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Mietija nutraukė telefonu irteleg. susisėkimą
VOKIEČIU PREKYBOS LAIVAMS ĮSAKYTA 

GRĮŽTI Į VOKIETIJOS UOSTUS
Varšuvoje kasamos tranšėjos

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 25 — Normalus susi
siekimas su New Yorku, Londonu, Dancigu, Paryžium, 
Brusselsu, Cophenhagenu ir Zurichu penktadienio vaka
re tapo nutrauktas. Atrodo, susisiekimas nutrauktas ir 
su kitais svetimų šalių centrais.

[Šitas pranešimas iš Berly
no pasiekė Paryžių privatinė
mis susisiekimo priemonėmis.]

Hitleris penktadienį popiet 
priėmė britų, francuzų, italų ir 
japonų ambasadorius. Jisai pa
sakęs jiems, kad vokiečių kan
trybė ičsisėmusi. Greitai po to 
komercinės susisiekimo linijos 
paliovė operavusios. Laukiama 
svarbių įvykių.

Vokietijoj paskelbtas vyriau
sybės įsakymas visiems komer-

ciniams laivams pasilikti uos
tuose, o tiems laivams, kurie 
yra kelionėje, įsakyta tuojau 
grįžti į Vokietijos uostus.

Savanoriai kasa Varšuvoje 
tranšėjas.

Britų ambasadorius Berly
nui, Sir Neville Henderson, 
šeštadienį lekia j Londoną pa
daryti pranešimą Chamberlai- 
nui apie pasikalbėjimą su Hit
leriu.

HITLERIS DAVĘS LENKIJAI DAR 
VIENA DIENĄ

LAUKIA LENKŲ KAPITULIAVIMO

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 25 — Aukštuose nacių 
rateliuose penktadienį kalbėta, 
kad Vokietijos vyriausybė at
mes prez. Roosevelto atsišau
kimą, raginantį lenkus ir vo
kiečius-taikytis. ‘‘

Berlyne paplito gandai,, jogei 
sovietų Rusija daro spaudimą

į lenkus, ragindama išpildyti 
Hitlerio reikalavimus ir pasi
duoti Vokietijai be karo.

Hitleris todėl atidėjęs karo 
akciją prieš lenkus bent vienai 
dienai. Jis laukiąs, kad paskuti
nę valandą taip Lenkija, kaip-in 
jos talkininkės Britanija ir 
Francuzija kapituliuos. .

PREZ. ROOSEVELTAS ATSIŠAUKĖ Į 
HITLERĮ IR MOSCICKĮ

WASHINGTON, D. C., rugp. 
25 — Ketvirtadienio vakare 
prez. Rooseveltas pasiuntė at
sišaukimą Lenkijos preziden
tui Moscickiui ir Vokietijos fiu
reriui Hitleriui, ragindamas 
į uos vengti karo.

Prez. Rooseveltas patarė: 1 
— tiesiogias derybas; 2 — be
šalių arbitraciją, kuria abi ša
lys turėtų pasitikėjimą, ir 3 — 
taikytoją arba tarpininką pa-

tarė pasirinkti iš tradiciniai 
neutralių Europos šalių arba iš 
Amerikos respublikų, kurios 
visos laikosi atokiai nuo Euro
pos politikos.

Prezidento sekretorius, Ste- 
phen Early, penktadienį pa
skelbė, kad nė prez. Roosevel
tas, nė kuris kitas1 J. Valstijų 
valdžios atstovas • 
taikytojus. Taigi 
pasiliks neįveltos 
krizę.

nesisiulys j 
J. Valstijos 
į Europos

VALDŽIA PAĖMĖ FRANCUZIJOS 
ĮMONES

KARIUOMENĖ SIUNČIAMA Į FRONTĄ

PARYŽIUS, Francuzija, rug
piučio 25 — Francuzijos val
džia paėmė savo kontrolėn vi
sas įmones, kurios dirba karo 
reikmenas. Rekvizavo ne tik 
amunicijos, bet visų karo reik
menų išdirbimą.

Generali mobilizacija dar ne
paskelbta. F rancuzai laukia

Vokietiją paskelbiant mobiliza
ciją pirma. Tačiau šimtai tuks- 
tapčįų kareivių siunčiama į 
Magino t liniją ir generalios mo
bilizacijos nepaskelbus.

