugija 
pusmetiniame susirinkime pra
vedė keletą tarimų rudens se* 
zeno darbuotėj pradėti. Liko 
nutarta surengti metinį balių 
lapkričio 12 dieną šių metų ir

Sekantis mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, rug-

S. Halsted Si., 12 
Draugai ir drau- 

visi dalyvaukite 
nes turime kai 

svarstymui

tori joj, 3133 
vai, dieną, 
ges, būtinai 
susirinkime, 
kurių klausimu
draugijos labui ir pakvieskite 
savo pažįstamus rašytis į Si
mono Daukanto Draugiją.

Negaliu praleisti nepaminė
jęs, kad draugiškas išvažiavi
mas, kuris buvo surengtas bir
želio mėnesį, gerai pasisekė. 
Už tai padėka priklauso, ko

AKIU SPECIALISTAI

ŠIS BANKAS
Pasiūlo

MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM
Nekilnojamo Turto

PASKOLŲ
• Naujų Namų

' • Refinansavimo
• Pirkimų

PO

Office and Rez. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDL1NSK1
DENTISTAS 

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

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

TeL Lafayette 3650

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų TeL: Prospecl 193b

t

4

PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

CHANE COAL COMPANY
5332 So. Lohg Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run
(Screened) Tonas .............
SMULKESNĖS

$7-25
$7-00
$7-25

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 

- DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

Auditoriją, Buvo išrinkta ir 
komisija rengimu rūpintis iš 
šių narių: J. Looaitis, K. Va* 
laltis ir E, NąsteckienČ, Tai 
geri darbuotojai ir galima -ti
kėtis gerų pasekmių.

-X I 1 ’ • , •

Rašosi nauji 'nariai
Viršminėtame 1 susirinkime 

draugijon įstojo P. Juozapavi- 
čia ir dar keli kandidatai į 
narius pridavė aplikacijas, 
kurios bus priimtos sekančia
me susirinkime, šie kandida-

6) Lietuvių Diena yra visų a- 
merikiečių reikalas. Jos pasisė
ti mas žymiai priklausys ir nuo 
to, kiek bus surinkta lėšų. Mu
sų prašymas: kuo greičiausiai 
siųsti Komitetui surinktus už 
L. D. ženklelius pinigus, nelau
kiantį kol jie visi bus išplatin
ti. Tuojau,siųskite t§ųŲnktds Šu
rnas, o neparduotus ženklelius 
turėdami dar progos paskleis* 
kitę; jei neimtų vilties visus pa*- 
siimtus ženklelius išplatinti, 
prašome juos grąžinti.

7) Lietuvių Dienos Globėjų 
ir Rėmėjų skaičius liek iš drau
gijų, tiek iš atskirų asmenų dar 
per mažas. Lietuvių Dienos Glo
bėjo vardas ir diplomas sutei
kiamas tiems asmenims, kurie 
paaukoja bent po 25 dol. ir 
toms draugijoms, kurios paau
koja bent po 50 dol. Lietuvių 
Dienos Rėmėjo vardas ir diplo
mas suteikiamas tiems asme
nims, kurie paaukoja bent po 
10 dol. ir toms draugijoms, ku
rios paaukoja bent po 25 dol.

8) Lietuvių Dienai atžymėt 
bus išleistas atitinkamas spaus- 
dinys —• programa, kurioje, be 
įvairios naudingos lietuviams ir 
amerikiečiams medžiagos, bus 
atspausdinti vardai asrpenų, 
draugijų bei įstaigų, paskyrusių 
po 5, 10, 25 dpi. ir daugiau. 
Programos turinys jau redaguo
jamas; programos spausdinio 
busimi rėmėjai (atskiri asme
nys, draugijos, profesijonalai, 
prekybininkai, amatininkai j 
prašomi paskubėti su savo ati
tinkamu įnašu; lai padaryti 
prašome iki rugpiučio 20 d.

9) Iš visur, kur lik organi
zuotai ruošiasi Lietuvių Dienai, 
laukiame žinių, kad galėtume 
geriau painformuoti Pasaulinės 
Parodos vadovybę ir kitas įstai
gas, kurios galės tiksliau patar
nauti lietuvių reikalams ryšium 
su įvykstančia Lietuvių Diena.

10) Ypatingai kreipiamės į 
jaunuomenę, dalyvaujančią Lie
tuvių Dienos programoje. Kvie
čiame ją pasirodyti drausmin-

■■ i ■« .........  i..........
MORGIČIAI — PASKOLOS 

žemos Palūkanos
Visų Rūšių Apdrauda. Rendų ir 

Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co.
809 W. 35th STREET 

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

Apdrausta Morgičių Sistema 
Chicago City Bank 

and Trust Company 
H ALSU; D PRIE 63-čios GAT, 

Tel. Wentworth 8800 
Federalės Depositų Apdraudos 

Korporacijos Narys.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jusų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisc 
trumparegystę ir toliregystę. Pri 
rengia teisingai akinius Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daromai* 
su elektra, parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. K eivos aky* 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 liu o vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. BRUNO J.
L U BRIČKAS 

G1DHOMS IR CHIRURGAS 
2868 VVesl 63rd Si.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—S 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
no. ' ' ’

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

ambulAnce 
s DIENĄ IR NAKTJ? L

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
*• '4605-07 So. Hermitage Avė, 

4447 South Fairfield Avenlie
, t. Telefonas LAFAYETTE 0727

"I—-J koplyčios visose
JL—J Nf JWLc3-1 Chicagos dalyse

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

8

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone 1ARDS 729»

IcL Office Wentworth 633* 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL 

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak.
•šrkvruF seredomis ir «ubatnmt»

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. Western av.
Tel; Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj: 
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana • 
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

KITATAUČIAI

Klausykite musų Lietuvių radlb programų Antradienio ir Šešta 
dieni© vakarais 7 vat vakaro iš W. H. L P. stoties <1480 K.) 

—Pranešėjai P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yarda 1133

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

S< P, MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue •

Į X LIULEV1ČIUS
4348 S. Califofnia Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 EaM 108th Street Tel. Pullm»u 1376

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westero Avė, Phone Lafayette 8024

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

[ ANTANAS M. PHILLIPS
i 3307 LitUAhica Ąvenuė Phone Yards 4908

Į ANTHONY B. PETKUS
I 6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
I JflO South 49th Court Cicero Phone Cicerb 2109

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenvzood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

(>r. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6'9 vak.
• 957 W. Garfield Blvd.

Cor. Damen. Hemlock 6699

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

2400 WE8T MADISON STREET 
Vai 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namu telefonas Btunswiclr <591

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 Akiniufe Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

0

DR. HERZMAN
’IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

, ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

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

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 9701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230. 

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
T*»l —Hvd*» Purk 3395

Remkite tnos. kurie 
garsinasi

“NAUJIENOJ ,
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SVEČIAS IŠ TOLIMO KRAŠTO kurinius. Po savo raštais jis pa
prastai pasirašo kaipo Fred 
Truman.

Vakar aplankė “Naujienas” kenoshietis p. C. K. Braze 
su savo trimis sūnumis ir žentu. — Vienas jo sūnūs
atplaukė į Ameriką iš Hawajų salų laivu, kurį jis 
pats padarė.

Vakar rytą aplanke “Naujie
nas” netikėti1 svečiai: atvyko 
kenoshietis C. K. Braze drauge 
su savo trimis sūnumis ir žen
tu.

Pereitą žiemą p. Braze buvo 
nuvykęs į Floridą ir sustojęs 
pas savo žentą p. Bert V. John- 
šoną Altoonoje. Dabar p. John- 
sonas atvyko paviešėti į Keno- 
sha. Tąja proga jis užsuko į 
“Naujienas”.

Kiti p. Braze sūnus (Henry 
ir John), kurie buvo drauge at
vykę, gyvena Wisconsine. Bet 
trečias sūnūs, Vytautas, atvyko 
iš tolimo krašto, — iš už jurą, 
iš už marių... Dalykas tokis, kad 
Vytautas 1919 m. sumanė “pa- Charles K. Braze

Kadangi rytoj p. Vytautas 
Braze drauge su žmona ir sep-
tynių metų sunumi vėl pradeda 
keliauti atgal j Hawajų salas 
(traukiniu jie vyks į Califomi- 
ją, o paskui plauks savo laivu 
apie trejetą savaičių), tai mes 
linkime jam laimingos kelio
nės !

Širdinga Padėka
Visiems mano draugams ir 

pažįstamiems, kurie mane 
lankė sergant ir suteikė dova
nų gėlių, esu dėkinga. Ačiū už 
išreikštą man širdingą užuo
jautą, kaip antai Norai Gugis, 
Julia Augpst, Prudencija Ra- 
chuiias, Mrs. Aleliunas, Mr. ir 
Mrs. J. Gulbinas, Miss A. Gul
binas, Mrs. E. Mitchell, Mr. V. 
Navikas, Mrs. T. Chekanis, 
Mr. J. Stulgai lis, Mrs. D. Čiup-

nimas” rengiamam didžiulia
me festivale piknike. Leinian- 
tį balsą, kuri mergaitė turi bu- 
ti laimėtoja, turės plačioji 
publika, susirinkusi piknike.

Dovanos visoms
Laimėtojas laukia visa eilė 

gražių ir vertingų dovanų, ku
riomis apdovanos “Jaunimas” 
ir žymesnieji lietuviai biznie
riai.

Lietuvaitės, kurios norėtų 
konteste dalyvauti, prašomos 
neatidėliojant užsiregistruoti 
“Jaunimo” ofise, 2201 West 
Cermak Road, telefonas Seeley 
7591.

Panelės Kazimiera Terme- 
nas ir Aldona Rutkauskas, ku
rios rūpinasi sėkmingu/ rinki
mų pravedimu, sako, kad 
kiekviena kontesto dalyvė 
gaus dovaną neatsižvelgiant į 
tai, ar laimės pirmą vietą ar 
ne.

phine Rakashus, 19 metų, gy
venanti 2315 W. 24th St., ku
ri yra pulk. Povilo Žadeikio, 
Lietuvos ministerio Washing-

tone, artima giminaitė. Miss 
Rakashus yra tipiška gelton
plaukė, mėlynakė ir graži.

JEIGU JUS DABAR PIRKSITE

REFRIGERATORIU
tai galėsite sutaupyti nuo $30.00 iki $50.00.

DABAR
yra geriausias laikas pirkti.

SUSTOK — ŽIŪRĖK 
SKAITYK!

Sensacinis Akinių

Išpardavimas
Musų Reguliari Kaina $10.00 
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$5.95
Musų Reguliari Kaina $15.00

AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$8.95

°ilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus.

Or. R. J. Berkovitz
3505 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3565.

vendravoti” ir daugiau pasaulio 
pamatyti. Jis pasidavė į armi
ją ir atsidūrė Hawajų salose. 
Betarnaudamas armijoje, jis 
gavo paaukštinimą. Galimas 
daiktas, jog butų ir ilgiau pasi
likęs armijoje, jeigu ne prisiri
šimas prie plunksnos. Mat, jis 
pradėjo bendradarbiauti žurna
luose ir laikraščiuose, rašyda
mas straipsnius ir eilėraščius.

Armijoje yra tam tikra dis
ciplina, kuri dažnai neleidžia 
žmogui išsireikšti taip, kaip jis 
norėtų. Norėdamas būti laisvas 
ir rašyti tai, kas jam patinka, 
Vytautas apleido armiją ir pra
dėjo žurnalą leisti. Po kurio lai
ko dėl finansinių sunkumų bu
vo priverstas nuo žurnalo atsi
sakyti. Netrukus jis gavo tarny-

bą Havvajų universitete (ten jis 
eina fizinės kūno kultūros rū
mų užveizdos pareigas).

Per daugelį metų vienas di
džiausių, kaip anglai sako, Vy
tauto “hobby” buvo laivų kon- 
struktavimas. Dar mokyklą lan 
kydamas, jis dalyvaudavo kon- 
testuose ir beveik visada laimė
davo pirmą dovaną už padary
tus laivų modelius.

Gyvendamas Hawajų salose, 
kur susisiekimas vandeniu ypač 
svarbų vaidmenį vaidina, Vy
tautas sumanė pasidaryti dides
nį laivuką, kuriuo jis galėtų net 
Ameriką pasiekti.

Kaip tarė, taip ir padarė. Per 
šešis metus jis su atsidėjimu 
planavo ir dirbo sau laivą. Kai 
laivas buvo padarytas, tai jis 
pasirūpino jį tinkamai išbandy
ti, būtent, atlikti kelioliką sun
kesnių kelionių. Tik įsitikinęs, 
jog laivas gali atlaikyti audras, 
Vytautas pasiryžo šią vasarą 
aplankyti San Francisco paro
dą, o paskui užsukti pas tėvus 
į Kenoshą. Juo labiau, kad su 
tėvais, broliais ir seserimis ne
buvo susitikęs per paskutinius 
dvidešimt metų.

Kaip Vytautas tą kelionę ju
romis atliko (iš viso jis pada
rė 3.200 mylių), apie tai para
šysime artimiausioje ateityje. 
Tąja pat proga daugiau suteik
sime informacijų ir apie gyve
nimą Hawajų salose, nes p. Vy
tautas Braze tikrai įdomių da
lykų apie tai papasakojo.

Beje, prieš dvidešimt su vir
šum metų p. Vytautas Braze 
Kenoshoje išnešiodavo ir platin
davo “Naujienas”. Jis ir dabar 
yra “Naujienų” šėrininkas ir 
skaitytojas. Į anglų kalbą jis yra 
išvertęs kai kurių lietuvių poetų

rinskas, Miss. M. Čiuprinskas, 
Mrs. A. Alexander, Miss B. Ab- 
rox, Mrs. Milaševičius, Miss J. 
Schultz, Mrs. M. Daines, Miss 
B. Smailak, Mrs. G. Korsa'k, 
Miss F. Korsak, Miss V. Ga 
himbewski, Mr. ir Mrs. J. JPui- 
shis, Mr. ir Mrs. B. Ambrosė, 
Mr. J. Ascilla, Mr. J. Žukas, 
Mr. S. Goldberg, Miss L. Nar- 
montaitė, Mrs. V. Stradomski, 
Mr. ir Mrs. V. Černauskas iš 
Springifeld, Ilk; Mrs. P. Be
leckas, Mrs. M. Mraczkowski, 
Mrs. M. Sczoblewski. Taipgi 
visoms mano draugėms Madi- 
son Hat Co.

