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itleris Pavedęs Stalinui Pabaltijos Valstybes
KARO PAVOJUS ARTINASI - SAKO 

CHAMBERLAIN
Prez. Rooseveltas atsišaukė į Italiją 

prašymu gelbėti taiką

LONDONAS, Anglija, rugp. 24 — Atsakingi Brita
nijos atstovai gavo pranešimą ketvirtadienį, kadi Vokie
tija sutiko duoti sovietų Rusijai "įtakos zoną” Pabaltijo 
valstybėse — Estijoje, Latvijoje, Suomijoje ir Lietuvoje. 

; Paprastais žodžiais kalbant, tai reiškia, kad Hitleris leis 
Stalinui pasigrobti šitas šalis.

Tai esanti viena sąlygų, kuriomis remdamasi sovietų 
Rusija pasirašė sutartį su Hitleriu.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
24 — Ketvirtadienį susirinko 
nepaprastam posėdžiui Britani
jos parlamentas.

Atstovų rūmai priėmė val
džios paruoštą Pavojaus Galios 
Aktą — Emercency Povvers 
Act. Buvo aišku, kad ir lordų 
rūmai jį priims ir tą pačią die
ną karalius jį pasirašys.

Pavojaus Galios Aktas sutei
kia valdžiai kuone diktatoriš
ką galią daryti visą, kas rei
kalinga, Britanijos interesų ap
saugai ir net karą paskelbti.
Atstovų rūmuose Chamberlain

pasakė, kad karo pavojus 
artinasi

Toliaus kalbėdamas jis pa
reiškė, kad Britanija-nelaužys 
duotų Lenkijai prižadų ir gins 
Lenkiją, jeigu ją užpultų na
ciai. Lenkija sutinka derėtis, 
bet padėtis kas kartas darosi 
tamsesnė. Ir jeigu taikai palai
kyti pastangos nueis niekais, 
tai Britanija stos karan, pasa
kė Chamberlain. Britanija pa
siruošusi kariauti.

o

ADOLFAS HITLERIS. Jų

EXTRA
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

24 — Nacių vyriausybė įspėjo 
publiką, kad pavojus arti.

PARYŽIUS, Francuzija, rug- 
piučio 24 — Visiems Paryžiaus 
gyventojams, kurių buvimas 
mieste nėra būtinai svarbus, 
Francuzijos valdžia patarė iš
sikraustyti.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
24 — Parlamentas suteikė val
džiai galios paskelbti karą.

Rusai pasirašė
sutarti su naciais

Stalinas pats dalyvavo Molotovo-Ribben 
tropo pasitarimuose

WASHINGTON, D. C., rugp- 
24 — Prez. Rooseveltas ketvir
tadienį pasiuntu Italijos* kara
liui asmenišk 
prašydamas atkalbėti 
valstybes nuo karo.

Prez. Rooseveltas 
nuoširdžią J. Valstijų 
tą, jeigu Italijos vyriausybė 
sudarys pasiūlymus, kurie tai
kiai pašalintų dabartinę krizę.

Praeity prez. Rooseveltas yra 
siuntęs atsišaukimus krizės 
metu į Europos valdovus. Bet 
praeity atsišaukimus gavo taip 
Vokietija, kaip ir Italija, šį 
kartą atsišaukimas pasiųstas 
tik Italijai.

Kaip Europos valstybinin
kams, taip matomai ir prez, 
Rooseveltui atrodo, kad,. Vokie
tijos agresingumas priklauso 
nuo to, kokio kooperavimo jis 
gali tikėtis iš Italijos. Todėl ir 
atsišaukta j Italiją prašymu 
paveikti Hitlerį.

Belgijos’ karalius Leopoldas 
trečiadienį vakare atsišaukė į 
kovojančias valstybes, ' kvietė 

'jas rišti ginčus derybomis.

atsišaukimą, 
Europos

užtikrino 
užuojau-

Vokietijos kariuomenė pasiruošusi pulti 
Lenkiją •

- T~ -

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
24 •— Hitlerio kariuomenė pil
nai paruošta įsiveržti į Lenki
ją. Trečiadienį Colgne ir kituo
se koncentracijos punktuose 
kareiviai tapo pašaukti j bara
kus ir įsakyti eiliuotis, kai tik 
g uis paliepimą.

Naciai kalba, kad Lenkijai

yra būtinas reikalas skubiai 
pasiųsti į Berchtesgadeną, pas 
Hitlerį, savo užsienių reikalų 
ministerį Becką. Kitaip tariant, 
Lenkija turi skubiai pakartoti 
tą kelionę, kurią pereitą kovo 
mėnesį padarė Čeko-Slovakijos 
prezidentas Hacha. Jo kelionės 
pasėkoje čeko-Slovakija, kaip 
nepriklausoma šalis, žuvo.

Forsteris — Dancigo diktatorius
DANCIGAS, 

Dancigo senatas
rugp. 24 Forsteriui duota diktatoriška

ketvirtadienį *alia daryti vis?> kas reika,in- 
ga Dancigui sugrąžinti į rei- 

nubalsavo paskelbti Dancigo chą Forster pripažintas Dan-
ga Dancigui sugrąžinti į rei

viršininku Albertą Forsterį. cigo diktatorim, “fiureriu”.

Lenkija yra prisi 
ruošusi

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
24 — Lenkiją šiuo meut turi 
1,700,000 ginkluotų kareivių. 
Pašaukė kariuomenėn dar dau
giau vyrų. Apskaičiuojama, 
kad, karui kilus ir reikalui 
esant, Lenkija galės mobilizuo-, 
ti apie 6,000,000 vyrų.

Dancigo armijos tro 
kai pasiųsta Į 

pasienį
DANCIGAS, rugp. 24 — Ar

mijos sunkvežimiai, 
amunicijos ir pilni 
ketvirtadienį išvyko 
jos pasienį. Dancigo 
dai pareiškė, kad jie 
“žodžio' iš Berlyno”

prikrauti 
kareivių, 

į Leriki- 
nacių va- 
laukia tik 

apie su
grąžinimą Dancigo Vokietijai.

JUOZAS STALINAS IR 
įsakymu anksti ketvirtadienį pasirašyta dešimčiai metų 
komunistų Rusijos ir nacių Vokietijos nepuolimo ir drau
gingumo sutartis. Abu diktatoriai prižadi nekariauti vie
nas prieš kitą, nesidėti į blokus atkreiptus prieš bile kurį 
iš jų. Prižada informuoti vienas kitą visais svarbiais 
klausimais ir rišti draugiškais pasitarimais visus savitar
pius nesusipratimus. Trumpai kalbant, pasirašyta sutar
timi Stalinas ir Hitleris viešai pareiškė, kad jie yra arti
mi bičiuliai.

HITLERIS SUŠAUKĖ KARO TARYBOS 
KONFERENCIJA

BRITŲ LAIVYNAS UŽBLOKAVUS ĮĖJIMĄ J BALTIJOS 
JURĄ

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 24. Hitleris ketvirtadienį 
štigrįžo į Berlyną i? Berchtesgadeno. Neužilgo*, po jo atvykimo 
Berlynan sugrįžo, iš Maskvos užsienių reikalų / ministeris von 
Ribbentrop. Paskelbta, kad Hitleris ketvirtadienio vakare šau
kia konferencijai karo tarybą.

MONTREAL, Canada, rugp. 24 — > Pasažieriniam laivui 
Ascania įsakyta tuojau grįžti į Liverpulį, Anglijoje.

OSLO, Norvegija, rugp. 24 — Pranešama, Britanijos lai
vynas užblokavęs Skagerako kdnalą, tarp Norvegijos ir. •;Dani
jos. Skagerakas yra įėjimas iš Atlanto į Baltijos jurą.

OSLO, Norvegija, rugp. 24 -

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 24 — Lenkijos vyriausybė pa
vadino “fantastišku” pranešimą, buk užsienių reikalų ministe- 
ris Beck išlėkęs į Berchtesgadeną su Hitleriu pasimatyti. Len
kai sako, Beck yra Varšuvoje. .... ...............................................

BRUSSELS, Belgija, rugp. 24 — Pastebėti Vokietijos ka
ro sunkvežimiai Belgijos pasieny, ties miestu Eupen. Sukon
centruota ir skaitlinga kariuomenė.

VARŠUVA, Lenkija, rup. 24 — čia gautas pranešimas, kad 
Vokietijos kariuomenės patrulis perėjo Lenkijos rubežių ir už
ėmė dvarą Bagnd lenkų teritorijoje, vienos mylios toly nuo sie
nos. Naciai paneigė šitą pranešimą.

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 24
mais, Lenkija jau turi 1,700,000 ginkluotų kareivių.

- Ketvirtadienio praneši-

PARYŽIUS, Francuzija, rugp. 24 — J. Valstijų ambasada 
patarė amerikiečiams grįžti į J. Valstijas.

ROMA, Italija, rugp. 24 — Mussolinis ketvirtadienį turėjo 
konferenciją su armijos, laivyno ir aviacijos viršininkais.

Francuzijos kariuo 
menė siunčiama į 

pasienius

Trys Rooseveltai iš
sikraustė iš 

Paryžiaus
rug-
ka-

PARYŽIUS, Francuzija, rug
pjūčio 24 — Susisiekimas tele
fono ir telegrafo linijomis tarp 
Paryžiaus ir Varšuvos nutrauk
tas, ‘ ketvirtadienį.

MASKVA, Sovietų 
rugp. 24 — Francuzų 
karines misijos nutarė 
dienį apleisti Maskvą.

Rusija, 
ir britų 
penkta-

tfęz. Rooseveltas 
sugrįžo į Washing 

toną

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 24 — Rusija ir Vokieti
ja pasirašė nepuolimo sutartį. 
Rusai ir vokiečiai pasižadėjo 
nekariauti vieni prieš kitus. Jie 
pasižadėjo daugiau: nesidėti 
su jokiu valstybių bloku, kuris 
bus atkreiptas prieš bile vieną 
iš jų — prieš Vokietiją ar prieš 
Rusiją.

Rusijos ir Vokietijos sutartį 
pasirašė sovietų premjeras Mo- 
lotov, Rusijos vardu, ir Joa- 
chim von Ribbentrop, Vokieti
jos vardu. Sutartis pasirašyta

į dvyliką valandų po to, kai 
Maskvon atvyko Ribbentrop.

i

Paskutiniame Ribbentropo ir 
Molotovo pasikalbėjime, įvyku
siame trečiadienio vakare, da
lyvavo pats Stalinas. Jis taip
gi dalyvavo pasikalbėjime, ku
ris įvyko pirmiau, būtent tre
čiadienį popiet.
Ketvirtadienį Ribbentrop ruo

šėsi grįžti į Berlyną ir padaryti 
Hitleriui pranešimą apie pasi
tarimus su rusais ir apie pak
to pasirašymą.

RUSŲ-VOKIEČIU PAKTO SĄLYGOS
WASHINGTON, JD, C., rugp. 

■24' "V ‘ X,_____ -
nutraukė atostogas ?ir suįfįžb 
į Washingtoną, •

Tuo tarpu Washingtone į 
valstybės departamentą plau
kia nepaliaująs upelis kabelių, 
telegramų ir telefono praneši
mų apie padėtį Europoje. Pra
nešimus siunčia Amerikos am
basadoriai ir pasiuntiniąi.

Prezidentas ‘Rooseveltas

Roma dar tikisi 
taikos

24 — 
dides-

ROMA, Italija, rugp.
Italijos vyriausybė vis 
niu susirupinimu stebėjo ket
virtadienį Dancigo krizės vys
tymąsi. Tačiau italai vis dar 
reiškė viltį, kad Dancigo klau
simą pavyks taikiu budu išriš-

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

k

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, rugp. 24 — Daugiau nei 50 
žmonių paskendo, sudužus aud
roje laivui Itacare arti Brazili
jos uosto Porto Ilhos.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
.rugp. 24 — Komunistų Rusi
jos ir nacių Vokietijos pasira
šyta ’ sutartis s duoda '■ ' šitokius 
užtikrinimus:

I —-Taip Rusija, kaip Vo
kietija pasižada nekariauti vie-

Iš Lietuvos
VILNIUS.—Besiartinant nau

jų mokslo metų pradžiai, vie
nintelė Vilniaus krašte lietuvių 
Vytauto Didžiojo gimnazija vis 
dar neturi teisių. Vilniaus kraš
te jau nebėra ir nė vienos pri
vatinės lietuviškos pradžios mo
kyklos. į prašymus leisti vėl ati
daryti kai kurias uždarytas lie
tuviškas privatines mokyklas 
iki šiol negauta jokio teigiamo 
atsakymo. x

KAUNAS. — Numatoma pa
rengti smulkų planą, kaip gali
ma butų paversti šventosios uo
stą normaliu prekybos uostu.

KAUNAS. — 1940 m. sausio 
15 d. Paryžiuje numatoma ati
daryti Lietuvos dailės parodą, 
kurią globos Prancūzijos respu
blikos prezidentas Lebrunas.

na prieš kitą, nedaryti agresin
gų žingsnių viena prieš kitą nė 
paskirai, nė kartu su kitomis 
valstybėmis. • 4

II — Jeigu Rusiją ar Vokie
tiją užpultų trečioji valstybė 
arba valstybių grupė, tai nė 
Rusija, nė Vokietija nepadės, 
toms užpuolikėms valstybėms 
jokiu budu.

III — Abiejų šalių — Vokie
tijos ir Rusijos — vyriausybės 
palaikys artimus ryšius ir in
formuos viena kitą visais klau
simais, kurie liečia abiejų ša
lių interesus.

IV — Nė Rusija, nė Vokieti
ja nedalyvaus jokiame valsty
bių susigrupavime, kuris bus 
atkreiptas tiesiogiai ar netie
siogiai prieš bet kurią iš jų 
dviejų.

V — Jeigu tarp Vokietijos ir 
Rusijos kiltų bet koki skirtu
mai dėl bet kurių klausimų, tai 
abi šalys riš šituos skirtumus 
tiktai draugišgomis derybomis, 
arba, jeigu reikalas bus, arbi- 
tracijos komisijos pagalba.

VI — Sutartis padaryta 
šimčiai metų. Sąlyga yra 
kad jeigu bet kuri iš abiejų
lių nepraneš vienus metus iš 
anksto, jogei ji nori nutraukti 
sutartį, tai sutartis automatiš
kai pasiliks galioje dar penke
rius metus.

ši sutartis turi būti užgirla 
į trumpiausia galimą laiką. Su
tartis įeina galion tuojau, kai 
taps pasirašyta.

Sutartis parašyta rusų ir 
voikečių kalbomis. Ją pasirašė 
Ribbentrop ir Molotov.

dė
ta, 
ša-

KAUNAS. — Numatoma, kad 
ipotekos bankas pradės veikti 
jau lapkričio mėn.

KAUNAS. — Nežiūrint dide
lės sausros šią vasarą, Lietuvo
je šių metų derlius vertinamas 
aukščiau už vidutinį, panašiai, 
kaip ir praėjusiais metais.

KAUNAS.—Respublikos Pre
zidentas Antanas Smetona iš 
Užugirio kiemo kelioms die
noms sugrįžo į Kauną.

ZARASAI. — Netekus Nidos, 
Aero Klubas šią vasarą buvo į- 
rengęs Zarasuose bandomąją 
sklandymo mokyklą, kurioje 
per vieną mėnesį 118 sklandy
tojų atliko 606 skraidymus. 
Rugpiučio 5 d. Zarasuose pasi
baigė pirmoji oro skautų vadų 
stovykla. Zarasų, miesto taryba 
įrengti prie Zarasų aerodromui 
paskyrė atitinkamą sklypą.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
24 — Nacionalistinė Ispanija 
buvo pasirašiusi anti-komunis- 
tinį paktą kartu su Vokietija, 
Italija ir Japonija. Gavęs pra
nešimą, jogei rusai ir vokiečiai 
pasirašė nepuolimo paktą, ge
nerolas Franco pareiškė, kad 
šita rusų-vokiečių sutartis pa- 
liuosuoja Ispaniją nuo anti-ko- 
munistinio pakto ir kad Ispa
nija skaitosi laisva imtis to
kios akcijos tarptautinėje po
litikoje, kokią Skaitys reikalin
gą esant.

PARYŽIUS, Francuzija, 
piučio 24 
dento motina, p-ia Sarah Dela- 
no Roosevelt, prezidento sū
nūs John jr jo žmona ketvir
tadienį apleido Paryžių. Jie 
vyksta į uostą Le Havre, o iš 
čia laivu keliaus į. New Yorką.

HALIFAX, Canada, rugp. 
24 — Laivas S t. Loųis, atgabe
nęs vokiečius ekskursantus į 
Kanadą, pašaukė pasažierius 
sugrįžti atgal ir išplaukė Vo- 

jo laikas

rug
J. Valstijų prezi

PARYŽIUS, Francuzija, 
piučio 24 —- Francuzijos 
riuomehe, apginkluota ir pa
ruošta akcijai mūšių lauke, 
skubiai siunčiama J Vokietijos 
ir Italijos pasienius.

Ketvirtadienį Francuzija tu
rėjo ginkluotos kariuomenės 
namie ir kolonijose per 2,000,- 
000 vyrų. Mobilizuojama dau
giau khrių.