Bendra nuomonė Francuzi- 
jpje yra, kad mažai vilties be
lieka taiką išgelbėti.

Pabaltijo valstybės ajtduotos Stalinui
LONDONAS, Anglija, rugp. 

25 — Anglijos diplomatai ga
vo tokį pranešimą: atsilyginda
mas Stalinui už pasirašymą su
tarties, Hitleris sutikor pavesti 
Pabaltijo valstybes sovietų Ru
sijos “įtakai”.

Ką Ši “įtaka” žada Pabalti
jo valstybėms — Lietuvai, Lat
vijai, Estijai ir Suomijai? Kąi 
ėjo rusų, francuzų ir britų de
rybos sąjungai sudaryti, tai 
rusai reikalavo pripažinti jiems 
teisę įsimaišyti į bet kurios 
Pabaltijo valstybės vidaus rei-

kalus, jeigu Rusija pasijus ta 
valstybe nepatenkinta.

Francuzija ir Britanija ne
sutiko pripažinti šitokį rusų 
reikalavimą, Hitleris gi sutiko.

Vokiečiai bėga iš 
Palestinos

JERUZALĖ, Palestina, rugp. 
• — Paskutinėmis dienomis25

šimtai vokiečių išvažiavo iš Pa
lestinos. Dar kiti šimtai. ruo
šiasi išvažiuoti.

ŠEIMYNIŠKA LAIMĖ FXTRAEšs^Ok I

'pfAN POV/fpT'

[Piešėjo akims atrodo, kad nacių Vokietijos ii' komu- 
nfstų ftuįijos draugingumo sut^rįiš^į>ag<iWė?^vienoj lovoj 
Staliną ir Hitlerį. Jis šiame paveiksle ir vaizduoja tą 
“šeimynišką laimę”.—Copyright by Chicago Herald and 
Examiner]«

Britai skaito prez 
Roosevelto atsišau

kimą vilties 
spinduliu

LONDONAS, Anglija, rugp. 
25 — Į prez. Roosevelto atsi
šaukimą pašalinti Vokietijos- 
Lenkijos ginčą taikos derybo
mis britai žiurėjo pirmadienį 
kaip į spindulį karo debesiams 
išsklaidinti. Britai reiškė vilti, 
kad gal dar pavyks grūmojan
tį konfliktą pašalinti. Tačiau 
tuo pačiu laiku Britanija nesi
liovė dariusi prisiruošimus 
rui.

Kiti pranešimai sako, 
Britanijos publikoje, britų 
nisterių kabinete ir karo
partamente Vyrauja nuomonė, 
jogei karas yra neišvengiamas 
ir prasidėsiąs į tris dienas.

Dauguma Londono dienraš
čių skiria du-tris puslapius pa
tarimams, ką daryti, jeigu ka
ras kiltų. .

ka-

kad 
mi- 
de-

l

Lenkai abejoja dėl
' ' ‘i supatarimo derėtis 
Hitleriu

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
25 — Gavus prez. Roosevelto 
atsišaukimą, raginantį taikytis 
su Hitleriu derybomis, iš kar
to Lenkijoj pasirodė šitokia 
reakcija: lenkai dėkingi už pa
stangas palaikyti taiką, tačiau 
jie abejoja, ar pastangos duos 
teigiamų rezultatų. Lenkai jau
čia, kad šiuo momentų sėstis 
prie derybų stalo su naciais 
reikštų, jogei jie iš anksto su
tinka išpildyti visus Hitlerio 
reikalavimus.

Rumunijos-Vengri 
jos nepuolimo 
paktas arti

BUCHAREST, Rumunija, rug- 
piučio 25 — Pranešama, Rumu- 
nijos-Vengrijos derybos nepuo
limo paktui paruošti baigia
mos. Pats paktas neužilgo bus 
galima pasirašyti.

Japonijos premjeras
rezignuosiąs

TOKIO, Japonija, rugp. 25— 
Japonijos spauda penktadienį 
davė suprasti, kad premjeras 
Kiichiro Hiranuma gali rezig
nuoti dėl paskutiniųjų dienų 
įvykių tarptautinėje politiko
je.

Hiranuma buvo glaudaus Ja
ponijos kooperąvimo su Vokie
tija if Italija šalininkas. Bet 
Hitleris pasirašė draugingumo 
sutartį,su Stalinu. Italija šitai 
sutarčiai matomai pritaria. Ja
ponija jaučiasi palikta viena.