Dar tariu širdingą ačiū Ju
zei Gulbinienei, kuri mane 
namuose prižiūrėjo. Ačiū.

Jusų Petronėlė Miller- 
Petraičiulė.

30 Lietuvaičių 
Kandidatuoja į Miss 
Lithuania Konkursą 

r . t

Išrinks tipišką Chicagos lietu
vaitę riigpiučio 20 d.

Jau trisdešimt gražių lietu
vaičių užsiregistravo dalyvau
ti “Miss Tipiškos Chicagos 
Lietuvaites” rinkimuose, kaip 
praneša laikraščio “Jaunimas” 
ofisas. Jei registracija ir to
liau vyks iki šioliniu tempu, 
tai reikia tikėtis, kad mažiau
siai 60 jaunų gražuolių stos 
prieš publiką su viltimi būti 
išrinktomis Chicagos Lietuvių 
Karalaite.

“M'.ss Tipiškos Chicagos 
Lietuvaitės” rinkimai įvyks 
sekmadienį, rugpiučio 20 d., 
Sunset Parke, laikraščio “Jau-

A. A. 41^2. — Graži išeiginė suk
nelė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18 ir 20.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir. adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, DL

Turtas virš - - - $3,500)000.00
Itsargos kapitalas - $250,000.00

Dabar mokam 3,/z% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 4192 ARCHER AVENUE

ž

t

Vardas...

PATTERN BOOK

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus ■ įdomius 

pranešimus

Diplomato duktė įstojo
Tarpe iki šiol įsiregistravu

sių lietuvaičių dalyvauti šia
me konteste yra ir Miss Jose-

Ch:caro5 D’džiansias Au 
tomobilių Išpardavimas
Virš 200 atimtų karų iš kiek

vienos gamybos ir modelio tokio
mis kainomis, kokių negalima 
rasti kitur.

B U I C K S, OLDSMOBILES, 
PONTIACS. LASALLES, CHEV- 
ROLETS, FORDS, PLYMOUTHS, 
NASHES, CHRYSLERS, DOD- 
GES, HUDSONS, STUDEBA- 
KERS, 1938, 1937, 1936 už taip 
pigiai kaip $265. Taip, tiktai $265 
nė kiek ne daugiau.

KIEKVIENAS KARAS PA
TIKRINTAS IR r. UŽTIKRIN
TAS, KAD TARNAUS ILGUS 
METUS BE KLIŪČIŲ.

NESVARBU KUR GYVENTU
MĖTE, MES LABAI PATARIA
ME NAUDOTIS., ŠIOS NEPA
PRASTOS PROČvS NAUDA. 
SUTAUPYSITE -vMUG ŠIMTŲ 
DOLERIŲ. '• •

Turime virš 100 ir senesnių 
modelių iš kiekvienos 1935 metų 
1934 ir 1933 gamybos taip pigiai 
kaip $65. Užtikrinti, kad gerai 
tarnaus. *•

Priimsime jūsų seną karą kaip 
rankpinigius, os likusią galite iš
simokėti mažais -mėnesiniais įna
šais per, dVėjftš' ritėtus. ■ i 
Atdara kasdien iki 10 v. v. ir 

visą dieną sekmadieni.
LOCAL AUTO
FINANCE CO

1414 W.’ 63rd ST.

EGG
$6 0»'

BIG I.UMP ............ — $6.00
MIiME RUN _______  $5.75
SCREENINGS   $5 Ou

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus vei Štorus 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. VAROS 3408

Tik 10% įmokėti, o likusius ant lengvų 
' išmokėjimų

ROOSEVELTFURNITURECO
2310 ROOSEVELT ROAD SEELEY 8760

Sophie. 
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš Stoties

ŽIŪRĖK!
GALIMA PASIDĖTI PINIGUS

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

_ BETO kiekvieno indėlis yra _ 
" apdrausta iki $5000.00 - - - - "

M f M BERj

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA S

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500 p
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v. Jv.

PAVASARINIŲ

Adresas.

Miestas.

Valstija
and 

LOAN ASSOCIATION 
OF CIIICAGO

SAVINGS FEDERALLY .
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
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NAUJIENOS
The Lithuaplan Daily News 

•Puhlished Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ino.

1139 South Halsted Street 
Teiępbone CĄNal 85Q0.

----- -------------- - ' - - ■ . A ' S

Suhscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicaęo
$8.00 per year in Chicago

3o per copyt

Entered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Offięę 
of Chicago, 111., under the act ęf 
Mąjrch 3rd

I ,1 , ■ J , , .„J , J ,

Naujienos einą kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovę, 1739 6., Halsted Sjv 
Chicago, III. Telefonas Canal 85QQ.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metanas ..........  $8.00
Pusei metų ................   4.0Q
Trims mėnesiams 3,00
Dviem mėnesiams .............. 1.50
Vienam mėnesiui ...................... 75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei .........................  18e
Mėnesiui .........   75c

Jungtinėse Vaistuose, ne Chioaąoj, 
paštus 

(Atpiginta)
Metams .... ......v.,,. $5.00
Pusei metų ................ 2.75
Trims mėnesiams v-, v- L§0
Dviem mėnesiams 1,00
Vienam mėnesiui ................. .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose;
Metams .........   $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams .......  2-50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Krizės mėnesiai
Europoje yra labai plačiai pasklidusi nuomonė, kad 

šis mėnesis ir rugsėjis busią “krizės mėnesiai”. Manoma, 
kad per tuos du mėnesiu arba prasidės Europoje karas, 
arba galutinai paaiškės, kad karo šiemet nebus.

Karui pradėti šie mėnesiai yra patogus dėlto, kad 
rugpiutyje valoma javai nuo laukų, o armijoms, einan
čioms į frontą, reikia pirmiausia duonos. Kareiviai turi 
pavalgyti, pirma negu jie ima šaudyti. Napoleonas ki
tąsyk yra pasakęs, kad armijos taip pat, kaip ir gyvatės, 
“maršuoja savo pilvais”.

Rugsėjo mėnesį, pasibaigus rugiapiutei, orai dar šil
ti ir keliai sausi, taip kad kareiviams nereikia rėdytis 
sunkiais drabužiais arba šalti apkasuose. Nuo rugsėjo iki 
žiemos šalčių yra pakankamai laiko armijoms atlikti di
delius žygius ir, gal būt* nulemiančius mušius. Vokieti
jos karo vadai dar ir šiandien svajoja apie “žaibo karą”, 
kuriame jie tikisi keliais ūmiais galingais smūgiais par
blokšti savo priešus.

Taigi rugpiučio pabaigoje arba ir per rugsėjo mėne
sį Hitleris gali, iš tiesų, pasirinkti momentą atakai ku
riame nors punkte (gal būt, Dancige), kuri iššauktu ka
rą arba panašią krizę, kaip pereitą vasarą, apie Miun
cheno konferencijos laiką.

Iš kai kurių žinių galima numanyti* kad jisai tam 
ruošiasi. Eina smarki nacių agitacija Dauci§e, Armija 
mobilizuojama Vokietijoje; paskiausi pranešimai sako, 
kad esą jau pastatyta po ginklu du ir ketvirtadalis mi- 
lionų vyrų. O tuo pačiu laiku Azijoje fašistų “trikampio” 
partneris, Japonija/vis pikčiau provokuoja Angliją, kad 
ji butų priversta dai| ša% karo laivyno ištraukti iš Eu
ropos vandenų ir pasiųsti į Tolimuosius Rytus. Be to, 
Japonijos pasiuntiniai laiko konferencijas Italijoje su fa
šistų valdžios atstovais.

Agresoriams šis laikas yra patogus dar ir dėlto, kad 
taikiųjų valstybių tarpe nėra susitarimo. Anglai ir frau* 
cuzai dar vis derasi ir niekaip negali susiderėti su Sovie
tų Rusija. Amerikos kongresas atsisakė pakeisti vadina-* 
mąjį neutraliteto įstatymą, kuris draudžia pardavinėti 
ginklus kariaujančioms valstybėms, ir Europos diktato
riams gali atrodyti, kad Amerika todėl neduos pagalbos 
nė už pinigus demokratinėms šalims.

Tokiu budu pagunda Hitleriui pradėti naują avan
tiūrą dabar yra didelė. Vėliau apystovos gali pasikeisti 
ne jo naudai. Jau tas faktas, kad Anglija ir Francuzija 
iš visų jėgų ginkluojasi, skubindamosi pasivyti ir pra
lenkti vokiečius, gali Hitleriui pakišti mintį: “Dabar —* 
arba niekuomet”.

Taigi per ateinančias kelias savaites pasauliui teks 
gyventi nuolatinėje baimėje; ir kad tiktai baime viskas 
ir pasibaigtų! O jeigu įvyks tai, ko visi bijo — kur tuo* 
met žmonija nugarmės?...

Ir kai pagalvoji, atrodo taip keista: visos žmonijos 
— gal būt, net viso pasaulio civilizacijos likimas yra 
rankose keleto pakvaišusių diktatorių, šios tragiškos pa
dėties vyriausia priežastis yra ta, kad žmonės dar iki 
šiol neišmoko valdyti patys save. Jie atsideda “tautų vai
dais”, o šie juos veda* kaip avis, į skerdyklą.
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Kalbomis šios savaitės “Tėvy- 
nėję“), pabrėžia ypatingai tą 
faktą, kad SLA. turtas milžiriiŠT 
koje daugumoje susideda iš pi- 
pigų ir aukštos vertės asekura-t 
ei jų, kurios yra lengvai pakeik 
čiamos į pinigus, “Durni’a bv 
surance Reports, Ine.ų parejš-

“Visų svarbiausia draugijos 
(t. y. SLA. — ’‘N.” Red.) atp- 
vio ypatybė yra ta, kad jos 
piniginiai ir greit paverčiami 
į pinigus resursai, kurie susi
deda iš grynų pinigų ir aukš
tos klasės asekuracijų, lygių 
gryniems pinigams,, sudaro 
daugiau negu §1.5% visų po
mirtinių rezervų. Tai yra 
ypatingai stipri piniginio tur
to propųręija ir todėl draugi
ją gali išmokėti ant pareika
lavimo kiekvieną pomirtinę, 
o be to dar turį daug pinigų, 
su kuriais gali tęsti savo lab
daringas operacijas.“

Pagalios, ta įstaiga pasako 
gražų komplimentą ir dabarti
nei SLA. Pildomąją! Tarybai, 
pripažindama jos nariams di
delį 
mą 
me.

gabumą ir kompetentingu- 
organizacijos reikalų vedi- 
Ji sako:

“Draugija nuolatos kyla, 
be abejonės, deltų, kad ji tu
ri aukštos rųšies vadovybę, 
nes jos viršininkai ir perso
nalas yra įgiję ilgą ir sėk
mingą patyrimą komercijoje 
ir apdraudoje ir visuomet pa
rodė agresyvų susidomėjimą 
draugijos gerinimu jos nąrių 
labui.“

Šitą raportą SLA,. nariai per
skaitys su didelių pasitenkini
mu. O SLA. organizatoriams ji
sai bus nemaža pagalba, prirą- 
šinėjant naujus narius.

IJWW L

ANGLUOS DARBININKŲ 
ATSIŠAUKIMAS J VO

KIETIJOS ŽMONES

"Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad Anglijoj Darbo1 Partija 
(kartu su darbininkų unijomis) 
išleido liepos 1 d. atsišaukimą 
j Vokietijos žmones, raginda
ma juos kovoti prieš agresin
gą savo valdžios politiką. Tas 
atsišaukimas buvo perduotas 
vokiečių kalba iš anglų radio

skirais lapeliais pačioje Vokie
tijoje, su Vokietijos socialdemo
kratų slaptos organizacijos pa
galbą, /

Atsišaukime aiškinama, kad 
fašistinės diktatūros visą laiką 
griaują tarptautinę taiką, pul
damos ramias tautas, ir kad to
dėl kitos valstybė^ yra privers
tos ginkluotis ir vienytis nuo 
tų agresiją atsiginti. Toliau Am 
glijos darbininkai šitokiais žo
džiais kreipiasi į Vokietijoj; gy
ventojus;

“Mes kreipiamės. į jus pil
nu atvirumu, nes būtinai rei-

kia, kad jus suprastumėte, jo
ge; niekas nesirengia pradėti 
kąrą prieš Vokietiją. Mes 
jūsų draugai. Jeigu yra karo 
pavojus, tai jisai eina ne iš 
kitų šalių, bet iš jūsų krašto 
vidaus, ir atsakomybė už tą 
pavojų krinta ant Hitlerio ir 
jo vyriausybės, Niekas tetas, 
tik Hitleris ‘apsupa’ pats sa-, 

. ve, o kartu su savim ir mus 
' visus.

“Pagalvokite, kaip tai be-r 
protiška, išvirkščia ir bereL 
kalinga! Jūsų kraštas* musą 
kraštas ir daug kitų kraštų 
leidžia sunkiu darbu uždir
bamą turtą tam, kad butų pa-, 
gaminta vis daugiau ir dau-r 
giau mirties ir naikinimo ma«. 
šinų. Pinigai, energija ir pro-, 
tas, kurie yra eikvojami ši
tiems tikslams, galėtų juk 
būt suvartoti daug išmintin-. 
gesniu budu socialinei ir eko* 
nominei žmonių būklei pa
gerinti. Kai dėl mus, tai mes 
sakome, kad geriau sviestas, 
negu patrankos.

‘'Kokia tai bus beprotybė, 
jeigu mes imsimės, kruvino 
vieni kitų naikinimo darbo. 
Karas nėra būtinas dalykas. 
Kelias į teisingumą yra atda
ras jums ir mums ir be ka
ro. Jus ir mes, visų šalių dar
bininkai privalome siekti 
kad konfliktai butų išspren
džiami proto, o ne karo kę< 
liu. Mes niekuomet nenusj- 
lenksime despotiškų .diktato
rių grąsinimams ir šantažui.