Vyriausybė išlaido įsakymą 
ūkininkams suimti iš laukų juo 
greičiau derlių — ar jis bus 
sausas, ar drėgnas.

V A

SHANGHAI, Kinija, rugp. 
24 — 6,000 japonų kareivių 
išlaipinta Shanghajuje. Prisibi- 
joma, kad japonai planuoja pa- 

tarptautinįimti Shanghajaus 
setlementą,

kieti j oh pirma, negu 
reikalavo išplaukti.

j. i rJ <•« . ••

Chicagai ir apielmkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 

" našauja r
Giedra; temperatūra mažai 

tepasikeis; lengvi įvairus vė
jai; saulė teka 6:07 v. r., lei
džiasi 7:37 v. v.

SOUTH BEND, Ind., rugp. 
2’4 — 6,000 Studebacker įmo
nės darbininkų trečiadienį pa
leisti iš darbo. Studebaker kom
panijai trūksta automobilių dai
lių, kurias parūpina Borg-Wag- 
ner korporacija. Tos korporaci
jos darbininkai Muncie miesto 
įmonėse dabar streikuoja.
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KORESPONDENCIJOS
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 

TEISME
Š.m. kovo mėn. L. Atst. B-vė# 

akcininkas Jonas Dumčius savo 
ir kitų akcininkų vardu užvedė 
bylą New York’o Aukšč. Teis* 
me New Yorko apskričiai (byl
ios Nr. 17065/1939) prieš pa
čią B-vę ir prieš tariamuosius 
pareigūnus: pirm. Ant. Mika
lauską, sekr. A. B. Strimaitį ir 
ižd. A. S. Trečioką.

Savo skunde Ieškovas teigia, 
kad B-vė yra Delaware valsty
bės korporacija, gavusi leidimą 
daryti biznį New Yorko valsty
bėje; kad ji turi didelio turto, 
tarp kitko: 415 akcijų Nemuno 
B-vėje, 2533 akcijas Ringuvoi 
B-vėje Ir 2163 akcijas Liet. 
Kredito Banke; kad L. A. B-vė 
yra išpardavusi 35,593 akcijas 
po 10 dol.; kad ilgą laiką nebu
vo B-vės akcininkų susirinkimų, 
nebuvo teisėtai rinkti pareigū
nai ir akcininkams nesuteikta 
jokių apyskaitų; kad ilgą laikai 
B-vč nedavė jokių raportų ir į 
nemokėjo mokesčių Delaware ir 
New Yorko valstybėms; kad 
akcininkai laikomi tamsoje, 
ypač dėl turto Lietuvoje; kad 
pp. Mikalauskas, Strimaitis ir 
Trečiokas dedasi esą B-vės pa
reigūnai ir komisijų nariai, ir j 
kad jų veiksmai yra priešingi1 
B-vČ,r čarteriui, įstatams, įstaty
mams ir akcininkų norams 
(nuo akcininkų šių tariamųjų 
pareigūnų veiksmai slepiami); 
kad šie atsakovai grąsina, suo
kalbiai! ja ir leidžia aikvoti B- 
ves turtą, suderėjo ar tebeside- 
ra parduoti minėtas akcijas Lie
tuvoje, vertas apie 100,000 dol..

Salutaras Drug &
Chemical Company1' 

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
dausiu Liknų kas šiandien ran
dasi ant marketo. Jis žinomas 
kaipo gera gyduolė dėl vidurių 
ar kitų nesmagumų. Plačiai yra 
parduodamas aptiekose ir varto
tojams. Tavernose geras gerti su 
degtine ir be degtinės. Reika- 
i.'.te vsi ir visados Salutaras 

Biterio. Pašaukite telefonu 
CANAL 1133. CHICAGO, ILL.

639 West 18th Street

už 28,000 dol.; kad šie veiks
mai yrą akcininkų prigavimas; 
kad p. Trečiokas rengiasi vykti 
Lietuvoj! su neva parduotomis 
akcijomis; kad ieškovas neturi 
priemonių teisės teisme, kad 
byla pradėta iš anksto neparei
kalavus iš B-vės tokių bylą pra
dėti, kadangi ta B-vė yra atsa
kovų kontrolėje, tie atsakovai 
yra kalti už minėtus veiksmus 
ir butų bergždžias dalykas rei
kalauti, kad jie patys šią bylą 
pradėtų. Todėl ieškovas prašo 
teismo sprendimo: kad atsako
vai A. Mikalauskas, A. B, Stri
maitis ir A. S. Trečiokas butų 
sulaikyti nuo veikimo B-vės rei
kalais, kad jie atsiskaitytų iš vi
so turto jų kontrolėje, iš visų 
pinigų, jų įgytų iš B-vės, ir vi
so atlyginimo ir algų jų gautų 
iš B-vės, ir kad B-vė apmokėtų 
šios bylos išlaidas.

Ieškovo advokatas yra Will- 
iam J. Drake (Dragūnas), 88-02 
Sutphin Blvd., Jamaica, N. Y.

Atsakovų vardu bylon stojo 
adv. John W. Anseli. Visų at
sakymas yra maždaug vieno
das: pripažįsta, kad B-vė buvo 
Del. korp-ja, bet kad 1937 m. 
balandžio mėn. čarteris nustojo 

Igailavęs dėl taksų nemokėjimo; 
išsigina, kad B-vei buvo leista 
daryti biznį New Yorke ir kad 
ji turėjo vyriausią ir vieninte
lę kontorą New Yorko mieste; 
pripažįsta (3 par,) kad B-vū 
“turėjo“ minėtas Lietuvos ak
cijas, bet 5-me par. pripažįsta, 
kad nuo 1938 m. birželio mėli, 
eina derybos dėl pardavimo 
“tūlų akcijų už apytikriai 28,- 
000 dol. sumą”. Viską kita at-> 
sąį<qvai užginčija. Abiejų šalių 
pareiškimai padaryti po prie
saika, išskiriant p. Trečioką, 
kurio vardu atsakymą paliudijo 
jo advokatas.

Š.m. rugp. 9 d. teismui buvo 
! patiektas nuspręsti ieškovo rei- 
■ kalavimas iškvosti pavienius at
sakovus. J. Dumčius savo pa
reiškime nurodė, kad bylai reū 
kalingi faktai yra ypatingoje at-

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

$7-25 
$7-00

POCAHONTĄS Mine Run 
(Screened) Tonas ................................
smulkesnės 

s ...........................................
PETROLEUM CARBON COKE
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

Kviečiame kostumerius, draugus ir visus lietuvius i
GRAND OPENING 

Rugpiučio-August 26 ir 27 d. d.
COMMUNITY TAVERN

3111 SOUTH HALSTED STREET 
Bus gera muzika ir užkandžiai veltui. Savininkai: 

ALEX LAPINSKAS IR SŪNŪS JUOZAS.

RYKITE JABUSZM Vernai
BEVERLY SHORE, S AND DUNES, IND.

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

1411 So. Halsted -Street
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALfi MALEVA .............    97^
4 HR. SPAR VARNIŠIUS .............................. $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ............................................  5^ aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS .....................   $1,65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

sakovų žinioje, išdėstė B-vės į- 
sikurimo istoriją, inkorporaciją, 
akcijų pardavimo vajų* kame 
buvo parduota 55,761 akcija, 
mokant po 10 ir daugiau nuo
šimčių komiso agentams, jų tar
pe ir atsakovams šioje byloje. 
Toliau jis atkreipė teismo dė
mesį, kad iš milžiniškos surink
tos sumos ($501,849.00 — jau 
atskaičius komisus) buvo pada
ryti abejotino pobūdžio invesb 
mantai, kurių ne visi yra žino
mi ieškovui; kad neteisėtos al
gos ir dovanos buvo mokėtos 
pinigais ir akcijomis atsako
vams ir kitiems, ir už tariamas 
išlaidas, per daugelį melų, ir tas 
viskas nėra žinoma ieškovui ir 
kitiems akcininkams. Kad B-vč 
perkėlė Lietuvon $175,000.00 ir 
dalį pinigų investavo į Lietuvos 
įmones, bet visi investmentai 
nėra žinomi ieškovui, išskiriant 
akcijas Nemuno, Ringuvos ir 
L. Kredito Banko b-vėse už 59,- 
525 dol., kurių dabartinė vertė 
yra apie 100,000 dol., ir kad iš 
likusių 115,600 dol. niekad ne
buvo atsiskaityta. Kad atsako
vai, ypač A. S. Trečiokas, turi 
savo žinioje minėtas Lietuvos 
akcijas ir derasi parduoti jas 
už apie $28,000, akcininkų di
delei skriaudai. Kad mažai ar 
nieko nerą žinoma, kas padary
ta su likusiais Amerikoje pini
gais, $326%849, išskiriant inves
tavimą į namus 294 Eigth Avė. 
New York’e ii’ fabriko pastatą 
Harrison, N. J., kuriam gręsia 
forklozavimas iš puses b-vės, 
kurios pareigunu tarp kitko yra 
vienas atsakovų.

Toliau J. Dumčius nurodė, 
kad nuo 1916 m. ligi 1933 m. 
B-ve mokėdavo taksus ir siųs
davo raportus Delaware valsty
bei; kad 1934 m. vasario 19 d. 
B-vė, siųsdama savo 1933 m, 
raportą, prikergė savo sekr, 
Strimaičio pareiškimą, kad B* 
vė aktingai biznio nedarė nuo 
1921 m., ir po to nebesiuntinė- 
jo daugiau jokių raportų,..ir to^ 
dėl 1937 m. balandžio'1 d. B- 
vės čarteris buvo ~atšauktas ir 
kitais metais gubernatorius pa-t 
skelbė nebegaliojant.

Toliau J. Dumčius atkreipė 
teismo domesį, kad, einant De- 
laware valstybės Korporacijų ir 
Korp. Taksų Įstatymais, jeigu 
raportai nepristatomi Valstybėm 
Sekretoriui, tai visi direktoriai, 
kurie sąmojingai atsisako arba 
apsileidžia raportus siuntinėtų 
kurie eina pareigas defolto me
lu, sekančiuose rinkimuose ir 
per metus po to negali būti ren
kami ar skiriami jokioms pa
reigoms toje korporacijoje, 
kaipo direktoriai ar kitaip, ir 
tik tam tikrą pareiškimą rekor
dą vę direktoriai yra laisvi nlio 
diskvalifikacijos. Toliau, kad A, 
B. Strimaitis, eidamas B-vės se
kretoriaus pareigas, nepristatė 
valstybei raportų už 1934 ir se
kančius visus kitus metus, nors 
jis raportavo nuo 1921 ligi 1933 
m.; kad tasai A. B. Strimaitis 
vis dar dedasi es^s šios kotp- 
jos sekretorius* direktorius fa 
reikalų vedėjas, ir savo atsaky
me į ieškovo Skundą užginčija, 
kad įstatymais jam draudžia
ma pareigas eiti, nepaisant aiš
kių įstatymo nuostatų, su ktH 
riais jis yra gerai susipažinęs.

Toliau J. Dumčius nurodė, 
kad A. S. Trečiokas dedasi esąs 
šios korp-jos iždininkas ir di
rektorius, savo atsakyme užgin
čija savo diskvalifikaciją parei
goms ir dargi pareiškia vedąs 
derybas dėl 100,000 dol. vertės 
turto pardavimo už 28,000 dol.; 
ir kad A. Mikalauskas dedasi 
tebesąs korp-jos pirmininkas, 
nepaisant Delaware Įstatymų 
draudimo.

Toliau, kad 1918 m. sausio 
22 d. New Yorko Valstybės Se
kretorius leido B-veį daryti biz
nį New Yorko valstybėje, B-vė 
siųsdavo raportus ligi 1925 m, 
imtinai; kad'ji nemokėjo taksų 
už 1926 m., vėl mokėjo už 1927 
ir 1928 m., po to liovėsi mokė
jusi ar raportus siuntusi i Jcad 
1937 m. kovo 4 d. N. Y. Vals
tybės Taksų Komisija rekorda- 
vo teisme * sprendimą už taksus

NAUJIENOS, Chicago, I1L
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prieš B-vę, ir kad N. Y. Vals
tybe reikalauja dargi licencijos 
taksų, kurie nėra sumokėti. Kad 
ilgą laiką akcininkai buvo lai
komi tamsoje;dėl savo B-vės 
turto, dabartinių turto, kas bu* 
Vo ir yra daroma su Jų turtu ir 
kas manoma ateity daryti, — 
tuo tarpti kąi direktoriai, įsta
tymais diskvalifikuoti pareigas 
eiti, laiko defolto taksų mokė
jime ir raportų siuntinėjime,— 
patys save išrinko J pareigas ir 
direktoriatą, pašlreinddml skait- 
.ingais įgaliojimais (prozies) ir 
savo akcijomis; ir kad jokių 
metinių akcininkų susirinkimų 
nebuvo laikoma/ nei mėginama 
sukviesti, per kelis metus. Kad 

i nesiuntinėjimas raportų ir tak
sų Del, valstybei, N, Y. valsty- 

i bės naudai sprendiniu* v* tak- 
i. sus, 100,000 dol. vertes turto 
: papdavjmo už 28,000 dol, dery- 
• bos, atsakovų buvimas pareigū

nų ir direktorių pareigose ir mė
ginimas veikti, nepaisant Del. 
statymų draudimų, rodo di

delį '‘miseondučt’’,' šiurpulingą 
pusės miliono dolerių turto aik- 
vojimą ir akcininkų pasitikėji
mo išdavimą bei jų turto nu- 
skriaudimą.

J tą pareiškimą atsiliepė atsa
kovų advokatas: jis nieko tei
giamo ar tikro nepasakė, tik pa
sipriešino visiems klausimams, 
puolė ieškovą kam jis besakąs 
tik pusiau — teisybę* k. a. B- 
vės namai New. Yorke buvo per
nai forkloztioti ir juos forklo- 
zavo advokatas, kuris, kaipo 
nbtaras, paliudijo Dumčiaus 
priesaiką (tartum notaras turi 
žinoti pareiškimo turinį!). Į ta 
atsiliepė ieškovas nauju nigp. 7
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d. pareiškimu. £>umčius nurodė, 
tad atsakovai nepristatė pasi
priešinimo pareiškimų* nors iš 

, ų advokato pareiškimo matyti, 
<ad jie buvo prieinami ir ga- 
ėjo pasirašyti; kad Anseli ieš
kovo pastangas vadina “žvejo- 

j imo ekspedicija“ — ką visuo-
Het teigia priešingoji pusė, ka
da tik norima. nuslėpti bylai 
vesti reikalingus svarbius fak
tus; kad teismas turi priimti do
mėn, kad Anseli neužginčijolka septyneri metai amžiaus ir 
teisingumo betkurių Dumčiaus | neVyresnius, 14 metų, 
pareiškimu dėl atsakovų klai
dingo elgesio ir pareigų uzurpa- 
vimo.

Toliau Dumčius nurodė bylos 
pobūdį, priminė, kad B-vė N. Y. 
valstybei ir Delaware valstybei 
yra skolinga apie 12,000 dol., 
kad atsakovai neužginčijo vedą 
derybas dėl stambaus turto par-1 DR VAITUSH, OPT 
davimo uz 28,000 dol. ir kad, lietuvis
tarp kitko, atsakovai nesenai Mano 20 metų praktikavimu 
tikrai pardavė tas akcijas ir pi- £ ^“s.ų garantavimas.

. J . . i a e Optometrically Akių Specialistasnigai dabar yra atsakovo A. S. palengvina aKių jtempųną, kuris 
Trečioko rankose; kad atsako- esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vai neužginčijo nedavę apyskai-
tų akcininkams, ir kad dar 1924 trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
m N Y. valstvbės Vvr Proku- r-e?,gia teisingai akinius. Visuose at* m. m, i* vaistyucs vji. i ioku gįtikimuose egzaminavimas daromas 
roro ranka buvo ištiesta, paaire- su elektra, parodančia mažiausias 
iniant Martin Act’u, ir užsmau-
gė prigaulingus akcijų pardavi- atitaisomos,
hio planus iš B-vės ir dvieju VALANDOS: nuo K ryto iki 8 v 
atsakovų pusės; kad dabar ilgo-L1™6^ tiktai pagal susitarim,.
ji ekViteto teismo ranka turi pa- mos be akinių. Kainos pigiau kai* 
siekti B-vę ir pavienius atsako-1 pirma.

’ vus 
• mo

Iš Lietuvos
Registruojami mokyk

linio amžiaus vaikai
VILKAVIŠKIS. — Tėvai ir 

globėjai paraginti iki rugsėjo 
1 d., užregistruoti miesto savi- 
valdyboje mokyklinio amžiaus 
vaikus, tai yra tuos vaikus, 
kurems iki rugsėjo 1 d. sukan-

AKIU SPECIALISTAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Office and Rea. Phone Calumet 7473
Office Hours:«-4 p. m. 7-8:36 p.nv

DR. ST. NAIKELIS
Physlcian and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDL1NSKJ
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Ąntrąd., KetvirtacL, Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette MM

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

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

Namų TeL: Prospect 1936

šioje byloje dėl atsiskaity- 4712 Soilth Ashland Av. 
ir leisti juos iškvost. Phone YARDS 1373.

