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Jugoslavija Atmetus Fašistįį Reikalavimust

ITALAI IR VOKIEČIAI NORĖJĘ NAUDOTIS 
JOS TERITORIJA KARO SUMETIMAIS

Britai ir franeuzai pažadėjo pagalbos 
Jugoslavijai

BRITANIJOS PASIUNTINYS SUGRĮŽO 
Iš RUSIJOS

BELGRADE, Jugoslavija, 
rugp. 10. — Ketvirtadienį iš 
autoritetingų šaltinių patirta, 
kad Jugoslavija nutarė atmes
ti Vokietijos ir Italijos reika
lavimą leisti joms naudotis jos 
teritorija, jeigu kiltų karas.

Nacių ir fašistų reikalavimai 
buvę toki: pavesti vokiečių ir 
italų kontrolei Jugoslavijos ge
ležinkelius; priimti Vokietijos 
ir Italijos priežiūrą Jugoslavi
jos karinių ir ekonominių cen
trų; pavesti Vokietijai ir Ita
lijai visą Jugoslavijos karo me
džiagą ir maistą; suteikti Vo
kietijai ir Italijai teisę mar-

Šnipų veiklos tyrinę 
jimas Francuzijoj 

silpnėja
PARYŽIUS, Francuzija, rug

piučio 10. — Ne taip senai di
deliu triukšmu pradėta tyrinė
ti vokiečių šnipų ir Vokietijos 
propagandistų veikla FrancuzL 
joje. Areštuota keletas francu- 
3ų laikraštininkuv , -Vienas jųJOlį’ iainx«aviiiiiin>yy ’ 4 . ties' • Stra’ssbourgu ir j Amerikos..,Darbo Fe>1
mirė kariuomenės ligoninėje J nuo to miesto, ties Drusen- deračijos vykdomosios tarybos 
— po operacijos.

Tačiau du žymiausi vokiečių 
agentai, Otto Abetz ir grafie
ne Juanez de Mares, spėjo iš
važiuoti iš Francuzijos. Abetz 
išvyko j Vokietiją, moteris ap
sistojo Belgijoje. Francuzijoje 
keliamas 
riausybė 
ti.

Ir ne 
paskelbė, kad jis nori sugrįžti 
Paryžiun ir iškelti bylą dien
raščiui “L’Epoųue”, kuris kal
tino jį.

Tuo tarpu kampanija prieš 
šnipus Francuzijoj atrodo mer
dėjanti.

klausimas, kodėl vy- 
leido jiems pasišalin-

tik tai. Abetz viešai

Prez. Rooseveltas 
įspėjo demokratus

per- 
laiš-

kad

PITTSBURGH, Pa., rugp. 10. 
— Jaunųjų demokratų kliubų 
konvencijoj ketvirtadienį 
skaityta prez. Roosevelto 
kas.

Prezidentas pareiškė, 
jeigu 1940 metų konvencijoje 
demokratai nominuos kandida
tais į prezidentus ir viceprezi
dentus atžagareivius, tai jis 
atsisakys remti tokius kandi
datus, nes jie reikš demokra
tų partijos saužudybę.

Demokratų partija, sako pre
zidentas, privalo palaikyti ir 
vykdyti gyveniman liberalinę 
ir humanitarinę programą.

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

Debesuota; lengvi ir viduti
nio stiprumo pietų rytų iki 
pietų vėjai; saulė teka 5:52 
v. r:, leidžiasi 7:58 v. v.

NAUJIENŲ ADM.
Valstijų 
Hoover-

■'•'■■■'.C ■■ ’ ■<

Šuoti per Jugoslaviją j Rumu
niją ir į Bulgariją.

Ketvirtadienį Jugoslavijos 
premjeras Cvetkovič išlėkė į 
Italiją. Čia jis painformuosiąs 
italus apie Jugoslavijos vyriau
sybės nutarimą.

Kiti pranešimai sako, kad 
Jugoslavijos nusistatymą re
mia Britanija ir Francuzija. 
Jos prižadėjusios teikti pagal
bos Jugoslavijai, jeigu jai tek
tų susiremti su Vokietija ir 
Italija.

Jugoslavija šiuo laiku sku
biai stato tvirtoves Vokietijos 
pasieniu.

Reino vanduo ap
sėmė Vokietijos 

fortus
PARYŽIUS, Francuzija, rug

piučio 10. — Dienraštis “Ex- 
celsior” praneša, kad Reino 
upės potvynis per paskutines 
tris dienas apsėmė Vokietijos 
skubiai pastatytas tvirtoves

ties Drusen- 
heinu ir ties Lauterbourgu.

Kai kuriose vietose, sako 
dienraštis, vanduo ne tik ap
sėmęs pirmos linijos fortus, 
bet pasiekęs ir antrąją sustip
rinimų liniją.

Italija baus gyven
tojus už kėlimąsi į 
didesnius miestus
ROMA, Italija, rugp. 10. — 

Italijos vyriausybė ketvirtadie
nį paskelbė nuostatą, skiriantį 
pinigines bausmes iki $50 tiems 
asmenims, kurie iš kaimų apy
linkių keliasi gyventi į mies
tus priskaitančius daugiau nei 
25,000 gyventojų. Bausmių ta
čiau nebus tiems, kurie įrodys, 
kad jie yra jau gavę tuose 
miestuose darbą arba turi ki
tokių pajamų gyventi.

Neįleidžia Italijon
Amerikos žurnalo 1
ROMA, Italija, rugp. 10. — 

Fašistų cenzūra neįleidžia Ita
lijon Jungt. Valstijų žurnalo 
“Time”, žurnalo liepos 2’4 d. 
laidoje tilpo straipsnis, cenzū
ros manymu, nepalankiai api
budinęs p-nią Ciano, Italijos 
užsienių reikalų ministerio žmo 
ną ir Mussolinio dukterį.

Pranešama taipgi, kad vis 
dar neįleidžiami Italijon Ame
rikos žurnalai “Esųuire”, “Col- 
lier’s” ir “The New Republic”.

$100,000,000 karo 
lėktuvams statyti
WASHINGTON, D. C., rugp. 

10. — Jungt. Valstijų karo de
partamentas ketvirtadienį pa
vedė kontraktus karo -lėktu
vams statyti. Visa duotų kon
traktų suma siekia $100,000,000. 
JContraktai paskirstyti tarp ke
lių kompanijų.

Naujienų-Acme Kadiophoto
Kino aktorių gildos nariai, kurie iš Hollywoodo išskrido į Atlantic City, kur 

jie Ameriko Darbo Federacijos tarybai išdėstys savo nusistatymą scenos darbi
ninkų unijos atžvilgiu. ■.

TEATRO ŽVAIGŽDĖS SUVAŽIAVO 
t ■ ! '■

* _____ .  ■ V ■' .

Į A.D.F. SESIJĄ <

ATLANTIC CITY, N. J., rug
piučio 10, r Ketvirtadienį čia 

deračijos vykdomosios tarybos 
sesija. Tą pačią dieną čia su
važiavo įvairių aktorių orga
nizacijų atstovai, kai kurie pa
garsėję artistai. Jie reikalau
ja, kad Federacija išspręstų jų 
organizacijų jurisdikcijos gin-

Dalykas štai koks? Amerikos 
aktoriai turi keletą organizaci
jų — filmų, radijo, vodevilių 
ir cirkų samdinių unijų.

Vyriausioji jų organizacija 
vadinasi Associated Actors and 
Artists of America.

Šitai Vyriausiai organizaci
jai, kaipo dalis, priklausė uni
ja vardu American Federation 
of Actors, susidedanti iš vode- '<

VOKIETIJOS GYVENTOJAI NEĮDO 
MAUJA DANCIGO KLAUSIMU

BERLYNAS, Vokietija, rug
piučio 10. — Vokietijos nacių 
tarpe Dancigo klausimu reiš
kiasi dvi nuomonės. Radikalių
jų nacių nuomonė yra, kad dabar 
geras laikas Dancigą atsiimti, 
kai Vokietijos armija sumobi
lizuota manevrams. Konserva
tyvieji naciai nurodo į Vokie
tijos ekonominius sunkumus ir 
pažymi faktą, kad dauguma 
gyventojų, dagi pačių nacių 
dauguma, visai nesidomi Dan
cigu. Todėl daryti žygį, kuris 
nėra populiarus visuomenėje ir 
kuris gali įvelti šalį į karą, yra 
pavojinga.

Faktas yra, kad šalies gy
ventojai, kurie nepriklauso na
cių partijai, labiau rūpinasi 
klausimu, kodėl stinga Vokieti
jai mėsos. Kitas dalykas, er
zinąs vokiečius, yra tas, kad 
jiems leidžiama tik dvi uncijas 
kavos per savaitę pirkti ir dar 
priesaiką sudėti, jogei jie ne
perka daugiau kavos prigaviii- 
gu budu.

O kai dėl Dancigo, tai vienu įstatymu į 
atvėju iš užklaustų 30 vokie- klausimais.

L'z'
vilių, naktinių kliubų ir cirkų 
programų, ,/pildytpjų.

Jos prezidentais, žinoma ak
torė Sophie Tucker, tapo ap- 
kaltinta tuo, kad netiksliai tvar-Dancigas te.ks Vokietijai. For-
kė unijos reikalus, ir pati uni
ja buvo pašalinta iš Associated 
Actors.

Tuomet kita unija, būtent 
Stage Hand Employes, priėmė 
į : savo tarpą pavarytąją uniją. 
Abi unijos — ir Associated 
Actors ir Stage Hand Employes 
— priklauso Amerikos Darbo 
Federacijai. Ir dabar Federa
cijos vykdomajai tarybai teks 
pasakyti, ar turėjo teisės Stage 
Hand Empolyes- unija paimti 
į savo tarpą HSophie Tucker or
ganizaciją. Aktorių unijos pro
testuoja šį žygį.

čių — nacių arba jų pritarėjų 
— 29 atsakė, kad dėl Dancigo 
neverta kariauti.

Areštavo visus ame 
rikiečius Kinijos 

mieste
CHUNGKING, Kinija, rugp. 

10. - — Amerikos konsulas šia 
me mieste gavo pranešimą, kad 
ryšium su kampanija prieš bri
tus mieste Kaifeng tapo areš
tuoti ir visi to miesto ameri
kiečiai.

Jaunieji demokratai 
laiko konvenciją

PITTSBURGH, Pa., rugp. 10. 
— Ketvirtadienį čia prasidėjo 
jaunųjų demokratų kliubų kon
vencija. Politikos stebėtojai do
misi jaunųjų demokratų niisi- 

įvairiais politiniais

Dancigas teks Vo 
kietijai -- sako 

nacių vadas
DANCIGAS rugp. 10. — 

Kalbėdamas ketvirtadienį mar 
siniarri mitingui Dancige nacių 
vadas Forster pareiškė, kad' 

ster nesenai sugrįžo iš konfe
rencijos su Hitleriu.

Fašistai uždarė
Amerikos spau

dos biurą

ve- 
ap-

ROMA, Italija, rugp. 10. — 
Italijos vyriausybė uždarė Ame
rikos žinių agentūros United 
Press biurą Romoje. Biuro 
dėjui H. R. Ekinsui įsakė 
leisti Romą į 24 valandas.

Kongresas kaštuoja 
$22,000,000 per me

tus išlaikyti
WASHINGTON, D. C., rugp. 

10. — Paskutinėje kongreso 
sesijoje Jungt. Valstijų kon
gresui išlaikyti metus laiko ta
po paskirta $22,632,711. Ton 
šąskaiton įeina kongresmanų 
algos, tarnautojų algos, knygy
no užlaikymas ir kitokios iš
laidos.

Vaikų paralyžiui ko 
voti surinkta 

$1,329,100
HYDE PARK, N. Y., rugp. 

10. — Prez. Rooseveltas ket
virtadienį gavo pranešimą, kad 
1939 metų vajus fondams rink
ti kovai su vaikų paralyžiaus 
liga davė $1,329,100. Pernai 
tam pačiam tikslui vajus davė 
$1,010,000.

Buvusiam preziden 
tui 65 metai

PALO ALTO, Cal., rugp. 10.
— Ketvirtadienį sukako 65 me
tai buvusiam Jungt. 
prezidentui, Herbertui • ■ • 
1U1

LONDONE PLINTA GIRDAI APIE
VOKIEČIŲ, ITALŲ IR LENKŲ

LONDONAS, Anglija, rugp. 
10. — Anglijon sugrįžo iš Ru
sijos William Strang, specia
lus' anglų pasiuntinys britų- 
franeuzų-rusų karinei sutarčiai 
padaryti.

Trečiadienį su Strangu turė
jo pasikalbėjimą užsienių rei
kalų sekretorius Halifax. Vė
liau Halifaxą atlankė opozici
nės partijos parlamente vei
kiantysis vadas, darbietis Ar- 
thur Greenwood. Manoma, 
Greenwood klausinėjęs Hali- 
faxą, ar Strango sugrįžimas 
reiškia, kad derybos su rusais 
tapo nutrauktos. Ir jeigu jos 
tapo nutrauktos, tai kaip nu
traukimas paveiks konferenci
jas britų ir franeuzų karinių 
misjių, kurios ką tik tapo pa-

10,000 demonstravo 
ties britų ambasada

TOKIO, Japonija, rugp. 10. 
— 10,000 japonų minia suruo
šė ketvirtadienį vėl demonstra
ciją ties britų ambasada.

Gauta pranešimų, jogei Fran
cuzija ir Jungt. • Valstijos pa- 
reiškusios Japonijai, kad ir 
jos yra užinteresuotos klausi
mais, kurie kįla ryšium su ki- 
nų-japonų karu Kinijoj ir kad 
jų interesai turi būti imami 
domėn japonų-britų derybose.

C.I.O. priešas laimė 
jo nominaciją

Britanijos rezervis 
tai sustreikavo

LONDONAS, Anglija, rugp. 
10. — Penki šimtai Britanijos 
rezervistų, pašauktų mokinti 
karo muštro naujokus, paskel
bė sėdėjimo streiką: jie reika
lauja žadėto bono po $25, ge
resnio valgio, atlyginimo dėi 
praradimo civilinio darbo, ku
rį jie dirbo pirmiau, ir atly
ginimo už civilius drabužius, 
kuriuos sugadino paskutiniųjų 
dienų lietus ir purvas.

Užgesintas gaisras 
laive

BOSTON, Mass., rugp. 
— Ketvirtadienį pranešta, 
gaisras, -kilęs Amerikos 
Pipesbone County, tapo 
sintas ir laivas plaukia į 
euziją.

10.
kad 

laiye 
užge-
Fran-

ALVITAS. — Alvito- mieste
lyje yra pasodinta nemaža 
jaunų medelių, bet jie nežino- 
irtų niekšų nulaužomi.

BRITŲ, FRANCUZŲ, 
KONFERENCIJĄ

į Maskvą tartis su ru-siųstos 
sų kariuomenės vadais.

I ■

Artimuose Britanijos vald
žiai sluoksniuose kalbama, kad 
nėra vilties britų-rusų franeu
zų karinę sutartį pasirašyti. 
Britanijos pasiuntinys užtęsęs 
derybas ilgai su rusais tik to
dėl, kad lengviau galima butų' 
atremti opozicijos atakas prieš 
Chamberlaino politiką. 

t

Greta šitų kalbų eina girdai, 
kad planuojama penkių valsty
bių konferencija. Joje dalyvau
sią Britanija, Vokietija, Fran
cuzija, Italija ir Lenkija. No
rima Dancigo klausimą spręsti 
— Lenkijos “kaštais”, nors ir 
pati Lenkija konferencijoje da
lyvaus.

Iš Lietuvos
Liepos 22 d.KAUNAS, 

paskelbtas ir nuo tos dienos 
pradeda veikti 1939 m. 4,5 
proc. paskolos įstatymas. Pa
skolos nominalinė suma 5 mil. 
Lt, leidžiama nevardiniais pa
skolos tekstais, lakštų kaina yra 
500 ir 1,000 Lt. Už paskolą 
mokama 4,5 proc. palūkanų. 
Paskola leidžiama pramonės 
reikalams ir ilgalaikiam kredi
tui paremti. Paskolos lakštai 
išperkami ligi 1944 metų rug
piučio 15 d. nominaline jų kai
na. Lakštų tiražas daromas 
pradedant 1940 m., kasmet rug
piučio 1-5 dienomis. Valstybės 
įstaigos priims paskolos lakštus 

LOUISVILLE, Ky., rugp. 10.: įkaitų įstatymais, teismo orga-
— Keen Johnson, Kentucky 
valstijos demokratų kandidatas 
nominavimui į gubernatorius, 
ketvirtadienį paskelbė, kad jis 
laimėjo nominavimą. Kuone vi
sų precinktų suskaityti balsa
vimų daviniai jam skyrė 240,- 
513 balsus, o jo priešininkui, 
C.I.O. ir Naujosios Dalybos 
kandidatui, Brownui, skyrė tik 
214,690 balsų.

nu nutarimais ar sutartimis 
nustatytais atvejais.