“Dabartinė baisi padėtis, 
kuomet nėra nei taikos, nę 
karo, negali amžinai tęstis. 
Mes negalime daryti nuoIaL 
dų diktatoriams, grąsinan- 
tiems smurtu, nes mes. iš pa
tyrimo žinome, kad juo dau
giau mes 4??®^ nusilendžia- 
me, tuo ląbįąu nejjąsotįnąm. 
darosi jų reikalavimai. Tik
tai taikaus (bendravimo kelk 
mes galime statyti laimės, 
ramybės įę.. gerovės pasaulį,

"Męs suprantame, jūsų pą-< 
dėtį. Mes zįnonąę* kad jūsų 
krašte taip pat, kaip ir Ita
lijoje, diktatoriai bijo savo, 
žmonių* kad jie neleidžia 
jiems nei laisvai kalbėti, nęi 
laisvai svarstyti savo valsty
bės reikalus. Jums neleidžia, 
žinoti, ką mano kitos tautos 
ir kas dedasi kituose kraš-< 
tuose. Jums nepasako, su ko-, 
kia karo ir ūkio jėgų galybe 
susidurs jūsų kraštas, kilus 
karui. Bet, nežiūrint visų 
keblumų, mes' maldaujame 
jus, darykite ką galėdami^ 
kad jūsų valdžia, suprastų, jo-, 
gei jus norite taikos, o ne ka-. 
ro. Žinokite, kad, kai tik jūsų 
valdžia stos į išmintięs kelią,, 
kai tik ji atsisakys nuo sinur-. 
to metodų ir grįš prie taikos 
metodų, tai galės prasidėti 
derybos pilnos lygybės pa-, 
grindų. Mums nė į galvą ne- 
ateina mintis jūsų kraštą ‘ap-

Kas Girdėti Lietuvoje
Rudenį įvyks Lietuvoje savivaldybių rinkimai. — Jauni

mą sąjunga busianti legalizuota. — Tėvynės Sąjun- 
Įdomios atostogos. — Len-

Įdomus 208-tos SLA 
Moterų Kuopos 
Susirinkimas

ga, — Juros savaitė, 
kai organizuojasi. Dvi Viešnios — p, Drangelienė 

ir Adv. čerkauskaitė.

--APŽVALGA — 
I....................m—T— ./

ŠIA. LABAI IŠGIRTAS
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Suvienijimą Lietuvių Awe- 
rikojo priešai ir tariamieji drau
gai nuolatos apie jį skelbia vi
sokių nepalankių žinių, taip 
kad nuošaliai stovinčiam žmo
gui gali atrodyti, kad SLA. jau 
arti pražūties. Kai kurie musų 
laikraščiai (ypač “Vienybė”) 
ne kartą yra tiesiog pasakę, kad 
SLA. esąs vedamas j pragaištį.

Bet visai kitokią nuomonę a- 
pie Susivienijimą turį bešališka 
amerikonų įstaiga “Dunn’s Įn-. 
surance Reports, Ine.“, kuri 
kasmet patiekia savo raportus

r- w «
apie ąpdraudos kompanijų įr 
draugijų stovį, kąd norintieji 
apsidrausti butų pąlpfonnuoti. 
Ši įstąigą, išstudijavusi SLĄ, isr 
torįją, jos; finansines atskaitas 
ir turto stovį* padarė išvadą, 
kad šita lietuvių broliško apsi- 
dramlimo organizacija “yra 
vertą aukščiausio visuomenes 
pasitikėjimo, ir ją rekomenduo
jame. i Ąpdraudos įvertinimas 
sausio 1 d, 1939 m- A+ (labai 
uuikus)”.

Duodama šitokį puikų atsilie
pimą apie Susivienijimą* ta ą- 
merikouų įstaiga (jos praneši
mas yra įdėtas anglų ir Įįętųvių

(Musų specialaus korespondentu Lietuvoje)
vyko labai mažai pinigų turė
damos, bet jos pasiryžo su ma
žomis išlaidomis kelionėje ap
sieiti, kad tik daugiau pasaulio 
įamatyti.

Tai gražus daugeliui ir dau
geliui Lietuvos studentijai pa
vyzdys. Dabar dar jos kelionė
je, tai neturi progos parašyti, 
kad joms tasai turas pavyko.

(Tęsinys)

Savaitės tikslas, — tai gai
vinti tautoje savo juros tradi
cijas, žadinti savo juros meilę 
ir prisirišimą.

O taip pat plačiai išaiškinti 
reikalą Lietuvai turėti savo uo
stą ir laivyną. Juros savaitė 
bus suruošta visoje Lietuvoje 
ir jos iškilmės užsibaigs Palan
goje ir šventojoje. Reikia lauk
ti, kad tas dienas į Lietuvos 
pajūrį suvažiuos keletas dešim
čių tūkstančių žmonių.

Pajūryje bus suruoštas di
džiulis laužas ir bus pagerbti 
visi žuvę jurose lietuviai.

Visą tą savaitę Lietuvos spau
da labai plačiai rašys apie juros 
reikšmę ir būtiną reikalą turė
ti savo uostą ir laivyną.

Visoje Lietuvoje kuriasi jau 
juros savaitės komitetai, kurie 
vietoje pasirūpins suruošti ata
tinkamas pramogas ir paskai
tas, o taip pat pasirodyti meniš
kai. Visi Lietuvos chorai tas 
dienas visur, kur tik galima, 
koncertuos ir dainuos tik išim
tinai dainas surištas su jura.

Neabejotinai šioji savaitė tu
rės didžiulį plačios Lietuvos vi
suomenės pritarimą Ir tuo pa
čiu pasisekimą.

Pirmyn choro dalyvės, Lie
tuvos konservatorijos studentės 
Ona Navickaitė ir Solomėja A- 
leksiunaitė kelioms savaitėms 
išvyko į Baltijos ir Skandinavi
jos valstybes, būtent, į Latviją* 
Lstįjįą,. Suomiją, Švediją, Nor
vegiją irr Daniją. Jų tos kelio
nės tikslas,. \ tai. naudingai pra
leisti atostogas ir susipažinti su 
tų kraštų gyvenimu.

Tenka pažymėti, »kad šiuodvi 
energingos mergužėlės tenai iš-

supti’ su tikslu jj sunaikinti, 
bet, priešingai, mes kviečia
me jus pačius dėtis į musų 
eiles ir stoti į pasaulio tautų 
sąjungą, kad dideli Vokieti
jos žmonių gabumai padėtų 
mums įkurti pasaulį, kuria
me žmonija galės progresuo- 
suott

“Duokime žinoti visų šalių 
valdžioms, kad žmonės gei
džia ne kits kitą žudyt, bet 
gyventi taikoje ir draugingu
me.“

Šitas Anglijos darbininkų at
sišaukimas, sako, įvarė pusėti
ną kinkų drebėjimą pačiam Hit
lerio propagandos ministeriui* 
Goehbels.uk

Yra pastebėta, kad Lietuvos 
lenkai tyliai, bet stipriai orga
nizuojasi. Ypač šiuo metu gy
vai ryšius tarp savęs palaiko 
lenkų dvarininkija.

Šiaip jau viešai lenkai priven
gia pasirodyti, arba savo nusi
statymą demonstruoti, anot jų 
vieno veikėjo — dar neatėjo 
laikas. Kaip tasai laikas ateisiąs, 
tai jie parodysiu, ko jie siekia.

Jų siekimas Lietuvai iš seno 
žinomas.

Įdomu, kad tuo pačiu laiku, 
kai lenkai taip tyliai pradėjo 
čia Lietuvoje organizuotis, tarp 
§ąvęs ryšius mėgsti ir pažintis 
atnaujinti, Lenkijos spaudos da
lis pradėjo iš naujo rašyti, kad 
Lietuvoje lenkai skriaudžiami... 
Tenka daryti išvadas, kad Lie
tuvos lenkai iš svetur diriguo
jami čia Lietuvoje buriasi.

Tuo pačiu metu oficialiai 
Lenkija Lietuvai daug neva sa
vo simpatijų rodo. Reikia ma
nyti, kad tai viskas daroma iš 
anksto apgalvotai ir gudriai 
manevruojant, šiuo metu iš 
Lenkijos Lietuvoje labai daug 
lankosi įvairių ekskursijų. Taip 
pat iš Lietuvos Lenkijoje pa
kviesti vįeščjo Lietuvos žurna
listai, Jie tenai gana nuošir
džiai buvo priimti ir po visą 
Lenkiją pavežioti. Neabejotinai, 
kad tai daroma propagandos 
tikslais ir gal maskiruoti Lietu
voje lenkų tam tikrus žygius.

Visai galimas daiktas, kad 
kaip kas iš Lietuvos, taip lygiai 
ir Lenkijoje, pradeda įtikinėti 
vieni kitų bičiulystės ryšiams, 
bet tikrumoje dar toli gražu iki 
tikrų ir nuoširdžių bičiulystės 
ryšių.

Atrodo, kad dabar visa kas 
daroma, tai daroma tik tam tik
rais, politiniais išskaičiavimais 
ir sumetimais.

Bet kaip vienur, taip ir ki
tur yrą tokių 
pradeda lyg ir 
patikėti.

O tikrovėje

pai kelių, kurie 
tuo nuoširdumu

*

PLATELIŲ EŽERAS — gražiausioji Žemaitijos vasarvietė. — Šiemet Platelių miesto sa
vivaldybė paskelbė Platelius vasarviete, nupirko gražų gabalą ž,emės prie didžiausiojo ir 
gražiausiojo ežero ir ruošiasi vasarotojams statyti vasarnamį su daug kambarių ir patogu
mais. Plateliai turį PI ęžei'ų* kurių pats didžiausias, turį keletą salų (vienas. karalienės Bonos 
s,u pilies griuvėsiais ir gražiu senu parku) ir pusiausąlių ir didelius sausus spygliuočių miš
kus, taipgi vietą tinka k pasilsėti ir sveikatai pataisyti ir nenuobodžiai laiką praleisti.

faktas pasilieka 
faktu* kad Vilniaus krašto 
tuviai savo veikime jokių 
lengvinimų nėra sulaukęs-

Lietuvių mokyklos tenai vis 
dar negali veikti* tuo pačiu me
tu* kaip Lietuvoje lenkai turi 
savu mokyklas ir gimnazijas, 

i tiesa, gal jie galėtų čia daugiau 
jų turėti, bet Vilniaus lietuviai 
ir šito neturi.

Tai apie bet kokius 
džius bičiulystės ryšius 
tenka kalbėti, žodžiu, 
iš dviejų pusių apnykta

,ka propaganda ir agitacija, bet 
apie tai kitą kartą.

—Bet kas

lie- 
pa-

niiošir- 
dar nc- 
Lietuva 
savotiš-

Buna blogiau

-r— Įsivaizduok sau, vakar 
skaičiau laikraštyje, kad ir Šve
dijoje, tokiame kultūringame 
krašte, yra daugiau, kaip 6,000 
beraščių 1

— Reiškia, mes esame net 
Švedus pralenkę! Jau antra sa
vaitė, kai bėgioju šen ir ten, 
ieškodamas žmogaus, kuris pa
sirašytų man vekselį, ir ligšiol 
dar nepavyko stirasti.

Visai netikėtai, praeito tre
čiadienio 208-tos S.L.A. Moterų 
kuopas susirinkimas, kuris įvy
ko Auditorium viešbutyje, vir
to tikru siurprizu ir labai ma
loniu pobūviu.

Kuopos pirmininkei, p-lei M. 
Brepzaitei neatvykus, (dėl li
gos), vice-pirmininkė, p. Elž
bieta Šatkauskienė, vedė susi
rinkimą. Užbaigus dienotvarkę, 
p. Šatkauskienė pasveikino tik 
prieš dvi valandas Chicagon su- 
gryžusią šios kuopos narę, p. 
Bronę Drangelienę, ir pakvietė 
ją pakalbėti, nors trumpai apie 
įspūdžius įgytus laike jos tri
jų metų gyvenimo Lietuvoje.

Pasirodo, kad tas '“tykus, ty
kus Nemunėlio plaukimas“ tik
rai galingas. Tas Nemunas mo
ka sužadinti karščiausius pa
triotinius jausmus, sušvelninti 
ir net visiškai sugydyti viso
kius širdies skausmus, nemalo
numus..............“Kur tik eini,
viskas yra musų opera, teatras, 
universitetas, mokyklos, musų 
karo muzėjus, musų meno mo
kyklos. Negalite suprasti, kaip 
yra jauku būti nariu tos dide
lės šeimos, Lietuvoje, tos ša
lies, kurios pasisekimais ir lai
mėjimais džiaugiamės visi, ir 
kurios nelaimes ir nuostolius 
jaučiame labai giliai. . . pa
sakė p, Drangelienė.

Grįš Lietuvon.

Bronė Drangelienė džiaugės, 
kad ji jau dabar yra Lietuvos 
Valstybės Operos sąstato nuo
latinė narė. Dėl tos priežasties, 
jos vizitas Amerikoje turės 
baigtis su pradžia sausio mė
nesio, kada ji turi grįsti Lie
tuvon ir prie darbo operoje. 
Pasirodo, kad musų nuostolis 
yra Lietuvos laimėjimas.

Antrą malonų siurprizą susi
rinkimui suteikė musų gerbia
moji narė, p, Juzė Daužvardie- 
nė, Ji atvyko susirinkiman su 
simpatinga ir įdomia viešnia iš 
Lietuvos, Advokate čerkauskai- 
te. P-lė čerkauskaitė mielai su
tiko papasakoti mums apie Lie
tuvos moterų veiklą. Ji ypa
tingai gražiai nupiešė tikslus ir 
Veiklą tokių draugijų kaip Lie
tuvių Moterų Globos, Lopšelio, 
Pieno Lašo ir kitų. Pati būda
ma profesionalė, ji įdomių da
lykų pranešė apie Lietuvos gy
dytojas, advokates ir kitas pro
fesionales. Pasirodo, kad lietu
vaičių profesionalių skaičius 
Lietuvoje yra sulyginamai di
delis. Nemažai jų pasižymi sa
vo ypatingu gabumu. Yra net 
ir gerų specialisčių kai kuriose 
srityse.

Supažindino Su Liet. Moterų 
Veikla.