Adv. K. R. Jurgėla DR Q SERNER 
(Bus daugiau) | LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yarda 1829
Pritaiko Akiniai 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

Remkite Tuos Biznierius, ku-1 • 
rie Garsinasi “NAUJIENOSE

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd S t 

VALANDOS; 3—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimų.
Telefonas HEMLOCK 6U1

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, 
Phone YARDS 7293

TeL Office Wentworth 6336
Ret. Hyde Park 3333

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

Zalandos—1—4 po pietų, 7—8 vai 
išskyrus seredomįs ir subatnmb

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 U

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

Telefoną. LAFAYETTE 0727

- • koplyčios visose
Y? CZX1 Chicagos dalyse

Jintl'K

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

i. Seredof \ 7
6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
TeL Mich. Cyty 

2799—R3

KITATAUČIAI

.. ................... I

LIETUVIAI
Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Bešta- 

valtaDtb 7 vai. vakaro iš VV. H. J. p. stoties (1486 K.) 
.—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

•f-

ji
> i

TURIME 
KOPLYČIAS 

VlSOŠfc miešto 
DALYSE

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
k ;

Lietuvių j
Direktorių ’ 5
Asociacijos
. • >. • . 1 \ , t d-

Ambulance 
Patarnavi

mas Dienų 
ir naktį.

Yards 1139
Yards 1138

Phone Yarda 0781
Yards 0783

I. J. ZOLI
1846 West 46th Street

LACHAWICZ Iii SŪNUS
i>314 West 28r J Plane PhoneCanal 2515
SKYRIUS: «-44 East 16Mh Street Tel. Pallmaa 127»

ALBEBT V. PETKUS
4704 So. We$tern Avė. Phone Lafayette 8024

. . ’ ■ • . ; ■ t i
............... ............................ < ................. ■ ■ ■ » ........— ■ -------- ---

ANTANAS M. PHILLIPS
5307 Lituanica Avenue Phone Yard* 4908

f t - f f ”• nV. ■> . ’ . ■ • .•

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572
-.»■*!< H! ....... ■ ■■ .... ................................. I. -fc,- ,

P, J. RIDIKAS
3354 SO. Halsted Street YARDS 1419

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 

f 9 • *
S 'i ' ■ * *' į • ‘ ’ •'' ' L '' • t

ANTHONY b. PETKUS
6834 Šo, Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 21Q9

I ........................................ I ■ ■ ■!■■■ >■■■ ............. r.-.. ...... ,

GYDYTOJAI ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards %921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

TeL Kennood 5107.

Phone CANAI 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

Ofiso Tel. Virglnia 0036.
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

A ■

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Oor. Damen. Hemlock 6696

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

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

Telefonas SEELEY 7336.
Namų telefonas Brunsurick 6*99

Tel, Yards 3146
VALANDOS: Nuo lt iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais i ? iki 4 ir 7 iki • 

šventadieniais: 11 iki 13
Dr. V, A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
• ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. HERZMAN .
IS-RUSUOS

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

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

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

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

TeL CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

»

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Aye. 

2-ros lubos 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahri
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn Si 
1431-1434-TeL Central 4411-2

_ ofisas—3323 So. Halsted SL
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Miesto 
Kąmb. 
Mamų

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE S7S1 
Valandos: 9 ryto iki • vakaro

A. A. SLAKIS 
advokatas 

7 So. Dearborn St 
Room 1236.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namu Tel w-Wvrt* Porlr 889*

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” ..
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KORESPONDENCIJA

Grand Rapids, Mich.

Viesulas padare daug nuostolių.
— Lietuvis pateko į kalėji
mą.—Nesusipratimas su kon- 
traktorium. — Pavyzdinga 
kompanija. — Lietuvis par
duoda automobilius.

Prieš kiek laiko Grand Rapid- 
so dalį ir jo apylinkės užgavo 
skaudus viesulas. Daugiausia 
nukentėjo Kent pavieto gyven
tojai. Daugelyje vietų, kur na
mai stovėjo, viskas liko su že
me sulyginta. Apskaičiuojama, 
kad nuostoliai sieks vieną mili
joną dolerių.

— o —
John Stanislovaitis iš Com- 

stock Parko liko nuteistas 10 
metų kalėjimo. Tokia pat bau
sme buvo paskirta ir jo dviem 
bičiuliam. Jie buvo teisiami už 
plėšimus ir vagystes.

Žinoma, nėra reikalo aiškinti, 
kad Stanislova i tis vra lietuvis. 
Taigi, “pasižymi” ir musų tau
tiečiai.

Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pnsz

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

IŠNUOMUOJAME 
GYVENIMUI 

KAMBARIUS
Atvažiavę į New Yorką apsi

stokite pas lietuvius, čia rasite 
gražią vietą ir draugišką patar
navimą. Dideli kambariai su pri
vačia maudyne, virtuve ir šaldy
tuvu. Maži kambariai su vieša 
maudyne gražiai įrengti. Priei
namos kainos.
Vieta: 331 West End Ąve. Tarpe 
75th ir 76th Sts. VV. Sdvininkafe*

a. j: ‘Vižlas*1
Tel. SUSųuehanna 7—8533

Rpmkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE”

PIRK ir TAUPYK

3 sv. ken. 45c
_ 7*

KIAUŠINIAI

4 už 22*

COA1.r •*

PERŠI IŠPARDAVIMĄ—PENK. IR ŠEŠT., RUGP. 25 ir 26 DD

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCF 

MOVTNG 
Perkraustom forničius, pianus ir 
’dsokius rankandus bei Storus

Puikios U. S. No. 1 Cobbler

BULVES pekis 21c

Kuris laikas atgal buvo pra
dėtas vandentiekio įrengimu 
darbas. Vanduo norima atvesJ 
iš Michigan ežero.

Viskas ėjo sklandžiai ir dar
bas progresavo neblogai. Bet 
štai vieną gražią dieną pasiro
dė pikietininkai.

Paaiškėjo, jog kon traktorius 
pradėjo gabentis darbininkus iš 
kitur, o vietinius atleidinėti.

Miesto galva George Welsb 
pareikalavo, kad kon traktorius 
pasiaiškintų. Pastarasis tuoj da
vė pasižadėjimą, jog “importuo
tus” darbininkus atleis, o į jų 
vietą priims vietinius.

— o —
Darbai pas mus visai nekaip 

eina, ypač šiuo laiku nedaug 
tėra tokių, kurie pilną laiką 
dirbtų. Daugelis dirba tik po 
dvi dienas per savaitę. Tačiau 
yra viena įmone, kur darbinin
kai visą laiką gerai dirba, bū
tent, Michigan Weel Co. Tos 
kompanijos darbininkai priklau
so CIO unijai ir gauna visai ne
blogą atlyginimą. Dirbtuvė pri
klauso J. W. Weber*ui ir Chas. 
Everson’ui.

Neseniai tos dirbtuvės darbi
ninkai turėjo surengę labai šau
nų pikniką. Tai buvo savo rų
šies “sudėtinė”: darbininkai su
dėjo po dolerį, o kompanija pri
sidėjo tuo, kad darbininkams 
užmokėjo už pusantros valan
dos. Vadinasi, darbininkai ga
vo atlyginimą, nors jie ir ne
dirbo. Piknikas buvo tikrai 
smagus. Tiek darbininkai, tiek 
dirbtuvės savininkai buvo pa
tenkinti ir drauge juokavo.

Kalbamoji dirbtuvė gamina 
įvairias dalis motoriniams lai- 
vukams.

— o--
Dan J. Smith (558 Division) 

yra geras naujienietis. “Naujie
nas” jis yra labai pamėgęs, ka-

nias iš viso pasaulio.
P-as Smith pardavinėja au

tomobilius. Jis dirba pas p. A. 
B. Burkholder, kuris čia turi 
Chevrolet automobilių atstovy
bę.

Lietuviams, kurie galvoja a- 
pie automobilio įsigijimą, pra
vartu kreiptis į p. Smith. Jo 
patarnavimu busite patenkinti.

—Mociejus

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
tsargos kapitalas $250,000.00i

Dabar mokam 314% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash (mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

ant lengvų mėnesinių išmo-

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone GrovehilI 0306

KLAUSYKIME
VASARA ŠALTIMIERO

Iii

NAUJIENOS, Chicago, III.

M I D W E S T STORES
Palygink šias Vertybes. . . Žiūrėk Ką Sutaupai EGG_______________ >6.00

NUT_______________ $6.00
BIG LUMP_________ $6.00
MINE RUN_________ $5.75
SCREENINGS ______ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste Ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Naujienu-Acme Telephoto
DETROIT, MICH. — Thomas E.- Dewey, išgarsėjęs 

New Yorko prokuroras, su motina. Jis atvyko į Michi- 
gan valstiją atostogų.

Gryni Daržovių Riebalai

CRISCO
“WiLŠ6N” Ar “ARMOUR’S
TAUKAI 1 sy^ kartonas

No. i Šviežus tuz. J 7^20
“MIDWEST” garuodintas
PIENAS Aukštas Kenas
“TASTEWELL”
SALAD DRESSING

tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
unu oces Tains” ur ‘■•ravoir an- 
dis j visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

Iš Lietuvos
DETROIT 

ABATTOIR

RADIO
This week’s radio program will 

be lengthened to a full half-hour 
starting at 4:45 and concluding at 
5:15, the regular time: the station, 
WMBC. During this program the 
Beauty Contest will be more fully 
discussed and the program of the 
picnic explained. A larger part of 
the chorus is expected to partici- 
pate in this program because of 
the meeting held in the earlier 
part of this week in concern to the 
programs of both, the radio and 
the picnic. Lašt minute arrange- 
ments have been made for each, 
ynd both promise to be worth 
Detroit Lithuanian’s time.

the

the 
the 
the

One applicant for entry in 
Beauty Contest inąuired about 
type of attire for the contest, 
Baron believes; and the answer to
her ąuestion is appropriate Street 
attire. It is supposed that simplici
ty and naturalness will figure in 
the selection of Miss Lithuania of 
Detroit for 1939, būt A the Baron 
ęannot commit himselr- • ofr 4his 
point, not being In The Know.
FALL PRACTICE

generally supposed that the 
will again resume fall prac- 

the

It is
Chorus 
tice this year shortly after 
Beauty Contest picnic, which marks
the close of the summer season. 
As yet the new DLDC instructor 
has not been selected—the chorus 
members are devoting their ener- 
gies mainly toward the picnic—so
nothing definite can be reported 
to any definite conclusion.
AMONG TUOSE WH0 KN0W—

It has been noticed within defi
nite circles that Mildred Broz’s 
nose is štili practicing its contor- 
tions—for reference please refer to 
lašt week’s column.

may be of interest to one alto 
one bass that remarks about a

Nuteisė vagilius
MAŽEIKIAI. — Liepos 25 d. 

futbolo rungtynių metu, rūbi
nėje iš kišenės ištraukę vie
nam žaidikui pinigus, našlės' 
Sakavičienes 10 ir 11 metų ir! 
Gerulskio 13 metų vaikai, lie
pos 28 d. nuteisti išsiųsti į Kal
naberžės pataisos namus neri-! 
botam laikui, nes vaikų tėvai 
savo vaikus globoti ir už juos 
atsakyti atsisakė.

Mirė Pažangus Kunigas*.
Liepos 25 d. savo namuose, 

staiga pasimirė kun. Jonas Er-, 
čius, kuris prieš keletą metų 
buvo atsikėlęs į Mažeikius ir 
čia pasistatęs nuosavus na
mus. Atvykęs gydytojas kons
tatavo širdies paralyžių. Kun. 
Erčius, būdamas Tūbausiuose 
klebonu, nakties metu buvo 
užpultas Balsio^ir Kazlausku, 
kurių labai . išgąsdintas gavo 
širdies ligą.

Kun. Erčius ;< itębuyp 43 m. 
amžiaus, pa^ar^gus žmogus ir 
skaitė pažangiąją spaudą. Pa
laidotas pąrąįiijos kapinėse.

Sulaikė Monetų Platintoją
Akcizo kontr. sulaikė iš Lai

žuvos atvykusį A« , Š. platinant’ 
netikras sidabrinę 10 lt. mo-į 
netas.

“SNIDER’Š” Tomatų
CATSUP
“MILLER/S”
Corn Flakes

kv. džiaras 23c
Did. butelis

did. 13 unc. pak.
“MIDWEST” Olive Oil Importuotos
SAiRDINKOS Plokščia Dėžutė 2 už į
COCOMALT Gardus čokolad. gėrimas l/> sv. ken. 230

12 unc. ken. 17*
. ken.

150

arcus
RYTINE RA 1)10 

VALANDA

CORNEDBEEF
“WTLŠON’S”
DEVILED HAM
“SHFFEORD’S” Cream Spread
SUHlS Rel. Pine, Pim. 5 unc. džiaras 2 už 290
SOFTASILK Pyrągamš~Miltai 44 unc. pak. 25c
“PRESTO
MASON J ARS s«-skuo
DŽIARAMS DANGČIAI “Harvest” 12 pakely_________ Pak. 23c
DŽIARAMS ROBERIAI “Midwest” 12 pak. 2 už 9c
Paukščiams Sėklos > “Kaempfer’s” Big Kernel 16 unc. pak. 18c
Paukščiams žvyreliai “Kaempfer’s0 Big Kernel 32 unc. pak. 9c
Vyšnios “Tastewell” rav.ę. rūgščios be kaulelių No. 2 ken. 10c
“MIDWEŠT”
ŽEMUOGES
“LINCOLNShTrE”
LAŠINIAI pjaustyti
“20 MULE TEAM”
BORAX
JERGENS “500’’
PRIAUSIMOSI MUILAS . šm. 50
SHINOLA baltas skystimas batams šviesti 10 c mieros 8c

No. 1 aukšt. kenai 20*
14 sv. Cello pak. 15^

1 sv. pak. 15*

Valo Irangus Be Vandens
WINDEX 

iii ..... i ii i _______ _________________________________________________________________________

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus
6 unc. butelis 14*

— iš stoties

W.G.E.S

Išgirsit 
muziką

nuo 8:30 v. ryto 
9:15 vakaro.

Kasdien 
iki

vėliausias žinias, 
ir kitus (domius 

pranešimus.

INSURANCE
(APDRAUDA)

J. >?■:.
• PELNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ

UGNIES.
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAMŲ NUO

MADŲ

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

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NES PIGIAU

STORES

NAUJIENOS 
1739 S. Haląted St, 
Chicago, HL

PIRK NUO

MIDWEST
i45(E

ZIUREK!

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted SL

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS 
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

It 
and 
certain duet sung on the twelfth 
over the ether waves are štili cir- 
culating.

Elda Rogers, that faired-haired 
blond ih the alto section, is going 
to stage a comeback to the Chorus 
the latest rumors have it—base up- 
on a letter to a certain tenor...

For those interested, Cy Vaiga- 
la is in Boston working for dear 
old Uncle Sam—it’s reported that 
he likęs the job būt not the town. 
By the way, Cy, if you happen to 
read the NAUJIENOS in Boston, 
what happened to your PA system?

So it goes around the circles, the 
reason Stan was late for (beg par- 
don, was abse/t from) the radio
program lašt Sat because of a lit- 
tle automobile accident at Boule- 
vard and Tireman— in comparing 
two and two, perhaps it was just 
as well—Bubbles wasn’t at the sta
tion either.

By the way, is there any chorus 
member left who hasn’t heard about 
the stay at the Waldorf-Astoria? 
The gifts dealt out to some mem
bers were really too nice for words 
in their simplicity.

Even weddings have their dif- 
ficulties, have they not?

Veto štili trustingly discusses his 
thiese and thates to persons who 
do not return his trust—for ins- 
tance, who doesn’t now about his 
tęlephone conversation with Olga 
Warner?—PS—he štili sincerely be- 
lieves she would *win the contest 
if she ever cared to enter it!

And, as a closing thought, Veto 
is not the author of this column.

Baron de la Abattoir .

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

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 Vardas

Adresas

Miestas.

ValstijaNUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO 
KAS VAKARĄ—1480 K.

—.....

L1EIUVISKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIES

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 .v.

i .

l .v

$!''V'**' * ■''* Ki
■ i h «i. a ‘o

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

$5.00
$5.00
$8.00

3c per

Subscription R a tęs: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
copy.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams 
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ......... ..........
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse

$8.00
4.00
2.00
1.50
.75

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)

St. Miščikas-žiemys

Kodėl neprasideda karas?(Musų specialaus korespondento)
PERKŪNAS NUTRENKĖ 

SEIMO NARĮ

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

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

Metams _________ ......------ $5.00
Pusei metų ............ ..... .— 2.75
Trims mėnesiams .................  1.50
Dviem mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui_________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......................   $8.00
Pusei metų ------- ---------- -— 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

šiolei vien tik kėlė savo sąlygas — kurių daug visai teisingos — turi betgi pagaliau paskelbti ir savo programą, kad jam socialinė ir nacionalinė šių tarpinių tautų nepriklausomybė bus taip pat šventa, kai bus apraminta vokiškoji ekspansija,..“Tiktai Stalinui atvirai pa-

nežinomi, bet jų kliūtys dau-

Komunizmo ir fašizmo sąjungą
Politiškoji SSRS sutartis su Trečiuoju Reichu yra 

daug blogesnė, negu buvo spėjama. Tai ne tiktai “nepuo
limo sutartis”, kaip pradžioje buvo pranešta. Tai yra tik
ra sovietų Rusijos ir hitleriškos Vokietijos sąjunga.