JONIŠKĖLIS. — Liepos 23 
d. Joniškėlyje Lietuvos aero 
klubas buvo surengęs aviacijos 
dieną — šventę. Iš Kauno į. šią 
šventę buvo pasiųsti septyni 
LAK lėktuvai. Nežiūrint blogo 
oro aviacijos šventės progra
mos Joniškėlyje pasižiūrėti bu
vo susirinkę apie 4,000 gyven
tojų. Ypatingai joniškeliečiai 
buvo sužavėti aukštąja skrai- 
dyba ir sklandymu. Pirmąjį -nu*- 
męrį demonstravo lak. J. Do
vydaitis, o antrąjį — skl. Ož
kinis. Oro krikštą gavo 60 jo- 
niškeliečių.

KAUNAS. — Šančiuose esąs 
lietuviškas audimų fabrikas 
“Drobė” statosi naujus didelius 
mūrinius pastatus. Dabar fa
brike dirba apie 400 žmonių, 
o fabriką praplėtus, numatoma 
priimti dar 30 darbininkų.

Rugpiučio Mėn

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

Šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.
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Puikiai Pavyko 
Naktinis Birutės 
Choro Piknikas
Dar Puikiau Išdavė “Kvotimus” 

Gerte. J. Žilevičiui

Visi žinome ir jaučiame ža
vintį grožį tylaus, mėnesiena 
nukloto vakarėlio miškuose. 
Aukšti medžiai tiesia savo mis
teriškus šešėlius ant mąkmiąi 
snaudžiančios gamtos ir įvairus 
paukšteliai tų medžią viršūnė
se savo švelniomis. melodijo
mis ją glosto, ramina tas žaizr 
das, kuriąs dienos kaitri sąulė, 
visai nenoFoms, paliko tai ša-- 
kėlė j ten, tai gėlelėj kitur.

Todėl nenuostabu, kad prie, 
tokio gamtos grožio pridėjus 
dar ir ideališką lietuvių jaunio 
mą, kuris irgi neša grožių n& 
vien savo, bet ir kitų gyveni- 
man, ir dar skaitmeąingą barį 
dailės mylėtojų ir žmonių, ku
rie dirba, kad palaikyti musų 
jaunimą tuose gražiuose rėmuo
se, Birutės naktinis piknikas, 
kuris įvyko Liberty Grove pra
eitą šeštadienio vakarą, turėjo 
tokį didelj pasisekimą.

Visas pikniko rengimas buvo, 
jaunųjų birutiečių rankose. Jie 
mokėjo ne tiktai gražiai su
rengti, bet dąr gražiau vaišinti 
visus susirinkusius svečius. Bi
rutiečiai džiaugėsi susilaukę to
kio. žymaus svečio, kaip Pasau
linės Parodos Lietuvių Dienos 
Dainos Progrąruo pirmininką, 
gerbiamą kompozitorių Juozą 
Žilevičių. Jis atvyko piknikan 
kariu su musų mylimais dailės 
mylėtojais, ponais Daužvar- 
džiais, ir ponios Daužvardienės 
broliu J. Bąukčių, kuris lanko 
Chicagos Dailės Institutą. Ma
lonu buvo mą.tyti ir musų sę 
mis Birutės rėmėjus, ponus 
Stungius, kurie atvyko su savo 
svečiu iš Lietuvos, Dr. Urbučiu. 
Nemažai smagumo pridavė 
mum ir ponų D. Kuraičių atsi
lankymas, kartu su verslminkų spmą padėką savo ilgų metų 
atstovais iš Lietuvos ‘ atvyku- mokytojui, p, Jonui Byaąskui. -

Džiaugėmės matydami 
svečių tarpe ir Pirmyn 

’cJhpi'O vedėjų, Kazį Ste|)onavi- 
&ų, ąu savo simpatinga žmona, 
Anelę.

Didelės reprezentacijos susi
laukėm iš Naujos Gadynės cho
ro h* Lietuvos Jaunimo choro, 
žodžiu, butų sunku suminėti vi
sus atsilankiusius, bet visi bu-, 
vo lygiai laukiami ir mylimi 
svečiai ir viešnios, ir musų bi- 
rutie^ięi rūpinosi* kącj kuogrą' 
,$iąusią ir geriąnsią visus prįim-

Apie vidurnaktį prasidėjo, 
programas, kurią išpildė Biru
tės choras. Sudainavo, visų sve
čių malonumui, keletą visiems 
mylhnų dainų. Pasilinksmini
mas ir jokiai tęsėsi iki anksto 
ęyto* kupjnet visi skirstėsi nu
tarę, kad Birutę parengimai vi
suomet pasižymi draugiškumu, 
originališkumu ir artistiškumu.

Sekąniįs Bįpųtės choro p.asi- mintis, kad nei vienas nęno- 
rodymas fcuą Lietuvįų Pienoje retų ten bųti tol kol gyvenimo 
Pasaulinėje Parodojje, rugsėjo Į 
10) d.x kąda jję bų$ nariais toč 
tūkstantinės minios, to trijų 
tūkstančių balsų choro, kuris 
pakeįs lietuvių balsą ir supažin
dins pasaulį su savo žavėjančio- 
mis lietuviškomis dainomis.
Rengia Ekskursiją New Yorkan

Birutiečiai išvažiuos iš Ghica-r 
.gps, rugsėjo 6 ar 7 dieną, Ral i- 
Jnąbį’e ir Ohio gelžkeliu. Paša- 
'liniai žmonės norintieji daly
vauti minėtose iškilmėse, yrą 
kviečiami važiuoti New Yorkan

Birutės “Kvotimai” Pirmadie
nio Vakare

Tąip kaip, birutiečiai moka 
grąžini linjįinifttis, taip jję mo
ka rimtai prisirengti prįe svar
baus darho. Štąi, praeito pirma
dienio vąkąife jie turėjo- išduoti. 
*Akvotimu$”' ne sąvo. mylimam 
ęaokytęjug p; Jonui Byan&kui,, 
bet kitam autoritetui, kuris at
vyko, Chicagon, kad patikrinti 
vietinių chorų prirengtas dai-. 
nas Lietuvių Dienai Pasaulinėjj 
Parodoj. Tas, aukštai gerbiamas, 

‘autoritetas yra p. Juozas žilę-. 
yįčiųs. Iškląusė p. ^ilevičirųs vi-. 
§as dvylika dainų, vėliau padą-, 
re kelias mažas pastabas ir pątSj 
paėmė Birutės dirigavimą. Poi 
repeticijos, savo gražioj ir daug 
pamokinančio]’ kalboj, p. Žile
vičius pareiškė birųtiečiams, 
:kąd ąčių jų gabiam mokytojui, 
kuris taip rūpestingai prirengė 
šias dainas, Birutė išlaikė savo, 
kvotimus 10Q%. Birutięčįąi di
džiuojasi susilaukę tokio kredi
to nuo tokio žinovo kaip p. Ži
levičiaus, ir įvertina jai labai,, 
labai, atiduodami visą priklau-.
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NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųštes naujus namus anj 
lengvų mėnesinių Daj;au vi
sokį taisymo d?ębą be jokia cash įmokč- 
jimo ant lengvų ‘mėnesinių išmokėjimu 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymą apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naują ii* 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo-. 
kėjiiųų nua 5 iki 20 matų*. Reikale kreip
kitės prie , ,

JOHN PAKEL
6816 S, VVestern Avė. Phone Grovehill 0306V

—i '» r ii ... to-r** 'T" ..■T

CRANE COAL COMPANY 
5332 Sft. Long Aventie 

Telefonas PORTSjyiQUTH
POCĄHONTAS Mine Run 
CScreentMi) Tonas ....... .....
SMULKESNĖS $7.00
PETROLEUM CĄRBON COKE $7.25 
Perkajnt 5. tonus ar daugiau Tonas, t

Sales Tax ekątra.

'• r—-r— I BBHU J*L ...........— ■.!!!? ■■ . ■

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

“ «. • U • ' * į

NAUJIENOS
1739 South HąUtal Strf.ęl 

CHICAGQ, ILLINOIS
Tel. Cpnal §500

as nepaąkirs.
prieglauda: Amerikoje
Betgi reikia iš dalies pasidi

džiuoti ir šios šąlies kultųrą,
'kad tūkstančiai beveik žmoni
jos atmatą taip švariai užlai
komi. Yra visgi pavalgydinti ir 
nesivolioją gatvėse ir nesimai- 
šo po kojomis kitiems.

O Lietuvoj?
I1 • * .1 . .

Ir vėl kyla mintis, kaip to • 
Iriems seneliams reikia gyventi 
musų tėvynėj Lietuvoj ? Ar 
tautos vadai, kurie pridirba 
Smetoninių kavalierių, kaip 
šungrybių, pasirūpino senelių 
likimu. Ne£

£ miltai;iSspau?tyiš

sų informacijų šiame reikale, 
meldžiu, kreipti^. į ĘzlTitęs. pre
zidentą,. P. Miller, telefonų 
CANaį 0H7, arba ą!.siląnl<yti į

Svečiuose Pus 
A. Lekavičių 
Oak Foreste

Ząnavykė

Nesiskundžia Gyvenimu 
glaųdoj, Bet Liūdną.

Prie-

gąi, bet jie yra daug laimin-T 
gesni negu tokie pat seneliai 
kątalĮkiškoj Lietuvoj.

Trūksta amatininkų
RASEINIAI. Kaimiečiai 

nusiskundžia stoka amatininkų, 
ypač geresnių, kurie visi per
sikelia gyventi į miestą.

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

Išlyginam, suveldinam ir numalia- 
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 
VVORKS

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

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Iffice H o urs: 2-4 p. m. 7-8:38 p. m.

DR. ST. NAIKELiS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

KURILLA’Š UKIG VASARNAMIS, 
j>rie gražaus ęžero, pilno žuvies — 
gerų maisto—švaraus smėlio paplu- 
dymas, naujas žentas mokestis rug- 
piųčio ir rugsėjų mėnesiams; $12 
savaitėj suaugusiems, kambarys ir 
užlaikymas. Route 1, Box 94 

RHINELANDER, VVISCONSIN. 
ai’ba dėl informacijų pašaukti: 

LAFAYETTE 2241.

AKIŲ SPECIALISTAI

Dr. V. E SIEDL1NSK1
DENTISTAS

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

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

TeL LafayetU 365*

M

tenai virš milijonas

yra naudojamas palaikymui 
tamsybės ąpąštalUrkųnigijos, ir 
visokiems parazitų lizdams.

Ir šios šąlies seneliams, pa
kliuvus į šią kultūringą prie
glaudą, gyvenimas nėra pyra-

r.:------- —------- ——r————t—-----------------

Ekspertas
Mechanikas

•y" i .'.pi

Lietuviu Plumberis
~ Ląijsnųotąs •—

GAS FIITINGS and SEWERAGE
also BĘER CjOILb in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2423 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

i III , II i II...................   ■

Pasitaikins ^progai. Andai, 
turėjau laimę aplankyti A. Le
kavičių, kuris, kaip chicagie- 
čiai žino, dabar randasi Oak 
Forest prieglaudoj.

Nors draugas Lekavičius sa
vo svečius patinka su linksma 
šypsena, bet pažvelgus į tą se? 
nelį, širdį suspaudžia lyg rep
lės. Draugas Lekavičius yra 
tiek dirbęs darbininkų gerovei, 
o dabar gamtos nuskriaustas ir 
turi gyventi nuo savo mylimų 
draugų ir darbų atskirtas.

Jį suradome rankdarbių sky 
riuje, kame suradome ir kele
tą kitų lietuvių,, kurie jnusi- 
skundė sąvo gyvenimo likimu.; 
Betgi drąugąs Lekavičius ne- 
nusiskundžia prieglaudos tvar
ką. Esąs pavalgęs, yrą.r švariai 
užlaikomas, niekam pb; kojų 
neąimąiš^',‘ir yr<’dėkTn^s' 
tie ns savo draugams, kurie 
nors retkarčiais su juo pasi
mato.

Bendrai, 
ta senelių, 
rą įspųdį.
ži ten gamta, gražus šimtame • 
čių ąžuolynas, kokie jaukus su 
visais patogumais išstatyti mu
rai. Bet- kada įeini į vidų, da
rosi nejauku, nes akysna vaiz
das metasi, kad tai yra gyvų 
nabašninkų buveinė, ir kyla

TAISO AUTOS ir TROKUS 
EXPERTAS iPATAISYME —' 
Elektros Motorų — Starterių 
-r- Generatorių i r— Ištaiso Su- 
ląnkstytas dalis . Suveldina

ir NnmalėVoja 
“KĮTUĘ PIGIA# NEGAUSU” 

A. lilfcLA 
Visi Darbai Garantuoti

3613 So. Halsted St.
YARDS 4834

ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar. daugiau 

Pocąhontas mine run — 
Virginia 75% coarse ......
Pocąhontas mine run — 
Węst Virginia 75% coarse 
Petroleum Carbon 
65% coarse Štili Run ......
Millers Creek Lump ..........
Black Bąnd ar Hocking 

Lump ’ . ........................
Glendora Lump ar Egg 

Indiana ............ .............
ir kitokias anglis pristatom

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 
JOHN OKSAS 

4405 So. Fairfield Avenue

$7.50

$6.95

$7.05
$8.20

$7.75

$6.75

pasižvalgius aplink, 
prieglauda daro ge- 
Stebiesi kokia gra-

NAUJIENŲ-ĄCMte Telęphoto
NĘW uvrr alų, ivuudri.— 

Rusinia Stanich, kuri yra 
kaltinamą išvijiojimų iš Jo- 
ąeph Broką $3,700. Sų Bro
ką ji neseniai apsivedė. Dą-t 
bąr Ru$inįą sėdi St. Jo$ep,h 
kalėjime.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
1 '• ' DIENA IR NAKTĮ

. .iMfiJ/fUnim u*. '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
■ Ih;

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

Telefonas LĄFĄYĘTTE 0727

T~A A z l Q 4 koplyčios visose 
■ Ju-Z N'' <3*. 1 Chicagos dalyse I

W IJ’M ' II i» ..... Ui...............—■■—"I

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Sešta- 
diente vakarai* 7 vaL vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

r-Pranešėjas P. 6ALTIMIERAS.

Direktoriai
NARIAI 
51. . 

Chicagos, 
Cicero 
Uetąy&i 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi

mas: Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSB

J. LIULEV1ČIUS
ia Avenue Phone Lafayette 3572

P, J. RIDIKAS
3354 Sq. Halsted Street YARDS 1410

I, JĮ. ZQL1’ pl>one YWds 0781
1840 West 40th Sireet Yardt, 0782

i
Ti.1, -T". —. r -T—.——r?——■ —r—r-rr- ■ "J"; ,—-r— ——  ,

S. P. MAŽEIKA
3319 Lifcuanica Avenue

Yards 113U
Yard* 1133

LACHAWICZ IR SŪNUS
Plįipne Cąpaį 2515

Tel. Pųllm^n 1276
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

ALBERT V. PETKUS
4704 §p. AVesterų Ąve. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M, PRILUPS
3307 Lituanika Avenue • , Phone Yard» 4908

^m1" i,.į’-T’r; —l .. J .., ; ■■ " —
ANTHONY R, PETKUS

6&M Westem Ąye>, Phone Grovehill Q14?
jĮ41Q South 49th Cpujrt ; Cicero Phone Cicero; 2109

DR. VĄ1TUSH,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 137^.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4045 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.; Prospect 1934

DR. C. Z. VUZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

TeL Yards 2244
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLUCK fili

:•

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Mį&jaiiy Ištaiso-

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

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

8

Mrs. A. K. JARUSZ
ų __ z Physical Therapy

an^ Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 

Subat°i h" 
Nedėlioj: 

.Central Avenue,
KBeverly Shores, 

Indiana
įfflĮMKag Tel. Mich. Cyty 
3***BWB* 2799—R3

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Pitone YARDS 7299

TeL Office Wentworth C33t 
Rez. Hyde Park 3394

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
Išskyrus seredomis ir subatnmi*

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

'Draugijos Nariai
Ofiso Tek Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:30-8:3( 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. M1CHIGAN BLVD.