Advokatės čerkauskaitės kal
ba buvo tikrai įdomi. Kuopos 
narės įr viešnios susipažino ge
naus su Lietuvos moterų veik
la ir jų alsiekimais. Nėra abe
jonės, kad jos visu tuom gė
rėjosi ir buvo giliai inspiruo
tos.

Už šį malonumą, kuopos val
dyba ir narės nuoširdžiai dėko- 
j.o ne vien tik p-ki čerkauskai- 
tei, bet ir musų gerajai ir vi 
suomet sumaniaį narei, poniai 
DaužvardieiNk

Kitos vakaro kalbėtojos bu
vo Dr. S. Slakienė 
gienė.

Po, susirinkimo, 
malonios valdj’bos 
nios Brenner, Tulys ir p-lė Sta- 
nish, vaišino mus su šaltu ir 
skaniu vaisių gėrimu.

Ir taip baigės; šį kupina siur
prizų ir įdomių ir naudingų 
pasikalbėjimų diemk

ir Nora Gu-

darbščios ir 
narės, por

Pirkįtę savo apieRukes
krautuvėje

Goehbels.uk
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Sveikatos Skyrius
MRjamaaąpąaąp'ąanHHmM'ąM' Sį Skyrių Tvarko ir Prižiūri

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

dėl ne, juk žemaičiai nėra ko
kie svetnoros, tat matysi,, kad 
ir jie savo “fundu” neatsiliks, 
o kur širdingumas, ten bus pro
to ir pinigų darna. Ot, tai taip 
ir bus gerai, kad žinodams taip 
darai.

Angina Pectoris
Dr, A. Montvidas

Ištark angina pektoris. O 
jeigu nori būti amerikonas, 
sakyk anžaina pektoris. Lie
tuviškai reiškia; krutinės 
skaudėjimas. Ir da kokis skau
dėjimas! Ūmai tartum kas su
gniaužė širdį, ligonis stovi pą- 
slyręs, neatgauna kvapo arba 
nedrįsta kvėpuoti; jam rodos, 
kad tuoj čia pat jis numirs, 
Nekurie ir miršta.

Augina pectoris nėra jokia 
liga savaime. Tai yra simpto
mų kruva, kilusių iš kitos li
gos. Tankiausiai iš širtlies ar
terijų nesveikumo. Jos gali 
būti sukietėjusios, arba užsi
blokavusios, arba užčiauptos 
dėl aortos sukietėjimo arba 
išsipūtimo. Aorta yra stam
biausioji arterija, į kurią šir
dis varo kraują. Iš jos eina 
mažutėlės arterijos į širdį, per 
kurias kraujas maitina ją. Šir
dies arterijos gali sukietėti dėl 
senatvės, dėl įtempto gyveni
mo, nuo sifilio. 'Pati aorta ga
li tapti įdegta, sukietėti arba 
išsipūsti dėl sifilio ligos ir re
tuose atvejuose dėl kitų prie
žasčių. Tabako rūkymas, ypač 
nepratusiems, gali sukelti an
gina pectoris, tačiau ji nebus

tikroji ir nepasikartos, jeigu 
rūkymo perviršio bus vengia
ma, Pas nervingus ir isteriš
kus žmones gali atsirasti prie
puolis panašus anginai, tačiau 
jis jokio pavojaus nesudaro.

Kurie gauna tikrosios angi
na pectoris priepuolius, paei
nančius nuo viršuj minėtų 
priežasčių, tie privalo rimtai 
susirūpinti. Be gydytojo pata
rimų, kaip gyventi, kaip elg
tis, kuomi maitintis ir visos 
eilės kitų, jie neprivalo apsiei
ti, Ir fizinis ir protinis įtem
pimas jiems neleistinas. Savo 
darbų prisieina sulėtinti arba 
visai mesti. Visokis skubini- 
mas yra pavojingas. Reikia

sierzinimų, sykiu ir lytinių. 
Be tų vaistų, kokius gydyto
jas užrašo nuolatiniam gydy
mui, jis privalo aprūpinti li
gonį tokiais vaistais, kurių ga-

nis turi juos visuomet artimai 
turėti. Kol gydytojas suspės 
atvykti, priepuolis jau bus per
ėjęs arba ligonis miręs. Pa
prastai yra vartojami nitroge- 
no junginiai, bet vaistų vardų 
ir dožą turi nustatyti gydyto
jas. Maža morfinus doza gali 
būti tikra palaima.

Q »
H. Čepulis atsinaujino “Nau

jienas”. Nors jis ruošiasi per
siskirti su Chieaga, bet su 
“Naujienoms” jis mano santy
kiauti amžinai.

Jis turi nuosavą namą, 7104 
So. Archer Avė. Namas gera
me stovyje, kaina žema, tad 
kam reikalingas toks pirkinys, 
kreipkitės pas jį, ir ant vietos 
viską patirsite.

P-nas Čepulis yra uolus nau- 
jienietis, atsisakęs garbinti sve
timus dievus, bet jis pripažį
sta ir garbina tokį Dievą, iš 
kurio paeina teisingumo, mei
lės ir pasigailėjimo gerbūvis. 
Jis sako: “Jai Dievas yra visur- 
esantis, tat ir po medžiu Jis 
gali būti garbinamas.” Rugpiu- 
čio 13 — aš vyksiu į “Naujie
nų” jubiliejinį, pikniką, į Sun- 
set daržą, 185th ir Archer avė., 
arti Lemont, III. ir ten su drau
gais medžio pavėsyj dėkosiu 
savo Viešpačiui už visas malo
nes, kurias atkreipsma prieš 
darbininkų išnaudotojus.

Liepos 25 d., — 
buvo nufotogra- 
grupė. Atvaizdas

Pranešimas.
Kraus darže 
fuota Jonistų 
išėjo labai geras, tat dalyvavu
sieji, kurie paveikslo negavot, 
atsišaukit pas mane, aš visiems

Naujienų Kontesto Eiga
Ona Dovgin, 
6108 S. State St.,
Chicago, III, 
TeL Englewcod' 6530.

(Per dvi savaites reguliario midwife). Ji per vasarą prad- 
Kontesta Skyriaus nebus, bet 
kontestantų raštai tilps kart

kartėmis.)
(Tęsinys iš praeitos savaitės)

>!<•• ,‘V' » 'ii uovajJ

žioje savaitės būna, 6630 So. 
Western Avė., bet gale suvai
tos ji išvyksta į viešbutį, Be- 
vorly

PP* 
linkiu

Labai Vykęs 
Palyginimas

Mano
Talka

Shores, Ind.
Jarušams aš širdingai 
gausos, laimes ir sėk

mingumo visuose
sė.

Tolydus Midivest organizacijos 
augimas naudingas vartoto- 
jams ir • kraut avni ūkams

Plačiai žinomi čikagiečiai pp. 
Leonas ir A. K. Jarušai, jau 
kelinti metai kaip turi įsikū
rę didokų viešbutį, Sand Diu- 
nose, prie Central Avenue, Be 
vorly Shores, Indiana, arti Mi- 
chigan ežero. Jame randasi 
įvairios Lunio patalpos^ ir mie
gami kambariai su visais mo
derniškais patogumais. Vasaro
tojai apgyvenę per dieną ar 
sąvaitę gauna gerų kambarį ir 
skoningų maistų už visai žemų 
kainą.

Nors pas PP' Jarušus vasa
rotojų netrūksta, bet pas juos 
vietos užtenka visiems. Viešbu
tis visiškai arti ežero, tik pa 
bėgėjęs keletu linksnių, pliumi, 
ir esi vandenyje Čia tai 
geriausia vieta atsivėdinimui ir 
atsigaivinimui, o taip pat van
denyje besinardant ir raume
nys sustiprėja. AŠ visiems, šir 
dingai patariu aplankyti pp.. 
Jarušus, nes jie yra malonus 
žmonės ir kiekvienų mandagiai 
aptarnaus.

P-nia Jarušienė yra patyrusi J 
slaugė (Physieal Iherapy, ir

jų darbuo-

atsinaujino

CHICAGO. — Anton Pa
pas, vaisių krautuvės sar
gas, kuris liko nuteistas 99 
metams kalėjimo už nušo
vimą 18 metų Muriel Camp
bell.

apie dešimts metų susirinkusi 
pažangiųjų nepriklausomųjų 
krautuvninkų grupė iškėlė 
kooperatyvės organizacijos idė
ja, kad per tų organizaciją 
duoti visuomenei našesnį ir 
ekonomiškesnį patarnavimų ir, 
vienkart, duoti galimybes at
skiriems krautuvmnkams sa- H
vo įstaigas išlaikyti. Dabar, 
su pasididžiavimu galime pa
sidžiaugti tos idėjos pasėko
mis. Midwest Grocery bendro
vė išaugo į didelę organizaci
ją, prie 33 ir \Vestern avenue 
įsigijo nuosavus didelius san
dėlius, kas šiandien skaitoma 
puikiausiu pastatu vidurvaka- 
rinėj.e krašto dalyje. Iš čia 
šiandien aptarnaujama jau 
daugiau kaip 450 'krautuvnin
kų, kurie yra išsisklaidę po 
visą Chicago.

Toks nepaprastas organiza
cijos išaugimas yra pilnai su
prantamas. (Pirmiausia, Mid- 
west Stores sąyo patarnavimu 
ir kokybe pėreina grandinių

Alex Vaičiulis 
“Naujienas”. Jis yra senas nau- 
jienietis ir mandagus biznie
rius. Turi savo Tavern, 4563 
S, Wentworth Avė. Patariu 
siems lankytis į jo jaukią 
eigų, nes. smagiai praleisite 
ką ir nuebuodauti nereikės, 
taip pat ketina vykti i “Nau
jienų Jubiliejinį Pikniką” ir 
ten sutikti savo gimines, drau
gus ir pažįstamus, ir linksmai 
haliaveti. Ar tamsta to dar ne
žinai, kad žemaičių tauta yra 
visa gimininga: gimusi iš mo
tinos žemaitės, — sakau aš, Ar 
aš nuvykęs į “Naujienų” pik
nikų visiems žemaičiams turė
siu “fUndyti”, paklausė V. Ko

vi
rž
iai- 
Jis

Atskirų apielinkių pažanga 
yra tikras pasididžiavimas 
Chicagos miesto ir priemies
čių gyventojams. Mes visi 
džiaugiamėsi, matydami mu
sų didžiuliam mieste aukštuo
sius namus, gražiuosius par
kus. ir bulvarus, džiaugiamės 
mokyklomis, bažnyčiomis ir 
didžiosiomis dirbtuvėmis. Vi
sa tatai, bendrai sudėjus, su
daro tą centrų apie kurį suka
si visa musų veikla.

Tačiau tarpe už vis svar
biausių industrijos įstaigų yra 
ir Midvvest Grocery Co. Tai 
yra vienas iš didžiausių Ame
rikos kooperatyvų, kurio žy
mus iškilimas kaip tik pasi- 

; reiškė čia — Chicagoje. Prieš

Lietuvis Plumberis

FHT1NGS and 
dso BEKR CCMLS te TAVKRNS 

krengia STOKERRJS

JOHN YERKES
2422 W, S<>tb St.

Tel. Hemtach 2863 
Rez Repuhlie S6&8

Taigi, nė viena kita organi
zacija negali savo pirkėjams 
suteikti geresnių prekybos są
lygų. Beto, šios organizacijos 
pirkimo galia yra labai dide
lė. Dėlto ji gali prekes pirkti 
stambmeuomis ir perka tie
siai iš gamintojų bei dirbtu
vių, kad išvengti tarpininkavi
mo išląidų. Tai reiškia naudų 
pirkėjams. Prie to prisideda ir 
didelis skelbimosi, kas neabe
jotinai smulkmenų prekyboje 
daug reiškia. Iš to nauda. na-Į 
riams krautuvninkams.

Tad, krautuvninkai, kurie 
dar laikosi nuošaliai organi
zacinio judėjimo ir veltui ban
do savo paskiromis jėgomis at
laikyti varžybų antpuolius, 
turėtų rimtai apsisvarstę pri
sijungti prie šios šeimos.

(Skelb.)

JUOKAI
Tapytojas.

— Kuo, tamsta, vertiesi?
— Tapau paveikslus ir pas

kui juos parduodu.
— O kas iš tamstos juos 

perka ?
— Trumparegiai.

KELIAUKITE VIKIN
GU LAIVAIS

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją

M,

M. 8

Laivų išplaukimai iš New Yorko

S. Kungsholm, rugp. 19
S. S. Drottningholm, rugp. 29

S. Gripsholm, rūgs.

■

kybę, arba bent lyginasi joms. 
Antra, savo prekėmis, kurios 
yra perkamos*' tiesioginiai iš

miškomis kabomis, yra par
duodamos ekonomiškomis kai
nomis -savo pirkėjams ir tre
čia, krautuvninkai patys sa
vininkai ir tarnautoj ai, o taip
gi ir vietos gyventojai.' Jie, ži
nodami vietos’ aplinkybes, ge
riau supranta ii pirkėjų rei
kalavimus. Jiehis jie gali tin
kamiau ir patarnauti.

Taisom Sulaužytus, ir Sulankstytus 
Automobilius

Išlyginam, suveldinam ir numajia- 
vojam. Atrodo kaip naujas nors bu
tų sulankstytas ar sulaužytas. Kai
na prieinama. Kam reikalingas mu
sų patarnavimas kreipkitės tuojau. 
Darbą garantuojame.

STREAMLINE AUTO METAL 
WORKS

824 N. May Str., Chicago 
Tel. Monroe 8426

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

KLAUSYKIME
VA^RĄ Saltimiero

;    r m ■■ i     ■■■ «h i    

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIES?r

TeL Victory 4965.
STOGDENGY 8TB IR BLRKOS 
DARBAI. 35 metai bixny, turi 
pilną apdraudą už darbus* Leng
vus išmokėjimai jei norite. 
bbidgeport roofing and 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Haisted SL

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

Pocahontas mine run — 
Virginia 75% coarse ....
Pocahontas mine run — 
West Virginia 75% coarse 
Petroleum Carbon 
65% coarse Štili Run ......
Millers Creek Lump ..........
Indiana Lump Glendora .... $6.55

Tel. Virginia 1994 
JOHN OKSAS 

4405 S o. Fairfield Avenue

$6.90

$7.50

$7.05
$8.20

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

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

gerą 
liku-

PER

Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti kaip Tam
stos vietinis laivakorčių agentas, 
arba,

SWEOISH-AMERICAN LINE
181 N. Mlchigan Avė. Chicago. UI.