Straipsnis trečias to dokumento, kurį užvakar Mas
kvoje pasirašė Von Ribbentropas ir Molotovas, Stalino 
akivaizdoje, yra ypatingai reikšmingas. Jisai skamba 
taip:

su

Lietuvoje įvyko nepaprastas atsitikimas: griaustinis nutrenkė seimo narį, Klemensą Graužinį. Apie šitą nelaimę spauda praneša tokių žinių:Lietuvos seimui dabar atostogaujant, Kl. Graužinis išvažiavo į savo ūkį. Ukmergės apskrity-1 reiškus savo tikslus ir atsta- je jisai turi dvarą netoli Kuklių miestelio * (nors dvarai Lietuvoje buvo išparceliuoti, bet tautininkų šulai vėl įsigijo dvarus). Graužinis išėjo į lauką savo dvare padėti dirbti, nes artėjo audra.“Pradėjus lyti, darbininkai su vežimais skubėjo namo, o pats šeimininkas ėjo pėsčias paskui. Tačiau jisai namo neparėjo. Praėjus audrai, namiškiai, nesulaukdami jo grįžtant, išėjo ieškoti. Tuomet lauke po viena didžiule egle ir buvo rastas nebegyvas Graužinis. Buvo žymių, kad į eglę trenkta griaustinio. Graužinis mėginta gaivinti apipylus žemėmis, bet atgaivinti nepavyko, nes jis tapo rastas, kai po trenkimo jau buvo praėjusios dvi valandos.”Seniaus; kuomet žmonės Lietuvoje buvo labai prietaringi, daugelis butų pasakę, kad ta nelaimė tai — “Dievo bausmė”.

čius demokratines liaudies teises savajame krašte (nors ir ant sovietiško pagrindo) butų galima pašalinti nepasitikėjimą. Tuo žygiu jis ir vakarų antifašistinėms jėgoms nepaprastai daug padėtų.”čia gana, aiškiai nurodyta svarbiausioji priežastis, dėlko anglai ir francuzai negalėjo susitarti su Rusijos diktatūra: būtent, dėlto, kad Rusijoje viešpatauja tokią pat totalitarine sistema, kaip ir fašistinėse šalyse. Kovoti su vienais diktatoriais, kad paskui Europą pavergtų kita diktatūra, nėra pra-, smės. mŠiandien šita tiesa dar labiau paaiškėjo, kai Stalinas atvirai susidraugavo su Hitleriu. Dabar visi mato, kad Rusijos diktatorius bandė apgauti demokratijas, vesdamas su jomis derybas. Jo tikri norai visą laiką buvo susitarti su naciais — ir jisai susitarė.

“Dviejų susitariančių šalių valdžios ateityje 
nuolatos laikys pasitarimus, informuodamos viena 
antrą apie bendro jom dviem intereso klausimus.” 
Tai reiškia, kad Stalinas ir Hitleris kits kitą nuola

tos informuos ir nuolatos tarsis bendrais klausiniais, iš 
anksto pasižadėdami vienas be kito žinios nieko nedaryti, 
kas galėtų paliesti vieno jų interesus.

Toks glaudus susitarimas gali būti tiktai tarpe 
jungininkų.

Ketvirtas sutarties straipsnis irgi labai įdomus, 
sai sako, kad nė viena susitariančių šalių “nesusidės
jokiu valstybių susigrupavimu, tiesioginiai arba netiesio
giniai atkraiptu prieš antrą šalį”.

Šituo straipsniu Stalinas pasižada nesidėti ne tik 
prie tų valstybių, kurios kariaus arba ruošiasi kariauti 
prieš Vokietiją, bet ir prie tų valstybių, kurios susitars 
nepasiduoti Hitlerio užgaidoms ekonominėje, finansinėje 
ar kurioje kitoje srityje.. < .

Jeigu, pavyzdžiui, rfitleris užsimanytų ekonomiškai 
pavergti Balkanų valstybes, o jos sušitartų'"jam^riepasf-* 
duoti. Tai Stalinas turėtų nuo tokios valstybių kombina
cijos laikytis iš tolo.

Tačiau, kuomet Stalinas tarėsi su naciais, sutikda
mas šitokį pasižadėjimą įdėti į sutarties tekstą, tai jisai 
tuo pačiu laiku derėjosi su Anglija ir Francuzija neva 
dėl sudarymo “fronto prieš agresorius”! Ar tai nebuvo 
biauriausia apgavystė?

' Ne gana to, kad Stalinas slaptai apgaudinėjo demo
kratines valstybes, tardamasis su naciais, jo agentai vi
sose šalyse šaukė darbininkų organizacijas ir plačiąją de
mokratinę visuomenę, kad jos verstų savo valdžias stoti 
į bendrą frontą su Rusijos sovietais prieš Hitlerį ir Mus- 
solinį! Komunistų partijos Francuzijoje, Amerikoje ir ki
tur įrodinėjo, kad pasaulio taika ir demokratybė gali būt 
apgintos nuo fašistų tiktai su sovietų Rusijos pagalba — 
tuo pačiu laiku, kai Stalinas rengėsi parduoti Hitleriui 
Europą!

Tokio niekšiško žmonių apgaudinėjimo pasaulis dar 
nėra matęs.

Kai prieš dvejetą dienų atėjo žinia, kad Maskva su 
Berlynu susitarė, kai kurie žmonės dar ramino save tuo, 
kad komunistų-nacių nepuolimo sutartyje bus paragra
fas, kuriuo ta sutartis padaroma neveikiančia, jeigu vie
na susitariančių šalių (Vokietija) užpultų “trečią valsty
bę”. Komunistų laikraščiai, kaip skęstą, nusitvėrė už ši
to šiaudo ir aiškino savo skaitytojams, kad sutartis su
laikys Hitlerį nuo karo. Bet Maskvoje pasirašyto doku
mento tekstas rodo, kad tokio paragrafo jame visai nėra.

Vokietija gali užpulti ką tiktai ji nori, o jos sutar
tis su Maskva vistiek pasilieka galioje — per dešimtį me
tų. Ir jeigu už metų laiko prieš termino pasibaigimą Mas
kva arba Berlynas nuo sutarties neatsisakys, tai ji auto
matiškai paliks galioje dar penkeriems metams!

žodžiu, Rusijos komunizmas susijungė su Vokietijos 
nacizmu ilgiems metams.

Bet ar šitos jungtuvės atneš jiems laimę, tai jau ki
tas klausimas. Hitlerį labai sustiprino morališkai Stali
no parsidavimas. Bet kurią valandą jisai dabar gali pra
dėti karą, puldamas Lenkiją. Lenkija veikiausia butų su
triuškinta per keletą savaičių. Bet kaip su kitu Romos- 
Berlyno ašies partneriu?

Anglijos ir Francuzijos laivynai gali labai greitai pa- 
klupdyti ant kelių Italiją — o tuomet Vokietija pasiliktų 
kovos lauke viena. Čia ir Stalinas jos neišgelbėtų.

Taigi šis diktatorių pasibučiavimas gali jiems pa
tiems atnešti pražūtį.

KODĖL DEMOKRATIJOS 
NESUSITARĖ SU 

MASKVA
Margumynai

Vienas plačiai žinomas Europoje ir Amerikoje korespondentas, B. Giunteris (Gunther), rugpiučio mėn. 9 d. rašė iš Londono apie .priežastis^,dč| kurių aiigldrfiš' ir mrttciifzams hesise-' JįĮkfc 4^yhosr su $$ĘS. Jo laiškas buvo atspausdintas įvairiuose laikraščiuose.Šiandien visi žino, kad tos derybos nuėjo niekais. Bet prieš dvejetą savaičių dar buvo Plačiai pasklidusi viltis, kad demokratinės šalys su Maskva susitars. Taigi įdomu paklausyti J kaip tasai prityręs korespondentas aiškino derybų nesįsekimą. Savo laiške B. Giunteris pažymi, kad sovietų Rusijoje nėra jokio “liaudies fronto” nei demokratijos, apie kurijos tiek daug kalba komunistai kitose šalyse. .■7 ;“Stalinas valdo”, tęsia korespondentas, “pagalba totalitarinės sistemos, kuri visoms fašistinėms sistemoms — nors ir su kitokiomis žymėmis ir tikslais — buvo pavyzdžiu. Mes nežinom tiksliai, kokios jėgos SSRS yra už Staliną ir prieš Ta tamsuma tačiau kilti nepasitikėjimui lengvina žaidimą goms, kurios nenori, kad butų sudarytas rusų-anglų pak- z tas. (Vienas komunistų pareigūnas prieš keletą dienų man paaiškino, jog pranešimai a- pie 79 aukštų Raudonosios armijos karininkų suėmimą esą visai neteisingi, jie esą, be abejonės, paleisti lordų, norinčių sukliudyti Maskvos deryboms.) ” /Betgi yra faktas, kad tie 79 karininkai buvo suimti, nes žinia apie tai atėjo iš pačios Maskvos. , 'Anglija, anot Giunterio, labai pasikeitė nuo Miuncheno taikos dienų. Ji dabar yra pasiryžusi kovoti Europos kontinento laisvę. Bet kaip su rusais?“Tačiau”, rašo- toliau korespondentas, “britų tauta nenori stoti į kovą už išlaisvinimą šiandien grasinamų tautų, kad paskui Maskva galėtų joms užmesti savo ūkinę sistemą. Stalinas, kuris iki

Abisinijoj trūksta 
baltąją moterų

A ; Lv'.' 'V-

ij'os užkariavimo

Staliną, padeda ir ji patams j ė-

daug italų vyrų (daugiausia,1 žinoma, kurių); Tačiau italams parupo, kad italai vyrai neimtų vesti čiabuvių spalvotosios rasės. moterų. Todėl 1936 metą^įĮ^įVo išleisti įstatymai, kuriais draudžiama baltosios rases vyrams vesti spalvotosios rases moteris.Kas to įstatymo ųeklausys, tas baudžiamas kalėjimu. Baltiesiems, pagaliau, buvo uždrausta lankyti spalvotųjų kinus, teatrus ir t. t., o buvo įsteigti jiems atskiri teatrai ir kt. Taigi, italai Abisinijoj įvedė griežtą rasinį1 skirtumą.Tačiau viena nelaime—Abisinijoj trūksta baltųjų moterų. Nors italai ir stengiasi visokiausiais budais raginti savo krašto moteris važiuoti gyventi į Abisiniją, tačiau jos kažin kodėl taip jau labai nesiskubina. Iš viso dabar, kaip manoma, Abisinijoj tėra vos per 10 tūkstančių baltųjų moterų, kurių beveik pusė gyvena sostinėj Adis Abeboje. Tai iš kur baltieji vyraBįjali vesti tik baltąsias moteriį jei jų Abisinijoj nėra? Tub budu dauguma vyrų yra pasmerkti nevesti vien todėl, kad truksta-atitin- kamų moterų. Todėl * dabar italai rimtai suskato rūpintis kokiu nors budu nugabenti A- bisinijon italių moterų. Italijoje yra įsteigti specialus kursai mergaitėms ir berniukams, norintiems vykti Abisinijon. Pagal italų planą, Abisinijoj turėsią būti apgyvendinta apie pora milijonu italų. Kaip tą planą italarhš' pavyks įgyvendinti, parodys ateitis.
*

Medžių skiepinimo 
kursai /MAŽEIKIAI. — Nuo liepos 20 d. 22 apskrities vietose bus suruošti medelių akuliavimo Kurseliai. Kurseliai bus nemokami. Apie kurselių laiką ir vietą galima sužinoti apskr. agronomo įstrigo j e. ,

(Tęsinys)Bet Prancūzijai dar dauginy a^^os‘ kraujo sugadins Anglijos mėginimai dar kartą papirkti tota- litares valstybes dovanojant ga- baliuką žemes, žinoma, ne sa vos.Anglijai įsikišus į karą, vi sas demokratinis blokas prisi-l dėtų ir su ja bei Prancūzija eitų dargi Turkiją, kurios užsienio politika gan daug priklauso nuo Maskvos.Demokratiniame bloke nėra valstybių, kurios gali dėl vienokių ar kitokių sumetimų išsižadėti karo, nes joms visoms gręsia bendras priešas ir jos tik ginsis.Visas klausimas su Rusija.
RusijaSmarkiausiai tie klysta, ku-|kietij°s, priešų pusę PastatJ’da- rie galvoja, jog šiandieninė Ru- mo,s lškarto sav° nepnklauso- sija savo užsienio politikoje pri- L silaiko kažkokių partinių principų, o ne griežtai valstybinių principų, kaip imperija, kurios interesai aukščiau už visus komunizmus.Kuomet kalbama apie tarptautinę politiką, reikia pamiršti visus grynai ideologinius samprotavimus bei palinkimus. Lygiai kaip prieš karą carinei Ru-i sijai, Europos reakcijos.centrui, i buvo pakeliui su demokratine respublika Prancūzija, taip lygiai šiandieninė Rusija gali nu- sispiauti ant tos demokratinės Prancūzijos pasilikus neutrale ir juoktis matydama, kaip ana desperatiškai ginasi nuo pasaulinio fašizmo. Tuo nenoriu pasakyti, jog Rusijai pakeliui su Vokietija, bet tik noriu pažymėti, kad Rusija jokio skirtumo nemato tarp vienos ar kitos valdymo ‘formos‘žiūrėdama savo imperij os' reikalų. Butų • daugiau negu naivu galvoti, kad Rusija prisidės prie Prancūzijos ar kitos valstybės sąjungos ir kariaus kartu su ja prieš jos priešus, vien todėl, kad ten yra demokratinė arba dargi taip vadinamo Bendro Fronto valdžia.Rusija smarkiai palaiko Kiniją šiandien ne todėl, kad Čan- kai šėkas susiderėjo su Pietų Kinijos komunistine valdžia, bet todėl, kad to reikalauja Rusijos imperijos Tolimų Rytų politika ir padėtis. Lygiai takiais pat sumetimais ji padarė karo sutartį su grynai buržuazine Mongolijos respublika, l/uiri yra Mandžiurijos pasienyje tokia pat buferinė valstybė kaip ir Japonijos sukurta Mandžiuko imperija.Kąip Rusija neskelbė karo Italijai bei Vokietijai ir dargi nenutraukė diplomatinių ryšių su jomis dėl Ispanijos puolimo, taip lygiai ji nesijudins be aiškaus pelno sau busimame kare, jei jis kiltų.Niekam nepaslaptis, jog Rusija palaiko labai tamprius prekybinius ryšius su fašistine Italija ir gan menkus, kad ir su tokia pačia Prancūzija, bet smarkiai spaudžia Japoniją kišdama jai kojas Sachaline, kur suteikė naftos ir anglies koncesijas, nes tolima Italija jai negręsia taip kaip Japonija.Ir butų dargi keista bei pragaištinga kitoniškai daryti. Žinoma, kai kas, kas matuoja visą pasaulį savo idealistiniu mastu, išrodo tai savotišku pardavimu darbininkų reikalų, bet, gerbiamieji, šiandieninis pasaulis idealizmą dargi iš muziejaus išstūmė, kad nebadytų nekaltų avelių akių.Rusija visų pirma valstybė ir kaip valstybė turi žiūrėti pirmoje eilėje savo valstybinio saugumo ir gerbūvio.Geriausias įrodymas šiandieninės derybos su Anglija. Rašant šį straipsnį rezultatai tų senai besitęsiančių derybų dar

Kodėl nesusidera?Vieni tvirtina, jog Rusija ne- I susidera su Anglija, nes ja nepasitiki ir vis dar tikisi, jog ana gali grįžti prie senos savo nu-. Įsileidimo politikos.Puiku. Bet to/gali tikėtis ir kitos valstybės? Bet kitos visgi prisidėjo ir susiderėjo, susiderėjo mažiau šancų turėdamos atsispirti prieš tokią Angliją, jei ana vėl grįžtų prie savo senos Miuncheno taktikos. Tokia Rumunija gali būti tikra, kad Anglija kurią nors dieną gali pa- Į reikalauti tos sutarties dėlei, atiduoti dalį Dubručo Bulgarijai, kad ją sulaikius nuo prisidėjimo prie Vokietijos? Bet visgi susiderėjo, atvirai perėjo į Vo-

apį ir nebūti dideliu strategu ir politikos žinovu, kad suprasti, jog tokiai didelei imperijai, kaip Rusija, maža tokio gabalėlio kranto Baltijos juroje, vienintelėje juroje į Europą be jokių tarpininkavimų. Juodoji jura priklauso nuo Dardanelų bei Bosforo, Lediniuotas vandenynas nors laisvas, bet žiemos metu gan pavojingas ir nepatogus dėl užšalimų ir plaukiančių ledų kalnų, gi Baltijos nors ir užšąlą, viena giausių ir artimiausių Europą ir pasaulį.Dar Petras Didysis,caras ir dabartinio Leningrado Įkūrėjas, apsistojęs Baltijos juros krante, anot poetų: pramu-* še Rusijai langą į pasaulį. Ir nejaugi Rusija šiandien, virius vėl tokia pat galinga imperija, kaip anksčiau (dar tvirtesnė), atsižadės Šio lango ir tenkinsią kraštuku Suomių įlankos, kurią gali uždaryti?(Bus daugiau) .