Tel. Kenvzood 5107.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAJT

IS RUSUOS
Gerai lietuviarps žinomas, per 38 

meįtus fcąipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir sakušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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 S o. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
O FX S A S

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: .

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

Phone MIDWAY 2886.

Ofiso Tet Virginla 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 
W39 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

ValandoSr-9—10 A. M. 
Nedėlioj paąal sutartį.

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 17

Rez. Telcphone PLĄZA 3200

ADVOKATAI

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

Valandos kasdien 2-1 ir 6 -9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7336.
Napių telefoną# Brunsvick 6597

rel. Yards 3146
VAIjANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 ikt 

4 ir 7 iki 0.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 

Šventadieniai^: 11 iki 12.
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akiniu^ Pritaiko 

3343 S HALSTED ST

9

Pirkite savo apieiinkės 
krautuvėse

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Vąląndos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 8818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAI

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE *701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1236.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namu TU —Wv4p 'Pork

Remkite t’ios. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

*
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DETROIT 
ABATTOIR

The committee for the 1939 
Beauty Contest Picnic has already 
been selected, the author of this 
column beneves, and as yet no 
meeting has been scheduled. There 
are numerous minute preparations 
to be made in advance to insure a 
success of such an undertaking — 
preparations necessary’ for the per- 
fect synchronization of the day’s 
program. The judges mušt be se- 
lected — the prizes arranged for — 
the beauties of the previous con- 
tests should be invited to parti- 
cipate again this year — all such 
items mušt be taken care of far in 
advance of the program. All this 
has been the job of the BC Com
mittee, with the regular Pramogų 
Komisija to take care of its re
gular tasks of arranging for the 
grounds, orchestra, refreshments, 
helps, et cetera. The BC Committee 
is thus left free of other duties 
than that pertaining to the formu- 
lation and the carrying out of the 
contest. The picnic will take place 
at Capitol Park, located on Tele- 
graph Road, just this side of Sibley 
Road, on August 27, 1939.
RADIO

Lašt week’s radio program did 
not conclude as planned originally. 
A few people steped to close to 
the mijce, a few other people didn’t 
show up, and štili another few 
people didnt consider singing loud 
enough to perfect the harmoniza- 
tion important. Mary Yurkas did 
a good job at the piano at least.
SHOWER

All Chorus members are invited 
to attend a shower- to be given in 
honor of Cahrles Azuzen and Mary 
Overaitis because of their impend- 
ing marriage the lašt Sunday of 
this month. The shower is to take 
place at 5214 Florida and there

MADOS

will be an admission charge of one 
dollar.
EXECUTIVE EFFICIENCY

To quote an article which had 
its first light of day in the June 2 
column of the Detroit ABATTOIR: 
“The Chorus party štili is under 
process of investigation — latest 
report have it — unless the com
mittee members are sleeping on 
the job — or aign’t they? Nothing 
definite has been arranged as yet 
unless it was done after the writ- 
ing of this column.” Mind you, that 
was June 2 — it is novv August 11 
and štili no Chorus party.
AMONG THOSE WHO KNOW—

It so happens that Ursula’s wedd- 
ing takes place on the twenty- 
sixth, Charlie and Mary say . their 
“I dos” on the twenty-seventh — 
the day of the DLDC picnic — and, 
oh well, perhaps there will be 
enough Chorus members who aren’t 
victims of hang-overs or weddings 
present at the picnic to carry it 
through.

Anyway, the DLDC Treasury is 
going to be sėt back considerably 
before the expiration of this month 
because of all the Chorus weddings 
taking place.

It has been ąuite noticeable that 
Frank Stankiewicz has been absent 
from regular Chorus activities for 
the past couple of months. Could it 
be, with all the marriages popping 
off in our midst, that-----or could
it? (

What prominent DLDC young 
(?) executive is losing his 
‘comph”? He now has fuond at 
least one who does not succumb to 
his charm.

Is there balm in Gidead? Yes — 
Sally, you remember her, Sally 
Pangonis (Mrs. Sauer to you)- who 
used to do soloing for the Chorus 
in Veto’s time — is willing to par- 
take under DLDC colors once more 
and participate in radio programs 
— for Information concerning her 
address, applicants please refer to 
Anne Masalskis.

The SLA Banąuet welcoming the 
newest new members of the Bran- 
ches 352 and 200 into their folds 
will be one in which the DLDC 
will take an active part — judging 
from how many of the

members have joined up recently. 
The banąuet is sėt for the latter 
part of September, and no stones 
are left unturned as far as publi- 
city goes for it.

Stella and Bubbles are never at 
radio rehearsals together. Hmmm
— feaud’s štili going strong.

Upon their recent visit to Ca- 
nada, George and Red shot a cow
— with a camera. After the wide 
distribution of the pictures for ob- 
servation, who’s CONTENTED 
now?

Ar.d then there is the type of in
dividus! who does not want to walk 
to the job, būt who prefers to have 
the job walk to him or her — have 
any of the Chorus members been 
reading the Situations Wanted 
Column of the Want Ad section of 
your local newspaper?

Is the suggestion of competition 
too much for, the Shadow Reporter 
whose journalistical caprices have 
paused — or shall we say conclude
— or has indentification severed 
person from career?

Of course, everyone knows that 
Mrs. Dillis has finally announced 
that the younger blood in the Cho
rus should take an active part in 
Chorus activities in' the future — 
and that she has been absenting 
herself from Chorus meetings and 
radio rehearsals — būt doesi every
one know she štili did considerable 
bossing at Put-In-Bay —:— or was 
it just supervision? Rather stale, 
būt v;orth printing.

In concern with the storky addi- 
tion to the new chorus family — 
all the author can say is that 
mother and baby are getting on 
perfactly — father (poor Stanlie) 
is just comming out from under.

Mary Yurkas sure made a hit 
with Eddie at Put-In-Bay — in 
fact, with the whole Put-In-Bay, 
band if you want to go that far.

Many an eyebrow raised itself 
inąuiringly and wonderingly at the 
lašt radio rehearsal when Anne 
Masalskis walked in to return some 
chorus property. It was noticed 
she had ąuite a lot to talk over 
with Stanlie and Angelica before 
she left with Nellie...

Detroito Lietuvių Žinios
■ II ll ...............

Nepasisekė streiką 
sulaužyti

■ I .1 < -»■

Liepos 31 d. prie Chevrolet 
dirbtuvės susirinko keli šim
tai policininkų, kad galėtų ap
saugoti skebus. Mat, buvo pa- 
simota sulaužyti streikas. Ta
čiau iš to nieko neišėjo, ka
dangi neatsirado streiklaužių. 
Tiesa, Martino klika buvo pa
rmojusi streiką laužyti, vie
nok eiliniai nariai tam pasi
priešino. Vadinasi, atsisakė 
pildyti savo vadų pageidavi
mą. Kalbama, kad ir Greeno 
leitenantai palaikę kompani
jos pusę ir varinėję visokias 
provokacijas. Bet neišdegė ir 
jiems.

Kada dirbtuvė buvo polici
jos apstatyta, tai pro šalį pa
sitaikė eiti vienai moteriai su 
sunum. Ir štai be jokios rim
tos priežasties jie liko skau
džiai policininkų sumušti.

Dėlei to žiauraus policijos 
pasielgimo kilo didelis sujudi
mas. Civiljų laisvių organiza
cijos advokatai jau iškėlė by
lą policijos departamentui.

Iš Fordo liko atleista dau
giau nei pusė darbininkų ne
ribotam laikui. Nedirbama 
Briggs ir kitose stambiose įmo
nėse. O kai didelės dirbtuvės 
nedirba, tai tais pat keliais ei
na ir mažosios.

Atleis 5,000 darbininkų
Vietos laikraščiai skelbia, 

kad vien tik Detroite nuo vie
šųjų darbų bus paleista apie 
5,000 darbininkų.

Atrodo, kad grįžta Hooverio 
laikai. Kad kokios, netrukus 
ir vėl susilauksime paskilbu- 
sių “Hooverio viešbučių”.

Tie, kurie balsavo už repub- 
likonus, dabar gali pasidžiaug
ti: mat, grąžinama ta “gero
vė”, kokią teko patirti Hoove
rio laikais. —Reporteris.

Mokytojai, Kiti 
Svečiai Gausiai Lan
ko Tautišką Kampelį

“Rusų Vakare” Dalyvavo Trys 
Ekskursijos.

Lis'en ' > and Advertise over

MIK YUGOSUV HAOiO 
f* Songs and Maste 

-fra
Statlon WWĄE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St.. Chicago — Har. 3006

Pereitą šeštadienį, Tautiš
kam kampelyje, 514 E. 61st 
st., buvo rusų vakaras. Atsilan- 
kusių svečių buvo labai daug. 
Viena grupė susidėjo iš švediš
kų artistų, kurie atsilankė pa
sipuošę visokiais tautiškais dra
bužiais. Jų buvo net aštuonio
lika, ir visi atkeliavo iš Evan 
stono. Dar kita 16 žmonių gru
pė buvo iš Evanstono - North- 
western Universiteto. Visi sve
čiai iš šios grupės buvo High 
School ir “Teachers College” 
mokytojai, kurie lanko Univer
sitetą vasaros metu.

Trečia grupė susidėjo iš tur
tuolių iš Drake viešbučio. Visi 
svečiai buvo užganėdinti visu 
vakaru.

I Atrodo, kad šis Lietuviškas 

kampelis bus labai populiarus 
Cbicagoje ir gal žiemai atėjus 
pasirodys permažas.

Programe dalyvavo ruskė 
dainininkė, p-lė Nadežda Saba-

dor, ir aštuoni jaunuoliai, ku
rie pašoko vikrus ukrainietiš- 
kus Šokius. Svečiai jiems gau
siai plojo. Jie sušoko “Kolo- 
meika”, “Zaporozhets”, “Kaza- 
čok” ir “čumak”. O svečiai pra
moko Šokti rusiškus šokius, 
“Aieksandrovska”, “Rečenko”, 
“Aida”, “Korobotčka” ir “Ar- 
jnenska”. Visuomet šiuose susi
rinkimuose ir svečiai turi da
lyvauti ir šokti lengvus tautų 
šokius.

ŠĮ šeštadienį bus “Lenkų Va
karas”. Įžanga 25 centai.

Buvęs.

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus
Pas:

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

EGG ...................... .. $6.0C
NUT ............................. $6.00
BIC LŲMP ..... . ..... $6 00
5) KUN ............ €575 j

SCREENINGS ....... Š5.Uv

The following is a little poem 
written by an annonymous author 
that the Baron happened to come 

Chorus across?
GOSSIP TOWN

Have you over heard of Gossip Town, 
On the Shore of Falsęhoąd Bay, 
Where old Dame Humor, with rustling gown, 
Is going the livelong day?
It isn’t far to Gossip Town, 
For people who want to go 
The Idleness train will take you down, 
In just an hour or so, 
The Thoughtlėss Road is a popular route, 
And most folks start that way, 
Būt it’s steep down grade; if you don’t look out 
You glide through the valley of Vicious Folk, 
And into the tunnel of Hate, 
Then Crossing the Add-to-Bridge, you walk, ,
Right into the ciiy gate. ' .
The principai Street is cąlled They say, 
And I’ve Heard is the pųblię well, 
And the breezes that blow from Falsehood Bay 
Are laden with Don’t-You-Tell.
In the midst of the town is Telltale Park, 
You’re never ąuite safe while there.
For its owner is Madam Suspicious Remark, 
Who lives on the Street Don’t Care.
Just back of the park is Šlander’s Row 
’Twas there Good Name died, 
Pierced by a dart from Jealousy’s bow, 
In the hads of Ęnvious Pride, 
From Gossip Town Peace long since fled, 
Būt Trouble, Grief, and Woe, 
And Sorrow and Care you’ll meet instead 
If ever you chance to go^—Annonymous” 

Next week will see the printing of the namr/ of the original 
charter members of Gossip Town — members who have been “given 
the book.” —Baron de la Abattoir.

Tuo pačiu metu yra renkami 
parašai po petięjją, kad poli
cijos komisijonįerius H. Pi- 
ckert butų pašalintas. Negali 
būti toleruojama, kad polici
jos butų stumdomi ir mušami 
visai nekalti žmonės.

Darbai _ • i
Pastaruoju laiku darbai 

Detroite visai silpnai eina. 
Apskritai, kiekvienais metais 
apie tą laiką jaučiamas susilp
nėjimas, kadangi yra mode
liai : eina prisirengimas prie 
1940 metų automobilių gami
nimo. ,

General•< jVIętors korporacija 
susitaikė su darbininkais, ta
čiau kolkas y dirbt) nepradėjo.

Darbai kiek pagyvėjo Pa<r 
ckard įmonėje, tačiau ir ten 
nevisi K darbininkai pašaukti 
dirbti. Eina kalbos, jog ten ga
lįs įvykti streikas.

PIRKIT DABAR! - ŠAUKITE
DIENĄ LR NAKTJ Pristatymas ,

Mieste ir Priemiesčiuose. i
Tel. ARDMORE 6975!

Y ARUSZU Vasarnami
BEVERLY SHORE, SAND DUNES, IND.

CENTRAL AVĖ. U. S. 12, 52 MYLIOS NUO CHICAGOS.
Pas mus randasi visi miesto patogumai. Elektra, gasas, šiltas ir šal
tas vanduo ir maudynės. Patogus kambariai su valgiu arba patys 
galite sau valgius gamintis. Tel. MICHIGAN CITY 2799 R 3.

KLAUSYKIME
VAKARA SALTIMIERO

"I" " f I .1    I II I ' . 11 ' m' M" M

LIETUVIŠKŲ RADIO llf | | I
PROGRAMŲ „jį,., W H I r
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■ ■ ■ ■ ■ ■ I

KAS VAKARA—1480 K.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rankandus bei Štorus.- 
Vežam j farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto tlalis.

3406 So. Halsted St
Saukit TeL YARDS 3408

A. A. 4194. — Graži išeiginė suk
nelė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vienų 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 Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

GERESNIŲ BALDŲ IEŠKO
DAMAS, EIK TEN, KUR 

SKAMBA

WOLFS
VARPŲ GARSAI

ARCHER AVĖ.
Prie Sacramento gatvės.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd} No.....
Mieros --------------- per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) i

(Miestas ir valstija)

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas 
Dabar mokam 3Vz% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS 

and
LOAN AS8OCIATION 

OF CHICAGO

$3j500}000.00 
$250)000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

, INSURED .
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

' Sophie I 
Barčus I
RYTINE RADIO 1

VALANDA H
— iš stoties — ■
W.G.E.S. I
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

NAUJA
PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA
- 1

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

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPŲLKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANaI 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 .v.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, IU.

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

Adresas----------------

Miestas-----------------
Valstija----------------



NAUJIENOS, Chicagg, ffl. Penktad., rugpiučio 11,1939

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription R a tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Metams ........    ......
Pusei metų ..........___ ......
Trims mėnesiams T.._.........
Dviem mėnesiams ............
Vįeąąm mėnesiui ..............

Chicagoj per išsiuntinėtojus 
Viena kopija ............ .....

Savaitei 
Mėnesiui

Jungtinėse

$8.00
4.00
2.00
1.50
.75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

yra paremti tiesa. Jisai tvirtina, 
kad ta staigi atmaina komunis-. 
tų pąrtijos viršūnėje buvo pa
daryta pagal įsakymą iš Mas
kvos, ir brooklyniškis kom-or- 
ganas neturi kuo šitą jo tvirti
nimą užginčyti, kaip tiktai sky
stais “džioksais”, kad tas rašy
tojas atsiradęs “Naujienose”, I 
kad jisai esąs “generolas” ir t. 
t. Kam tokius kvailus niekus 
pasakoti?

Buvo nurodyta, kad Stephe- 
no Nąfto “100 klausimų komu
nistams” tilpo New Yorko są-į 
vąįtraštyje “The New LeaJer”, 
kad jisai yra įvairių Amerikos 
žurnalų ir laikraščių bendradar
bis ir pirmiau buvo sovietų ofi
cialios telegramų agentūros 
“Tass” direktoriuSglotynų Ame
rikos kraštams, reiškia — užė
mė daug aukštesnę vietą SSRS 
vąldžįos pasitikėjime, negu vi
si lietuviški komisarukai, sudė
ti į krūvą. Na, q dabar, kai ji
sai paskelbė nemalonius jiems 
faktus, tai jie bando iš jo pa- 
si ty čioti.