Taigi ji planuoją izoliuotis 
nuo Europos politikos arba 
glaustis arčiau prie Britanijos 
ir J. Valstijų.

Britanijos geježinke 
;lių streikas 

atšauktas
rugp.

Ryšium su grūmojančiu
LONDONAS, Anglija, 

25 — • 
karo pavojum Anglijos loko
motyvų inžinierių ir pečkurių 
unijos atšaukė streiką, kurį pa
skelbti planavo šeštadienbnrug- 
piučio 26 d.

Litvinovui gręsia 
teismas

VARŠUVA, , Lenkija, rugp. 
25 — Dienraštis “Kiirjer War- 
szawski” praneša, kad Maskvo
je ruošiamos naujos politinės 
bylos. Svarbiausi kaltinamieji 
šiose bylose bus Maksim Lit- 
vinov, eilę metų ėjęs sovietų 
Rusijos užsienių reikalų komi
saro pareigas, ir Aleksandr 
A. Trojanovski, buvęs sovietų 
ambąsadorius Jungtinėse Val
stijose.

Vyriausias kaltinimas jiems 
bus daromas tas, kad jie ruo- 
šę sąmokslą su Birtanija ir 
Francuzija įvelti sovietų Rusi
ją į imperialistinį karą.

Komunistų vadas palei
stas iš koncentracijos 

stovyklo's
PARYŽIUS, Francuzija, rug

piučio 25 — Paryžių pasiekė 
girdai iš Berlyno, kad lapo pa
leistas iš koncentracijos sto
vyklos buvęs Vokietijos ko
munistų vadas, Ernst Thael- 
man. Jis paleistas, kai rusai ir 
vokiečiai pasirašė draugingu
mo sutartį.

Konfiskavo Francuzi
jos komunistų laik-

PARYŽIUS, Francuzija, fug- 
piučio 25 — Valdžia penktadie
nį uždraudė parda'vineti Fran
cuzijos komunistų laikraščius 
“L’Humanite” ir* “Le Soir”. 
Abu laikraščiai sveikino Stali
ną ir garbino vokiečių-rusii 
draugingumo sutartį. Ir ki
tiems komunistų laikraščiams 
gręsia konfiskavimas, jeigu jie 
talpins panašius straipsnius.

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

Lietuva laimėjo aviaci
jos varžybas.

KAUNAS, rugpiučio 22 d— 
Nuo rugpiučio 16 dienos Kaune 
vyko Baltijos aviacijos sklan
dytuvų aviamodelių varžybos, 
kurias laimėjo Lietuva.

Lietuvos krepšininkai 
kviečiami į Čikagą

KAUNAS, rugpiyčio 22 d.— 
Lietuvos krepšininkai yra ga
vę Čikagos De Paul ir Loyola 
universitetų kvietimą atvykti 
rungtynėms. Kvietimą Kūno 
Kultūros Rūmai svarsto teigia
mai.

Lietuvos skyrius Kara
liaučiaus mugėje turi 

pasisekimą
KARALIAUČIUS, rugp. 22 

d. — Lietuvos skyrius Kara
liaučiaus Rytų Mugėje turi di
delį pasisekimą. Ryšy su tuo 
vyksta pasitarimai su vokiečių 
prekybos atstovais eksporto 
reikalu.

Valentinas Gust ainis 
paskirtas Eltos direk

torių.
KAUNAS, rugpiučio 23 tf.— 

Žinomas žurnalistas ir publicis
tas Valentinas Gustainis pa
skirtas “Eltos” direktorių.

PAPLITO GIRDAI, KAD HITLERIS NUSI 
TEIKĘS SUMAŽINTI REIKALAVIMUS

Italija nenori kariauti; niekuomet nežadė 
jusi kariauti Vokietijos pusėje

kad 
pla-

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
25 — Penktadienį popiet Adol
fas Hitleris turėjo pasikalbėji
mą su Britanijos ambasado
rium, Sir Neville Henderson. 
Ryšium su šita žinia Berlyne 
paplito girdai apie naują tai
kos pasiūlymą.

Vėliau Hitleris priėmė Fran
cuzijos, Italijos ir Japonijos 
ambasadorius.

Kiti pranešimai sako, 
pastangos paruošti taikos 
ną dar tebedaromos.