jura, iš pato- kelių j
Rusijos

jai
mybę pavojuii, kaip lygiai ir Lenkija, kuri dar šiandien ne labai tiki taip vadinama Anglijos pagalba, kuri, tiesą pasakius, nei neturi būdų ją suteik- 1 ti taip toli. Bet susiderėjo.Tad nejaugi Rusija gali ko nustoti sudarius sutartį su Anglija? Priešingai, sudarius su ja sutartį ji turėtų daugiau teisių spausti Angliją, kad ana nenusileistų Vokietijai, o tuo labiau žinodama, kad tuomet Prancūzijos padėtis taip pat sustiprėtų prieš Angliją ir abidvi galėtų drąsiai sulaikyti Angliją nuo naujų nusileidimų. Bet Rusija visgi nesidera ir sutarties nors Į derėdamosi nepadaro reikalaudama vis daugiau garantijų, nors Nesikišimo Komitete į Ispanijos reikalus įstojo ir ten jokių garantijų iš tokios pat Anglijos nereikalavo ir visam pasauliui tvirtino, kad ten įstojo vien norėdama neleisti per daug jau? atvirai prisidėti prie Ispanijos respublikos priešų Anglijai, Prancūzijai ir 1.1. Tad kodėl šiandien tos pat politikos nesilaiko saugumo atžvilgiu? Juk jeigu Anglija sutarties nepildo, niekas neverčia Rusiją ją pildyti. Maža to, juk Anglija aiškiai sako, kad Rusija tol neįsikiš į karą, kol pirma jame nebus Anglija ir Prancūzija? Reiškia, Rusijai negręsia jokia provokacija.Bet eikime toliau, Rusija sako, kad ji nori gauti garantiją Pabalti jos valstybėms, kad negalėtų vokiečiai jos pulti šiame šone. Girdi, vokiečiams užėmus Pabaltės valstybes Rusijai gręsia rimtas pavojus ir ji nori išgauti iš savo busimų santarvininkų garantiją, kad vokiečiams tai mėginant daryti, jie puls vokiečius, kaip lygiai rusai.Puiku, leiskime, jog tame daug tiesos. Tiesa pasakius strateginiu atžvilgiu Rusijai gręsia didelis pavojus, jei vokiečiai užimtų Pabaltės valstybes. Bet šią garantiją Rusijai duoda, tik nenori duoti Rusijai laisvas rankas kištis į šių valstybių vidaus reikalus, ko Rusija reikalauja.Bet jei Rusija sutarties nepadaro, padėtis ta pati: vokiečiai gali Pabaltės valstybes už imti ir tas pavojus atsistos prie Rusijos vartų ir ji bus viena. Ar Rusija eis jų ginti? Vargu, lygiai kaip nėjo ginti Čekoslovakijos, negins ir šių valstybių. Ji viena niekuomet, jei jau tiesioginiai jos nepuls — nesikiš į jokį konfliktą. Reiškia padėtis gaunasi ta pati, pavojus tas pats, sudarius ar nesudarius šią sutartį. Sudarys — neis jų ginti jei nenorės, nesudarys, tas pats. Tad kodėl to reikalauja? Ir kodėl Anglija visgi nenori duoti šios garantijos ir laisvas rankas Rusijai?Čia ir yra visų derybų paslaptis. Rusija ne garantijos reikalauja Pabaltės valstybėms, bet jų sau, kaip kainą už busimą pagalbą kare.. Pakanka tik įsižiūrėti į žemė-

Iš LietuvosKAUNAS. — Skulptorius Petras Rimša Berlyne susitarė su keliomis firmomis atliedinti iš bronzos Lietuvos Mokyklą, kuri atliedinta bus pasiųsta Lietuvių kambariui Pittsburgho universitete.UKMERGĖ. — Iki šio laiko nukertėjusiems nuo audrų ūkininkams šelpti Ukmergės apskrities komisija yra gavusi 68 nukentėjusių ūkininkų prašymus. Praėjusiais metais Ukmergės apskrityje nuo audrų nukentėjo 125 ūkininkai.KAUNAS. —» Finansų Ministerija nustatė,_kad 75% bulvių, reikalingų spirito gamybai, spirito varyklos turi supirkti iš ūkininkų. Iš spirito Varyklų reikalaujama, kad jos ,40% bulvių iš ūkininkų supirktų ligi lapkričio 15 d., o likusius 35% bulvių supirkimas iš ūkininkų galės tęstis ligi kovo 15 d. Spirito varyklos už bulves ūkininkams turės mokėti finansų ministro nustatytą kainą. Ji bus nustatyta bulviakasio metu.KAUNAS. — Šiemet nuo pat ankstyvo pavasario Kauno apylinkėse buvo pradėta statyti nemaža didelių medinių ir mūrinių namų. Ypačiai dabar labai gyva statyba Aleksoto-Ju- lijanavos—“Maisto” apylinkėse. Vien “Maisto” apylinkėse birželio — liepos mėn. pradėta statyti keliasdešimts namų. Taip pat gyva statyba ir Vilijampolės apylinkėse.BIRŠTONAS. — Dabar į Birštoną beveik kasdien iš įvairių provincijos, vietų atvyksti! po 30-40 naujų ligonių ir vasarotojų. Toje vasarvietėje jau yra užregistruota apie 2,500 ligonių ir vasarotojų, jų tarpe keliasdešimt svetimtaučių. Dabar vonių kasdien duodama jau arti 600. .KAUNAS. — Paskelbus, kad neužstatyti miesto centre sklypai bus apdėti didesniais mokesniais, jų kaina pradėjo kristi. Dabar daugelio tokių sklypų savininkai ieško pirklių ir juos parduoda žymiai pigesne kaina nei kovo—balandžio mėn. Kai kurie nekilnojamųjų turtų komisionięriai-tarpininkai spėja apsidirbti, nes šiucžemės sklypų pasiūla ir pilsimas labai pagyvėjo. Budinga, kad miesto centre žemės sklypai pinga, 'o priemiesčiuose jų kaina keičiasi labai nežymiai.
nO-

GUDŽIUNAI. — šiomis dienomis Gudžiūnų .valsč. vėl siautė nepaprasta audra, Devinduo- nių kaime ir apylinkėje sugriaudama net 9 trobesius, kurių tarpe yra ir visai naujų gyvenamųjų namų.
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Diena Iš Dienos
Atvažiavo Packarde, 
Grįžo “Tarškale”

Pereitą šeštadienį, rugpiučio 
19-tą d., didelis būrys draugų 
ir pažįstamų susirinko Venge- 
liausko salėj, prie 4500 So. 
Talman avė-, ir tenais linksmi
nos iki anksti sekmadienio ry
to. Proga buvo vestuvės Ony
tės Jakubkaitės ir Alberto 
Kueltzo. Vestuvės buvo sma
gios ir draugiškos. Buvo sve
čių ir iš tolimesnių miestų. Iš 
Detroit, Michigan, atvyko Sen
kų šeimyna ir p-nia Geidžius 
su sunum. Iš Milwaukee, Wis., 
buvo Ida Markūnas, ir p-ia 
Staš^unas su dukrele Helen. 
Iš Rorkford, III., atvyko Dr. P. 
G. Luomons su žmona, Dr. S. 
E. Bolotoff ir p-lė Geraldine 
Yovaish. Iš viso buvo virš 250 
svečių ir visi linkėjo jaunave
džiams ilgo, gražaus ir links
mo ženybinio gyvenimo.

Vedybų ceremonija Grace 
maldykloj buvo puiki. Visa ve
dybų procesija atrodė kuo gra
žiausia. Maldykla buvo išpuoš-

žiai su savo palydovais susto
jo užpakaly maldyklos ir fe
nais priėmė sveikinimus visų 
atsilankiusių. Kaip tik jau- 
jauniejl išėjo oran, tai jie bu
vo apipilti ryžiais, pupomis ir 
“confetti”. Jautrieji atvažiavo 
ceremonijoms su (Packard, bet 
nuo maldyklos buvo nuvežti 
senojoj tarškančio j mašinpalai- 
kėj, kuri visų atydą traukė į 
jaunavedžius.

Po triukšmingo atsisveikini
mo su draugais prie maldyk
los, vestuvininkai nuvažiavo 
pas fotografą, ir iš ten parva
žiavo į salę, kur jų laukė su
sirinkę draugai. Gražios vestu
vės, linksmi jaunavedžiai.

Ir taip praėjo jungtuvės 
Onytės Jakubkaitės su Alber
tu Kueltzo.

— Draugė.

ato-

kur jaunieji ėjo, buvo išklo
tas baltu divonu. Sėdynės bu
vo užtvertos su baltais kaspi
nais. Važiuojant iš namų buvo 
traukiami krutamieji paveiks
lai (movies). 
bus natūralūs 
galima matyti 
atrodė praeitą

Po ceremonijos, jaunaved

Gust Galinskis ir 
Sūnūs Atgal ; 
Taverno Biznį

Per keletą metų buvo
slogose arba išėję iš taverno 
biznio, bet jau Gust Galinski 
su sūnum atgal biznyje prie 
4410 So. California avė.

Čia užlaiko Rheingold alų. 
Jie tikis, kad jų geri draugai 
nepamirš atlankyti.

—- Praeivis.

Šie paveikslai 
spalvos — bus 

tikrai kaip visi 
šeštadienį.

Išsiėmė Leidimus
V edybomš

(Chicagoj)
Homer King, 27, su- Olivet- 

te Moisan, 18.
Anthony 'Kungis, 29, 

Frances Lifka, 26.
Albert S. Merook, 40, su 

sephine Janelewicz, 36.
William F. Berzinsky, 24, su 

Elta L. Schultz, 23.

<su

Jo-

Listen to and Advertise over
PALANDECH’S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicaęo — Har. 3006

Reikalauja
Perskiry

Mary Petrauskas nuo Anth- 
ony Petrauskas.

11 iu B

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Rudeniui
MOKYKLŲ ATIDARYMUI...

NAUJUTĖLIAI!!!

.98
AUKŠČ.

BOSTON’S BETTER SHOE
Puikus Nauji Stiliai. Didžiausiam Įvairume
ŽIŪRĖK I MUSŲ LANGĄ. ATEIK IR IŠSIRINK NORIMĄ STILIŲ 

MES TURIME!!

• NAUJUOSE
• STILIUOSE

Šį Sekmadienį, 
Rugpiučio 27 d. 
“Lietuvių Diena”

Ruošia šaltimiero Radio

Ateinantį sekmadeinj, rugp. 
27 d., Oaks darže, prie 119-tos 
ir Archer gatvės įvyksta Šalti- 
miero Lietuvių Diena. Oaks 
daržas yra vienas iš didžiausių

pikniko daržų Chicagos apylin
kėj; turi moderniškus įtaisy
mus, daug medžių ir daugybę 
stalų. Todėl visiems atsilanku- 
siems yra užtikrinta patogi vie
ta pasilsėti ir pasigerėti turtin
gu programų, kuris yra tai die
nai prirengtas.

Programas bus vienas iš įdo
miausių, ir jame dalyvaus daug 
lietuviško talento. Viso šio pro- 
gramo dalyviai yra gerai žino
mi ir pagarsėję asmenys; dai-

*-------------- -- ................................... ......................... .......

nininkai-ės, muzikantai, juok
dariai ir kiti. Nebus nė vienos 
nuobodžios minutės. Nuo ryto 
iki vakaro vėlumos bus muzi
kos, dainų ir juokų.

Visi lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti šioje metinėje lietu
vių dienoje, ir pasidžiaugti pil
nai prirengtu programų, tokių 
programų, kuris tik vieną sykį 
j metus yra surengiamas.

Ir įžanga tiktai vienas lietu
viškas žodis. —Mikas (Sp.)

COOK COUNTY 
PASIŪLO

Ar Gauni iš Gyvenimo

ACME-NAUJIENŲ Telephoto 
LUTSEN, MINN. — Dr. 

Arthur H. Curtis, Chicagos 
profesorius, kuris buvo pa
klydęs Minnesotos miškuo
se. Po 48 valandų jis susi
rado.

Įvairios Žinios — 
Žineles Iš Musų 
Northsidės
Sveiksta ligonys — Rogers 

Kliubo išvažiavimas, etc.

NORTH SIDE. — Humboldt 
Park Liet. Pol. Klubo susirin
kimas įvyko rugpiučio 17 d. po 
num. 3600 W. North Avė. Su
sirinkimas ėjo gana sklandžiai 
ir visi reikalai buvo atydžiai 
svarstomi, šiame susirinkime 
dalyvavo ir senas šio klubo na
rys, p. Tarnas Kubilius, pirmu 
kartu šiais metais. Mat, p. T. 
Kubilius bu'vo prislėgtas sun
kios ligos per gana ilgą laiką. 
Susirinkime visiems klubie- 
čiams išreiškė nuoširdžią pa
dėką už’ jo-lankymą ir kitas 
jam suteiktas malones per klu
bą ar jo narius. Džiaugėsi, kad 
šiuo tarpu 
šia.

jaučiasi neblogiau-

Valaitis ir Zille
parkiečiai dar tu-

Fr.

Sveiksta
Humboldt

ri porą ligonių, t. y. pp.
Valaitį ir Aug. Žilę, bet lanky
tojai pranešė, kad kiekvieną 
dieną eina geryn ir tikimąsi, 
kad ir jie neužilgo vėl sykiu 
veiks su visais klubiečiais.

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysiu 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

Daugiausia?
PER

MALVAZ

$7.75

gerą 
liku-

$7.50

$6.95

$7.05
$8.20

galiau, ir 
skonio ir

Lietuvis Plumboris
• ■ LstanuoU* —

JAS FITT1NGS and SEWERAGr 
also BEER COlLs in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUE

r JOHN YERKES
2422 W. flDth St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

$6.75 
ir kitokias anglis pristatom 

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 
. : JOHN OKSAS 
4405 So. Fairfield Avenųe

Field Day PiknikasField Day Piknikas!

ir pasi
rengęs pilnam dienos darbui—pilnas gyvumo 

ir energijos, budria ir skaidria galva? Jei ne, tai 
gal reikalingas esi sistematiško susiderinimo.

NOMRISHJNG

Vikriesiems ir entuziastiškiesiems gyvenimas turi 
daug ko pateikti. Jeigu jautiesi nerangiu ar nusil
pusiu, raginame užsisakyti pas savo dylerį MALVAZ 
kartoną, gerk jį kasdien. MALVAZ yra pasižymėjęs 
moksliškas maistas«gėrimas-statytojas. Jis yra mė
giamas tų, kurie sunkiai dirba ir sunkiai žaidžia— 
ir tų, kurie reikalingi daugiau gyvumo, 
tų, kurie mėgsta gerti MALVAZ dėl jo 
malonaus akstinimo.

Tūkstančiai chicągiečtų džiaugiasi iš
gaunama nauda. Mes turime daug neprašytų pa
liudymų, išgiri ančių tą gardų jį maistą-gerimą. Už
laikyk sveikatą—pradek gerti MALVAZ šiandien. 
Kreipkis į dylerį: arba patelefonuok CANaT 6500 
greitam patarnavimui.

MALVAZ yra daromas Monarch Beer 
Aludarių.

Rockfordas, Clevelandas, St. Louis, Mo., ir Collinsville, III., Daly
vauja Chicagiečių LDD 4 Kuopos Rengiamajam Naudai Musų Sa

vaitraščio “Naujosios Gadynės”

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY 
13« West <Sr4 Stnei 

prie Loomia

ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

Pocahontas mine run — 
Virginia 75% coarse .......
Pocahontas mine run — 
West Virginia 75% coarse 
Petroleum Carbon 
65% coarse Štili Run ......
Millers Creek Lump ...........
Black Band ar Hocking

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

Indiana ................................

LIETUVOS NEPR1 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAIFIELD DAY PIKNIKEKomitetas, kuris yra išrink
tas surengimui baliaus, prane
šė, kad balius įvyks lapkričio 
25. d., Legion Hali, 3945 W. 
North Avė. žodžiu sakant, ko
mitetas dirba iš peties, kad vis
kas butų kaip reikiant prireng
ta ir kad visi butų patenkinti. 
“Will Rogers” ’ Sočiai Improve- 

ment Klubo- išvažiavimas į 
Jefferson miškus

Ateinantį sekmadienį, rugp. 
127 d., šis klubas rengia savo 
pirmą išvažiavimą į Jefferson 
miškus. Kaip jau iš laikraščių 
žinoma, tai pirmas toks klubas 
lietuvių tarpe, šis klubas, nors 
dar nėra senas, bet jau turi 
apie 100 narių. Jo buveinė yra 
p. J. P. Benekaičio svetainėje, 
1656 N. Troy St. Kiek teko pa
tirti, išvažiavimas bus gana 
smagus ir turės gerą muziką 
šokiams, o be to, bus ir įvairių 
žaismių. Kam laikas leidžia —• 
turėtų atsilankyti ir susipažin
ti su šiuo klubu 
Dėl platesnių
kreipkitės pas J. P. Benekaitį 
aukščiau nurodytu antrašu ar
ba per telefoną Capitol 2353.