Ar ne iš savęs jus, gerbiamie
ji, tyčiojatės?

Ištyžėlių veik nesimatė.
Tai jau 

miklintas 
mankštoje 
nęs,

Laisvai, 
dainos, sutartinai, darniai gro
jo jų orkestrai!

Vis gražią šauliška švaria u- 
nįforma pasirėdę nedarė nie
kam gėdos. Mandagus, žvalus 
kaimo vyrukai ir skaisčios mer
gužėlės! įsikalbėjus su jais ju
tai daug sveiko kaimo sąmo
jaus ir jumoro! Vis nedatekliaį, 
kokių tokiose iškilmėse visur ir 
visuomet pasitaiko jų buvo su
tikti malonia šypsena ir gardžiu 
juoku palydėti. Iš gautų įspū
džių galima drąsiai tvirtinti, 
kad šauliai gyvena viena savo 
šeįma ir tos šeimos visus nesu
sipratimus, kaip dera geroje 
šeimoje nėra linkę į gatvę iš
nešti. Juk kitaip ir būti negali. 
Šauliai tai toji organizacija, į 
kurią stoja visi savo laisva va
lia, laisvu noru!

Tai ir jokio zurzgimo, jokio 
nusiskundimo čia veik nepasle

piama. Bet juk tai kariškai 
drausmei visi savo laisvu noru 
pasidavę, čia niekas jų varu į 

Į tą organizaciją nesuvarė. Sto
ja į šaulių sąjungą sąmoningai 
apsvarstę ir kiekvienas iš anks
to žino kur jisai stoja.

Žinoma, šaulių sąjunga galė
tų būti žymiai visuomeniškes- 
nė, jos valdomieji organai, bent 
kai kurie jų galėtų būti renka
mi, o ne skiriami, bet šiuo me
tu gal visa tai ir butų sunkiau 
įgyvendinama. Reikia tikėtis, 

Į kad ateityje ir į šaulių sąjungą 
didesnį visuomeniški vėjai pūs
tels ir tuo pačiu šaulių sąjun
ga tik dar daugiau laimės ir 
dar didesnių visų simpatijų įgis.

Taip pat linkėtina šaulių są
jungai dar stipriau susirūpinti 
savo narių kulturinimu ir švie
timu,

šaulių sąjungos organas “Tri
mitas” taip pat galėtų būti žy
miai įdomesnis, gyvesnis ir dar 
labiau turiningesnis, 
apytikriai nuobodokas 
daug šaltai oficialus.

Bet kadangi šaulių 
dabar jau virto tikrai 
organizacija, reikia laukti ir ti-

kelis, kad joje ir šie šešėliai 
greitai bus išgyvendinti.

O dabar kas jau padaryta, 
tai daug padaryta ir tenka lauk
ti, kad ateityje dar daugiau bus 
nuveikta.

Juk šių dienų Lietuvos kaime 
šaulių sąjungos organizacijos 
yra viena iš gyviausių ir veik
liausių organizacijų, kuri čia į- 
neša daugiausia gyvumo ir vei
klumo.

Tai tikras kaime visuomeni
nio gyvenimo stumeklis ir kul
tūros dirvoje įžėlusių dirvonų 
artojas. -—B.

(GALAS)

c.-

APŽVALGA
......  y IJLI..S)1 '■

KAIP BUVO IŠMESTAS 
LOVESTONE’AS

gerai sportiškai iš- 
jaunimas ir toje 
pusėtinai užsigrudi-

stydamas pareigas tarpe savo 
narių, Lo ves tonui pavedė ir tę- 
liaus sekretoriauti.

Tačiau tuojau po partijos su
važiavimo, kąip pasakoja “Lai
svė”, tas asmuo tapo išmestas 
ne tiktai iš sekretoriaus vietoj, 
d ir iš partijos! Centro komite
tus, girdi, atidengė, kad Loves- 
tęnas veda “žalingą politiką” ir 
skaldo partiją, — ko suvažia
vimas yisai nebuvo pastebėjęs. 
Tai* argi Lovestopas staigiai 
“pagedo” po to, kai išsiskirstę 
suvažiavimo delegatai, kurie 
buvo išreiškę jam pasitikėjimą?

Jo vieton centro komitetas 
pastatė Earlą Browderį, apie 
kurio skyrimą į generalinius se
kretorius suvažiavime nebuvo 
nė kalbos. ‘‘Laisvė*’ nepasako 
net, ar Browderis buvo tame 
suvažiavime iš viso išrinktas į 
centro- komitetą.

Tokiu budu Stepheno Nafto 
žodžiai savo esmėje, pasirodo,

gražiai. skambėjo jų3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
$5.00

2.75
1.50

... _ ....... 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

Orderių kartu su užsakymu.

Metams ........ .... .... .
Pusei metų .............
Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiams

Nervų karas
Europos “nervų karas” darosi tolyn vis intensyves

nis. Sakomą, kad jisai dabar pasiekęs paskutinę, spren
džiamą stadiją. Vienos arba antros pusės nervai turėsią 
greitu laiku trukti, o jei ne, tai valdžios busiančios pri
verstos imties ginklo, nes tokia padėtis, kaip, dabar, il
gai tęstis negalinti, '

Ofensyvą šitame “nervų kare” veda fašistinės dik
tatūros, pirmoje vietoje, žinoma, naciai. Gąsdinimais ir 
grąsinimais hitleriškoji Vokietija stengiasi pirmiausia 
įveikti Lenkiją, kad ji patenkintų vokiečių reikalavimus 
Dancigo ir “lenkų koridoriaus” klausime.. Šituo tikslu na
ciai Dancige kelia triukšmą, o Vokietijoje Hitleris yra 
sumobilizavęs dvejetą milionų kareivių, kurie yra siun
čiami į Lenkijos pasienį neva daryti manievrus.

Italijos fašistai šitą nacių lošimą remia įvairiais bu
dais. Jie taip pat turi sumobilizavę apie milioną kareivių, 
kurių dauguma yra sukoncentruota paliai Frąncuzijos 
sieną. Italų spauda nuolatos rašo apie juodmarškinių iš
tikimybę rudmarškiniams ir, dėl didesnio efekto, fašistų 
ir nacių atstovai laiko bendras konferencijas. Šiandien 
ketina susitikti Salzburge ir tartis apie tų dviejų dikta
tūrų politikos suderinimą Hitlerio užsienių reikalų mi- 
nisteris Ribbentropas ir Mussolinio užsienių reikalų mi- 
nisteris Ciano.

Kartu vokiečių ir italų diplomatai raginą Japoniją 
stoti į karo sąjungą su Europos totalitarinėmis valdžio
mis. O Balkanuose jie stengiasi pakreipti nacių ir fašis
tų pusėn Jugoslaviją ir kitas anglų ir franeuzų protek
cijos neturinčias valstybes,

Tokiu budu įtempimas Europoje augą. Baimė, kad 
gali netrukus prasidėt} visuotinas karas, didėja. Berly
nas įr Roma tikisi, kad “taikos blokas” šito įtempimo ne
galės ilgai išlaikyti ir jame kur nors įvyks trūkimas: ar
ba Lenkija, apimta panikos, puls Hitleriui į kojas, p ra? 
šydama susimylėjimo ir siūlydama jam geruoju atiduoti 
Dancigą; arba anglai ir franeuzai, nusigadę artėjančio 
karo pavojaus, “patars” Lenkijai pasiduoti, kaip kad 
pernai jie ^patarė” čekoslovakams.

Bet yra daug stebėtojų taip Europoje, kaip ir Ame
rikoje, kurie mano, kad tas “nervų karas” jau nesąs toks 
baisus, kaip atrodo. Sako, žmonės Europoje jau apsipra
to su savo padėtim. Per ilgą laiką nuolatos girdėdami 
šauksmą “Vilkas!”, jie jau pradėjo netikėti tuo pavojum; 
o kurie ir tiki, tai išmoko savo nervus suvaldyti.

Šitą nuomonę dalinai paremia nepasibaigiančios de- 
iybos tarpe Chamberląino. Jeigu anglai ir rusai manytų, 
kad karas tikrai gali prasidėti artimoje ateityje, tai jie 
seniai butų susitarę, nes juk jie žino, kad, kilus karui, 
jiems teks ginti savo interesus nuo bendrų priešų, Ązį* 
joje rusams ir anglams lipa ant kulnų Japoniją, owEuro^ 
po j e toms abiems valstybėms butų labai nepageidauja? 
mas Vokietijos įsigalėjimas. Bet Londonas su Maskva 
kalbasi, kalbasi ir jokių rezultatų neprieina. Matyt, jiems 
neskubu, o gal ir visai nesvarbu, kad butų sudarytas 
“bendras frontas” prieš agresorius.

Jeigu įtempimas praeis, tai “ašies” valstybių ofen- 
syvas prieš “taikos bloko” nervus nueis niekais. Tuomet 
bus rimta krizė fašistinėse diktatūrose. Diktatoriai ne
gali prisipažinti, kad jie yra pralaimėtojai. Jie turės ką 
nors daryti. Bet ką, tai šiandien jie, veikiausia, nė patys 
nepramato,

New Yprko /spęiąlistų savait
raštyje vienas žurnalistas, Ste- 
phen Nąfį, pastatė klaųsiiną ko
munistams, kodėl komunistai 
pašalino 1928 m« partijos iš
rinktą sekretorių Lovestone’ą ir 
paskyrė jo vieton Browderį, ku
ris nebuvo rinktas.

Tą Naft’o klausimą “Laisvė” 
vadina “melu”, bet ji pripažįs
ta, kad Lovestone’as, iš tiesų, 
buvo pakeistas Browder’u, ne
atsiklausus partijos narių. Ji 
sako, kad tai įvyko 1929 m., po 
šešto partijos suvažiavimo, bū
tent :

“Tik 1929 metais, gegužės 
mėnesį, tuojau po šešto par
tijos suvažiavimo, kai Loves- 
tonas pradėjo vesti žalingą 
darbininkų judėjimui politi
ką, partijos skaldymo politi
ką, naujasis Centro Komite
tas jį pašalino ne tik iš sekre
toriaus, bet ir iš partijos. 
Naujuoju sekretorium tuo
met Centro Komitetas išsirin
ko Earlą Browderį, o pirmi
ninku pasiliko Wm. Z. Foš- 
teris.”
Taigi, jeigu Stephen Naft kly

do, tai tiktai datoje, sakydamas, 
kad Lovestono pašalinimas įvy
ko 1928 m., (vietoje 1929 m.). 
Bet jisai pasakė tiesą, kad Lo
vestone’as buvo išmestas iš se
kretoriaus vietos ir ton vieton 
buvo paskirtas Browder (kurio 
sesuo ir buv. žmona tarp.au j a, 
kaipo Maskvos žvalgybos agen-

Kitas faktas, kurį pažymėjo 
Naf t, buvo tas, kad Lo ves tuną 
buvo išrinkusi partiją, o Brow- 
derį ne. Pirmąją dalį šito jo 
teigimo “Laisvė” irgi pilnai pa
tvirtina, nes ji rašo;

‘.‘Iki pastarųjų i laikų USA 
Komunistų ‘partijos gerięrali? 
nis sekretorius buvo renka
mas ne suvažiavimų, bet Cen
tro Komiteto. Suvažiavimai 
išrinkdavo Centro Komitetą, 
o pastarieji išsirinkdavo arba 
paskirdavo politinį .biurą, 
pirmininką ir sekretorių.”
Vadinasi, pagal čia aprašytą 

procedūrą Lovestono išrinkimas 
įvyko tokiu būdų: partijas su
važiavimus vėl išrinko Lovesto- 
ną, kuris buvo generalinis se
kretorius, į centro komitetą, o 
pastarasis perrinko jį į genera
linio sekretoriaus vietą, čia aiš
ku, kad centro komitetas atli
ko tiktai fonųalumą, paskirda
mas generaliniu sekretorium 
Lovestoną, bet faktįnai jį ton 
vieton išrinko partijos suvažia
vimas. Juk jeigu koks asmuę 
užima tam tikrą vietą organiza
cijos centre ir suvažiavimas jį 
vėl išrenka į Ją centrą, tai kiek
vienas supranta, jogei suvažia
vimas nori, kad jisai 
pasiliktų toje pačioje vietoje. 
Taip dalyką suprato

ir toliau

► ir visas 
centro komitetas, nes jisai, skir

r*

ĮVAIRENYBES
Baisus teismas

Iš Lietuvos Klausiamas Budrys, Jono Ru
zo įskundimą paneigė.

Gamina naminę Darbininkai gauna' 
viršvalandžius

ŠIAULIŲ DIENOS

Šaulių suvažiavimo metu buvo sumušti keli rekordai, 
Milžiniškas paradas. — Įdomus nuotykiai, kurie ne* 
buvo užrekorduoti. — Oficialios kalbos ir oficialios 
nuotraukos. — šauliai ir laikraščiai. — šauliai pa* 
darė gerą įspūdį.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

aktingi 
ątsto-

Juk veik visuomet žiūrėti to
kias nuotraukas jau visiems 
pusėtinai įgriso.

Tie veidai visiems pažįstami, 
jų pozos visiems žinomos, o 
kalbos taip pat jau nėra sveti-

(Tęsinys)
Juk į Kauną atvyko 

provincijos visuomenės 
vai, tai su jąis spaudos kores
pondentų pasikalbėjimais, arba 
bent bendri įspūdžiai butų bu
vę tikrai įdomu paskaityti ir mos, — tai vis senų minčių, 
patirti. Lietuvos dienraščiuose 
feljetonai ;y^įk visai išnyko, o 
čia kaip tik buvo gera proga 
feljetonistams pasidarbuoti, to
kiame atsitikime dienraščiai 
tuoj butų pasidarę žymiai gy
vesni. Bet jau Lietuvos dienraš
čiai matyti taip cenzūros įpra? 
tinti, kad jie tenkinasi tik ofi? 
cialiais šaltais aprašymais.

Tai, rodosį netektų labai šąu? 
lių kaltinti, kad jie tas dienas 

‘dienraščių negraibstė skaityti, 
nes tie dienraščiai ne šaulius 
aprašė, ne jų iškilmes, bet ofi
cialių žmonių pasirodymus ir jų 
pasakytas kalbas, kurias šaulių 
masė, tų -iškilmių dalyviui, sa? 
vo ausimis girdėjo, o apie sa? 
ve, savo gyvenimą spaudoje 
nieko neradę.

Kokiais įspūdžiais jie atvykę 
į Kauną ir kokiomis mintimis 
iš Kauno grįžo atgal, dienraš? 
čiąį tai nepasistengė sužinoti, 
Tai ar vertėjo šauliams tas die? 
hąs skaityti dienraščius? Juę 
labiau, kad J},et t dienraščius ne? 
įdėtą tinkamų nuotraukų, o pa? 
įtenkinta tik tomis fotę nuo? 
traukomis, kur dalyvavo vals? 
lybės aukšti ipareigunai.

daug kartų sakytų kartojimas!
Iš tų visų aprašymų gyvo 

žmogaus, šiame ątsitikįme šau
lio, visai nesimato.

Jei tokiais aprašymais tenki
nasi oficiozas, tai suprantama, 
net sunkiai susivokiama, kaip 
gali tenkintis tokiais aprašymais 
tie dienraščiai, kurie sakosi vi? 
suomenę atstovaują!

Tai visai nekaltinkime šau
lių, jei jie iš visų provincijos 
kampų atvykę į Kauną nepadi
dino spaudos tiražą, nes jiems 
visa tai buvo labai nuobodu

Bendrai tarus, šįęs šaulių iš
kilmės paliko labai gerą įspū
dį ir kartu gimdė dar didesnį 
savo krašto likimu pasitikėji
mą.

Atrodo, kad yra kąs pasiry
žęs ginti Lietuvos nepriklauso
mybę, jos laisvę!

Sava išvaizda, savo pasielgi
mu taip pat šauliai darė malo
nų įspūdį!

Jauni, sveiki vyrai, linksmi, 
apsukrus ir žvalus!

Skoningai pasirengę moters, 
iš jų veidų dveke sveikata ir 
kartais viliojantis šaulės grožis.

PANĘVĖ^YS. — Buvo gau
ta slaptų žinių, kad Skauradų 
k.. Raguvos valsč. pil. Jonas 
Ru^as gamina naminį spiritą. 
Nuvykus vieton, Ruzo gryčios 
kamaroje rasta brogos ąpįe 7 
kibirus. Jonas Ruzas aiškino
si, kad jam brogą užraugino 
jo kaimynas Vilkončius Juo
zas, bet vėliau savo# parodyk 
mą atšaukė ir nurodė, kad tą 
brogą užraugė ne Vilkončius, 
bet Petras Budrys, gyv. Juo
stininkų km. Raguvos valsč.