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

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

sveikatos patarnaviriią

MICHIGAN AVĖ 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

w i ■■■■

NELAUKITE

E,xspertas
Mechanikas

TAISO AUTOS ir TROKUS
EXPERTAS PATAISYME —
Elektros Motorų — Starterių 
— Generatorių 
lankstytas dalis

Ištaiso Su- 
Suveldina 

ir Numalevoja
“KITUR PIGIAU NEGAUSIT”

A. KIELA
Visi Darbai Garantuoti 

3613 So. Haisted St.
YARDS 4834

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

INSURANCE
(APDRAUDA >

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

NAMįl NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ, 

r namą; savi- 
>jc randasi ta

vernai nno Public Liabi- 
lities.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Haisted SL

c o.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,—

Bankcrs Indemnity Ins. C o. 
Columbia Fire Ins. Co. 
Michigan Fire & Marine Ins. 
Sentinel Fire Ins. Co.

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie^ 
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

Jeigu 
kis į 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Haisted St.
CHICAGO, ILL.

Rytoj Gali Būti Pervėlu!
Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
bet ką užsitikrinti, tai prašome ateiti | musų ofisą. Nedrįsti čia, 
nėra ko — susitarsime ir reikalus sutvarkysime.

“PRIKLAUSOME PRIE PIRMAKLASINĖS 
CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINĖ AGENTŪRA

222 W. ADAMS ST 
Kamb. 1517, 1519, 1521 

Telefonas CENTRAL 5298 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokias rąšies naujus namus ant 
lengvu mėnesinių išmokėjimu. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė
simo aut lengvą mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu gertausį atlyginimą iš Fire In
surance C*>mpaaijų dėl taisymo apdegu
sią namą), Darau paskolas aut naujų ir 
seną namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5. iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

TOHN PAKEL
6816 S.. Westen» Avė. Phone GrovehiH 0306

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $ j J.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15-00 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $*j.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1906 So Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

K. . <

PETER PEN

• FOTOGRAFAS

NUO W-tos VALANDOS VAKARO 
KAS VAKARĄ—ŪSO K.

MBRĘ CQl

AMfiAD. i so^e^ GANG

VVIL-L.

UBFT 
BEMIhJD

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

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

420 W. 63rA St 
Tel. ENG. 5883-5846
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Diena Iš Dienos
. II

Sugrįžo iš 
Atostogų

Vakar teko susitikti su Carl 
Wainora, kuris menedžeriauja 
Central Auto Sales, Dodge ir 
Plymouth agentūroj, 3207 So. 
Halsted St.

Tik pora dienų atgal, jisai 
sugrįžo iš atostogų. Carl Wai- 
nora kartu su daktaru Šimkum 
.— 3342 So. Halsted St. ir P. 
Dalen, vaistininku, 4193 Archer 
avė., praleido atostogas dau
giausia važinėdami • po plačia 
Ameriką.

Jie aplankė Californiją, Co- 
lorado, San Diego, Los Ange
les, San Francišco ir daug kitų 
miestų. Kelionė visiems patiko, 
nes turėjo progos pamatyti 
daug įdomybių.

Pagaliaus atvažiavo į Rhine- 
lander ir Woodboro, Wis. Pir
miausia apsistojo pas S. Ches- 
ną, Woodboroj, kur jis turi va
sarnamį. čia rado keletą vasa
rotojų iš Chicagos, būtent, Mrs. 
Kinčinas, kuri turi Chicagoj 
bučernę ir grosernę; Mrs. Lau- 
rinas, kuri turi Chicagoj ta
verną, taipgi chicagiečius Ra
kauskus. Woodboroj išbuvo 
apie 9 dienas.

Važiuodami namo sustojo

pas buvusį chicagietj, gerą nau- 
jienietį, Dan Taujinį, Carten, 
Wis., kuris turi taverną ir kam
barius vasarotojams. Praleidę 
veik mėnesį atostogoms ir da
bar sugryžę atgal į Chicagą, 
kiekvienas užsiima savo kasdie 
niniu darbu.

Alex Ambrose.

Du Gimtadieniai
MARQUETTE P ARK. — Va- 

kar tėvui Domininkui Pacevi- 
čiui buvo 60 metų amžiaus, 
šiandien Domininkas Jr. sūnūs 
švenčia 16-tą gimtadienį. Neste
bėtina, tad, kad Pacevičių šei
myna ruošiasi šauniam gimta
dienių baliui. Ne vienas gimta
dienis, bet du, tad ir balius tu
rėtų būti dvigubai didesnis, ne
gu kiti gimtadienių minėjimai, 

a
Vaišės įvyks sekmadienį, pp. 

Pacevičių namuose, adresu 
2614 West 69th Street, kuomet 
p. Pacevičius bus pasiliuosavęs 
nuo pareigų savo biznyj.

Aukščiau minėtu adresu jisai 
užlaiko Maisto krautuvę. Mar- 
ųuetteparkiečiams yra gerai ži
nomas, nes biznyj praleido jau 
apie 10 metų. Laimingai gyve
na su žmona, Marijona Pačevi- 
čiene, ir turi tris sūnūs ir dvi 
dukteris.

Linkiu jam ir sunui linksmai 
gimtadienius atšvęsti ir laimin
gai gyventi pei ilgus metus.

—J. S.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms j

(Chicagoj)
Adam Walenga, 29, su So- 

phie Giza, 28
Francis Žabeli, 28, su An

gelą Zarella, 21

Reikalauja
Perskiru

Thomas Walsh nuo Helen 
Walsh

Pirmasis Amerikos
Lietuvių Golfo 
Turnyras Rytoj

Pasikorė 
Marųuetteparkietč

Užvakar vakare savo namų 
skiepe pasikorė 48 metų mar- 
ųuetteparkietė Helen Songaila. 
Ji gyveno adresu 6955 S. Čamn- 
bell avenue. Velionies sesuo aiš
kino policijai, kad nusižudymo 
priežastis buvo turbut .finansi 
niai rūpesčiai.

Pirmas Toks 
Piknikas

ANGLYS IR KOKSAI
Pasinaudokite vasaros žemų kainų nauda. Prisipildę anglines 
ATLAS ANGLIMIS, užsitikrinsite sau šilumos smagumą visai atei
nančiai žiemai.

I šias kainas įeina ir 3% Illinois Sales Tax

Perkant už pinigus po 4 tonus 
ar daugiau._______
POCAHONTAS Third VeFn

Mine Run $7.60 
Domestic_______ _______

WEST VIRGINIA Mine Run
Extra coarse $7.20

COKE Genuine Chicagd' ’
Koppers or $7.75
Solvay Pea

ČOKEAlabama $9.00
Range or Nut 

PETROLEUM-Č ARBON~
Sludge $4.40

PETROLEUM CARBON
3 col. Screenings $5.95

Visos musų stoker anglys ne
turi dulkių.
ILLINOIS

SCREENINGS $4.50
FRANKLIN COUNTY

Stoker Nut $6.00
WEST KENTUCKY

1 col. Screenings $6.15
ROYAL STOKER NUT

(Our Leader) $5.70
EAST KENTUCKY STOKER

1 col- $7.15
EAŠT-KENTUCKY <7 " 35 

STOKER NUT * " 
P/4X%

Kainos gali p&sikeisti be įspėjimo

ATLAS FUEL COMPANY
Įsteigta 1915

4919-21 So. Paulina St. Prospect 7960-61
V- ................. ............J

-------------;--------------------------r____________ i----------------------------------------------------------------------------------  ----------------- U----------------------  
Vienas iš Chicagos Didžiausių

Batų Išpardavimų
ŠTAI KODĖL:

• '•Urn*. r>rrl-i<<y TMiijtų
• Kaires lobai sumažintos — jus labai sutaupysit
• Po išpardavimo prekės grįš Į senas kainas
• n-p’kaina sutampa su Shapiro’s atiiin- 

k-«u rtindnrdu
• ’r?cbvir«’<». vora i?'r,nrdav’riu’?
• V:«-nr- Avalynėj? Stekui skirdamas */j ir Vz

DISKONTO. Tokios narsios gamybos kaip Walk-Over, 
p«d Cr 'vrs. Mary Adams i* t. t. visose mierose, 3 iki 
11, ir pločiuose. Mokėsi S3.09 iki $5.95 — ne aukščiau.

Labai f
Virš 1000 Porų

■

Kas bus Amerikos lietuvių 
čam plonu?

Rytoj Chicagoj įvyks pirma
sis Amerikos lietuvių golfo 
turnyras, kuris nustatys ku
riam golfininkui teks garbė 
vadintis Amerikos lietuvių na- 
cionaliu čampionu.

Tuvnvre dalvvaus virš šim
tas lošikų, dauguma jų iš įvai
rių lietuvių kolonijų. Jį ren
gia Chicagos Lietuvių Golfi
ninkų Associacija, Amerikos 
Lietuvių Atletinei Sąjungai 
padedant.

Lošimas prasidės 9 valandą 
ryto Gleneagle laukuose, 'Mc- 
Carthy Road, prie Archer Avė. 
Rytinėj partijoj dalyvaus visi 
golfininkai, kurių rezultatai 
yra aukšti. Po piety pirmą va
landą loš tie, kuriems reikia 
duoti lengvatų (“handicaps”).

Dr. Steponas Riežis, C. L. 
Golfininkų Asociacijos pirmi
ninkas sako, kad turnyro su
ruošimo komitetas turi daug 
vertingų dovanų, kurios bus 
atiduotos įvairiems atskirų 
klasių laimėtojams.

Lietuviai golfininkai, kurie 
dar nėra užsiregistravę turny
re dalyvauti, gali užsirašyti 
šiandien, susisukdami su Dr. 
Biežiu, 2201 NVv'.Cęrmąk Rd. 
Reikia telefonuoti Canal 6122 
arba Seeley 7591.

Po turnyro bus' vakariene
Turnyrui pasibaigus; vaka

re, to paties Cleneagle klubo 
patalpose įvyks golfininkų /va
karienė, b po jbs šokiai. ’Į ’fihn- 
kietą fr šokius gali atsilankyti 
ir negolfuojapti publika, go
rintieji padaryti rezervaėljas 
galį tęlefonuoti aukščiau^hų- 
rodytais numeriais. . '

Turrtyro suruošimo komisi
jos pirmininku yra Dr. V,.Ę. 
Zopel. Dr. Stasys Jakubsir 
Mrš? Kadzevirk jam padeda.

; j. l. j.
• . • . *-i ;

Rytoj bus progos pamatyti 
paskilbusius “jitterbug’us”, ku
rie šoka taip, tarsi jie butų 
didžiausio drugio krečiami.

atvyks, tas nesigailės ir tikrai 
linksmai laiką praleis.

Andrejevo grupė demonstruos 
“jitterbug’ų” šokius, apie ku
riuos savo laiku tiek daug bu
vo kalbama ir rašoma.

Subadė Automobilių 
Padangas

Nežinomi įiktadariai vakar 
anksti rytą vinimis, “aispikiais”, 
ir kuo papuolė, subadė padan
gas automobilių, pastatytų 7600 
Essex avenue bloke.

Automobiliai buvę “papar- 
kinti” gatvėj per visą naktį. 
Kas padangas subadė, nežinia, 
bet aplinkinių garažai mecha
nikai darė lakai didelį biznį.

Gaisras Sunaikino 
Grudų Elevatorių

Nuostoliai Siekia $100,000.

Gaisras vakar rytą sunaiki
no dirbtuvę ir grudų elevato
rių adresu 4600 Cortland St., 
kuris priklausė Norlhwcstern 
Malt and Grain Company. Ele-

vatoriui buvo 15,000 bušelių 
grudų. Nuostoliai siekia apie 
$100,000.

Atsiprašau
Žinioje apie Bronės D range-

“Naujienose” Rugp. 3 d.), bu
vo praleMi vardai Faustinos 
Tulys ir Aleksandros Stanish,
abidvi kurios irgi dalyvavo mi
nėtam priėmime. Už tokį pra
leidimą, atsiprašo —

lienės sugryžimą, (kuri tilpo' Nora.

SUTAUPYK SIMTUS DOLERIU
Pirk sau automobiliu iš didžiausios automobilių Finansinės Kom
panijos Chicagoje.
Sutaupysi 40% iki 50% už garantuotus atimtus nuo kitų karus. 
Niekur kitur Chicagoj šios kainos negali būt sulygintos. Virš 300 
karu, pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, atimti nuo subankruta
vusių dealerių.

1938, Sedan, į CHRYSLER—1938 Sedan, kaip 
mylių, garan- naujas, dabar $475BUICK vėliausias 

vartotas tik keletą 
tuotas kaip nauji tik $595. Taip-ltiklai 
gi 5 1937 Sedanai ir Coupe ir 3 ,. . . .. _ DODGE—1938 DeLuxe Sedan,1936 sedanai, visi bėga $90 E yra radio ir šildytuvas 
kaip nauji tik uz ...........

PONTIAC—1939, DeLuxe Sedan, 
naujas, sutaupysi 50%, taipgi 
1937 Sedan ir 1936 .... COQE 
Sedan, tik po ..............

į FORD—1938 Sedan, naujas, ne
vartotas, paimtas nuo Ford dea- 
lerio, sutaupysi pusę. Taipgi 3 

K“.1’”’................... - $225
OLDSMOBILE—1938 Sedan, 5
pasirinkimui, visi kaip nauji, tik 
$495. Taipgi 1937 ir 
1936 Sedanai tik po ....

CHEVROLET, 1938 Sedan, su
taupysi daugiau kaip pusę, 1936 
Sedan tik $225
LA SALLE, 1937 Sedan. Tai yra 
puikiausias sedanas,

1 kaip naujas .....................   “IvU

Tą ypatingą pikniką rengia 
A. Andrejevo šokių mokykla. 
Piknikas įvyks rytoj Beverly 
Woods, 87th ir Western.