Tuo tarpu Vokietijos diplo
matai deda visas pastangas ati
traukti nuo Britanijos-Francu- 
zijos bloko Turkiją, Rumuniją 
ir Graikiją.

Londone, patyrus kad Hitle
ris pakvietė pasikalbėti britų 
ambasadorių Hendersoną, plė
tėsi optimistiniai spėjimai, jo
gei dar yra galimumų išvengti 
karo.

šita žinia, kartu su pasta
bomis, jogei Hitleris yra nusi
teikęs savo reikalavimais šiek 
tiek pasitraukti atgal, pasiekė 
Londoną tuo metu, kai lenkai

ir anglai pasirašė savitarpės 
pagalbos sutartį.

PARYŽIUS, Francuzija, rug
pjūčio 25 — Francuzijos diplo
matų akys — smailiausios akys 
visoj Europoj — vėl atkreip
tos į Italiją. Nors naciai ir fa
šistai nesiliaują reiškę intere
sų solidarumą, francuzai nu
žiūri, kad tarp Hitlerio ir Mus- 
solinio yra juoda katė prabė
gusi.

Dalykas toks: Italija neno
rinti karo. Kai prieš keletą die
nų Italijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Ciano lankėsi Vokieti
joje, tai jis painformavo apie 
tai Hitlerį. Hitleris ir nacių už
sienių reikalų ministeris Rib- 
bontrop tiesiog užpuolę Ciano: 
rėkę ant jo, grūmoję jam; Cia
no neatlaikė atakos ir galų ga
le priėmė 
gė.

Tačiau 
jos Ciano
mąvo Britanijos 
Romai, kad Italija niekuomet 
neprižadėjo Vokietijai stoti ka- 
ran jos pusėj.

visą, ką Hitleris tei-

sugrįžęs iš Vokieti- 
reikšmingai painfor- 

ambasadorių

Internacionalas grojamas Vokietijoje
BERLYNAS, Vokietija, rug

pjūčio 26 — Didelėj Berlyno 
kavinėje, vidurmiesty, ketvir
tadienį orkestrą užgrojo Inter
nacionalą. Kai tik publika su
prato muzikos numerį, ji visa 
atsistojo. Internacionalas yra 

komunistų oficialiai priimtas

muzikos kūrinys.
Nuo Rusijos-Vokietijos su

tarties pasirašymo jau kelios 
dešimtys vokiečių paskambint 
Maskvos ambasados duris, įej<s 
į koridorių, sušuko “Heil Mos- 
cow” (Tegyvuoja Maskva) ir 
išėjo.

Rusai groja nacių muziką
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rugp. 25 — Britų ir francuzų 
karinės misijos ruošėsi penk
tadienį apleisti Maskvą. Atei
nanti pirmadienį susirenka Ru
sijos vyriausias sovietas vokie
čių ir rusų draugingumo pak-

uti užgirti.
Tuo tarpu, rusų ir nacių 

draugingumui atžymėti, sovie
tų radijo stotys ketvirtadienio 
vakare transliavo specialų mu
zikos programą, ssidėjusį it 
vokiečių kompozitorių kurinių

Spaustuvių darbiniu 
kų unija įspėjo 

A. D. F.
FORT W0RTH, Tex., rugp. 

25 — The International Typo- 
graphical Union — spaustuvių 
darbininkų unija — penktadie
nį konvencijoje priėmė rezoliu
ciją dėl santykių su Amerikos 
Darbo Federacija. Spaustuvi
ninkų unija nebemokės duok
lių Federacijai, jeigu pastaroji 
nepriims unijos atstovų į savo 
konvencijas.

Be to, spaustuvininkų unija 
reikalauja, kad Federacija pri
pažintų jos, International Typo- 
graphical unijos, autonomines 
teises.

KAUNAS. — Centralinis Sta
tistikos Biuras paskelbė, kad 
per paskutiniuosius metus Lie
tuvoje gyvulių ir paukščių yra 
dar padaugėję. Viso šiuo me
tu Lietuvoje yra per 520,000 
arklių, per 1,100,000 galvijų, 
per 1,220,000 avių, per 1,117,- 
000 kiaulių, apie 2,000,000 Viš
tų ir 858,000 žąsų.