KLAIPĖDA, — Klaipėdos 
krašte jau jvesta 8 valandų 
dą?b? laikas pas Ūkininkus. 
Dąrbą pradeda 6 vai. ir bai
gia 19 vai, iš šio valandų skai
čiaus darbininkai turi 3 vai. 
valgymui.

Jei ūkininkas nori, kad dar
bininkas dirbtų ilgesnį laikų, 
turi mokėti jam viršvalan
džius, darbo laikas neturi bu-, 
ti ilgesnis kaip 11 vai.

NAUJĮENŲ-AOMĘ TaJppUoto
Kunigai Kroes (po kairei) ir John Fu K‘airR’eng (po dešinei), kuriuos japo

nai buvo areštavę Pekine, bet paskui vėl paleido.

Berlyne veikia vadinamas 
“žmonijos teismas”, kur tei
siami šnipai ir prieš nacius 
nusistatę žųionės.

Tai yrą Vokietijos aukščiau
sia teismo instancija, kuri yra 
atsakinga tik pačiam Hitleriui. 
Iš vedančiųjų bylas penkių 
teisėjų, gali dalyvauti tik du 
išėję juridinius mokslus. Liku
siųjų trijų teisėjų vietas uži
ma iš kariuomenės parinkti 
karininkai arba smogikų va
dai.

Fiurerio visi 32 patikrintie
ji teisėjai labiau rūpinasi kuo 
greičiau paskelbti sprendimą, 
negu teisėtais formalumais.

Kaltinamieji neturi
pasirinkti sau gynėją, bet 
valo sutikti su tokiu, kokį 
skiria teismas. Posėdžio 
tu kaltinamojo gynėjas 
būti atleistas ir teismas
teisę daryti savo interpretaci
jas į įstatymų pakeitimus.

Tas teismas įsteigtas 1934 
metais. Nežiūrint legalių for
malumų, čia nacių priešams 
labai greitai paskelbiamas pa
smerkimas. Be to, kas pasiro
do spaudoje, gyventojai nieko 
nežino kas dedasi už tų bai-

teisės 
pri- 
pa- 
me- 
gali 
turi

o dabar
ir per-

sųj unga 
masine

Oficialių statistikos žinių 
sunku surinkti, bet kiek žino
ma, tai vien 1936 metais tame 
teisme už valstybės išdavimą 
buvo teisiami 8950 žmonių.

B. K. Algimantas
PROGRESUOJA LIETUVIAI ŪKININKAI

ARGENTINOJE
(Tęsinys)

SKIRTUMAS TARP OR* 
GANIZUOTŲ IR NEOR? 

GANIZUOTŲ DARBI
NINKŲ

LA PATERNAL, Bs. Aires.
Šiame rajone veikia ketu

rių vyno gaminimo kompani
jų “bodegos”, kuriose dirba 
virš 300 darbininkų, jų tarpe 
70 moterų. Taipgi čia dirba ir 
dvi lietuvaitės.

Tik “Trapiche” ir “Arizu” 
firmų darbininkai yra organi
zuoti saYon unijom Dėl to mes 
gauname apmokamas atosto? 
gas, sirgimo melu pilną algą 
bėgyje trijų mėnesių, moterys 
gauna apmokamas atostogas 
prieš gimdymą ir po gimdy
mo ir t. t. Taipgi turime savo 
“Club Atletico Arizu” su pa
togia sporto aikšte ir t. t.

Neorganizuoti kitų dviejų 
“bodegų” darbininkai 
neturi.

Šis faktas geriausia vaizduo? 
ja, kad per savo organizacijas 
darbininkai žymiai gali page? 
rinti savo būvį. (A. L. B.)

At Katilienė.
BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO KRONIKA
“Lietuvių Aidas Brazilijoje” 

20—5-—39 rąšo, kad Brazilijos 
lietuviai jau daug kartų ban? 
de įgyvendinti kolektyvės ko? 
lonizaęijos planą, bet tam tau? 
tiniu atžvilgiu svarbiam dar-, 
bui niekuomet negavę rimto 
pritarimo iš kauno.

Bęt Kaunas labai dąug lėšų 
bereikalingai išpylė Pietų Ą-

Bra-
Kau-
para-

nieko

merikoje apsiskandalinusių 
savo gastrolierių ir kolonijų 
kiršinto j ų maitinimui.

Stasys Našlėnas, labai daug 
pralošęs “bišose” (kinelyje — 
slaptoj loterijoj) susirgo psi
chiniai ir patalpintas Sao 
Paulo ligoninėn.

Barbora Zaksienė ir Juozas 
Jočys mirė Brazilijoje gegužės 
mėnesyje š. m.

“Šviesa” praneša, kad 
zilijos lietuvių kunigams 
nas mokės algas ir duos 
mą jų įkurtai mokyklai.

Stasys Dorinąs stato kino 
teatrą V. Zelionoje.

Brazilijoje įsigalėjus nau
jiems įstatymams, nepiliečiai 
negali tarnauti viešoje polici
joje. Dėl to tapo pašalinta ke
letas lietuvių policistų, tarna
vusių Sao Paulo mieste, jų 
tarpe J. Januškis, ilgus melus 
išbuvęs toje tarnyboje, bet ne- 
išsirupinęs Brazilijos piliety
bės.

Rio de Janciro didelį batų 
fabriką turi broliai Girniui. 
Ruienbergo baldų dirbtuvėje 
dirba 300 darbininkų, jų tar
pe yrą daug lietuvių. Petraus
kas ir Genzelis konkuruoja 
gamindami žaislus Mikams,

Klemensas Jura, grįžęs Kau
nan iš Brazilijos, rašo ‘‘XX 
Amžiuje”, kad senesnieji lie
tuviai ateiviai Brazilijoje gy
vena geriau negu Lietuvos 
ūkininkai. Taipgi pažymi, kad 
DULRąs dažnai atlieka meš
kos patarnavimą Brazilijos 
lietuviams, pasitikėdamas li
tus dorojantiems “veikėjams”.

(Bus daugiau)

tarp.au
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KORESPONDENCIJA
Rhinelander, Wis
Patarimas tiems, kurie 

serga šienlige
šioje apylinkėje aš dar nau

jas gyventojas. Pastebėjau, kad 
čia atvažiuoja iš įvairių vietų 
žmonės atostogų. Iš tiesų vietos 
čia nepaprastai patrauklios: pu
šys, balti berželiai, ežerai, upės 
tiesiog viliote vilioja kiekvienų, 
kuris mėgsta gamtų.

Tačiau ne vien tik vasarų čia 
smagu gyventi: atvyksta svečių 
ir rudenop, kai daugelyje vietų 
pradeda pasireikšti šienligė 
(“hay fever*’). Ši apylinkė — 
tai geriausias vaistas nuo šien
ligės. Šienlige ęergą žmones 
tuoj pasijunta geriau ir nebe
serga tuja įkyria liga.

Rhinelanderio mieste yra ir 
lietuvių, kaip antai: ponai Ches- 
nai (82 S. Brown St.), Yankai 
(312 Thayer St.), Sharkai (121 
A. So. Brown St.) ir dar keli 
kiti.

Petras Aleksėjunas turi labai 
gražių farmų. Keturiasdešimt 
akrų yra ariamos žemės, o li
kusi — tąi vien tik miškai. Miš
kai čia lyginąi tokie pat, kaip ir 
Lietuvoje. Būtent, susideda iš 
beržų, eglių, pušų ir t.t. Auga 
miškuose daug mėlynių ir ger
vuogių.

Bendrai imant, šis kampelis 
savo išvaizda ir klimatų labai 
primena Lietuvų.

Pastaruoju laiku čia leidžia 
atostogas inžinierius Algirdas 
Rulis bei jo mamytė, taip pat įr 
K. bei D. Mankienės. Tai vis 
chicagiečių grupė.

Mįchigan ežeras nuo Alekse- 
juno farmos yra tik viena my
lia. Tad kiekvienų dienų yrą 
progos pasimaudyti. Maudytis 
dažniausiai tenka vienom mo
terim, nes Algirdas Rulis kiek-* 
vienų dienų Jpšia golfų ežero 
pakrantėmis tarp gražių mede- 
lių.

P-ią Aleksėj unięnė 
trys tikimės užkrauti 
inžinieriui daug svarų, 
sutvirtėtų ir grįžęs į
galėtų golfo lauke atsilaikyti 
prieš visus. K. M.

KONTESTO 
EIGA

2 savaičių poilsio,

ir mes 
jaunam 
kad jis 
Ghicago

Mano draugai, kai pagyve
na čia vienų kitų savaitę, tai 
nenorėdami grįžta atgal j Chi- 
eago. Tačiau man čia tiek pa
tiko, jog nutariau apsigyventi.

Rhineląndiętis

Iš Lzietuvos
Slaptai pabėgo

Menominee, Mich
Iš farmerių gyvenimo

Šios apylinkės farmeriąi šiais 
metais labai nusiskundžia saib 
sra. Kurių žemė aukštoje viet<b 
je, tai tiems tikrai Jdoga, Ga
nyklos jau visai baigia nudžiū
ti, o lietaus kaip nėra taip nė
ra. Žiemų bus labai striukai su 
pašaru, kadangi komai ir kiti 
javai visai silpnai atrodo. Prie 
pat Menominee miesto fanuos 
žymiai geriau atrodo, kadangi 
ten juodžemis. Re to, vieta ly
gesnė ir kalnų mažiau,

PANEVĖŽYS. — Panevėžy, 
Batalijono g-vėj 5 nr., Dębro- 
volskaitė Elena sų sąyo sugy
ventiniu Raupiu Stasiu laikė 
prievartą Jasįnevičiutę Stasę 
24 metų amžiaus ir jų prievar
tavo sanguliauti su svetimais 
įvąiriąis vyrais. Jasinevičiutė 
buvo laikytą nuo š. m. birže
lio mėn. 24 d. iki liepos 3 d. 
ir pastarųjų dienų ji slapta 
pabėgo.

Girtam ištraukė '
PAjNEVĖŽYS. — Naujamies

čio miestely, Dauknys Petras 
gulinčiam girtam restorano 
prieangy Mužui Adolfui iš-

šešios mylios ųųo Menominee trauke iš kišenės 18 litų.
m . <» U • : ui dl.Hu.j d »H . <</•■’ c H

Po
žęs radau beveik visų 
tantų priduotą po didelį pluoš
tą balsų.

šios savaitės kontestantų ko
pėčiose yra įvykę gana didelių'butų kuogreičiausia pastatytas, 
permainų. Pirmame laipsnyje Jis yra Keistučio kliubo narys 
J. A. Sinkus pridavė virš 4,000 ir geras naujienietis. 
balsų ir jau nedaug trūksta 
persikelti į šeštą laipsnį. Ket
virtame laipsnyje abudu kon- 8216 Vincennes Avė 
testantai pridavė po keletą tūk
stančių balsų ir dar sakosi tu 
ri gana gerų prospektų. Į tre
čią laipsnį persikėlė p. Galskis 
ir'manau, kad jis ten ilgai ne
stovės, bet po trumpo laiko per- dalyvauti ir 
sikels į augštesnį.

Didžiausią revoliuciją pasi
darė trečiame laipsnyje, nes 
net keturi kontestantai įlipo iš 
pirmo laipsnio. Arthuras Sta- 
nionis atlaikė savo Vietą kuo- 
puikiausia, nes J. Mačiulis iš 
Waukegano jam lipo ant kul
nų ir pralenkė net 4 kontestan- 
tus. J. Woski gavo 800 balsų, 
ir apsikeitė vietomis su Ą. Nar
butu.

Ridžiausį šuolį padąrė A. R. 
Savickas iš Rockford, III. Jis 
netik, kad persikėlė iš pirmo 
laipsnio j antrą, bet dar ir an
trame laipsnyje jau seniai esan- 
čiuą pralenkė, Iš pirmo laipsnio 
persikėlė J. Ąscilla, Edw, Ju- 
sas ir F. Bulaw.

Iš “Non Gradus” skyriaus 
persikėlė į pirmą laipsnį St. 
Mockus iš Racįne, Wįs., S, Nau
džius iš Grand 
ir J. Maksvitis 
City.

Non Gradus 
rodė vienas naujas kontestan- 
tas, tai Glaveckas iš Montreal 
Canados.

Tariu širdingą ačių visiems 
kontestantams, kurie ir šiais 
vasaros karščiais nepatingėjo 
pasidarbuoti. Esu tikras, kad 
artinantieš priez rudens dar 
smarkiaūs veiksite,' * hės darbas 
bus lengvesnis.

Prie progos noriu priminti 
gerbiamiems 
kad ateinantį nedeldieųį atsi
lankytumėte į Naujienų Jubilie
jinį Pikniką, kuris įvyks Sun- 
sėt darže, prie 135-tos ir Ar
cher Avė. Tikietai, kurie geri 
laimėjimams, yra visiems iš
siuntinėti, bet jeigu kuris ne
gavote, prašau atsilankyti, nes 
įžanga veltui, o dovanų tikie- 
tus galėsite gauti darže nuo 
Kontesto Vedėjo.

T. Rypkevičlus, 
Kontesto Vedėjas.

sugrj- 
koptes-

Rapids, Mich., 
iš Calųmet

COPR. I9>9, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

BABY’S KNITTED CAPE PATTERN 2?49
2249—Paleiski te pirštus į darbą ir numegskite savo duk

relei šių gražių kepuraitę ir skraistukę.

No. 2249| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
į 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No*?______

Vardas ir pavardė___ ______________________________________ .__

Adresas

Pastaruoju laiku dariau foiz-1 nuvažiuoja šeštadienį. Pėl m- 
nį su sekančiais naujieniečiąis: formacijų galite taipgi parąšy- 

R. R. Pietkiewicz, 260$ W. ti atvirutę ądręsu,
4?th Street, kuris sėkmingai Mrs. P. Raugas,
varo Reaį Ęątate bi^nį ir tei
singai visiems patarnauja.'arba susižinokite 
Apart to, jis yra žymus Pa- 
naus-Girėno Posto No. 271 
darbuotojas ir deda visas pa
stangas, kąd, Lęgionierių narnąs

Sąlem, Wisconsin, 
su Mr. Rau-

000
Jonas ir Darąta Nakvosas, 

., užlaiko 
Taverną ir Lunch Roum. Jie 
yra progresyviai žmonės ir dar
bininkų kliasos rėmėjai, Jie ak
tualiai dalyvauja visuose visuo
meniniuose parengimuose, ^ada 

Naujienų” pikni-

gas, Chicagoj.
Ten bebūnant 

kitas vietas. Buvom nuvykę į 
Keųosha, Wis. ir sustojom pas 
biznierių L. Rack, kuris yra 
vędęs chicągietę T. Čereškiutę. 
Taipgi ten užtikom jo broliu
ką Juasų, kui?h yra Vedęs Ras- 
mariutę. Jie abu priklauso prie 
Pirmyn, kur dainuoja ir mano 
sūnūs,

Buvom 
stovykloj 
cagiepįų,

Buyom
Mikučiai išaugino 4 pui- 
dukteris. Viena puikiai 
akordeonų. Buvom atlan- 
ir ligonį Elgino ligoninėj,

atlankėm ir

Ląke Genevoj, kur 
SlŪyom baugiau chi-

ke.
» » »

Adomas ir Veronika Pipiras, 
8340 So. Halsted Street. Jie su 
Bessie Likšna užlaiko gražų 
Pine Tavernų ir yra smagus ir 
draugiški žmonės, todėl ir biz
nis jiems gerai sekasi. Ypač 
Adomas yra tikras “Naujienų” 
patri jotas.

Mr. ir Mrš. Liutkus užlaiko 
Lųcky Inn, 7^40 So. Ra- 
Ave.
dvi skaistuolės dukrelės 
Lucky if Dųlores inanda-

New 
cine

Miss
giai visiems patarnauja prie 
baro ir stąlų5 Jos yra profesio
nalės šukėj dš ir tūlą laiką ke
liavo su teatrališka grupe po 
įvairius Amerikos miestus.

Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė., 

Tel. Lafayette 3974.

skyriuje pasi-

kontes tautams,

Steponas Narkis 
Dėkoja Savo 
Rėmėjams

Kontestantės V.
Faizienės Patyrimai

Kaip matote, pagal kpntesto 
paskelbtus rezultatus, mano 
pasekmės yra nępąprąstos. Ne
turėdamas gerų draugų, to skai
čiaus balsų nebūčiau galėjęs 
pasiekti.