Bus muzika, šokiai, gėrimai, 
užkandžiai ir kiti dalykai. Kas

Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus
Phsz

AL’S RODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

PLYMOUTH—193Š, Sedan, ma
žai važinėtas, jus sakysit, kad tai PACKARD, 1938 Sedan, beveik 
naujas karas, tik $445. Taipgi Įraip naujas, sutaunvsi daugiau 

jr 1936 Sedanai kaip pusę. Taipgi 1937
tik ..................................... Sedan tik ...................... *0^0
Ir daug kitų karų. Vieta nedaleidžia visus paminėti. Kiekvienas 
karas yra pilnai apžiūrėtas musų ekspertų mechanikų ir kiekvie
nas karas garantucCas. Pirkęs nuo musų karą, turėsi daug metų 
ekonomijos.

Moterims, ir * Mergaitėms bateliai, balti, juodi, mė
lyni, rudi British Tans ir t. t. Sporto ir išeiginiai,' 
Arch stiliai ir aukštų kulnų. Mieros nuo 4 iki 10, 
visų pločių, bet ne visi mierai visuose stiliuose.

$20?
$7.50 vertės , Kai kurie stiliai
už po $3.00
• Ideali, rudeninė, mokyklinė ir žieminė avalynė.
• Galas visų išpardavimų

SHAPIRO’S
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH WESTERN AVENUE
Republic 5436 The Florsheim Store

Shady Tree Inn daržo savininkas rengia

P I Ii. N I SiL
NEDELIOJ, RUGPIUČIO-AUGUST 6 D.

1 vai. po pietų
Kviečia visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti. Bus 

gera muzika ir skanus užkandžiai veltui. Užkviečia visus 
JUOZAS SPAITIS.

r SHADY TREE INN
89th ir,j Archer Avenue, Willow Springs, Illinois 

, Skersai Oh Henry Park

JEI PJRKSITE NUO MUSU K A RA ŠIA SAVAITE, TAI MES 
DUOOSIME DYKAI GASOLINČ DEL VAŽINĖJIMO 

1000 MYLIŲ

Atsilankykit ir pasinaudokite šia nepaprasta proga. Mes taipgi 
turime 100 karų, kaip tai: Ford, Oldsmobile, Dodge, Plymouth ir 
t. t. 1935, 1934, 1933 modelių, tik už $45.
Jums nereikia turėti cash, jūsų senas karas gali būti kaip įmokė- 
jimas, o likusius lengvais mėnesiniais išmokąjimais, net iki 2 metų. 
Musų įstaiga atdara iki 10 valandos vakaro ir visą dieną sekmad.

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

1 ----------------- “ ' — — ■ - . 4 1 A ♦ ' **

Budrikas pasiūlo jums 82 šmotų stalo setų, kaip ant paveikslo, už $12.95. Įmokėt tereikia 
ų 50 centų.

’■ ■ ■ ■. • 1 ■ - * . '■ ■ .

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti | tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Nancy Merki, trylikos me

tų, kuri plaukimo rungty
nėse (Dės Moines, la.) pa
darė naują greitumo rekor
dą. Ji yra iš iPortland, Ore.

Tiktai Šią savaitę bus pardavinėjama, arba duodama dykai pirkėjams. Budriko Krautuvės pirkėjai, pirkdami 
iš Budriko Krautuvės rakandus — Elektrinę Ledaunę, Skalbiamą Mašiną, Parlor Setą, Dining Room Setą, Pečių, 
gaus dykai dovanų šitą gražų 82 šmotų stalo setą.

JOS. F. BUDRIK fhTtsui,ee
3409-21 So. Halsted Street Telefonas YARds 3088

WCFL. NEDĖLIOS VAKARE 9-TĄ VALANDĄ IŠGIRSITE GRAŽŲ RADIO PROGRAMĄ f
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Iš Suvalkiečių 
Draugijos Veikimo
Ruoš “Suvalkiečių Vakaruškų”, 
Nauja Valdyba Užėmė Vietas.

Kadangi Suvalkiėčių Kliubas 
mane paskyrė oficialiu kores
pondentu, tai visi mano, kad 
mano pareiga viską aprašyt. 
Bet kadangi ne viskas man yra 
žinoma, tai butų gerai kad ir 
kiti rašinėtų.

Liepos 27 dieną laikytam su
sirinkime, kuris buvo gana 
tvarkingas, pasirodė malonus 
draugiškumas tarpe atsilankiu
sių,

Atidarius susirinkimą, vietas 
užėmė nauji valdybos nariai, 
pirmininkas A. Pileckas, pagel- 
bininkas A. K. Valukas, nuta
rimų raštininkas Aleks Lietuv
ninkas. Visi pasižadėjo sutar
tinai darbuotis.

Po to sekė raportas pikniko, 
kuris įvyko liepos 2 die.ną, pas 
Kubilių. Iš raporto pasirodė 
geros pasekmės, liko dar ir pel
no. O tas pelnas sudarytas dė
ka suvalkiečius remiančių biz
nierių, kurie prisidėjo savo au
komis ir dar atvažiavę gerai 
pabaliavojo. Už tai Suvalkiečių 
susirinkimas pareiškė didelę 
padėką vienbalsiai pakeldami 
rankas.

Prie to rengimo komitetas 
padarė pastabą, kad ateityje, 
jei kas rengsite ką nors, tai 
pasidarykite raštą su vietos 
savininkais. Iš to gavosi įspū
dis, kad rengėjams ne viskas 
švelniai praėjo.

Prašo Informacijų Apie Narius.*
Finansų raštininkas prašė' 

visų narių priduoti savo tik
ras pavardes ir gimimo-augimo 
vietas, kaip tai kaimą, miestą, 
taipgi moterys—ir savo tėvų 
pavardes, nes tas reikalinga dė
lei geresnės pažinties.

Taigi, priduokite tas infor
macijas sekančiame susirinki
me.

Nariai neaplenkė ir manęs, 
davė vėjo ir liepė rašinėti į vi
sus laikraščius, nes suvalkiečiai 
skaito tuos laikraščius, ir jie 
nori matyti kas veikiama.

J. Misevičia.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Nariai nutarė surengti Su
valkiečių “Lietuviškas vakaruš
kas”. Kur ir kada, pranešiu 
kėliau, o dabar tik tiek turiu 
pasakyti, kad -bus kas tokio ne
paprasto.

URBA Gėlės - Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 

k' * kietamš,' La id o- 
tuvėms, Papuosi- 

GELININKAS mams*
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 580U

■ ari ■ ir a a. Siunčiam GėlesnŲCIIf 10 Telegramų i L U I LINU Visas Pasauli0
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARD8 73M

• Apskričio- ligoninėj pasimirė 
5 metų berniukas iš Bridge- 
purto, James Koclanis. Užvakar 
vakare jį suvažinėjo automobi
lis, valdomas Zygmunto Koryn- 
kiewicz, nuo 2996, Bonfield avė. 
Berniukas žaidė gatvėj, netoli 
savo namų, 941 W. 31st Place.

» a o
• Lavvson H. Whiteside, Win- 
netkos gyventojas, ir jo žmona 
žuvo kai du automobiliai susi
kūlė prie Skokie bulvaro ir 
Dundee Road. Kiti du žmonės 
buvo sunkiai sužeisti.

» » »
• Prie 55th ir Mulligan avė., 
automobilis įvažiavo į motor- 
eiklį, ir užmušė motorciklio vai 
ruotoją Ted Puhala. Puhala 
buvo 23 metų amžiaus ir gy
veno adresu 5918 West 59th 
Street. Prie automobilio vairo 
buvo Anthony Redulskis, gyve
nantis adresu 7000 West 60th 
Place, Cicero j.

Susirūpinkime 
Laisvamanių Val
dybos Rinkimais

— Skaitytojų Balsai —
• < ’ • - ■ ■ • <

Artinasi Lietuvių Laisvama
nių centro valdybos rinkimai. 
Tai. yra gana svarbus darbas, 
ir būtinai reikalingas apkalbė
jimo, nes gyvumas organizaci
jos priklauso nuo gabumo cen
tro valdybos. O kad tą valdy
bą sudaryti gerą, tai būtinai 
reikalinga apkalbėti tinkamumą 
žmonių skiriamų vietoms val
dyboj.

SAVANORIŲ DARBO Talka Lietuvos pajūryje. — nuo 
liepos 8 d. prie šventosios ir Raudonės pradėjo darbą pirmą 
kartą nepriklausomoje Lietuvoje suorganizuotos savanorių 
darbo talkos. Kaip žinia, pajūryje talkininkai kasa pylimą 
Šventosios-Darbėnų geležinkeliui, o Raudonėje tiesia pirmos 
rūšies kelią. Darbo Talka, į kurią su entuziazmu stoja moks
leiviai, studentai ir jauni tarnautojai, be abejo, reiškia pra
džią naujos gadynės Lietuvoje, kur darbas ir darbo meile 
pradeda įgyli sau prideramą pagarbą viešajame gyvenime. 
1 vaizdelyje matome Darbo Talkos savanorius šventojoje/ iš
sirikiavusius, išeinant į darbą; 2. Darbo talkininkai pila bu
simam Šventosios-Darbėnų geležinkeliui pylimą.

praktikos, nes jau du metai 
kaip sudarėme centrą, bet tas 
centras negalėjo ganėtinai nu
veikti. Gali būt, kad vienas- 
kitas buvo netinkantis kokiu 
nors budū, o gal nenorėjo 
ti tinkamu.

bu-

Esančią valdybą nebuvo 
Įima gerai sudaryti, viena, 
,nebuvo gaųętinai. tinkamų 
rių, ‘ o antr& nebiivome ga
nėtinai susipažinę vieni su ki
tais.

ga- 
kad
na-

Iškarto buvo manyta, kad 
viskas labai gerai, bet vėliau 
pradėjo atsirasti vienas-kitas 
užsispyrėlis, ir darbas buvo 
trukdomas.

Mes jau turime šiek tiek

"čĖRsitfNAi,:
Asmenų Ieško HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
PAIEŠKAU gyvenimui draugo, 

rimto ir pasiturinčio, virš 40 me
tų amžiaus. Aš turiu taverno biznį 
— vienai yra persunku valdyti, 
Kreipkitės antrašu 7850 Archer avė,

PAIEŠKAU draugo apsivedimui. 
nejaunesnio kaip 50 metų ir kaa 
nedirbtų prie WPA, kad turėtų ge
rą darbą ar biznį, be skirtumo ar 
našlys ar gyvnašlis. Aš esu našlė 
48 metų įr be šeimynos. Turiu ge
rą savo nuosavybę. Rašykite 1739 
So. Halsted St. Box 1024.

AUTOS—TRUCKS FOR SALK 
Autnmoblliai ir Troka! Pardavimai

5 PASAŽIERIŲ Studebaker se- 
dan. Senas modelis, bet tebėra kaip 
naujas. Važinėtas tik 8,000 mylių. 
Geras bargenas. Atsišaukite Vin- 
cennes 8062.

BUSINESS CHANCĖS 
Biznio Progos

PARDAVIMUI tavernas, kampas, 
puikus biznis. Renda $40. Moteris 
savininkė. 2103 No. California avė. 
Tel. Armitage 5319.

PARSIDUODA barbernė, 2 krės
lai, biznis išdirbtas per 30 metų, 4 
kambariai pagyvenimui. Priežastį 
patirsit vietoje. Rašykit 1739 South 
Halsted St. Box 1026.

PARDAVIMUI grosernė delikate
sai, kampas, 4 kambariai, $20.00, 
vana. 3856 S. Washtenaw Avė.

NAšLfi moteris nori išeiti iš biz
nio. Geriausis biznis — Grosernė ir 
Delicatessen ant North West 
Apartmentiniai namai aplink, 
nis išdirbtas per daug metų, 
duosiu už geriausį pasiūlymą 
priimsiu partnerį.

5531 Irving Park Blvd.

Side.
Biz- 
Par- 
arba

REAL ESTATE FOR SALE 
NamaLžemė Pardavimui

REIKALINGA operatorių viena 
adata siūti, binders on apron. Tik
tai patyrusios tesikreipia. Le Nore. 
325 W. Adams St.

PAIEŠKAU merginos arba vi
duramžės moters pagelbėti už baro. 
Vienai moterei persunku. Atsišau- 
kit 3416 S. Wallace St.

REIKALINGA patyrusi mergina 
kaip knygvedė Beer Distributing 
Biznyje, šaukite Yards 1638.

REIKALINGA patyrusių opera
torių Singer jėgos mašina siūti. 
M. Arst., 2300 S, 56th Avė., Cicero

' FOR1 Č^NERAL ’
RenddaL—Bendrai

RENDAI 3 ir 4 kambariai — švie
sus, svarus. Nebrangiai. 913 Culler- 
ton St. (20-ta gt.) arti Halsted.

RENDAI 6 kambarių flatas, ant
ros lubos, šviesus, apšildytas, $40 į 
mėnesį, 1445 S. 50th Avė., Cicero.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

NAMAS su tavernų pilnai įreng
tu, geros pajamos. Namą parduos, 
7006 So. Ashland avė.

PASKOLAI PINIGAI. Privatus 
asmuo turi pinigų investuoti į pir
mą morgičių nuo $500 ir aukščiau, 
— pagal vertę namo. 5 nuošimtis. 
Kreipkitės Metropolitan State Bank, 
2201 Cermak Road, Chicago, III,

FARMŠ FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI bizniavas medinis 
namas. Tinkamas bučernei arba ta- 
vernui, 5—4 kamb. flatai viršuj. 
5306 So. Princeton Avė.

BARGENAS — PASISKUBINKITE 
5 kambarių namas, lotas 50x135.

Puikus daržas ir graži vieta Mor
gan Parke, arti 111 St. Carline. 
Galima laikyti vištų ir karvę. Kal- 
n«7 cash tiktai $2,700.

11011 S. Washtenaw, arti 110 St.

PASINAUDOKITE GERAIS 
BARGENAIS

4 fl. muro namas kaip ir naujas, 
randasi prie Marąuette Parko. Kai
na tik $12,500. Įmokėti $5500. Liku
sius renda išmokės.

2 fl. po 4 kamb. muro namas arr 
ti Marąuette Parko. Kaina tik 
$6950. Įmokėti $3000.