Nuginklavo lenkų 
policininkus 

Dancige
DANCIAS, rugp. 2'5 — Len

kų komisariatas pranešė penk
tadienį, kad Dancigo policija 
nuginklavo 12-ką lenkų polici
ninkų, maišytos uosto lenkų ir 
vokiečių policijos būrio narių.

Gabena iš Tientsino 
britų moteris ir 

vaikus
SHANGHAI, Kinija, rugp. 

25 — Į Tientsiną atplaukė bri
tų laivas. Jis išgabens iš britų 
koncesijos moteris ir vaikus.

Chicagai ir apielinkei fede- 
-alio oro biuras šiai dienai pra 
ląšauia:

Giedra; temperatūra nedaug 
tepasikeis; lengvi įvairus vė
jai; saulė teka 6:08 v. r., lei
džiasi 7:36 v. v.
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Naujo Federalio Maisto, Vaisių Ir Kosmeti
kų Akto Reikšmė

Rašo Dr. S. Biežis
Pramone bei biznis laiko sa

vo vyriausiu tikslu pelnų ga
minti. Kuomet tas vykdoma tei
singu ir etišku keliu, tai aiškus 
dalykas, yra visiems priimtina, 
nes niekam skriaudos neteikia
ma. Tačiau, kaip žinome, esti 
suktų, apgavingų b znlerių bei 
pramonių.nkų, kuriuos reikia

MICHIGAN AVĖ.
KLINIKAS

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

sveikatos patarnavimą

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. CALUMET 4178.

i kovoti kaip galime ir kurių vi 
’sddoH reikia saugotis. Pavieniai 
asmenys ir kadir organizacij'os 
mažai kų tegaliu mtveikti. Efek
tingų kovų vesti ir jų pilnai lai
mėti gali tik valdžia išleisdama 
privalomus tinkamus patvarky
mus, kad apsaugojus savo pilie
čius.

Šiuo surbetimu prieš 33 mė- 
tus, būtent 1906 m. šios šalies 
kongresas išleido taip vadina
mų Maisto ir Vaistų Aktų, ku- 
riuoini tinkamai kontroliuoti 
šias reikmenis, kad apsaugojus 
žmones neto Įvairių apgavysčių. 
Buvo tikėtasi, jog vi'skaš bus

■ pilnoje kontrolėje. Tačiau tu- 
•la'm laikui prabėgus pasirodė,
kad tame akte įsiskverbė tiek 
spragų, per kurias be didelių 
Pėdų veržėsi visokiausios suk-

■ lybės, kurias sulaikyti tuolaiki
nis aktas buvo veik visiškai bė-

1 jėgis. Kitais žodžiais sakant, tas 
aklas pasirodė visai mažai nau
dingas, nes sukti biznieriai tu
rėjo laisvas rankas.

Iškilo būtinas reikalas naujų 
palvarkyrnų. Ir štai po penkių

CRANĖ COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run ;
(Screened) Tonas ....... i.....................
SMULKESNĖS J
Toras ................................... ..............
PETROLEUM CARBON COKE į 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

$7-25
$7.00
$7.25

Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va- 
kavel amš. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė.. Hajsted St.tįki 18-tos ir‘Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street, g ■ ■ ■'■_- - •* • -/

2 ,’“5 Šo. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas 

WĖST SIDE HOTEL 
Telefonas CANAL 9585

Svetainė Dėl Rendos

v it TONY LUKOŠIUS
c /;■.! učim Drabužiu valytojas

A Išvalome ir pits’s.me drabužius, austinius, lanjų kor-
t rrs ir karpetu*?.

Taisono ir Valome Fur Kautus ir perdirbame pagal 
vėliausios mados.

Darbp at’ickame greitai ir gerai, neš turime daug metų patyrimą.

2555 W. 42rd St. Tel. Lafayette 1310

i

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MALEVA ............... -............................... 97ę
t HB. SPAR VARNIŠKIS .....................  $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ......................................... 5£ ailkšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS .................................. $1.65

PRISTATOME MIESTE VlSUė.