Todėl ačiuoju visiems, kurie 
vienu ar kitu budu parėmėte 
mane šiame kultūriniame dar
be, Aš Jūsų niekada neužmir
šiu.

nuvykę ir i Mikučio
ūkį.
kias
roja
kyti
,kur radom blogoj padėtyj ligo
nį Motiejų Pitkų. Sląbnąi kak 
bėjo. Sako, kad “jau greit mir
siu.” Taip ir įvyko. Kai parva-

Pagrįžau iš atostogų, kurias 
smagiai praleidau. Jei kąs ncU 
rėtumėt užsirašyti ar atnaujin
ti “Naujienas1”, tai makmėkitl 
pašaukti tel. ’ Spauldiąg 9207,1 
už ką btisiu ;dėdinga.

Mųsų šeimyna atostogąvom 
Wisconsino Valstijoj, Raugų 
vąsarnamyj ir pp. Raugam at
naujinau "Naujienas”. Pp, Rau
gai malonus žmonės ir jų va- 
sarnąmis gražiai ištaisytas. 
Minkštos lovos, švaru, visokie 
parankamai, aplink namą žydi 
gražios gėlės, žole kai aksomas, 
ir namas stovi tarp dviejų lei- 
kų, Paddock ir Hooker, 65 my
lios nuo Chicagos. Maudėmės 
per visas dienas.

Diena šilta, o naktį — atša- 
la ;r ręikią gerai užsikloti. Pa
togesnės vietųs 'niekur nežinau. 
Taigi, Ląs apie atostogas ma
not, tai patariu Raugų vasar- 
namyj jas praleisti. Pp. Rau
gai gyvena Qhicagoj, 1909 N. 
LęyyeH,/t.el. Spaulding 5421. Da
bar p. Raugięnė yra vasarna
my j, o jos vyras dirba ir tik

l:

žiąyom, tąi gavom žinių, kad j laidotuves nuvykau, 
jau M. Ditkus mirė. Buvo par
vežtas į Chicago, ir dalyvavom 
laidotuvėse.

Taipgi dalyvavau ir kitose 
laidotuvėse, tai Antano Sun- 
gailos. Jis mirė Spring Valley. 
Patėmijusi laikraštyj, kad bus 
parvežtas į Chįcagą ir sude
gintai Graceland krematorijoj.

NEW YORKO 
PASAULINĖS PARODOS

KELIONE į ABI 
PUCES COACII 
FARE 30 dienų laikui

VISŲ IŠLAI- $0Cį5Ū
DŲ KELIONĖ UU
Atkreipiama specialis dėmesis į ke

leivius, vykstančius į Europą
KREIPTIS I VIETINĮ KELIONĖS 

AGENTA
arba telefonuoti HArrison 4160

- 327 South LaSalle Street

ERIE>/?a7l boa d System

r WI^»n—I   III

PARDAVIMAS!
PUIKIAUSIOS KOKYBĖS MAISTAS 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
SPECIALAI PENKTAD. IR ŠEŠTADIENIUI, RUGP. 11 IR 12

=T

NAUJOS IDAHO RUSSET

BULVES 10 sv- 23c
“CRATI” CALIFORNIJOS 
PYČES PUbĖiS. DĮPELI

“MlbWĖŠT” deluke kava '.7. — sv. kenas 250
. „ . ..--------—----------- .. . v: . ... - — ——‘

UT \'eliow Label Yą sv. OOn
lull AVUN O JUODA ARBATA Maži 9c pak. Cfi-G

1 s v. kenas 190 3 sv. kenas 480
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS
Tl/TTY A QJ ’ •• K V Ajt^ŲjRU 01AS
IVllMĄAO '. 3/AUKŠTI KENAI
‘TRESTO

MASON JARS

CRISCO”

4 už 22c
paintė Tuz. 57c J
Kvortos Tuz. 67c.

„..1...... No. 2 keh. 10^
<*RED LROŠS” Spagetai ar Makaronai

VAIKŲ “MAISTAS

•‘ŠEASHlK” 14MA BEANS
1 sv. pak. 8c
3 ken. 25<

^LIBBY’S’' TCFMATO JUIGE 14 unc. ken. 3 už 200
DĄISY” SANDWJCH COOKIES - - 2 sv. 23e
FRENUH’S” PAUKŠČIŲ SĖKLOS

“FRĖNCii’S” P AUKŠČIŲ ŽVYRAS

“PABST-ETT” CHEESE FOOD

10 uncijų pak. 13c
24 uncijų pak. 9c

........  2 pak. 290
LAŠINIŲ PALTU KĖS vVsa^r'pus^ K?vg''19*

BOILED HAM “^incolnshįre” 3/^ SVAR0 25C
4 sv 19c

GALVUTĖ 5c

PY/W PUIKIOS GĮĘOROIA
1 1LLO ELBERTĄ

SALOTAI
“GOLD DUST”
“CHIPSO

CAUFGRNIJOS
ICĘRKRG
SOĄP 2 maži 9c. Dideli < O<^ 

POWDER pakeliai ■ °

Dideli pak. 2102 maži 170

Ar žmogų žemėj laidoja, 
degina, giminėms vienodai 
skaudu. Bet man atrodo, kad 
geresnis sumanymas yra miru
sius deginti.

V. Faiza.
■F*

GOOK county 
PASIŪLO

ĄTIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINBS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbya&ių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą y karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią įgalite 
mokėti. Meą duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o įikU’ 
šią dalį

PER

mokėti. Mep duosime

GALITE IŠSIMOKĖTI 
DVEJUS METUS.

Musų parodos kambarys 
yra atdaras kasdien iki 
1Q vai. vakaro ir viąą dieną 
sekmadienį.

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY 
West UM 8ttwi 
prie Locųnis

....."'m ■'

T

INSURANCE
(APDRAUDA)

t PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
•APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
Rties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais —- 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

■ 1 ...................... ■■■■ p ,i miniu

Taisykite Savo
Namus Pakol
Viskas Atpigę“P & G” BALTAS NAPHTHA MUILAS Dideli šmotai 3 už 11c 

“CAMAY” MUILAS .....................   3 už 170
“LUX” VEIDO MUILAS ......   4 už 250
“LUX” SOAP FLAKES Maži Did? pak? 210 
“AUTOMATIC” SOAP FLAKEŠ~Z.......... 2“pak? 290

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulkų,—

Jeigu 
kis į 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

į Trrii ui i.i'.n i —- 
Salutaras Drug & 
Chemical Company

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių kas šiandien ran
dasi ant marketo. Jis žinomas 
kaipo gerą gyduolė dėl viduriu 
ar kitų ųeąmagumų. Plačiai yrą 
parduodamas ąptiekose ir vartok 
tojams. Tavernpsę geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reika
laukite v<§i ’T visados Sąlųtąras 
Bitero. Pašauktelefonų 
CANAL 1133. CHICĄGR, HJk

639 VVest 18 th Street

“KITCHĘN RLĘNZĘR” Kenas 50
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

1 NES PISlMl

MIDWESTmSTŪRES- (K®.
PIRK NUO B

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

rw

te*

Steponas Narkis.
| Miestas u* valstija

PETER.PEN .

FOTOGRAFAS
SUBJECT.

‘K

W T

jįkLŲA'.-

LIGHT 
ON4

• LIGONINES - 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAĮ IŠIMAMI ųį l^g.SO 
gydymas ligoninėj $5Q.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje — $ 15.00
REUMATIZMAS - $0.00 
Greitai Palengvinama — " 
VISAS LIOAS GYDOMA $ | .00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLĄS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicsgo 

TeL Lawndale 5727.

SAV. VVHAT e>E 
JOLLV.

OOLXX'|
Q_ MAP)

IG«-^

£-9 J

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųčies su mo
derniškomis užlai- 
dopiis ir Hollywood 
liesomis. Da r b a b 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
TeL ENQ. 5883-5841

■■■ ■—
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LAIPSNIS PENKTAS Į
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220 j

1 LAIPSNIS KETVIRTAS 
|  REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

1

J » mL

J. A. SINKUS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
Tel. Comm. 2073
Turi 86524 balų

2

f

3 i
•

4 I 1 1

S. NAKKIS 
4353 S. Talman Av.

Chicago, UI. 
Tel. Laf. 3974

Turi 67563 balsų

2

r ■

wlr W
v f

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530 
Turi 43642 balsų

3 4'

/

1

Ū \

■

J- ŽUKAS 
1739 S. Halsted St 

Chicago, III.
Turi 32073 balsų

2

O

E. NORGAILIENĖ
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

Turi 25997 balsų

3

P. GALSKIS

2640 N. St. Louis

Avė., Chicago, UL 

*

Turi 25396 balsų

4

4

1110

C. K,

13036 balsų Turi 12818 balsų Turi 11800 balsųTuri TuriTuri 14462 balsų

Evergreen 
Chicago, III.
10740 balsų

1833 
Avė.,

BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis. 

Turi 11872 balsų

12

Turi 18250 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
16151413

M.EDtVARD JUSAS

615 Cortland St.,

Hart, Mich.

St-
turi 9950 balsų Turi 7775 balsų Turi 6550 balsųTuri 10175 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, m.

F. BULAW
806 W. 31st St. 

Chicago, III.
Turi 10082 balsų

JOS. AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 7175 balsų

A. L. SKIRMONT
15723 LaThropAv. 

Harvey, III.

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, IU. 

Turi 6070 balsų

JOE WOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III. 

tel. Haym. 5890 
Turi 14925 balsų

ART.
3950

Avė..
Turi

FRANCES 
DAUGINT 

359 Jefferson 
Aurora, III.

Turi 9806 balsų

STANIONIS
W. Gladys 

Chicago, III.
19040 balsų

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

(VIRS.

4027

Avė.,

PETRONĖLĖ
ŽUKAS

Chicago, III.

LAIPSNIS ANTRAS
KEIKIA 10.000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

K. MANKUS

S. Maplewnod

Chicago, III.

8

AL.
a.vIBROZEVICIUS

>739 S. Halsted St
Chicago, III.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 12550 balsų

V. BUDVIDIS 
4094—9th St. 
Ecorse, Mich.

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 11890 balsų
a

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,III.
Tel. Spauld. 9207

JOS- ASCILLA A. RAŽAITIS
2122 W. 24 St. 
umcago, III.

Turi 10508 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

3

10
■**■1

11

ST. MOCKUS

1224 Harrick Avė.
Racine, Wis

Turi 5500 balsųTuri 6040 balsų

773 Bisson Avė 
Akron, Ohio

S. NAUDŽIUS

Turi 5275 balsų

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

Box 202 
Calumet City, III.

12

J. MAKSVITIS

Turi 5050 balsų

NON GRADUS

DUNDULIENĖ

6 7

ALBIN SMALELIS

1943 N- Kostner

M. KULESUS ,

1108 ElizabethAv.
Avė., Chicago,III.

i

Grand Rapids, 
Mich.

Turi 6550 balsų Turi 6275 balsų

1413

3

M.

KIENĖ

Turi 3795 balsų

1612

PAKARKLIS
St. John Avė. 

Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, I1L 
Turi 4220 balsų

NON GRADUS

T. MATULI AUS-

5 6
V

ŠEŠTOKAS
J. BULOTH

N. 35th Avė.

10

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 4908 balsų

NOVO- 
GRODSKAS

R. R. 1 Eden 
Ontario, Canada 
c/o F. Balnys 
Turi 4680 balsų

1323
Melrose Park, HL

527 S. 4th St., East
St. Louis, III.

Turi 3500 balsų Turi 3000 balsų

13 14

M. ROVAITIENĖ

15 17 18 r

Z. GAPŠIS
N. TRUMPICKAS .r. žičKUS

4405 Valley View

A v., Baltimore.Md.

24
Turi 650 balsųTuri 1000 balsųTuri 1275 balsų

Turi 2500 balsų Turi 1888 balsų

30292622 232119 20

J. GLAVECKAS
J. JURKŠAITIS

308 E. Markei St.

Wilkes Barre, Pa.

Turi 550 balsų

A. F. SWEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass. 
Turi 1500 balsų

700 S. 9th St.
Herrin,

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

TIŠKEVIČIUS
27 Norwood avė.
Brooklyn. N. Y.
Turi 3000 balsų

SUGDINIS 
212 E. Clark St. 

W. Frankfort, III. 
Turi 1250 balsų

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park,
Wilkes Barre,

J. ALIKONIS 
324 S. Sacramento 
Blvd., Chicago, III.

Turi 1400 balsų

24

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.

Turi 2200 balsų

LIDŽIUS 
3727 Deodor St 

Indiana Harbor.Ind. 
Turi 1175 balsų

T" -

RUSINS KAS J. MARTINAITIS J. SEKYS ŠEŠKAUSKAS 
GEO.

2152 Montgomery 
St., MontreaĮ, 

Canada.

Turi 500 balsų

185 Silver St
S. Boston. Mass.
J. KRUKONIS

Turi 500 balsų

Rodney. Oont

CANADA

Turi 500 balsų

D. BURKE
1042 N 7 St. 
Clinton, Ind.

Turi 500 balsų *

. "Route
Free Soil.

Turi 500

Mich.

balsų

904 Broąd St 
Hartford, Conn.

Turi 500 balsų

Box 31$
BE' MiUinocket, 

Maine.

Turi 300 balsų
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KVIEČIA CHICAGIECIUS DALYVAUTI NEW
YORKO PARODOS LIETUVIU DIENOJ

Lietuvių Dienos Dainos Programo Pirmininkas 
Konjp, J. Žilevičius Chicagoje

Jau beliko vos mėnesis laiko 
iki tos garsios ir visų laukia^ 
mos Lietuvių Dienos, New Yor- 
ke Pasaulinėj Parodoj.

Nuo pat šių metų pradžios, 
kai Centralinis Komitetas Nexv 
Yorke nustatė šios dienos pro* 
gramą, visų didesnių kolonijų 
lietuviai pradėjo rūpintis kaip 
geriausia ir gražiausia prisidėti 
prie didžiausio pasisekimo šios 
istorinės šventės. Ir kas-gi pa- 
jėgia duoti geresnę introdukcL 
jų, padaryti įspūdingesnius ir 
malonesnius pažinties ryšius, 
negu galingoji daina.

Tur būt niekuomet iš mano 
minčių neišdils tie įspūdžiai, 
kuriuos įgijau išgirdus tą pir
mą Dainų šventę Lietuvoje. Tai 
buvo 1924 metais. Lietuva bu
vo tuomet visai jaunutė ir šven
te savo penkių metų nepriklau
somybės sukaktį. Atsimenu kaip 
šiandien, kaip didžiai gerbiamo 
muziko ir kompozitoriaus Juo
zo Naujalio globojamas tas 
tūkstantinis jaunuolių choras 
drąsiai pakėlė savo balsus dai
noje, reikšdami, kad
“Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka, 'i 
Ten musų tėvynė, 
graži Lietuva . . .

Tegul bėga musų upės z 
į mares giliausias,
Tegul skamba musų dainos 
po šalis plačiausias?*

Ir kaip šie Maironio žodžiai 
pildos. Nedaugei jau pasaulyje 
yra tokių vietelių, kuriose dar 
neskamba musų dainos.

Lygiai už penkiolikos metų 
nuo tos pirmos Dainų Šventės 
Lietuvoje, įvyks pirmoji tokia 
šventė šioje didžioje šalyje. Tie
sa, vieta ir aplinkybės visai ki
tos, ir svarbiausia/ tai progra
mo dalyviai irgLkiti^ didžiumoj 
Amerikoj gimęs ir augęs jauni
mas. Bet dainos beveik visos 
los pačios, ir džiaugsmas, ku
ris reikšis jų pildyme bus tame, 
kad Lietuva pergyvenus ilgus 
melus neleisves ir skriaudos, 
šiandien, tiktai po dvidešimts 
melų nepriklausomybės, ne tik
tai, kad atsisteigė ir atsistatė, 
bet jau tiek nužengė kultūroj, 
pramonėj ir ekonominiam, gy
venime, kad gali drąsiai stoti 
šalę kitų pasaulio senų ir aukš
tai staovinčių tautų ir susilauk
ti lygaus pripažinimo nuo pa
saulio. Ir čia mes lietuviai tu
rime tikrai kuom gėrėtis ir di
džiuotis..