Bizniavas, kaip ir naujas muro 
namas; didelis Štoras, 3 flatai ir 
garąžas. Kaina tik $12,500. Įmokėt 
$5000. Kreipkitės pas įgaliotinį:

K. J. MACKE-MAČIUKAS,
2346 W. 69th St., 2-ros lubos 

Tel. Prospect 3140

BARGENAS
Muro namas — du dideli flatai, 

“vapor” apšildymas, geriausiame 
padėjime, senas savininkas aplei
džia miestą. Parduos su $500 įmor 
kėjimu. Randasi prie Emerald avė. 
ir 45 St. Haugh. Prie stockyardų 
nuo 1899, 4172 S. Halsted St. Tel. 
Yards 0808.

PARDAVIMUI labai pigiai 2 fla- 
tai ir krautuvė 3262 S; Morgan St. 
Teisingas pasiūlymas nebus atmes
tas.* Mainys į farmą. A. Pinkonsly, 
3550 Fullerton avė. Tel. Spaulding 
3828.

PARDAVIMUI šiaurės rytų kam
pe prie Wentworth ir 59 gatvės, 
44x125, tavernas, 3 krautuvės. Pa
jamų $200 mėnesyie. $2000 pi
nigais. Mažas tuščias lotas kaipo 
įmokėjimas. Eakin. Wentworth 6222

transliuojamas reguliariu radio 
programas, kuriuo jau per daug 
metų Progress Krautuvė links
mina ir žavi klausytoj us.

Ryt dienos programas bus 
nepaprastai gražus ir įdomus^ 
Susidės iš rinkfinų dainų, ku
rias išpildys Naujos Gadynės 
Choras, vadoWLIjant J. Stepo
navičiui, muzikos, nau
dingų patarimų- ir visokių įvai
renybių. Patartina* radio klau
sytojams nepamiršti pasiklau
syti ir priminti savo draugams 
ir kaimynam ‘

, PIGIAI biznis — tavernas su na
mu geroje vietoje S, Side. Savi
ninkas priims į mainus mažą na
mą, lotą ar farmą netoli Chicagos. 
Kas norite sutaupyti pinigų, atsi
šaukite greitai.

J. VILIMAS,
6800 So. Maplewood avė.

PARDAVIMUI 22 akrų < puiki 
farma su visais įrengimais, 28 my
lios nuo Chicagos South West on 
Kean Avė. Priverstas grįžti atgal į 
savo biznį, parduosiu pigiai. Rašy
kite Tony Zabela, Frankfort, III. 
Rt. 1, Box 72.

PARDUOSIU arba mainysiu į 
mažesnį,- mūrinį 4 flatų namą 
Bridgeporte. Telefonuoti Yards 
6769.

< padaryti
Rep. J*

Paieškojimas

PARDAVIMUI tavernas, geroj 
apylinkėj, pelninga vieta, priežas
tis — . vienai persunku. Pasirinkti 
vieną iš dviejų. ,936, E. 75th St.

PARSIDUODA 50 akerių farma 
prie upės Wisconsine.Tinka resor- 
tui, arba mainysiu į Chicagos pra- 
pertę ar kitą farmą — 80 akerių.

634 W. 35th St.

PARDAVIMUI 5 kambarių ply
tinis bungalow, $5400, 3 kambarių 
katedž užpakaly. 3438 W. 54th St.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU darbo kaipo dženito- 
rius. EsU unijistas ir pilnai paty
ręs. šaukite Crawford 0034. Klaus
kite Mike. 

... ...—........... . ....... .

VVASltįD—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA 80 akrų nepertoli 
nuo CĮjicągęs grąži . ųkė, su gyvu
liais, mašinomis, labai pigiai. Be 
Skolos. Arba mainysim į namą. Tu
rime visokių gerų bargenų mažų ir 
didelių namų, gerų pirkinių ir tei
singų mainų. Chas. Urnich (Kazys 
Urnikas) 2504 W. 63rd St. Iš ryto, 
vakarais ir sekmadieniais. Arba 56 
W. Washington St. Room 514, tele
fonas: Central 3870. Teisingas pa
tarnavimas.

ŠTAI TIKRAS BARGENAS
7 kambarių freiminis namas, kan- 

kryto pamatas, furnaso Šildymas 
prie vertingo kampo. Lotas 120x125, 
gatvė' ‘išgrįsta, nėra asesmentų, 
vaismedžių ■ lotai, arti Addison ię 
Oafc-Park Ave.,1 blokas nuo mo*-' 
kyklos, krautuvių ir susisiekimo. 
Pasiūlo už $4950. Terminai. Del 
smulkesnių informacijų šaukti W. ’ 
R. Lemke, Randolph 3750 ar Ave
nue 1924 vakarais.

A. + A.
JOSEPHINE LAFAYETTE 

po tėvais Koveckaitė,
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 2 d. 6:30 vai. vak. 
1939 m., sulaukus 34 metų 
amžiaus; gimus Chicago, III. 
Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Ellis, motinėlę Oną ir 
tėvą Joną Koveckus, seserį 
Marijoną Koveckienę ir jos 
šeimyną, dėdę Petrą Kovec- 
ką Custer, Mich., ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažys
tamų. Kūnas pašarvotas ran
dasi namuose 1656 W. 59th 
St. Tel. Republic 9574.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nį, rugpiučio 5 d. 8 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Josephine Lafa- 
yettės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Motina, Tėvas, Sesuo 

ir kiti giminės.
Laidotuvėse patarnauja lai

dotuvių direkt. J. F. Eudeikis 
Tel. Yards 1741.

Jo-

Laidotuvėse patarnauja 
dotuvių direktorius P. J. 
dikas. Tel. Yards 1419.

Laidotuvėmis rūpinasi 
nas Janulis.

JONAS BEKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 3 d. 9:30 vai. vak. 
1939 m., sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Lietuvoje. Ame
rikoje išgyveno 35 metus. Pa
liko dideliame nuliudime 
pusbrolį Joną Janulį, gimines, 
draugus ir pažįstamus. Kū
nas pašarvotas randasi P. J. 
Ridiko koplyčioje, 3354 So. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, rugpiučio 7 d. 1:30 vai. po 
pietų iš koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Bekio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Pusbrolis ir draugai.

lai- 
Ri-x

Taigi, sakau, kad būtinai rei
kalinga apkalbėti atsakomybė 
narių, nominuojamų į centro 
valdybą. Tik tada bus galima 
kas nors geresnio nuveikt, o 
mes žinome gerai, jog turime 
gana daug didelių darbų, jeigu 
tik norėsime dirbt. Mes žinome 
gerai, kad pasisakėm daug ką 
nuveikti pereitais metais ir tas 
viskas pasiliko tik užrašyta. 
Taigi, Imkimės už darbo.

J. Misevičia.

Kaz. Piaulokąs ieško ^brolie- 
nes Barboros Piaulokienės, po 
tėvais Macikaitės. Kiek yra ži
noma, ji gyvena Cleveland, 
,Ohio. Prašo ją ašmeniai atsi
šaukti, arba kas žino kur ji 
gyvena pranešti šiuo antrašu: 
Kaz. Piaulokas, Justice Park, 
I1L, Box 545, Glearing Station.

(Skelb.)

REIKALINGA lietuvis pardavi
nėtojas deginamam aliejui pardavi
nėti. Liberalė • komisija, patyrimas 
nebūtinas. Feldman Petroleum Co., 
544 Roosevelt Road.

55 AKRŲ ūkis — gera žemė, 
nauji pastatai, elektriką, 29 minu
tės iki Muskegon. Veik greitai. Ne 
mainui, dėl informacijų rašyk sa
vininkui Hans Mickelson, 4 Hali 
Rd., Muskegon, Michigan.

PARSIDUODA namas ir ta Ver
no biznis, '2 storai, 3 kambariai apa
čioj ir 6 viršuj, 8 lotai žemės. Ran
dasi Rbute 66. Šaukite iš ryto Re
public 7640.

r kairio
taUM—IIHIMiUU—ili.....................—

9 va-

SUSIRINKIMAI
0

Draugijos Šv. Petronėlės susirin
kimas įvyks pirmadienį, rugpiučio 
7 d. 7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėje. Malonėkite atsilankyti.

A. Laurinavičius, rašt.

REIKALINGA vyras tavernui, 
mokąs virti. Darbas yra Kankakee, 
III. Atsišaukti 936 E. 75th St.

REIKALINGAS salesman, kuris 
norėtų pardavinėti kalėdines atvi
rutes (Christmas cards). Galima 
dirbti ir vakarais. Mokama geras 
komisas. Progress Embossing Co., 
3326 S. Halsted St. Yards 0123.
FURNISHĖD ROOMSi-—TO RENT 

Gyvenimui Kambariai

PARDAVIMUI ar mainui į nuo
savybę Chicagoj 40 akrų farma, 
juodžemis, didelis derlius, namai, 
įrankiai. 70 mylių nuo Chicagos. G. 
Krockenberger, Box 48, Route 2, 
Three Oaks, Michigan.

40 AKRŲ puikios žemės, dalinai 
miškas, senas namas, pigiai, šiau
rės vakaruos nuo Waukegan, Box 
1025, 1739 S. Halsted St.

IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

SOUTHWEST BARGENAI
12 flatų, mūrinis namas, kaina 

$12,800, 6 flatų, mūrinis, kaina 
$8,700, 4 flatų. mūrinis, $7,300, 2 
flatų po 6 kambarius, mūrinis 
$6,600, 2 flatų bizniavas namas su 
taverno bizniu, randasi ant 63rd 
netoli Western Avė. $8,800, 5 kam
barių, beveik naujas mūrinis bun- 
galow ant Rockwell netoli 64th St. 
kaina $4,800 mažas įmokėjimas. 
Didelis medinis katedž, kaina 
$2,1200. Kas ką turite parduoti, 
mainyti, arba norite pigiai pirkti 
namus, farmas arba lotus, kreipki
tės į

C. P. SUROMSKIS 
6816 S. Western Avė. 

Grovehill 0306. Vakarais Pros. 0176

MNAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURHITURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FUBNITUEE” STNCB 19M 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Budriko Radio . 
Programas

Septintądieni'o vakare, 
landą Chicagos laiku, bus pui
kus Budriko radio programas 
iš WCFL., 970 kil. stoties. Pro- 
grame dalyvaus Rožių Žemės 
choias ir didžiule simfonijos 
orkestrą. Kaip choras, taip ir 
orkestrą žada duoti puikius nu
merius dainų ir muzikos. Or
kestrą gros grynai lietuviškas 
liaudies dainas ir melodijas, o 
choras žada prie gražių dainų 
dar gerą dalį savo gero ūpo 
pridėti klausytojams palinks
minti. Taigi pasiklausykite.

. — Pranešėjas.

Progresą Bendrovės 
Nuolatinis Sekmadienio 
Radio Programas

Primintina radio klausyto
jams, kad rytoj, sekmadien), 
litą valandą prieš piet, bus

Draugystės Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus- , mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, rugpiu
čio 6 d., 1 v. p. p. Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Malonėkite visi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti.

Frank Bakutis, nut. rašt.

Lietuvių Keistučio Kliubo mėne
sinis susirinkimas įvyks rugpiučio 
6 d. Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St. 12 vai. d. Malonėkite atsi
lankyti. —Helen Chapas, rašt.

Eikim Ten, Kur 
Jaunimas Kviečia

Lietuvių Tautinės Parapijos 
Jaunuolių*, “Klubiečių” susirin
kimas ir linkėm^s laiko pralei
dimas įvyks šeštadienį, Rugpiu- 
čio-Augpst 5; 1939, Parap. svet., 
3501 So. Union- Ąve. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Toj pačioj vietoj kas septin • 
tadienio vakarą įvyksta drau
giškas susiėjimas ir linksmas 
laiko praleidimas. >

Rengėjai ir Valdyba.
(Skelb.)

Atvažiavę į New Yorką apsisto
kite pas lietuvius, čia rasite gra
žią vietą ir draugišką patarnavimą. 
Dideli kambariai su privačia mau
dyne, virtuve ir šaldytuvu.

Maži kambariai- su vieša maudy
ne gražiai įrengti. Prieinamos kai
nos.

Vieta: 331 Wes End Avė. Tarpe 
75th ir 76th St’s west. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Telephone Susųuehanna 7—8533

.PATRAUKLUS BARGENAI
Wood Street arti Madison.
10x4 kambarių apartmentai, 2 

krautuvės, pečiais Šildomi, pajamų 
$4200, pilna kaina tiktai $8,500.

$800 pinigais nupirks 2 flatų na
mą ir vieną krautuvę, 2 karų ga
ražą. 1003 S. Marshfield avenue.

H. D. CANTIN Co.,
10 North Clark St. 

Dearborn 1540

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

KAMPINIAI 6 apartmentai, ^a- 
ras, šaldytuvai, geros pajamos, tik
tai $12,500 — pinigais $3,000.

13x4 kambarių apartmentai, in- 
door lovos, šaldytuvai, pajamų 
$5784 metams, tiktai $24,000, pini
gais $5,000. 3943 Irving Park Blvd.

PIKNIKAMS DARŽAS
10 akrų gražaus miško, didelių 

medžių pavėsis apie 5 minutes nuo 
šv. Kazimiero kapinių ir telefonas. 
Randasi prie State vieškelio. Tinka 
tavernams ir šokių salėms. Maži 
mokesčiai—pigus laisnis. Vienas iš 
geriausių esamų piknikams daržų. 
Savininkas parduos visą arba dalį 
lengvais terminais atsakančiam as
meniui. Kreiptis į ofisą P^ V. kam
pe S. Harlem Avė. 123 gt.

IŠVAŽIUODAMAS iš miesto pa
siūlau puikų _ plytinį bungalow, 
forced air heat, komblnUotu gyve
namuoju valgomuoju kambariu, už
darais šildomais porčiais, 2 dideli 
miegkambariai, stucco garažas, ar
ti mokyklos. Finansuos, 7706 So. 
foamen.

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t.

ponios Juli-

BRIDGEPORT. -u Visiems 
gerai žinomi valgykla, Healthy 
Food Reštaurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinčs ‘
jos Adąčkus. Ji yra gerai pa
tyrusi virėja ir, todėl, ji jus 
pavaišitis su skaniais lietuviš
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

VIDURYJ BRIDGEPORTO
4 flatų nam. ir 2 karų garažas. 