KLAUSYKIME
VASARA ŠALTIMIERO
UETUVISKŲ HALIO 1 ■ Į | | B
PROGRAMŲ STOTIES l
NUO 7:00408 VALANDOS VAKARO W ■ ■■ ■ ■■■I 

KAS VAKARĄ—1486 K.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Užsimušė dėl kuosos

KITATAUČIAI

LIETUVIAI

Laidotuvi Direktoriai

ADVOKATAI

YARDS 1419

4704 86. Wėštė*ii Avė. PKonė Lafayette 8024

6834 So. We‘sterh Avė
1410 South 49th Court

Phone Ganai 2515 
....Tek pfajmąn

Yards 1139
Yards 1188

IBS

NARIAI
< A

Chicagos,
Cicero
Liėtttviu .
Direktorių
Asociacijos

ei.: TAROS 4787 
ei.: Prospėct 1931

Sejedoj 
estem av. 

Hemloėk 9252

VALANDOS 
Vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niafš pagal susitarimų.
Tėlefomm HEMLOCK 6111

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOJE MIESTO

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio Ir Šešta 
dienia vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. I. P. ėtotiės (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERA8.

Ofiso Tel. Virglnla 0036. . 
Residence TcL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 i± riuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Arnbiilahcę 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Ofiso vai.: fauo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarhhA 

Ofiso
Namų

SALAKAS. —Remontuojant 
bažnyčių vienas darbininkas, 
Jonas Jackevičius, 15 metų, 
užlipo 40 metrų į bokštų norė
damas sugaut kuosų, jų nuda
žyt ir paleist, bet griebdamas 
kuosų nukrito ir užsimušė.

DR. G. SERNER 
LIETUVIŠ AKIŲ GYDYTOJAŠ

Tel- Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

I. J. ZOLP PhOne Yards 0781
1646 West 46th Street Yardi 0783

Phone C ANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Repiibliė 7868

yina aKių Įtempimą, kuri?

. akių aptemimo, neivųotu 
skaudamą akių karštį, atitais<

__ j ir tolirėgysfę. Prį 
teisingai akinius. Visuose at 

egzaminavimas darOfnas 
parodančia mažiausias

mi iki 5,000 dolerių ir iki pušės 
metų kalėjimo arba abudu.

Šį federalinį aktų tik reikia 
sveikinti ir laukti teigiamiį pa
sekmių. Jis sutaupius gyvėftto- 
jamš labhi daug pinigų, o kas 
dar svarbiau,- apsaugos neišpa
sakytai daug sveikatos ir rievie-

& P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLANf) AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone PLAZA 3200

DR. BRUNO J, 
ZiTRRICKAŠ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2808 JVest 63rd St. 

--------- Į: 2—4 popiet ir 7—9

Dr. F. Pulsycki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemloek <699

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

Čhicago, niihols
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROĖ <761
Valandos: 0 tyto iki • vafcaft

metais išleido naujų taip vadina
mų: Federalinį Maisto, Vaistų ir 
Kosmetikų Aktų, kuris įeina ga- 
lion birželio 25 d. 1939 metais, 
šisai aktas gana ilgas, kompli
kuotas, smulkmeniškai apdirb
tas ir kaip dabar atrodo, labai 
toli siekius apsaugoti piliečius 
nuo visokių žulikysčių maisto, 
vaistų ir kosmetikų srityse. Čia 
pakalbėsime daugiausia apie 
vaistus naujas reguliacijas.

Šis naujas aktaš buvo gami
namas supratimu įvykinti pil
nų teisingumų pirklyboje mais 
to, vaistų ir kosmetikų reikme
nų. Nuo įsigaliojimo šio aklo 
aiit ; kiekvienos aiit
kiekvieno pakelio, turės būti pil
nai ir aiškiai užrašyta vaistų 
vardai, jų veikme ir jų kiekis. 
Taipgi, jei kartais aukštų mok
slininkų pasireikštų skirtingos 
nuomonės kaslink veikmės tū
lų vaistų, tai ir tas turės būti 
aiškiai pažymėta ant užrašų 
kortelės. (Kad išdirbėjam vais
tų davus progos pagaminti nau
jai reikalaujančius užrašus, 
jiems pratęstas laikas tai višų 
pagaminti). Neįrašymas bile ko
kios dalies mišini'6 irgi bus 
skaitoma prasižengimu. Kitais 
žodžiais sakant, atėity visi per
kami vaistai, apart daktaro už
rašytų, ant kiekvienos bonkos, 
ant kiekvieno pakelio turės bii- 
Ii aiškiai pažymėta kas jie yra 
ir kokių veikmę jie turi.