Kompozitoriaus Juozo Žile
vičiaus Rolė Abiejose

Dainų šventėse
Vienas labai įdomus faktas 

sumanyme ir rengime abiejų 
šių dainų švenčių, yra tas, kad 
gerbiamas kompozitorius Juo
zas Žilevičius sumanė rengti ir

daug darbavosi pirmai Dainų 
Šventei Lietuvoje, kurioje daly
vavo apie 70 chorų su trimis 
tūkstančiais dainininkų, šiuo 
laiku p. Žilevičius yra ne tik 
pirmininkas Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienos Dainos Progra
mo Komiteto, bet važinėja jau 
keli mėnesiai po Ameriką ir 
Kanadą, reikale patikrinimo tų 
chorų, kurie dalyvaus Lietuvių 
Dienos programoj ir jis bus to 
programo generalis dirigentas. 
Prie to, kaip anoj šventėj Lie
tuvoj, taip ir Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Dienoje, dalyvaus 
70 chorų irgi su trimis tūkstan
čiais dainininkų.

Šiuo reikalu p. Žilevičius jau 
kelios dienos kaip dirba Chica
goje ir ta proga jisai pasakė se
kančią kalbą “Pasiuntinio” ra- 
dįo programe, kuris yra veda
mas gabios ir energingos p-lės 
Ievos Lukošiūtės, antradienio 
vakarais:

Žilevičiaus Kalba
“Gerbiami Radio Klausyto

jai, Chicagiečiai!
“Turiu tarti ačiu p-lei Lu

košiūtei, kad turiu progos 
tarti keletą žodžių apie Pa
saulinę Parodą.

“Lietuvių pavilijonas ran
dasi pačioj parodos širdyje, 
sale tautų fontano, kur vaka
rais susirenka daugybė žmo
nių.

“Lietuva dalyvauja Pasau
linėj Parodoj dėl sekančių 
dviejų priežasčių:
1) Kad suteikus materialę ir 

finansinę paramą;
2) Drauge su tuo pasidžiaug

ti savo 20 metų Nepri
klausomybės sukaktuvių 
proga.

“Lietuva yra labai pakilus 
kultūriniai. Lietuva žino, kad 
negalima visos išeivijos lie
tuviams atsilankyti Lietuvon, 
ir dėl to Lietuva turi savo pa- 
vilijoną Pasaulinėj Parodoj, 
kad išeivijos lietuviai galėtų 
pasidžiaugti ir pasigerėti Lie
tuvos pažanga visame.

“Tikiu, kad lietuviai, atvy-

V-

Jaunų Lietuvių Kultūros Ratelio choras, ‘'kuris sekmadienį dalyvaus “NAUJIENŲ” pikni
ke. Choras, kuriam beveik išimtinai priklauso neseniai iš Lietuvos atvykęs jaunimas, rengia
si pasirodyti su visiškai naujomis dainomis.

Z

CLASSIFIED ADS.
HELP WANTED—MALK 

Darbininkų Keikia
F ARAIS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
IEŠKO PORTERIO DIRBTI į 

taverną ir valgyklą, 6818 So. Chi
cago Avenue.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA FORELADY ir 
operatorių, patyrusių prie royano 
dresių. RaY GARMENT CO., 2655 
West 38th St.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

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

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI AR MAINYTI 65 
akrai vaisių farmos St. Joe. Par
duoda su visu staku ir pastatais. 
Labai gera žemė. A. SALDUKAS, 
4038 Archer Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA 50 AKERIŲ FAR- 
MA prie upės Wisaonsine. Tinka 
resortui, arba mainysiu į Chicagos 
prapertę ir pardavimui farma 80 
akerių. 634 West 35th St.
FURNISHED ROOMS—TO BENT 

Gyvenimui Kambariai
IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 

KAMBARIUS

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

M Gėlės Mylintiems' 
Vestuvėms, Ban
kiniams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

Phoae LAFATETTE {80»

tu vos pavijijoiie jausis taip 
kaip namie.

“Suprasdamas reikalo svar
bumą, Parodos komitetas pa
skyrė lietuviams rugsėjo 10 
dieną. Lietuvių komitetas ti
kisi, kad ir visa išeivija su
pranta tos istorinės dienos 
svarbą, ir rems ją, kaip mo
raliai taip ir materialiai.

“Daugelis kolonijų tam 
pritarė ir sudarė tam tikrus 
komitetus. Reikia paimti aty- 
don, kad Lietuva pirmą kar
tą šiame krašte dalyvauja 
kaipo Nepriklausoma šalis. 
Tą labai gerai suprato chica- 
giečiai lietuviai. Tą suprato 
ii' kitos kolonijos. Tokiu ba
du, širdingas 
lietuviams.

užtai, nes 200 irgi yra didelis 
skaičius.

“Lietuvių Dienoj dalyvaus 
70 chorų su 3,000 dainininkų. 
Iki šiam laikui viso patikri
nau 46 chorus. Didelį ačiu 
tariu choro vedėjams ir cho
rų nariams New Yorko Pa
saulinės Parodos Lietuvių 
Dienos Komiteto vardu, ir 
laukiu jūsų rugsėjo 10-tą die
ną, dešimtą valandą ryto, Pa
saulinės Parodos aikštėj.

“Baigdamas turiu primin
ti apie Lietuvių Dienos kny
gą. Knyga bus nemažiau šim
to puslapių didumo. Ten tilps 
visų dalyvaujančių chorų ir 
narių vardai, kartu su paro
dos rėmėjų vardais. Tai bus 
retenybė, kuria kiekvienas 
gėrėsis.

“Visas, informacijas galite 
gauti pas aukštai gerbiamą 
vietinį konsulą Daųžvardį.

“Jei kas nori; gali' gauti in
formacijas iš manęs Konsu
late iki penktadienio ryto. 
Malonėkite paremti šią dieną.

“Ačiu uk pasiklausymą.”
Ponas Žilevičius apleis Chica- 

gą penktadienį ir tęs savo dar
bą kitose kolonijose. Geriausio 
pasisekimo jam. Ir lai jo pa
stangos atneša gražiausius re
zultatus Lietuvių Dienoje, rug
sėjo 10-tą. -—Nora Gugienė

ei jos užpirkimus tinkamai su
naudoti. Taigi, šie reiškiniai 
prisideda prie to. kad šviežiau
sias, ekonomiškai pirktas, pre
kes galima tuojau paduoti pir
kėjams geriausioje kokybėje 
žemiausiomis kainomis, 

s

Tai, štai (įėlko Midwest 
Stores yra gausiai palai
komos ir kodėl jos taip kįla. 
Dar vienas labai svarbus daly
kas. Visi Midvvest Stores k.rau- 
'tuvninkai kartu yra ir savi
ninkai ir vietos gyventojai. To- t • ’
dėl jie pažįsta savo apielinkę 
ir gyventojų reikaląvimusTtąs 
ypatingai daug reiškia. Tad, 
palaikyti Midvvest Stores orga
nizaciją yra būtinas apielinkės 
reikalas.

Perskaitykite šiandien Nau
jienose jų telpina'mą skelbimą. 
Jus pamatysite visa tai, kas 
pasakyta patys savo akimis.

(Skelb.)

VAKAR
(Hagoj

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ tin
kama daugumai biznio rusių. Krau
tuvė 22x50, 3 gyvenimui kamba
riai užpakaly. Didelis beismentas 
ir viškus. Karšto vandens šiluma, 
nebrangi kaina. Privačias savinin
kas. 2445, W. 71 St. Republic 8242.

RENDON MIEGAMAS KAMBA
RYS — apšildomas. Pavieniui. 

2552 West 63rd Street
VVHOLESALE FURNITURE 

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

ačiu Chicago

Skirtumas Prekėse

Melrose Parko .Lietuvių Su
sivienijimas, , JProyiso Apygar
dos Dr-stč persikėlė į naują 
vietą. Susirinkimai įvyks prie 
28-čios ir Lake gatvių, J. Waj- 
čiulio svetainėje.

Gi piknikas rengiamas šį sek
madienį, rugpiučio 13 d., PauFs 
Grove, prie West Lake gat., 
Medinah Road. Norint, bus ga
lima nuvažiuoti ir parvažiuoti 
busu, kuris lauks tarp 1:30 ir 
2:30 po pietų prie 19-tos ir 
Lake gatvių  ̂Bus gera muzi
ka, daržas gražus.

Kviečia komisija.

auto • 
valgo-

visur,

Tariu Širdingą 
Ačiu!

tariu širdin- 
visiems tiems 

chorams, kurie pasižadėjo da~
ginusią ačiu

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
riausia vieta Chicagoj Parduosiu 
pigiai. 1506 W. Madison St. Tel. 
Seeley 4754., Chicago, III.

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Meą 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.

10 VEJK1S
KVIETKINJNKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankiniams 
ir Pagrąbams.

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 7318

Gaila, kad iš Chicagos yra vi
so apie 200 narių, kurie da
lyvaus Lietuvių Dienoj. Bu
vo ląukta daug daugiau, nes 
Chieaga yra didele, ir ypatin
gai, kad panaši istorine die
na gal paskutine musų gyve
nime, kadangi panašus daly
kai nesikartoja.. Bet ačiu ir

.    t ——«■■

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

UENGVAIS BMOKUOIAJS

BflRSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
-TH» HOME OF BDUt FUBNITUBE- 8INCF 19M 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Lyginant perkamas prekes iš 
vienos ir kitos vietos galima 
greitai patirti koks skirtumas 
kokybėje ir kainose. Taip, kaip 
ne visi drabužiai vienodi, kaip 
skiriasi automobilis nuo 
mobilio, taip skiriasi ir 
mieji daiktai.

Taigi, skirtumas yra
skirtumas ir mažmenų krautu
vių prekyboje. Kada pirkėjas 
įeina į kokią krautuvę sau reik
menų pirkti, jis, pirmiausia, 
rūpinasi gauti geriausios koky
bės prekes žemiausiai galima 
gauti kainomis. Paskui, labai 
svarbu ir patarnavimas. Šitų 
trijų dalykų nė vienas krautuv- 
ninkas apeiti negali, jei nori 
pasilaikyti.

Bet Midvvest Stores visas 
tas paslaptis gerai žino ir to
dėl savo darbo vaisių jau do- 
roja. Tūkstančiai tūkstančių 
pirkėjų tai paliudija. Kodėl 
taip? nesunku suprasti. Pir
miausiai ši organizacija visas 
prekes perka tiesiogiai iš ga
mintojų ir dirbtuvių. Tuo bū
du ji išvengia tarpininkavimo 
išlaidų. Antra, turį nuosavus 
sandelius, ir prekes perka stam- 
•bmenomis. Tas vėl labai daug 
sutaupo, nes šitaip perkant, 
gauna pigiai, o laikant savo 
sandėliuose, kur viskas prižiū
rima modernišku budu, irgi, 
prisidedama prie ekonomijos 
sąskaitos. Trečia, prie organi
zacijos priklauso virš 450 krau- 
tuvninkų, kas leidžia organika-

Atvykęs į šią šalį pasisvečiuo
ti pas savo brolius Xaverą ir 
Robertą, brolienę Vincentiną ir 
pusbrolį Miką, turėjau links
mus ir įspūdingus laikus, bet 
dar įspūdingesnės man valan
dos buvo patekus Skursnią na-, 
muose tarpo gimtos šalies kai
mynų ir jų draugu. Neturiu tiek 
pajėgų, kad aįhįiteisti tamstoms 
už tamsių tolčįl prielankumą ir 
už tamstų brangią dovaną, ku
rią man įteik-ek per p-ią Skuirs- 
kįęnę. ' \

Todėl spaudžiu visiems deši
nę ir tariu širdingą ąciu pp. 
Skurkienei ir Skurkiui, Budrie
nei ir Budriui, švelnienei ir 
Švelnini, Tumėnienei ir Tumė
nui, Čepaitienei ir Čepaičiui, Mi
lerienei ir Mileriui, Daugšai, 
Gudeliui, p-ai Oksienei ir Ok- 
sui, Oksuį su jo “širduku” ir 
visiems^ kuriuos čia pamiršau 
suminėti, taipgi brolienei Vin- 
,ęęjj.ti.naU broliams Robertui ir 
Naverųi, pusbiroį. NĮikui ir pp. 
Antąnioniams.

Priimkite mano širdingą pa
dėką.

Su aukšta pagarba,
B. Saikus, 

Šeduva, Lietuva.

© Piktadaris pasišlavė $1,017 
alinėj ties 3147 East 79th Street, 
kurią apiplėšė vakar rytą. Jisai 
uždarė savininką Ray Carroll 
šaldytuve, iš kur jį vėliau išgel
bėjo bartenderis.
& Iš kriminalio teismo (penkto 
aukšto) vakar pabėgo trys jau
ni piktadariai, suimti už taria
mą automobilių vogimą. Jie 
yra Peter Dutkiewicz, 22, nuo 
4250 S. Knox avenue; Stanley 
Puzio, 22, nuo 5107 S. Lorel, ir 
Joseph Salecki, 22, nuo 5840 S. 
Harlem avenue. Kitam kamba
ry,įšale kambario, iš kur jie 
pabėgo, sėdėjo trys pojieistai, 
paskirti jaunuolius saugoti.
• Policija uždarė kalėjime 54 
metų chicagietį Peter Wysowa- 
ty, nuo 14509 Irving avenue, ir 
apkaltino jį žiaurių elgesiu su 
nepilnamečiu. Pasirodė, kad 
Wysowaty laikė namie su rete
žiais supančiotą ir prirakintą 
$ąvo 14 metų dukterį Alice. Tė
vas taip mergaitę baudė už ne
parėjimą namo iki vėlumos. Ji
sai žadėjo taip mergaitę laikyti 
prirakintą iki mokyklų atsida
rymo.
• Nuo antro aukšto Verandos 
nukrito ir užsimušė 56 metų 
moteriškė Mrs. Josephine Gra- 
bows, nuo 1642 Bosworth ave
nue.
9 Kas nors Chicagoj šįryt ne
galėjo valgyti. Užvakar vakare 
Washington Parke buvo pa
mesti dirbtiniai dantys. Ten 
taipgi kas tai pametė — dvira
tį. Jeigu tai jūsų daiktai, kreip
kitės vietos policijos nuovadom 
prie 57th ir Cottage Grove.

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

BEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

Nužudė Merginą 
Ir Pats Nusišovė

ka-Del. nežinomų priežasčių 
reivis Frank Japcynski užvakar 
vakare nušovė merginą — savo 
sužieduptinę ir netrukus po to 
pats nusišovė. Nužudytoji buvo 
Elsie Doolewerdt, 28 metų am
žiaus, gyvenusi Harvey, Ilk, ad
resu 41 West 154th Street. Jos 
kūnas buvo atrastas 124th Field 
Arlilery romovėje, prie 53rd ir 
Cottage Grove avenue. Japcyns- 
kio kūnas buvo rąstas triobesio 
pasienyj, lauke. Jisai gyveno 
adresu 8448 Essex Avė.

šeštadienį Apleidžia Chicago
P. S. Balys Saikus aplai

džia Chicago ir grįžta Lietuvon 
šeštadienio vakare. Linkini jam 
laimingos kelionės ir maloniai 
Ameriką atsiminti —

“N..” Laivakorčių Skyrius

PARDAVIMUI AR MAINUI ei
nąs taverno biznis su šokių sale ir 
gyvenimui kambariais ant pirmų 
grindų. Trys flatai po 4 kambarius 
ant antrų grindų, dviejų karų ga
ražas lenkų ir lietuvių apielinkėje, 
arti 42 ir Ashland. Rendos $110 
mėnesį. Ką jus turite pasiūlyti. 
HARVEY & COLGAN, 9502 So.

Hoyne Avė. Beverly 2710.

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
PARDAVIMUI TAVERNAS labai 

pigiai, geroj apylinkėj, visokių tau
tų apgyventa. Nėra taverno per 
septynius blokus. Priežastis—patir
site ant vietos. 959 N. Monticello 
Avenue.

MISCELLANEOUS
Įvairus

PETROLEUM COKE 30 tonų—$5 
už toną — Patys turite atsiimti iš 
beismento. 6101 So. State St. Nor
mai 6983.

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI Marųuette Parke 2 fletų mū
rinis namas po 6 kambarius. Kaina 
$6500. 80 akerių farma netoli Chi
cagos — triobos ir gyvuliai— gera 
žemė. Kaina $4800.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Avenue

* Grovehill 0306 
Vakarais Prospect 0176

SUSIRINKIMAI
GARFIELD PARK LIETUVIŲ 

VYRŲ ir MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugpiučio 13 d., 
1939 viršuje Napoleon Restauranto, 
3956 W. Fifth Avė. Prašome visti 
narių būtinai atsilankyti.