Lith.
Kiek 

riai su 
dienos,
tas praneš kada ir kur bus ke
pamas avinas. Well, busiančia- 

|me susirinkime, manau, komi
tetas apie tai praneš nariams, 
Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks, rodos, rugsėjo 7 d.

Muzikali Programą Išpildys Penki Chicagos Chorai; Prakalbas 
Sakys Trys Žymus Kalbėtojai.

DALYS DIDELES DOVANAS

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBo 

NAUDAI.

Rugp.-August 27 dMieros 2—9 Plotis AAA iki EEE.

PROGRAMAS TURĖS AŠTUONIAS DALIS

Šokiams Gros Šauni Stephens REVELERS ORKESTRĄ

ir jo tikslu, 
inf ormacij ų

• STIPRUS
• BATAI
• DĖVĖJIMUI

Morning Star Klubas 
žinoma, šio klubo na- 
nekantrumu laukia tos 
kada išrinktas komite-

NUPIRKITE VAIKAMS Iš BOSTON’S BETTER SHOE 
POLL PARROT — STAR BRAND 

DĖVĖSIS ILGIAU.
DOVANOS SU KIEKVIENA PORA.

• FOTOGRAFAS

_____________________

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $j^.5O
IYDYMAS LIGONINĖJ $EQ.O0 
<AUDONGYSL£S IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama.._ fc
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicagoj

TeL Lawndale 5727. \

RUDENIUI NAUJI STILIAI 
NAUJI BATAI

98 Liberty Grove Darže
(Buvusioj Dambrausko farmoj), Willow Springs Illinois

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

1. Naujos Gadynės Choras, Vadovystėj J. Steponavičiaus.
2. Kalbės Jaunuolis Angliškoje Kalboje, (Jeo. Šatas.
3. Pirmyn Choras, Vadovystėj K. Steponavičiaus.
4. Kalbės “Naujosios Gadynės” Administratorius St. Strazdas.
5. Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, Vadovystėj K. Steponavičiaus.
6. Kalbės “Naujienų” Redaktorius Dr. P. Grigaitis.
7. Birutės Choras, Vadovystėj Jono Byansko.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
TeL ENG. 6883-584$
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NAUJIEM

GALSKIS

2640 Louis

Chicago, III.Avė.

Turi 27687 balsų Turi 25997 balsų

NARBUTAS

(VIRS K. MANKUS
AMBROZEVIČIUS

S. Maplewood4027
1739 S. Halsted St

Chicago, III

ascilla

Turi 13050 balsųTuri 13618 balsų Turi 13536 balsųTuri 13800 balsų Turi 11100 balsų Turi 10948 balsųTuri 17261 balsųTuri

LAIPSNIS ANTRAS
rtf

KULESUSALBIN S M ALELISDUNDULIENE MOCKUS

Kostner1943
Chicago, III

615 Cortland St Chicago,IIIAvė

BULAW

Turi 7775 balsų Turi 6240 balsųTuri 10175 balsų Turi 6275 balsųTuri 6500 balsųTuri 7000 balsų 6550 balsųTuri

NON GRADUS

NAUDŽIUS

ŠEŠTOKASMATULI AUS BULOTH
KIENĖ

MAKSVITIS
N. 35th Avė.

Turi 5350 - balsų Turi 5275 balsų
■ra

Turi 3000 balsųGRADUSNON Turi 3795 balsų Turi 3500 balsų

GLAVECKAS ŽUKAUSKASROVAITIENĖ GAPŠIS
TRUMPICKAS ŽIČKUS

4405 Valley View

Baltimore.Md

Turi 1000 balsų Turi 650 balsųTuri 1275 balsų Turi 1000 balsųTuri 1888 balsųTuri 2500 balsų

RUŠINSKAS SEKYS
J. KRUKONIS

Rodney. Oont
Ind.

CANADA

Turi 500 balsųTuri 500 balsų .Turi 300 balsųTuri 500 balsų balsųTuri 500

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

904 Broad St 
Hartford, Conn.

ART.
3950

Avė..

LIDŽIUS
Deodor St.

JOS
1833 

Avė.,
Evergreen 

Chicago, III
12340 balsų

773 Bisson Avė.
Akron, Ohio

Bok 318 
Millinocket 
Maine.

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

1Š5 Silver St.
L Boston, Mass.

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5.000 BALSU—$10.00 DOVANA

ONA VILIENfi
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 5408 balsų

A. KAZAITIS
2122 W. 24 St 
vnicago, III.

STANIONIS
W. Gladys

Chicago, III.
20090 balsų

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

42 Keith St.
Lee Park, 

Wilkes Barre,

J. MAČIULIS
906 Prescott St«, 
Waukegan, m

Turi 21750 balsų

J. JURKŠAHTS
308 E. Market St

EDVVARD JUSAS

A. FRENZKLIS
86 Bellwood Avė.
Toronto, Canada.

1108 ElizabethAv.

Fiv/ii^vES
DAUGINT

359 Jefferson St 
Aurora, III.

Turi 9806 balsų

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSU—DOVANA $220

SUGDINIS 
212 E. Clark St. 
W. Frankfort, III 
Turi 1250 balsų

2152 Montgomery 
St., Montreat 

Canada.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford. I1L

A. L. SKIRMONT
15723 LaThropAv.

Harvey, III.

Route 1, 
Free Soil, Mielu

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10.000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

806 W. 31st St. 
Chicago, III.

Turi 10582 balsų

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

700 S. 9th St 
Herrin, UI.

Harrick Avė 
Wis.

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

S. N AUKIS 
4353 S. Talman Av.

Chicago, III. 
Tel. Laf. 3974

Turi 73150 balsų

Grand Rapids, 
Mich.

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
TeL Comm. 2073 
Turi 96422 balsų

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

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

Turi 1400 balsų

J. ŽUKAS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, UI.
Turi 32075 balsų

2131 W. 24th 
Chicago, III

ONA DAVGlN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 51417 balsų

GEO. 
ŠEŠKAUSKAS

B. BARNIŠRIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, I1L 
Turi 4220 balsų

1519 W. Lombard
St., Baltimore, Md.

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

Turi 2200 balsų

Box 202
Calurnet City, III

J. NOVO- 
GRODSKAS

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

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

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 11890 balsų

D. RŪKE
1042 N 7 St 

Clinton,

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

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

I. PAKARKLIS 
1 St. John Avė. 
Nonvood. Mass- 
Turi 1775 balsų

3727 
Indiana Harborjnd.
Turi 1175 balsų

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, HL

Turi 6070 balsų

1224
Racine,

PETRONĖLE

1323
Melrose Park, UI.

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

tel. Haym. 5890

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

JOS? ?AUGAITIS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.
Tel. Cicero 2633
Turi 7175 balsų

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

C. K. BRAZE
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 16322 balsų Į Turi 15775 balsų

k
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Naujienų Kontesto Eiga
*

šios savaitės kontesto kope- 
čiuose didesnių pakeitimų ne
įvyko, bet kaikurie konteatan- 
tai pridavė po gana didelį 
pluoštų balsų: J, Sinkus, S. 
Narkis, Ona Dovgin, P. Gals- 
kis, Arthur Stanionis ir dar 
keletas kitų. Bet dauguma 
kontestantų dar vis bijosi va
saros karščių ir neįgauna drą
sos kiek smarkiaus padirbėti. 
Didžiausias nusivylimas yra 
iš draugų clevelandiečių ir 
pittburghiečių. Dar iki šiolei 
jie nesusitarė katras yra ge
resnis kontesto darbuotojas.

Nejaugi tie draugai mano, 
kad užtenka turėti savaitinį 
skyrių “Naujienose”, o skai
tytojai atsiras patys? Prašau 
draugų apie tai pagalvoti ir 
tikiu, kad prieisite teisingos 
išvados.

Peržiurėjus visų draugų lai
škus, esu tikras, kad šis Ju
biliejinis “Naujienų” kontes- 
tas bus vienas iš pasekmin- 
giausių, nes kiekvienas kon- 
testantas yra pasižadėjęs pa
dvigubinti “Naujienų” skaity
tojų skaitlių savo kolonijoj. 
Visai neabejoju, kad draugai 
savo prižadą išpildys.

T. RYPKEV1ČIA
Kontesto Vedėjas

Pastovus Biznieriai

Mr. ir Mrs. Charles Kasiliaų- 
skai pastoviai užlaiko “Char- 
le’s Tavernų”, .3364 So. Hal
sted St. Jie biznyje turi pa
tyrimo ir pasekmingai verčia
si. ’ '

Man pasisekė Ch. Kaziliaus- 
kams užprenumeruoti “Nau
jienas”. Už tų esu jiems dė
kingas.

Mary Brazulienė prailgino 
prenumeratų. Ji turi savo na
mą 3435 So. Wallace, ir vi
suomet yra užimta naminiais 
reikalais. Bet be “Naujienų” 
irgi nebūna .. .

Wm. Norgilas, 838 W. 34th 
St., sumanus ir rimtas vyras, 
turi pastovų ir gerų darbų. Jis 
pastovus mano rėmėjas, taipgi 
ir šiame konteste.

M r. B. Jakaitis, 826 W. 34th 
PL, tai apsukrus lietuvis. Bru
no Jakaitis yra žinomas, tarp 
visuomenes veikėjas ir politi
kierius. Jir yra Ghicagos mie
sto darbininkas...

John A. Sinkaus 
Pasekmės

norųVis sekasi surasti gerų 
lietuvių, kurie man padeda 
kopti aukštyn “Naujienų” Ju
biliejinio Kontesto kopėčiomis. 
Praeitų sąvaitę gavau prenu
meratų ir garsinimų arba už
tikrino trumpoj ateityje man 
paramų.

Daminik Gulbinas, savinin
kas namo, 3144 So. Wallacc, 
turi pastovų darbų prie gelžke- 
lio ir yra veiklus draugijose.

Pp. Gulbinai yra ir mano 
geri rėmėjai. Prailgino prenu
meratų ir palinkėjo gerų pa
sekmių ...

^Labai ačiū
John A. Sinkus

Musų Darbuote “N 
Jubiliejiniam 
Konkurse

-r

11 A Gėlės Mylintiems 
II M M fl Vestuvėms, Ban- 
(Jll kietams, La i d o- 

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS —
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

1 Ak IFIII i A.Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

331$ Sq< Halsted Street
TeL YARDS 73M

Prašau visų tų, kurių “Nau- 
ienų” prenumerata baigiasi ir 

tų, kurie dar neskaitote “N.“ 
užsirašyti per mane, už kų 
busiu dėkingas. Jūsų kontes- 
tantas— AL Savickas, 719 Lin
coln avė., Rockford, 111.

bet dabar jią yra dalininku 
su p. Lubiu. P-as Rrazinskaš 
yra mandagus biznierius '^r 
sąmoningas lietuvis,

' --' - **

Ir Mano Padėkos
Žodis

ROCKFORD, ILL. — Perei 
tą penktadienį persikėliau ; 
antrą laipsnį, dar ir su kaupu 
Šie asmens užsirašė “^aujie, 
nas” paskutinių laiku:

P. Levickas, P. Janeliunas, 
V. Mizer, J. K. Guokas, J. Ta
mošaitis, M. Miklas, J. Juška, 
P. Raškevičius, J. Bublis, J. 
Salučka, P. Balutis, R. Mit- 
chell, J. Kareckas, ir J. Stalio- 
nis. Į.fi

Nuoširdžiai ačiuoju visiems 
už pastumėjimą peršokti vieną 
liniją—tai antrą laipsnį. Visi 
kiti užsirašė “Naujienas” per 
mane anksčiau ir jie buvo pa
skelbti savo laiku.

i

Bernice Kachinsky po tėvais Patupas
Gyveno 2322 West 72nd St., Tel. Hemlock 3143

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 23 d., 4:30 vai. ryto, 
1939 metais, sulaukus 22 metų amžiaust, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime mylimą vyrą Kazimierą, Dukre
lę Bernice, motiną Katoriną, tėvą Viktorą Patupus, seserį Irene, 
uošvienę Petronėlę Darašką, uošvį Ignacą Kachinską, švogerką 
Sophie Kachinską, dėdę ir dėdiene Antaną ir Lucille Chapus, 
tetą ir dėdę Barborą ir Edward Snimanauskus ir šeimyną, te
tą ir dėdę Petronėlę ir Antaną Baublius ir šeimyną ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotos S. P. Mažeikos koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Subatoj, rugpiučio 26 dieną, 2:00 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nulydėtos į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. BERNICE KACHINSKY giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisvekinimą.

Nuludę liekame:
VYRAS, DUKRELĖ, MOTINA, TĖVAS, SESUO, UOŠVIAI, 

TETOS, DĖDĖS IR GIMINĖS.

Laid. direktorius S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138—4139.

i

t

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Čia noriu ištarti padėkos 
žodį savo draugams, kurie už
siprenumeravo “Naujienas” 
per mane.

F. Buklierius, 1248 South 
Spaulding avė., senas mainie- 
rius, dabartiniu laiku yra jani- 
torium. IšauUlėjęs gražią šei
myną, sūnų ir dvi dukteris — 
viena duktė jau vedusi, o sū
nūs ir kita dukrelė gyvena su 
tėveliais. Pažymėtina, kad 
jaunuoliai mėgsta skaityti 
“Naujenas.” Taip ir .reikia.

F. Zaleckąs, 5347 S. Bishop 
st., mano senas draugas, dar 
“viengungis”, juokaudamas 
sako, kad skaitydamas “Nau
jienas” turės geresnę progų 
susirasti sau širdukę. Draugas 
Zaleckas turi nuolatinį darbų 
Monarch lempų išdirbystėje, 
kaipo vyriausias prižiūrėtojas.

Stanley Draugelis, 4949 So. 
Halsted st., užlaiko švariai į- 
rengtų tavernų. Duoda pietus 
ir užkandžius-. 'P-ia Draugelie- 
nė yra gera virėja ir visems 
patarnauja “su šypsena.”

Mykolas ir Eleonora Mar
giai, 6144 So. University avė., 
turi švariai įrengtų “rooming- 
house”. Nuomuoja kambarius. 
Jų telefonas yra Plaza 4294.

Sam Parėdnis, 5959 So. Ra- 
cine ave„ yra taverno savinin
kas. Drg. Parėdnienė pagami
na skanių užkandžių. Jie daro 
gerų biznį tarp svetimtaučių. 
Pp. Parėdniai yra seni naujie- 
niečiai. Pirmiau gyveno Zeig- 
ler, I|L Dirbo anglių asyklose, 
bet kuomet mainierių unija 
skilo, tai Parėdnis a-.* palaikę 
progresyvių mairiierių unijos 
pusę/ neteko darbo kasyklose 
ir turėjo apleisti Zeiglerį. Iš
auklėjo vienturtį sūnų, Vin
centų, kuris mokslų universi
tete ėjo Carbondale, III. Ruvo 
atsižymėjęs mokinys,- taipgi 
geras bolės lošėjas. Vincas 
užbaigęs mokslų atvažiavo į 
Chicągų, pas tėvelius ir dabar 
turi pastovų darbą labdarybės 
(welfare) departamente.

Sam. Parėdnis ir F. Lukas 
atostogas praleisti važiuoja į 
Zeiglerį, nori aplankyti savo 
sesutę ir kitus draugus bei pa
žįstamus, taipgi dalyvauti S, 
L. A, 12-to apskričio piknike, 
kuris įvyks Darbo Dienoj 
Summit Grove darže, tarpe W. 
Franfort ir Johnston City, III. 
(State kelias No. 13).

čia turiu priminti, kad S. 
Parėdnis buvo SLA. 12-to aps
kričio įkurėjas-organizatorius, 
20 metų atgal, ir daug pasi
darbavo SLA kuopose. Buvo 
ir SLA. 12-to apskričio sek
retorium per ilgus metus*

Jeigu kurie norėtų važiuoti 
į Zeiglerį—West Frankfort ar 
Johnston 
tri jiems, 
telefonu,

Linkiu

Sally Sanciulis prenumera* 
yo “Naujienas” į, Lietuvą, sa? 
vo broliui, Povilui Tamošių^ 
fiui. Ji savo brolio Povilo lai
bai išsiilgusi ir norėtų, su juo 
susitikti, bet dabar tai negalė* 
dama padaryti jam siunčia 
^Nau jenas,.”

Mike Sarvilas atsinaujino 
“Naujienas”. Jį ir vėl jos lan- 
kys per visus metus, Širdingai 
dėkui.

Jonas Draugelis ir Mike Pa
perą savininkai alinės 1701 
Crawford avė., atsinaujino 
"Naujienas”, Jie užlaiko ir 
lunchruimį, Agnės Popera pa
tyrusi virėja. Jos skanų mais
tą kartą valgęs nepamirši 1

Viktoras Mazurkevič, savi
ninkas užeigos, 4254 So. Oak- 
land avė., atsinaujino “Nau
jienas”. šiuo pranešu visiems, 
kad Viktoras dabar yra mano 
talkos narys, tat talkininkai 
nepamirškite jį aplankyti, jis 
jus mandagiai sutiks 
dingai aptarnaus.