Parsiduoda už $2,500. Cash reikia 
$1,000.

COTTAGE — 4 kambarių už 
$800, cash $400;

OPERUOJAMAS 50 automobilių 
garažas. Kortas ►(court) parduoda 
apie $9,500.

Šaukit tuoj Yards 5579.

Naujienų Jubiliejinis
- PIKNIKAS
Rugpiučio 13 d., 1939

kalate Eiti į tas Krautuves, 
kortai Skelbiasi Naujienose.

Todėl jeigu turite ką* par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerĮ, bet garsinki- 
tes ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“CIassified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “CIass
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
k “NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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NACIU TERORO AUK A - MOTINA IR | Ar Jūsų 
JOS DU JAUNI SŪNUS Automobilis

Baisi Tragedija Čekoslovakijos Pabėgę 
lių Šeimynoj

Tvarkoj?

Mischa, 4y2 metų, sunais, eis j 
Michigan ežerų pasimaudyti, ir 
paprašė pinigų.

Langer jai davė $20. Motina 
ir sūnus nuvažiavo į papludymį 
ir ten linksmai praleido dienų. 
Motina šypsojosi, juokavo su 
berniukais, bet niūrios mintys 
siautė jos galvoj.

Sutemus, ji sūnūs nusivedė į 
Congress viešbutį, prie Miclii- 
gan avenue, ir nusisamdę kam-

Ar
Ar

Ar

Ar

jūsų automobilis tvarkoj? 
gaso tankas netuščias? 
alyvos kiek reikia? 
yra ir vandens?
padangos pripustos? 
brekiai sustoja?
baterija tvarkoj? 
fenderiai čieli ir sveiki?

" NAUJIENOS, Chlcago, RI. ’------ .------------- ---- ... ... ...... . ....... ................... —--- ■ . ‘ - 
avenue ir važiuokite tiesiai į didinti, nes nėra pinigų, o “ap- 
daržų. Paklysti negalima.

"'^^Tad šveiskite automobilius, 
pilkit gasoliną, nes RUGPIUČIO 
TRYLiKTA jau nebetoli. -

Beje, o kaip su įžanga?
Važiuokite drąsiąi, prie var

tų niekas nestabdys. Ęilietų ne
reikės pirkti. Busitė “Naujienų”

Busiu

u,

svečiai

VAKAR 
CHICAGOJ

gludinėti senelius didesnių pen
sijų pažadais yra žiauru”.

a a a
• Miesto valdyba vakar parei
kalavo, kad gatvekarių bendro
vė panaikintų gatvekarių lini
jų Cicero gatvėj, nuo Archer 
avenue iki municipialio airpor- 
to. Linija sudaro pavojų nusi- 
leidžiantiems ir kylantiems lėk
tuvams.

40 Žmonių Buvo, 
Bet Niekas Nematė

Į DeMet restoranų, adresu 5 
West Randolph Street, atėjo 35 
metų amžiaus, gražiai pasirė
dęs vyras, ir atėmė nuo kaste
rės $300. 

f-

Valgykloj tuo laiku buvo apie 
40 žmonių, bet niekas net ne
žinojo, kad apiplėšimas įvyko.

sas dainas, kurios bus bendro 
choro dainuojamos Lietuvių 
Dienoje Pasaulinėje Parodoje. 
Bus ir kitokių pramogų jumis 
palinksminti. Nepamirškite pa
remti musų jaunuolius, kurie 
vyks į Pasaulio Parodų. Kelio
nės kaštai# turi būti apmokėti 
iš anksto.

Birutiečiai, taipgi nepamirš
kite, kad pirmadienį, rugp. 
7 d., pas Birutę bus generalis 
dirigentas, komp. p. Žilevičius.

Karei Langer prieš keletu mė
nesių buvo turtingas Čekoslova
kijos fabrikantas. Jisai turėjo 
didžiulę audinių dirbtuvę Pra
hoj, kuri darė pusantro miliono 
dolerių apyvartos į metus.

Atėjo naciai. Jie konfiskavo 
visų Langer’io turtų, atėmė nuo 
jo dirbtuvę, atėmė rezidencija 
ir beveik visus pinigus.

Langer’iui tepasisekė išgelbė
ti iš savo milioninio turto griu
vėsių tiktai $7,500. Su tų pini- barį 13-ame aukšte. Kambarį 
gų pagalba jisai ir šeimyna pa- pasiekusi, ji atidarė langų, pa
bėgo į Paryžių, Francuzijų, o ėmė abu sunūs į glėbį — ir iš- 
liepos mėnesį, per draugų pa; 
sidarbavimų, atvyko Chicagon, 
ir čia apsigyveno pas giminai
tes, Hermenie ir Bertha Berg- 
man, adresu 1712 West 47lh 
slreet. Vėliau persikėlė gyventi 
adresu 1627 Humboldt bulva
ras, kur yra Čekoslovakijos ir 
Vokietijos pabėgėlių kolonija.

Apsigyvenęs Chicagoj, Lan
geris pradėjo ieškoti darbo. Bet 
jam nesisekė. Be to, kadangi 
buvo atvykęs Amerikon kaipo 
svečias, tai turėjo tiktai šešių 
mėnesių vizų. Viza neleido jam,

si, jog atvažiavimo reikalus taip 
sutvarkys, kad galės pastoviai 
apsigyventi ir palikti šalies pi
liečiu.

šoko.
Visi trys nukrito ant Michi

gan Avenue šaligatvio ir užsi
mušė vietoj.

Sužinojęs apie savo šeimynos 
tragingų mirtį, Langeris vos ne
pamišo. Policija jį stropiai sau
go, bet jis sako, kad rytoj bus 
jo eilė...

Bet štai tragingas supuoli
mas. Langerienė ir sūnus išva
žiavo maudytis apie 7 valanda 
ryto. Už dviejų valandų laiko 
laiškanešys atnešė Langeriui 
laiškų iš Kanados su pranešimu, 
kad jisai ten gauna darbų ir 
kad gali Kanadoj pastoviai ap
sigyventi.

Langeris apsidžiaugė ir norė
jo žmonai linksmų naujienų 
pranešti, bet nežinojo kur jos 
ieškoti...

Nelaukite, šveiskite savo Pac- 
kardą, pilkite gasoliną, pųskit 
padangas, nes greitai reikės va
žiuoti.

Rugpiučio Trylikta jau be
veik čia.

Ar žinote kur reikia važiuoti 
Rugpiučio 13? !
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Į Sunset Parkų! Į Sunset Par
kų, kur įvyksta šaunus NAU
JIENŲ JUBILIEJINIS PIKNI
KAS, rudeninis, paskutinis šių 
metų NAUJIENŲ šeimynos iš
važiavimas į laukus ir miškus.

Nežinote kur Sunset Parkas 
yra? Prie Archer avenue ir 135-
tos gatvės. Paimkite Archer reiškė, kad pensijas negalima matai

st « »
• Tuščiame lote, ties 600 N. 
Ashland avenue, praeiviai rado 
apie 55 metų vyrų, gulintį be 
sąmonės. Nuvežtas ligoninėn ji
sai numirė. Vardas, pavardė 
nežinomi.

» « o
• Liepos 4 d., pražuvo “chow” 
veislės šuo, “Sheba”. Savinin
kas Harry Atkinson, nuo 515 
Melrose avenue paskelbė, kad 
duos $1,000 šunies radėjui.

» » »
• Miesto viešų darbų depar
tamentas ateinančios savaitės 
pradžioj pradės naikinti pikt-

• Thomas Updegrove, 14 me
tų mergaitė.. i£ jos tėvas Tho
mas yra vodevilio aktoriai. Va
kar, laike repeticijos, kurių lai
ke ties 631 N. Wąbash avenue, 
tėvas dukterį pašovė. Jų aktas 
štai koks: mergaitė ruko eiga- 
retų, o tėvas revolverio šuviu 
cigaretų išmuša jai iš lupų. 
Vakar nepataikė.
'J • • \ A. » t •

9 Gubernatorius Horner vakar -----  ,M.
vetavo legislatyros priimtų įsta- žoles, kuriomis yra gausiai ap- 
tymų, kuris pakėlę mėnesines j augę visi Southsidės lotai. Kai 
pensijas seneliams nuo $30 iki kur žolės tiek aukštos, kad va- 
$40 mėnesiui/Gub. Horner pa- žiuojant automobiliu nieko ne-

Birutės Choro 
Naktinis Piknikas 
Ši Vakara —

sų susidainaviinų paskirtų dai
nų. Bukite visi be atsiprašy
mo. —P. Af.

Liberty Groue darže

Visi birutiečiai ir jų drau
gai šiandien vakare susirinks 
į Liberty Grove daržų nakti
nio pikniko. Nepamirškite, 
kad busas išeis nuo Sandaros 
salės lygiai 8:30 vai. vakaro. 
Liberty Grove yra buvusi 
Dambrausko' farma, Willow 
Springs.

Vakarais nėra šilta, todėl 
jums bus labai patogu pasi
šokti prie gero orkestro muzi
kos. Be to, dar išgirsite tas vi

Užmarino Moteris 
kę, Pavogė $900

Trys j ginkluoti piktadariai 
atėjo į Mrs. Auna Aksamit na
mus, adresu 822 N. Marshfield 
avenue. Kai moteriškė ėmė 
šauktis pagalbos, piktadariai ne 
šovė, bet jų užmarino aneste
tiku.

Kai ji pabudo, Mrs. Aksa
mit pamatė, kad piktadariai iš
kraustė dėžę, kurioj ji laikė 
pinigus. Ten buvo $900.

gyvenimo šaltinių nebuvo ir 
nesisekė jų rasti. Langerių šei
mynai gręsė grįžimas Čekoslo
vakijon.

Langeris ir jo žmona Adela 
rūpinosi, nekantriai laukė, gy
veno viltim, kad rytojus page
rės.

Bet jis negerėjo.
Užvakar apie septintų valan

dų ryto Adela Langeriepę pa
sakė vyrui, kad ji su vaikais, 
Karei Tommy, 6 metų, ir Jau

“Savižudžių Kolonija”
Tragingas įvykis su Lange- 

riais vakar iškėlė aikštėn faktų, 
kad toj apylinkėj, kur jie gy
veno, yra ir daugiau pabėgėlių 
nuo nacių teroro. Jie turi su
darę kaip ir sutartį, kad nusi
žudys, jeigu turės apleisti Ame
riką. Verčiau mirs, bet ne grįš 
Vokietijon arba Čekoslovakijon, 
kurių Hitlerio naciai dabar val
do. R.

Armour Darbininkų
Balsavimų
Rezultatai

660 Už C.I.O., 148—Prieš.

miręs) ir kaimynai sužinojo a- 
pie mergaitės ligų, sudėjo kelid- 
likų dolerių aukų, ir išsiuntė jų 
į garsių Mayo Brolių ligoninę, 
Rochesteryje, Minn. *

Vakar iš ten atėjo liūdna ži
nia, kad ir tos ligoninės specia
listai atsisako mergaitę gydyti.

148.

Vakar Federalė Darbo San
tykių Taryba, kuri prižiūrėjo 
Armour 31 mos dirbtuvės dar
bininkų balsavimus, vakar pa
skelbė jų rezultatus.

Už C.LO. pasisakė 660 dar
bininkų. Prieš C.I.O.
Balsavo 808 darbininkai. 34 ba- 
liotai buvo atmesti, keturi bu
vo sugadinti ir du buvo tušti.

Prieš pat balsavimus Armour 
bendrovė padalino darbinin
kams lapelius, kad “balsas už 
C.I.O. yra balsas už streikų”. 
Darbo Taryba įsakė tuos lape
lius sunaikinti, o C.LO. trauks 
Armour atsakomybėn už ban
dymų daryti spaudimų j dar
bininkus tokia nelegalia prie
mone paskutinėj valandoj.

Emma turi smegenų tumorų 
kuris auga nepaprastu greitu
mu, ir yra tiek išsiplėtęs sme
genyse, kad nebegalima jo iš 
imti. O jeigu ir butų išimtas, 
tumoras vėl ataugtų.

Nelaimingoji mergaitė dabar 
grįžta namo, Chicagon užbaig

Daktarai Atsisako 
Gydyti 9-ių Metų 
Mergaitę

nimo dienas. Jos motina ir se- %
serys gyvena adresu 1433 W. 
Erie avenue. Šeimyna gyvena i 
pašalpos. Jeigu butų turėjusi pi
nigų, tai gal butų gavę pagalba 
mergaitei pačioj ligos pradžioj. 
Bet tų pinigų nebuvo, o dabar 
ir aukos nieko nebereiškia.

Kai kurios apylinkės bažny
čios kunigai laiko maldas už 
mergaitę, tikėdami gal tokiu 
budu pasiseks mergaitę išgelbė
ti. Jos pilnas vardas yra Jenų 
Emma San toro.

Turi Nepagydomų Smegenų 
Tumorą

Jenny Emma yra tiktai 9-ių
* metų amžiaus, bet netrukus ji 

turės mirti. Daktarai sako, kad 
jos dienos yra suskaitytos.

Ji susirgo trumpų laikų at
gal. įvairiose kūno dalyse pasi
reiškė paralyžius. Molina šau
kėsi daktarų pagalbos, važiavo 
į ligonines, bet daktarai pakra- 
tydavo galvas ir atsisakydavo 
mergaitę gydyti. z

šios savaitės pradžioj Jenny
Emmos nietinos draugai (tėvas buvo nuimtas .kamantinėjimui.

Prieš Tris Dienas 
Gavo Medalių Už 
Atsargumą - - -

Tris dienas atgal Salvatore 
Lombardo, šoferis Arthur Dixon 
trokų bendrovėj, gavo medalį į 
už atsargumų.

Vakar rytų jisai važiavo sa
vo automobilyj, ir įvažiavo į 
mašinų, kurių valdė 22 metų 
chicagietis John Moore, nuo 
3840 Polk st. Moore’ui buvo 
sulaužyta koja ir perskelta gal
va. Salvatore, kuris gyvena ad
resu 1931 N. Leamington avė.,

f