—M. Medalinskas, rast.

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

BRIDGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinės — ponios Juli
jos Adačkus. 
tyrusi virėja 
pavaišins su 
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai- 
ės. Kaimynas.

(Skelb.)

Ji yra gerai pa- 
ir, todėl, ji jus 
skaniais lietuviš-

Klaidos atitaisymas
Vakar Moterų Skyriuje bu

vo įdėtas straipsnis “Moterys 
bukim sveikos ir gražios”. To 
straipsnio autorė yra Dr. Su
šauna Slakis. Per neapsižiūrė
jimą buvo išleistas autorės var- 
das-pąvardė.

Atsiprašome.

EXPERTAS 
LAIKRODININKAS

Daug metų patyrimo taisyme 
laikrodžių. Darbas garantuotas. 
Sugaišom sulaužytus akinius ir 
pridedam naujas dalis. Didelis 
pasirinkimas laikrodėliu auksi
nių daiktų ir muzikąliškų instru
mentų.

JOHN A. KASS
4216 Archer Avė.

ŽMONĖMS, KURIE IEŠKO PIR
KTI NAMĄ. PATARTINA PAMA
TYTI TUOS BARGENUS:

2 aukštų muro namas, 2 pagy
venimai 1-5 kambarių ir 1-6 kam
barių, pirmos lubos, šiltu vandeniu 
apšildomas, antras—pečium. Ran

dasi South Side—kaina $4360.
1 aukšto muro namas, 2 pagyve

nimai, randasi Bridgeporte — kai
na $1200.

2 aukštų muro namas, 2 po 6 
kambarius pagyvenimui, garu ap
šildomas. Kaina $3700t randasi 
Bridgeporte.

1 aukšto medinis namas, cemen
tuotų blakų foundation, — kaina 
$1500; randasi Bridgeporte.

M. J. KIRAS
3251 SO. HALSTED ST.

Tel. Victory 0399.

DIDŽIAUSI BARGENAI!!
Marųuette Park apylinkėj parsi

duoda 4 flatų moderniškas muro 
namas su visais vėliausiais įrengi
mais. Kaina $13,500, cash $4000. 
Bizniavas namas, štoras ir flatas 
ant 69th St.—kaina $7000. 2 flatų, 
labai gražus namas $8500; 11 flatų, 
ant 2 lotų budavotas gražus na
mas—kaina $20,000. 10 flatų ir 2 
štorai. Kaina $25,000. 18 flatų — 
$15,000. Garažas ant 3 lotų — kai
na $13,500. 6 kambarių bungalow— 
kaina $4,500. Štoras ir 3 flatai, mu
ro namas, $3,500. šie namai dėl 
pardavimo arba mainymui. Kas 
norite bargeno—pasiskubinkite.

6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 
Tel. Grovehill 1038.

T

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų iif L t.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. L, nelaukite) 
kad kitas pgivilioą jūsų ge* 
rąjį kostumęri, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENĄ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje <lClassr 
ified” skyrių, kur siųlomą daug 
jvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
nąųd.okitės Nąujienų aukštos 
vertybės classiiied skyriaus pa? 
tarnavimų pašaukdami ajbaat? 
veždami:

CANąl 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED $TBEET 
Chicago, Iii.



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktad., rugpiučio 11, 1939

BELIKO DVI DIENOS!!!

-SEKMADIENĮ
“NAUJIENŲ” 

JUBILIEJINIS 
PIKNIKAS!

SUNSET PARKAS — 135-ta IR ARCHER 
VAIŠES - ŠAUNUS PROGRAMAS 

PENKI ŠIMTAI DOLERIŲ DOVANOMIS 
SMAGIAI PRALEISITE LAIKĄ 

DALYVAUKI T!
• f

DOVANOS, KURIOS BUS IŠDALINTOS 
“NAUJIENŲ” PIKNIKE

1) 3 šmotų Bedroom Setas, vertas $100.00. Iš 
New City Furniture Co., 1646 W. 47th St.

2) Lounge krėslas, vertas $35.00. Iš Roosevelt 
Furniture Co., 2310 W. Roosevelt Rd.

3) Zenith Radio. vertas $29.95. Iš Roosevelt 
Furniture Co., 2310 W. Roosevelt Rd.

4) Midget Radio, vertas $10.00. Iš Budrik Fur
niture Co., 3417 So. Halsted St.

5) Pull-up Chair, vertais $10.00. Iš Archer Avė. 
Furniture Co., 4140 Archer Avė.

6) Sewing Cabinet, vertas $9.50. Iš Peoples Fur
niture Co., 4179 Archer Avenue.

7) Ladies Utility Case, vertas $6.50. Iš J. Kass 
Jewelry Co., 4216 Archer Avė.

8) 32 Šmotų Silver Setas, vertas $5.00. Iš J. F. 
Budrik Furniture Co., 3417 So. Halsted St.

9) Graphical Lamp, verta $4.75. Iš Peoples Fur
niture Company.

10) Coffee Maker, vertas $3.00. Iš Budrik Fur
niture Co.,

11) Electric Fan, vertas $3.50. Iš J. F. Budrik
Furniture Company. v

12) Electric Clock, vertas $2.50. Iš J. F. Budrik 
Furniture Company.

13) Wrist Watch, vertas $2.50. Iš J. F. Budrik 
Furniture Company.

14) Sofa, verta $2.00. Iš Budrik Furn. Co.
15) Floor Lamp, verta $5.75. Iš Progress Furni

ture Co., 3222 So. Halsted St.
16) 2 piece Dresser Sėt, vertas $2.20. Iš Progress 

Furnture Company.
17) Sea Lamp, verta $2.10. Iš Progresas Furn. Co.
18) Svarstyklės, vertos $5.00. Iš Peoples Furn. 

Company.
19) Cocktail Table, vertas $5.00. Iš Woolf’s Furn. 

Company.
20) 3 buteliai Bitters, verti $3.00. Iš Salutaras 

Drug Co., 639 W. 18th St.
21) Sea Lamp, verta $1.95. Iš Progress Furn. Co.
22) End Table, vertas $1.50. Iš Budrik Furn. Co.
23) Electric Toalster, vertas $1.50. Iš J. F. Budrik.
24) Electric Table Lamp, verta $1.50. Iš J. F. 

Budriko.
25) Alarm Clock, vertas $1.50. Iš J. F. Budriko.

26) New Adams Watch, vertas $1.50. Iš J. F. 
' Budriko.

27) Roaster, vertas $1.50>. Iš Charles Goldman, 
3303 So. Halsted St. 5

28) Bed Lamp, verta $1.98. Iš Peoples Furn. Co.
29) Omament Lamp, verta $1.98. Iš Peoples 

Furniture Company.
30) Hassock, vertas $1.98. Iš Peoplds Furn. Co.
31) !DripUlator, vertas $1.49. Iš Peoples Furn. Co.
32) Plate Glass Mirror, vertas $1.20. Iš Peoples

Furniture Company. i ■
33) Magazine Rack, vertas $1.00. Iš Peoples 

Furniture Company.
34) Table Lamp, verta $1.00. Iš Progfesis Furn.

Company. x ! į
35) Table Lamp, verta $1.00. Iš Progress Furn. 

Company
36) Smoker, vertas $1.00. Iš Progress Furn. Co.
37) Smoker, vertės $1.00. Iš Progress Furn. Co.,
38) Gyvas Paršiukas, dovanotas p. Kubaičio, 

savininko Sunset Daržo.
39) Didelis suris. Dovanotas p-ios Ktroaitienės.

> Franks Liųuor Store, kuris randasi 4012 
Archer Avė., paskyrė 1 kvortų Kentucky Whis- 
key; 1 kvorta Silver Bar džinės; 1 kvorta Port 
Wine;

Mutual Liųuor Store, 4707 So. Halsted St., 
paskyrė 2 kvortas Rock and Ryė ir cigarų.

Sinai Kosher Sausage Co., paskyrė 10 svarų 
Frankfurts. ■-»’■

Šios dovanos bus išdalintos tiktai dalyvau
jantiems darže. r

Laimėjo Dainavimo Konkursą

ONA SKEVERIUTĖ

Didele
Šventė

Victor Bagdonas 
Vež i “Naujienų” 
Pikniką

Kurie neturt progos kaip 
nuvažiuoti i “Naujienų” pik
niką, pasinaudokite Victor 
Bagdono troku, kuris i?eis

Atsimenat Oną Skeveriutę? 
Jau keli menesiai kaip ji ne
dainavo lietuviškuose parengi
muose ir per radio, bet tam bu
vo svarbi priežastis. Ji sunkiai 
dirbo. Dienomis dirbdama dirb- ♦
lųvėj, ji vakarais miklino balsą, 
ėmę pamokas, ir ruošėsi ko
kiam tai nepaprastam įvykiui.

Jos darbas ir ruoša nenuėjo 
niekais.

Tas svarbusis įvykis, kuris 
reikalavo to prisiruošimo, bu
vo Chicagoland Muzikos Festi- 
valo dainininkų konkursas Chi- 
cagos West Side apylinkės dai

nininkams. Konkursas įvyko va
kar Chicago Women’s Club sa
lėje, ir p-lė Skeveriutė jį laimė
jo. Iš visų keliasdešimts daini
ninkių ji pasirodė esanti geriau
siu mezzo-sopranu.

P-lė Skeveriutė dalyvavo kon
kurse kaipo Chicagos Lietuvių 
Choro Pirmyn solistė. Choras ir 
visi p-lės Skeveriutės draugai 
džiaugiasi jos laimėjimu.

Rugpiučio 19 d., įvyks visų 
apylinkių laimėtojų finalinis 
konkursas, ir linkini, kad mu
sų jaunoji dainininkė ten turė
tų tą patį pasisekimą,, kurį tu
rėjo užvakar. Drg.

Chicagiečiai Važiuo
ja Kinijon Sutvarky
ti Transportaciją

Vakar paaiškėjo, kad grupė 
Chicagos trokų susisiekimo ži
novų važiuoja Kinijon sutvar
kyti tenai vieškelių susisieki
mą. Visi ekspertai yra iš Kee- 
shin Transcontinental Motor 
Freight Lines bendrovės, kuri 
operuoja didžiulį trokų tinklą 
Amerikoj. Delegacijos viršinin
ku bus Maurice E. Keeshin, 
bendrovės vice-prezidentas.

Lietuviškos 
Vakaruškos

Įvyks šeštadienio Vakare, 
v ■ • * *

Visi mes atsimename vaka
ruškas Lietuvoj. Šeštadienio 
vakarais jaunimas susirenka, 
šoka, dainuoja, linkšfninasi, 
Nors dabar mes esame toji nUp 
savo gimtojo .krašto, bet nie
kaip negalime užmiršti tos Lie
tuvos kaimo vakaruškų links
mumo nuotaikos.

Tatai, Lietuvių Jaunimo Kul
tūros Ratelis ruošia lietuviškas 
vakaruškas, šeštadienio vakare, 
rugpiučio 12 d., Liberty Grove 
(Dambrausko farmoj).

Vakaruškos prasidės šeštą 
valandą vakare, šokiai, dainos 
ir kitokios linksmybės tęsis iki 

l2-ros valandos nakties. Jus ži
note Ratelio linksmą jaunimą, 
su juo visuomet linksmai pra
leisite laiką, šokiams grieš šau
ni Ratelio orkestrą.

(r

N

- M į. i

Suvažiuos tukstan-,,, > . ... .v. . v . vTh • lllval. rvto, nuo to rastines, Ciai žmonių, rasima- 3406 S. Halsted St. Sustos 
tysite su savo seniai
matytais draugais iš 
Gary, Ind., Rockfor- 
do, Kenosha, Racine, 
Waukegan. St. Char
les, Elgin ir visų ki
tų apylinkių.
Turėsite progos 

gauti brangias dova
nas.
Išgirsite chorą dai

nuojant, kurio dar 
gal niekur neteko 
girdėti.
Pakvėpuosite tyru 

oru ir smagiai laiką 
praleisite “NAUJIE
NŲ” šeimynos tarpe.
Bukit sekmadienį, 

rugpiučio 13 dieną, 
Sunset Parke, prie

parveš už 35c.

KAIP NUVAŽIUOTI 
Į “NAIĮ JIENĮJ”

p.

“Naujeną” Pikniko 
Darbininkai

Žemiaus dedame sąrašą 
‘‘Naujienų” Jubiliejinio Pikni
ko darbininkų, kurie patarnaus 
piknike, Sunset darže, rugp. 
13 d.

Visi čionais įvardyti asme
nys, malonėkite susirinkti į 
daržą ne vėliaus kaip 
ryto.

10 vai.

J. Gumauskas
J. Tumosa 
A. Vaivada 
Ed. šmotelis 
Arthur Tumosa

b

K. P. Deveikis 
Mrs. šmotelienė 
Miss šmoteliutė 
K. Rypkevičienė 
Mrs. Balčiūnienė 
O. Vilienė
E. Bačiunienė 
A. Ambrazevičia 
A. Uždravaitis

Įvyks šeštadienį, 
Rugpiučio13 d., 1939 
Sunset Park darže, 
Archer Avi ir 135 gt.

Bagdono didelis tro- 
kas išeis 11 vai. ryto 
nuo 3406 So. Halsted St. 
Už 35c nuveš ir parveš.

BUŠAIS:
Blue Bifd.'Busai nu

veš į daržą už 50c. Į abi 
pusds 85c. Bušai susto
ja prie Ashland ir Og- 
den Avė. nuo 6:00 vai. 
ryto iki 2 vai. popiet kas 

. _ ikiekvieną valandą. Prie
135-tos ir Archer Av. Ogden ir western avė., 63 ir Cicero Avė.

Al Mickevičius 
Lillian Stuparas 
Milda Vaivada 
J. Skųrkis 
J. Bačiunas 
A. Narbutas 
J. Ascilla 
J. Pučkoriųs 
P. Galskis 
X. Shaikus 
P. Balčiūnas 
J. žlčkus 
A. Vilis

Martin Ir Sūnūs Juo
zas Martinkai Nusi
pirko Namą

BRIDGEPORT. — šią savai- 
tę tėvas Martin ir sūnūs Juo
zas Martinkai nusipirko nuosa
vo namą ten kur jų biznis yra 
vedamas per eilę metų, antra
šu 3531 S. Halsted St.

Martinkai užlaiko du dideliu 
troku ir verčiasi perkraustymo 
ir anglių biznio. Martinkai yra 
labai mandagaus budo žmonės 
ir labai teisingi savo patarna
vime. Ką prižadės, tas ir bus 
padaryta. Didelis jiems pagy
rimas, kad Tėvas ir Sūnūs gra-

irgi sustoja kas valan
dą; taipgi sustoja prie 
22 ir Crawford, prie Ci
cero ir 22 gat. prie Cice- iuiiao> ___
ro ir Archer Avė. ir prie žiai sutinka ir sugyvena.

—VBA.

šeštadienį pasilinksminsim 
Lietuviškose Vakaruškose, o 
sekmadienį visi važiuosime į 
“Naujienų” pikniką.

Reng. Ko m. Narys.

Iškilmingas 
Atidarymas

Subatoj ir Nedėlioj, Rugp. 
12 ir 13 dd., į^yks atidarymas 
— Charlie’s ir John’s Place, 
112th ir Kean Avė., Palos Park, 
III. Savininkai Charles Snyder 

(ir John Massas, širdingai kvie
čia visus atsilankyti ir smagiai 
laiką praleisti prie gražios mu
zikos. Užkandžiai dykai.
^•i į-i ; • (Skelb.)

Invalidas Fred
Snite Jr., Apsivedė

Vakar paaiškėjo, kad “gar
siausias” Chicagos invalidas 
Fred B. Snite J t., apsivedė už
vakar vakare. Jo graži žmona 
yra Miss^ Teresa Larkin, 25 me
tų turtingos šeimos duktė, ki
lusi iš Dayton, Ohio.

Snite yra susirgęs vaikų pa
ralyžium ir visą laiką turi bū
ti “geležiniuose plaučiuose”, tai 
yra speciališkoj kameroj, kuri 
palaiko jį gyvą su pagalba dirb
tino kvėpavimo. Pats Snite kvė
puoti negali.

‘NAUJIENOS’ —
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

JUBILIEJINI
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniH

Rugp.13 d.,1939

jus i savo

LEMONT, ILLINOIS.Prie 135-tos ir Archer Avenue
Ji