—b—
L. J. Poškus, mano 

bendradarbis, nuvyko
kakee pas Alex Roką. Jisai 
prisiminė apie mane ir “Nau
jienų Kontestą” ir nieko ne
laukdamas prašė, kad “N.” 
butų atnaujintos. Užtai p. 
Poškui ir p. Rokui širdingai 
dėkui.

jienas” visiems metams. Pei
sai yra labai draugiški žmo
nės ir seni naujienieČiai. Pei
są eina pareigas tvarkytojo 
reformistų įstaigos. 'Peikai au
gina gražią dukrelę Syviją, 
devynerių ir pusės metų, kuri 
mokinasi Steponavičių muzi
kos studijoj piano skambinti. 
Jau gana sėkmingai gali pas
kambinti ir gana sunkius ku
rinius. Paklausus ar ji mano 
būti garsi pianistė kaip kad 
Paderewskis buvo? Ji atsakė, 
kad jos mokytojas jai sakė, 
jeigu ji zsunkiai dirbs, tai gali 
būti garsi. Bet Sylvija nevien 
nori būti pianistė, bet svarbiau 
šią, tai mūviu aktorė, kaip ir 
daug kitų jaunuolių. Viskas 
galima atsiekti, turint talentą 
ir pasiryžimą dirbti.

Visiems čia paminėtiems as
menims tariu širdingą ačiū už 
suteiktą man paramą.

Draugiškai, P. Galskis, 
2640 No. St. Louis Avė.

Chicago, III.

ir šir-

talkos 
į Kan-

City, tai yra vietos 
Pašaukite F. Lukas 
Normai 8225. 
smagios kelionės.

—J. H. Alikonis\.

Mano Talka
Connie ir Ralph Budrikai, 

savininkai valgyklos, 3322 W. 
47th St., prenumeravo “Nau* 
jienas”. Jie Čia biznį tik da« 
bar* atsidarė, bet tokį pat biz
nį pirmįaus turėjo adresu 
4070 Archer. Jų klijentams ir 
užeigos lankytojams pranešu, 
kad pp. Budrikai jus širdin
gai sutiks ir mandagiai aptar
naus skaniu maistu ir gerais 
gėrimais, •

Stepas Bražinskas 5r Ant 
Lubis, tavern savininkai, 5906 
So. Weitfworth ąvęM atataflU* 
jino “Naujienas”. Stepas Bra
žinskas Beniaus turėjo tavern 
biznį Bridgeporto kolonijoje,

CLASSIFIED ADS
PERSONAL BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos

Nuo Kontestantes 
V. Faizienės

—Ona Dovgin, *' 
6108 So. State St. 
Tel. Ęnglewood 6530.

Mano Reikėjai
1 ! V.

Anton Jokantas, 3934 South 
Rockwell st, atsinaujino Nau
jienas visiems| metams. Anta
nas ir AntahlifkįJokantai seni 
biznieriai BrightOp. Parke už
laiko tavern, labai draugiški 
žmonės ir gęr^ rėmėjai “Nau
jienų”. Kėlėjuapmetu atgal An
tanas Jokahtfts dalyvavo “Nau
jienų” konteste ir turėjo ge
ras pasekmes, > 

’ —o—
- Julia Lipskis, 3838 Wfcst 

Grand avenue, atsinaujino 
“Naujienas”. Lipskiai ir Wal- 
ter Petrošius užlaiko bendrai 
tavern. Nors čia arti lietuvių 
nėra daug, betx jų' biznis gerai 
gyvuoja, nes daug kitataučių 
užeina.

—*0--
Jonas Grigaitis, 3800 Armi- 

tage avė., atsinaujino “Nau
jienas” vieniems metams. Jo
nas Grigaitis labai plačiai ži
nomas biznierius. Jis užlaiko 
salę sueigoms ir vakarams, 
kur keletas lietuvių draugijų 
laiko susirinkimus. Daug ir ki
tataučių koncentruojasi šioj 
vietoj. John Grigaitis yra pa
žangus lietuvis ir moka orien
tuotis su visais žmonėmis, ku
rie turi kokius nors reikalus 
su juo. Jis yra senas Naujie- 
nietis per daug metų.

o—
Alex Kvedaras, 4323 S. Saw- 

yer avenue, atsinaujino Nau
jienas metams. A. Kvedaras 
yra geras rėmėjas “Naujienų”. 

—o—
Jonas žurkauskas, 1957 W. 

23rd st„ atsinaujino “Naujie
nas” pusei metų. Jonas Žur
kauskas yra senas pasekmin
gas biznierius grosernes ir hu- 
čČrnės biznyje. Jis yra pilnai 
tinkamas tam biznui. J. žur
kauskas priklauso prie kelių 
vietinių draugijų ir yra gaua 
veiklus žmogus.

Leo GetąUtas, 1836 So. Hals- 
ted st„ užsirašė Naujienas, Jo 
neseniai įėjo į biznį muzikališ- 
kų instrumentų. Yra ekspertas 
taisyme musialių instrumentų, 

—o—
Peter Peika, 1227 Indepen- 

dence Blvd., o atnaujino “Nau-

PAIEŠKAU BROLIO KLEMEN
SO ČEKAIČIO iš Sasnavos parapi
jos, Barsukinės kaimo, Marijampo
lės apskričio. 1925 metais išvažia
vo į Canadą ir nuo to laiko nieko 
apie jį negirdėjau. Jis pats ar kas 
kitas malonės man pranešti. Elz
bietą čekaičiutė-Alikonienė, 324 S. 
Sacramento Blvd., Chicago, III.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠA
PĄ, geras biznis, 814 West Gar- 
field Boulevard.

PARDAVIMUI LUNCH ROOM— 
6 metai tas pats savininkas. Biznis 
eina gerai. Pamatykite 334 So. 
Western Avenue.

SilUATioN WANTEb 
Ieško Darbo

APYSENIS ŽMOGUS ieško dar 
bo pęie namų už pragyvenimą.

JUOZAS CESNA, 
2635 W. 42nd St. 1-mos lubos 

iš užpakalio.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį, gera vieta, su 
license. 1705 So. Michigan Avenue.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

ŠILKINIŲ BLIUSKŲ operatorių, 
patyrusių prie single W & C ma
sinos. Ketvirtas aukštas.
ELKINS NAMUFACTURING CO., 

306 West Jackson Boulevard,

REIKALINGA MOTERIS, dirbti 
kuknioje, taverne ir pagelbėti už 
baro, Nesenesnė kaip 38 metų.

6500 So. State Street.

RĘIKĄLINGA PATYRUSI vei- 
terka. Kreipkitės 2404 W. 16th St.

KKAL ESTATfe 1OR SALĖ ’ 
Namai-žemė Pardavimui 

INVESTORIŲ DĖMESIUI
4 aukštų namas, 4 ofisai, 4 krau

tuvės, 3 šokių halės ir 3 lodge ha
lės. Metinės pajamos $7,000. NesiV- 
mokėtų taksų $16,000. Kaina tiktai 
$9,000. Išimtinai puikus investmen- 
tas.

18 apartmentų namas Albany 
Parke 3 ir 4 kambarių apartmen- 
tai tik 2 metų senumo. Pajamų 
$9200. Kaina $36,000. -

H. CANTIN & COMPANY
10 N. Clark Street 

Dearborn 1540

Dėkoju savo rėmėjams, kad 
pagelbėjo man palipėti aukš
tyn kopėčiomis, ir tikiu, kad 
už kelių savaičių pralenksiu 
Joe Woski. Tik palauk, vyre
li, tuojau aš busiu aukščiau.

Mano rėmėjai, P. Chivai, 
56381/^ So. Michigan, yra ma
lonus žmonės. Augina du gra
žius sūnūs. Turi nuosavą dvie
jų flatų namą Marųuette Par* 
ke, 6111 So. Albany.

P. Bartkai, 1907 S. Cicero 
avė. irgi yra malonus žmonės. 
Jie išaugino gražių dukrelę, 
kuri yra ištekėjusi už daktaro 
J. G. Stone.

P. Ramašauskai, 1218 Inde- 
pendence Blvd., turi du gra
žius sūnūs. Pažinau P. Rama
nauskienę kai ji buvo dar ne
vedus. jJi buvo visų gerbiama 
mergina, ir dabar yra puik i ir 
pavyzdinga’ moteris. 7 Tėmykit, 
vaikinai, gerų, dorų merginų 
bus tokia ir moteris.

P. Grakauskai 3939 N. Chri- 
stiana avė., yra progresyviai 
žmonės, Priklauso prie daug 
organizacijų ir daug darbuo
jasi progresyviškam judėji
me. Jie turi nuosavų namų, 
gražus viduj ir gražus iš lau
ko, graži žoliukė, gėlės, krū
mai. —V. Daiza,

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui, patyrusi prie kūdi
kių, nėra skalbimo, būti. ROSEN- 
BERG, 4227 West Congress St.

REIKALINGA. MOTERIS viduti
nio amžiaus, kad butų biznierka, 
turėtų namą ar farmą, ir mylėtų 
šeimyninį gyvenimą. Esu vaikinas, 
turiu gerą apmokamą darbą. My
lėčiau susipažinti per laišką. Rašy
kite 1739 So. Halsted St. Box 1032.

furnish^d rooms—To rent
 Gyvenu 

RENDAI GYVENIMUI KAMBA
RIAI 437 E. 60th St. prieš parką, 
geras L įr gatvekarių susisiekimas. 
Su virtuvėlėmis pigiai kaip $4.00 
savaitei. Mokėk už dvi savaite ir 
gauk vieną dykai. Miegami kamba
riai pigus kaip $3.00 savaitėje, šva
rus, gerai užlaikomas namas. Agen
tas vietoje.

DYKAI KNYGELĖ
Turiny vietos aprašymai ir virš 
500 namų kainų: 2 flatų ir 3 flatų— 

PARDAVIMUI SOUTH SIDĖJ
Maži įmokėjimai, lengvus terminai. 
Rašyti arba kreiptis į ofisą kainų 
sąrašui gauti šiandien.

William Fleck & Co. 
1135 E. 82 St.

Tel. Regent 6550

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys vaikinui prie dviejų žmonių 
—pigiai. 3438 So. Emerald Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai /,

RENDON 4 KAMBARIŲ FLE- 
TAS, visi patogumai. Pečiais šil
domas. 946 West 31st Place.

LIETUVIAI, KURIE 
TURITE $10,000

CASH
investavę į Šį namą, galėsite pra
gyventi be darbo. Šis pardavimas 
yra Bondholderių. Turi būti tuoj 
parduotas , už mažiau kaip pusę 
kainos, kiek dabar kainuotų pasta
tysi. Namas moderniškas, 12 metų 
senumo, South East kampas—68th 
ir Western Avenue, ant dviejų lo
tų. Tuoj mano pravesti bulvarą į 
vieną pusę į 68-tą gatvę. Namas 10 
flatų, po penkius kambarius, 3 Sto
rai—drugstoris, finansinė įstaiga ir 
barbet- shop. Rendos neša dabar 
$550 į mėnesį. Pavasarį bus dau
giau. Kaina tik dabar $28,500, jei 
kam reikės morgičiaus, galėsime 
padaryti ant 10 metų. Matykite—

Iš Waukegan, 
Nuo Mačiulio

(Tęsinys)

Anton Keptur, 1722 
Avenue, North Chicago, III., 
labai mėgsta žuvauti. Kai turi 
valandą liuoso laiko, tai tuo* 
jaus ir važiuoja į ežerą arba 
į upę. O kai gauna vakacijas, 
tai dumia į northus moskių 
gaudyti.

Jonas Skruzdis, 715 8th St., 
Waukegan, III., yra savininkas 
8th Street Tavern. Nuėjau at
naujinti “Naujienas”. Radau 
nusiminusį. Sakau, ką tu čia ru
pinės apie praeitį, žiūrėk kas 
yra jūsų “Naujienos” jau pasi
baigė. Sako, še penkinę ir te
gul vėl eina per metus.

Adolpas Srednickis, 834 Le- 
nex Avė., Waukegan, III., yra 
rimtas žmogus, turi savo gražų 
namą ir myli apšvietą ir lai
kraščius, kuriuos visuomet 
skaito, o “Naujienas” tai kas
dien.

Chas. Ambrose, 845 Lincoln 
avė., Waukegan, netingi dar
buotis draugijoms, nes dabar
tiniu laiku užima dviejose 
draugijose valdybos vietos, 
šeimyna jau išauginta, tad da
bar gali laisviau gyventi. Tu
ri savo namą.

Mačiulis, Waukeganl 
(Bus daugiau)

Park

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

Čeverykų Specialistas
35 metų patyrimo.

Dirbam naujus, taisom senus, gerai 
ir pigiai: Padai ir kulnys vyrams 
.90c. Moterims—50c. ir aukščiau.

3451 SO. WALLACE ST.

RENDAĮ OFISAS iš advokato 
Kai suito—tinkamas dentistui ar
ba gydytojui. Atsišaukti 6322 So. 
Western Avė. nuo 6 iki 8 vakare.

Subatoj nuo 12 iki 6 vakare.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įt^sai Pard^y^

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

NAMON FINANCE Co.
6755 S. Western Avė.

CHICAGO, ILL.
Tel. GROVEHILL 1038.

Ofiso valandos nuo 10 iki 6. šeš
tadienį iki pirmos valandos popiet. 

Sekmadieniais—uždaryta.

20 GESINIŲ PEČIŲ parsiduoda 
visai pigiai. Arthur Stanionis, 323 
So. Crawford. Nevada 8856.

SUSIRINKIMAI
—i——■ ■     

BARGENAS
11 kambarių plytinis namas, mo

dernas, karšto vandens šildymas, 
3% vanų, lotas 34x128, prie Lake 
Michigan ir gražaus parko, geras 
namas ir pajamų darymo vieta, 
kainavo $15,000. Parduos 
kad likviduoti nuosavybę.
$3,000, prieinami terminai. Kreip
tis 3244 So. Lakepark Avė. Calu- 
met 6779.

pigiai, 
Kaina

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO mėnesi
nis susirinkimas įvyks rugpiučio 
27 d, Hollywood Inn. svet. 2417 W. 
43rd St. I vai. popiet. Malonėkite 
laiku pribūti, nes bus renkami 
darbininkai, ateinančiam žagarie- 
čių piknikui, kuris įvyks rugsėjo 3 
dieną. —J. Keturakis, rast.

C. L. VYRŲ CHORAS dainuos 
“Naujos Gadynės” FIELD DAY 
piknike, kuris įvyks sekmadienį, 
rugpiučio 27 d. Liberty Grove. Visi 
choro' nariai privalo atvykti.

— Valdyba.

Visiems

Healthy Food • 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

BRIDGEPORT.
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinės — ponios Juli
jos Adačkus. Ji yra gerai pa
tyrusi virėja ir, todėl, ji jus 
pavaišins su škaniais lietuviš
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE" 
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

NAMAS SU TAVERNŲ pilnai 
įrengtu, geros pajamos. Namą par
duos. 7006 So. Ashland Avė,

MARQUETTE PARKE aht Wašh- 
tenaw netoli 71-mos 2 flatų mūri
nis. namas po 6 kambarius. Visi 
vėliausios mados įtaisymai, 2 karų 
mūrinis garažas. Kaina $8900. Ma
žas įmokėjimas. Savininkas mai
nys ant senesnio namo. Priims lo
tus į mainus. Kas ką turite mainy
ti. Kreipkitės pas G. P. SUROMS- 
KIS, 6816 So. Westęrn. Tel. Grove- 
hill 0306. Vakarai/ Prospect 0176.

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

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

SKAITYKITE kas diena Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.

VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami ąrba at
vėpdami:

CANaI 8500
"NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.
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VĖL ATSINAUJINO ARMOUR KOVA SU 
CIO. SKERDYKLŲ UNIJA

Streikas Vyksta Dviejose Valstijose
Vakar Chicagoj atsinaujino 

Armour bendrovės kova su C. 
I.O. skerdyklų unija, Packing- 
liouse Workers Organizing 
Committee. Tuo pačiu laiku pa
aiškėjo, kad du dideli skerdyk
lų streikai vyksta Fargo, North 
Dakota Armour dirbtuvėj, ir 
Morrell and Co., skredyklose. 
Ottumwoj, Iowa.

Chicagoj nesusipratimas kilo, 
kai bendrovė nutarė pagreitin
ti darbo tempą tose sekcijose, 
kur galvijai yra skerdžiami. 
Pirmiausia kiaulių skerdėjai už
protestavo ir sustojo dirbti. Jų 
pavyzdžiu pasekė avių ir jaučių 
skerdėjai—ir visas darbas dirb
tuvėje sustojo.

Dirbtuvės superintendentas 
W. S. Renfro sutiko priimti uni
jos delegaciją konferencijai pie
tų metu, ir darbininkai grįžo 
prie darbo. Bet konferencija ne
davė rezultatų.

Delegacija pareikalavo, kad

Policija Bando 
Išrišti “Misterijų 
Misteriją”

Nei Uoslės Negelbsti
Chicagos policija bando išriš

ti misteriją kokios dar nebuvo 
Chicagos istorijoje.

Jeigu pastebėsit, kad jūsų a- 
pylinkės policistas vaikšto iškė
lęs nosį į viršų, lyg bandydamas 
ką tai suuosti, nemanykite, kad 
jam negera galvoj pasidarė. Ji
sai veikiausia bando tą misteri
ją išrišti.

Dalykas štai kame. Kakar 
anksti rytą iš vidurmiesčio kas 
tai nuvažiavo su miestui pri
klausančiu troku, kuriame bu
vo šeši tonai išmatų, surankio
tų nakties laiku iš vidurmiesčio 
įstaigų.

Rodos, troką su tokiu krovi
niu busų lengva suuosti, vienok 
vakar policistai negalėjo susek
ti jo nei ženklo.

Trokas buvo pastatytas ieloj, 
prie 118 N. Dearborn Street, ir 
iš ten dingo. Vienas praeivis pa
sakojo, jog matė kaip trokan 
įlipo apygirtis, frakuotas vyriš
kis su dviejomis merginomis— 
ir spėja, kad jie tur būt su juo 
ir nuvažiavo. Kur, uoslės dar 
nežino.

Taigi, kol kas troko ir šešių 
tonų išmatų dingimas palieka 
labai didele, kad ir nelabai ge
rai kvepiančia, misterija.

Apkaltino Mieli.
Lietuvį Neatsargiu
Važiavimu

Nelaimėj Sužeidė Keturis 
žmones

Prie Madison ir Clark gatvių 
vakar po pietų įvyko dviejų au
tomobilių nelaimė, kurioje ke
turi žmonės buvo sunkokai su
žeisti. Vienas vairuotojų, lietu
vis John Manikas, iš Lansing, 
Michigan, buvo apkaltintas ne
atsargiu važiavimu.

Jisai buk įvažiavo į automo
bilį, kurį vairavo majoras A. 
Riddle, prezidentas Monark Mo
tor Freight System, 2299 Lum- 
ber sttreet.

Riddle, ir jo du bendrakelei
viai buvo sužeisti. Taipgi žaiz
das panešė ir 21 metų Frank 
Rubes, nuo 3043 W. 39th Place, 
kuris važiavo kartu su Maniku.

Visi keturi sužeistieji buvo 
nugabenti Henrotin ligoninėn. 
Manikas išliko sveikas. Jisai y- 
ra 21 metų amžiaus ir gyvena 
adresu 1519 Vermont st., Lan-

darbo tempas butų palėtintas, 
arba bendrovė paskirtų skendi
mui daugiau darbininkų. Ren
fro abu reikalavimus atmetė. 
Tada unijos vadovybė sušaukė 
strategijos komiteto susirinki
mą. Jis turėjo įvykti vakar va
kare, unijos salėj, prie 48th ir 
Marshfield avenue. Ką komite
tas nutarė, šią žinią rašant, ne- v • •zmia.

Chicagoj tarp C.I.O. vadų ir 
Armour bendrovės neva eina 
taikos derybos dėl sutarties pa
sirašymo. Bet žinios apie tai ne
pamatuotos. Vykstą nesurišti, 
atskiri pasikalbėjimai tuo rei
kalu, bet derybų dar nėra.

Fargo, North Dakotos Ar
mour dirbtuvėj streikuoja 600 
darbininkų. Streikas kilo, kai 
bendrovė pašalino iš darbo ke
lis unijistus.

Streikas prieš Morrell bendro
vę irgi kilo protesttui prieš uni- 
jistų šalinimą iš darbo. Ten 
streikuoja, 24,000 darbininkų.

Atlankė “Naujienas”
Svečiai iš Benton, Illinois.

A. Paulavičius su • žmona, 
duktere ir žentu atlankė “Nau
jienas” trumpam laikui ir pa
pasakojo daug įspūdžių iš sa
vo kelionės. Jie praleido ato
stogas Michigan fanuose. A. 
Paulauskas yra sekretorius S. 
L. A. Benton, III. kuopos, taip
gi “Naujienų” kontestantas. 
Benton. III. užlaiko grosernę 
jau per daug metų ir yra ge
ras veikėjas tarpe lietuvių.

Pirkite savo apielinKės
* krautuvėse

NAUJtENŲ-ACME Telephoto
NEW YORK. — Lou Ambers (po dešinei), kuris iš 

Henry Armstrongo laimėjo lengvojo svorio pasaulio 
bokso čempionatą.

v ‘ ' !’ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Joachim, von; Ribbentrop, vokiečių užsienių reikalų 

ministras, kuris nuskrido į Maskvą ; ir pasirašė su 
ševikais nepuolimo sutartį.

r/aujlenų-Acme Telephoto
WASHINGTON, IA.— Dan Radda (po kairei), kuris laimėjo korrių čempionatą. Jis; užaugino komo

Paskutinė Vasaros
Pasilinksminimo ir
Dainų šventė
Dainuos net keturi chorai.

Seni ir jauni, visi renkitės 
sekantį sekmadienį, rugpiučio 
27 d* į LDD. 4-tos kuopos 
pikniką vadinamą Field Day, 
kuris įvyks jums žinomam 
gražiam darže Liberty Grove, 
Willow Springs, III.

Šiam piknike bus išdalinta 
didelės dovanos, vertės net ke
lių šimtų dolerių tiems asme
nims, kurie turės giliuką. Bus 
puiki muzikos ir dainų pro
grama, kurią išpilnys net ke- 
turi_ vietos žymiausi chorai. 
Bus trys kalbėtojai, kurie nu
pieš šių dienų pasaulio padėtį 
ir nurodys uždavinius tvirtes- 
niaih, riau'd i ilgesniam darbui 
tarp lietuvių jaunimo ir seni
mo.

Kalbės Dr. P. Grigaitis.
Dienos programas pats už 

save kalba ir šaukia visus į 
Field Day pikniką pasiklausy
ti: Naujos Gadynės choro. 
Jaunuolio Geo. Šatas kalbos. 
Garsaus

Taipgi 
“Naujos 
Strazdo.

Pirmyn Choro, etc.
išgirsite kalbą svečio 
Gadynės” adm. S.

Dainuos Chicagos 
Vyrų Choras. Kalbės

“Naujienų” redaktorius Dr. 
P. Grigaitis. Dainuos Birutės 
Choras.

Ma?au, kad platesni komen
tarai apie dainos iškilmes, 
smagumus ir malonumą bus 
nereikalinga sakyti.. Programo 
dalyvių sąstatas pilnai pasako 
jums kiek daug malonumo ir 
linksmybių bus tariamam 
FIELD DAY piknike, rugp. 
27 dieną. —K. I.

Kalbės Apie Europos Nudilre Plieno 
Liepyklos 
Darbininką

I Rado Kūną Prerėse
Prerėse prie 94th ir Escana- 

ba gatvių vakar buvo atrastas 
kūnas plieno darbininko, Char
les M. Stockinger, nuo 819 E. 
105th st., East Chicago.

Nugaroj, kakle ir veide buvo 
kelios gilios peilio žaizdos. Po
licija spėja, kad nežinomi pik
tadariai jį nUdurė automobilyj 
ir paskui jo kūną išmetė į pre- 
res.

>i • , .i

Stockinger buvo apie 40 me
tų amžiaus ir dirbo už moulderį 
Republic Steel bendrovėj. Jis 
buvo persiskyręs su šeimyna.

t
■ w

Dr. P. Grigaitis.
,’r .

“Naujienų” ; redaktorius sek
madienį pasakys reikšmingą 
kalbą

bai įdomi, 
lietuviams.

kalbą “Naujos? Gadynės” 
“Field Day” piknike, kuris 
įvyksta Liberty;;Dėrže. Aky- 
vaizdoj kritiškos padėties Eu
ropoj. Dr. Grigaitis • pašvęs 
kalbą aiškinimui- kokia ateitis 
laukia Europos žmohių ir ką 
dabartiniai įvykiai lemia. Ar 
įvyks karas, ar bus naujas 
Muenchenas—-ir kokią rolę ar 
vienam ir antram atvėjyj su
vaidins šoviettj; Rusija,- kuri 
vakar pasirašė nepuolimo su
tartį su Vokietija?

Dr. Grigaičio. kalba bus Lv 
aktuali ir svarbi

. —D.

Reikalauja 
Legislaturos 
Sesijos

City Club of ChicagoCity Club of Chicago vakar 
kreipėsi į gubernatorių Hor- 
herį su dar vienu reikalavimu 
sušaukti .specialę legislaturos 
sesią pašalpos reikalų sutvar-

Organizacija nurodė guber
natoriui, kad pašalpų finansi
nę krizę galima sutvarkyti pa
skiriant daugiau “sales tax” 
pinigų' šelpimo reikalams. Iš 
tų taksų pašalpai dabar eina 
vierias trečdalis, o visi kiti pi
nigai sunaudojami bėgantiems 
ir spėcialiams reikalams.

Chicagos bedarbiai dabar 
gauna nepilnai 2-3 normalės 
pašalpos, o daugumas jų ha-

bol-

Pienas Bedarbiams 
5 Centai už Kvortą •

Jungtinių Valstijų ūkio de
partamentas skelbia, kad Chi
cagoj žada pardavinėti nupi
gintą pieną bedarbiams. De
partamentas -kiekvieną dieną 
parūpins .50,000 kvortų pieno 
ir jį parduos po 5 centus už 
kvortą.

Jums Lietuviškai 
Paaiškins

Ar norite žinoti kodėl jūsų 
real-estate taksų sąskaita tokia 
didelė ir angliški paaiškinimai 
sąskaitoj neaiškus?
Nueikit į taksų biuro raštinę 

miesto rotušėje ir jūsų klausi
mus išaiškins lietuviškai. Iždo 
viršininkas Jon Toman įsteigė 
ten vertėjų biurą, kuris teiks 
patarnavimą žmonėms, negalin
tiems susikalbėti angliškai.

Harvey, III.
Lietuvių Piknikas

Rengia SLA 289 kuopa

HARVEY, ILL. SLA 28-tos 
kuopos piknikas įvyksta 27 d. 
rugpiučio-Aug. T. C. Stodd 
ukėj, 154 St. ir Kcdzie -avė. 
Visų kuopos narių pareiga da
lyvauti parengime ir paremti 
savo kuopą. Tai yra musų už
duotis.

Taip pat kviečiam visus 
Harvey lietuvius dalyvauti mi
nėtame piknike ir smagiai 
laiką praleisti tyrame ore. Tu
rėsime ir muzikantų ir kurie 
norės, galės gerai pasišokti. 
Taip pat bus gardžių gėrimų 
ir užkandžių. Taipgi bukite vi
si, nes jau piknikų sezonas 
baigiasi ir vėl turėsime būti 
namie.

Kuopos Susirinkimas
Kuopos susirinkimas įvyks 7 
dieną rugsėjo-Sept. pas J. Bei- 
nor, 564 East 155th si., Harvey, 
III. Pradžia 7 vai. vakaro. Ma
lonėkite skaitlingai susirinkti.

Pasarga: Važiuoti į pikni
ką reikia sekamu keliu: 159 
st. iki Kedzie avė., ir į šiaurę 
arba 147 keliu iki Kedzie ir į 
pietus. Ten rasit pikniką.

—Valdyba.

Greitai Jau 
Ruduo Atvyks, 
Linksmybės Išnyks

Bet pakol dar atvyks, Jo
niškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Kliubas rengia savo pas
kutinę šių metų gegužinę (pik
niką), sekmadienį, rugpiučio 
27 d., Jos. SpaiČio darže, prieš 
O’Henry Park, Willow Springs 
III. Pradžia 11 vai. ryto. Įžan
ga nemokama.

Rengimo komisija, būtent: 
pirm. Jonas Jonkus, v.-pirm. 
Viktoras Kazimieraitis ir biz
nierius Walteris Buknius, iš
sijuosę dirba, kad viskas tin
kamai butų prirengta atvyku
sių gegužinėn svečių priėmi
mui—palinksminimui. Gi jau
nasis Balakas savo orkestrą 
treniruoja naujiems ir seniems 
šokiams: kaip tai: klumpako
jis, suktinis, kepurinė, “beer 
barrel polka”, kadrilis ir tan
go-

Joniškiečių piknikai visuo
met esti linksmi, gi šitas bus 
iš visų linksmiausias. —Dėdė.

Kas norit važiuoti 
medžioti j Kanadą

Esame tris dabar, trūksta 
ketvirto. Medžiosim briedžius 
ir meškas. Išvyks apie Sept. 
10 d. Dėl platesnių informaci
jų kreipkitės pas:

Jos. M. Ažukas,
3301 SoJLituanica Avė.

Tel. Yards 1215

VAKAR 
(HlCA(il).l

• St. Francis ligoninėj, Evan- 
stone, pašaukė policijos depar
tamentą. “Kas tai slankioja pa
sieniais” pasiskundė ligoninės 
telefonistė. Atskubėjo du poli
cistai “piktadarį” suimti, ir, iš- 
tikro, atrado jį beveikščiojantį 
po ligoninės daržą. “Pasiduok, 
nes šausim”, jie sušuko ir “pik
tadarį” suėmė. Pasirodė, kad 
tai buvo policistų draugas, taip
gi policistas, Arnold Baltzersen. 
Jo žmona ligoninėj laukė kūdi
kio. Kadangi jo nervai perdaug 
šokinėjo, tai Baltzersen išėjo o- 
ran “atgauti žadą”.
• Mrs. Christine Koukouteis, 
nuo 332 S. Leavitt Street, ne
pasitikėjo bankais. Ištraukė vi
sus pinigus $560, ir nešiojosi 
juos savo ridikiulyj. Vakar, prie 
2158 W. Adams, trys jaunuo
liai ją užpuolė ir didikiulį pa
sivogė. Jame buvo nevien pini
gai, bet ir $50 žiedas.
• Miškų prezerve, prie 68th ir 
Brandon gatvių praeiviai rado 
pakaruoklį. Iš dokumentų savi
žudžio rūbuose pasirodė, kad 
tai buvo Stuart S. Power, nuo 
2232 Oak Park avenue, Berwyn. 
Jisai buvo 60 metų amžiaus. 
Policija dabar ieško giminių.
O Išėjęs iš kalėjimo 44 metų 
barringtonietis Frank Bauer 
skubiai apsives. Pasirodo, kad 
žmona kartais labai reikalinga. 
Bauer buvo suimtas už neatsar
gų važiavimą. Teisėjas Persons 
paklausė, ar vedęs? Bauer atsa
kė, kad pakol kas dar ne. “Na 
tai gerai”, tęsė teisėjas, “neturi 
žmonos, nereikia šeimos užlai
kyti, tad gali kalėjime pasėdė
ti, niekam skriaudos nepadary
damas.” Vakar Bauer pradėjo 
15 dienų terminą.

. i J. . ' • »»-• Vakar Chicagon grįžo du e- 
vanstoniečiai, kurie prieš kelias 
dienas paklydo Minnesotos val
stijos šiaurės giriose. Jie klai
džiojo per 48 valandas iki at
rado “civilizaciją”. Jie yra Dr. 
Arthur H. Curtis ir jo giminai
tė, Mrs. Floy Watrous.
• Chicago upėj, prie Clifton 
gatvės prigėrė 16 metų berniu
kas, Howard Richardson, nuo 
2622 N. Ha’sted Street. Atsisto
jęs laive, jisai prarado lygsva
rą ir įkrito į vandenį.
• Wilmette krantų apsaugos 
policija išgelbėjo nuo mirties 
Michigano ežere keturis jaunus 
žmones. Visi keturi vos nepri
gėrė, kai smarkus vėjas apvertė 
jų burinį laivelį.
• Town Hali ir Summerdale 
apylinkių piliečiams pradėjus 
skųstis, kad alinės pardavinėja 
gėrimus nepilnamečiams, vietos 
policija pradėjo nusikaltėlių ty
koti. Meras Kelly perspėjo alu- 
dininkus, kad už tokį prasižen
gimą atims leidimus nuo visų 
aludininkų, nežiūrint kas jie bu
tų ir kokią protekciją turėlų.
• Felony teisman vakar atve
dė 32 metų detroitietį Cecil Car- 
ter. Jisai pasivogė $24 nuo pa
tarnautojo gasolino stotyj prie 
834 Washington bulvaro. Car- 
ter aiškinosi, kad jisai pasigėrė 
ir papildė apiplėšimą nežinoda
mas ką daro. Teisėjas patikėjo 
ir jį nuo bausmės paliuosavo. 
Carter išsėdėjo kalėjime tris 
dienas laukdamas teismo.

Žvingiškių pikniko e 
trokas

Žalkaus trokas išvažiuos iš 
Ciceros ųuo Liberty Salės 
11:00 vai., ryto. 'Pasieks Cicero 
ir Archer gaL, 11:30 vai. Iš čia 
išvažiuos 12 vai. ir pasieks 63 
gatvę ir Cicero avė., 12:15 vai. 
popiet. Nuo 63-Čios išvažiuos 
12:45 popiet. Round-trip kaina 
ypatai 30c.

(Skelb.)singe. (kukuruzo) stiebą 23 pėdų 10 colių.