Praeity taip vadinamų paten
tuotų vaistų išdirbėjai galėjo 
savo vaistus ūžvadinti kaip tik 
norėdavo ir mišinį sudarydavo

DR. VAITUSH, DPT 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optomeiricaliy Akių Specialistas
Paleng’

~sti priėžastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nei vuotu 
mo; skaudanią akių karštį, atitais< 
trumparegystę ir toli’rėgysfę. Prį rengia f • • * • •
įtikimuose 
>u elektra. __________ _________
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. K'eivng akys 
atitaisotnoš.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlidj tiktai pagal susitarimą 

Daugely  j atsitikimų akys atitaisė 
mos be akinių. Kainos pigiau kaif 

pirma.

4712 South Ashland Av. 
Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS 
dentistAs

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Strėėf.

TėL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį,

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko .

3343 S. HALSTED st-

ham prailgins gyvenamų j į am
žių. Užtat visa medikalė profe
sija pasitinka šį aktų sū džiaug- 
sihti ir gražia viltimi, kad nočs 
šykį šioje šalyje šarlatanizmui 
lengvai patikinčių geros valios 
žmonių sųskaiton biis galas pa
daryta.

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pįętų„ 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7336.
Namu telefonas Brunsurfck U97

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenuė Phone Lafayette 3573

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue. . Photfe Yards 4908

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Ava 
2-jros lubos . 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir mio 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomiš nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2SS0

K. P. GUGIS 
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 6816.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS 

Pirm., Trečiadienį šeštadiėnį 
4631 So. Ashland Avė.

TęL Yards 0994., 
Antrad., Ketvirta^ PenktadieiM 
4143 So. Afcher Ate.

TėL LAfayėtte 3659

kūmo. Sakysime jei tūli sudėti
ni pabrangdavo, tai jų mažiau 
arba net visai nedėdavo, o var
das vis tas pats pasilikdavo. 
Tuomi lik pirkėjai nukęsdavo. 
Taip pat išdirbėjai, kad dai
giau biznio padaryti tokius nė- 
va vaistus keldavo į padangės 
kaipo geriausius išgydymui th- 
ių ligų. Žmones pasitikėdami t6- 
kiėms melams juos gausiai 
pirkdami tik save skaudžiai ne
skriausdavo finansiniai, o svar
biausia užilgydami ligų savo 
amžių trumpindavo. Dabar ši
tokios apgavystės bus gerokai 
pažabotos:

Kaip visi gerokai pamename 
ypatingai sėhiau, nors pastaruo
ju laiku kiek mažiau, buvo ga
na smarkiai garsinama visokie 
“elektrikiniai” diržai, išsigydy* 
ftiui nuo įvairių ligų, diržai su
liesėti, diržai tapti gražiu irgi 
bus tinkamai pažabota, nes aiš
kiai it patikrintai turės būti jų 
verte įrodyta. Kur to nėra, tu
rės tai visa išeiti iš apyvartos. 
Melagingi prižadai bus baudžia-

SiPRINGFlELD, ILL. — t>r. Jaunes Gčaham (po kairei) 
atgaivina užšaldytų vėžio liga sergantį ligonį. Ligonis išbuvo “užšaldytas 
penkias dienas.

LAIDOTUVIŲ EilREKTORlUS

John F. Eudeikis 
.z

SĖiiiA’ljSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
. DIENA IR NAKTĮ

Visi1 Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue• I- !l

rJ Telefonas LAFAYETTE 0727

T~YsĖ'V'I -S koplyčios visose
JL_^ v 1 Chicagos dalyse

ANTHONY B. PETKUS
Phonė Gr'ovehill 0142

Cicero Phone Cicero 3109

ŠeŠtad, rugpjūčio 26, 1939
Officė and Res. Phone Cammėf 74jl2 
Office Hours:2-4 >. m. 7-8:39 p. fa.

DR. ST. NAIKELIS 
Physician and Snrreon 

3261 So. Halsted Street

Mrs. A. K. JARUSZ
- j- - physicaI Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir

6636 S 
Tel
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subafoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

. Bdtl iJHūviai Dahtiraj ,

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phonė YARbS ĮM

TeL Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sūsanna Slakis
Motėfiį ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
Išskyrus serednmi’s ir «ub«tr»mir

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kėipo Jpatyręš gydytojas chi
rurgas ir akušerio. .

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

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

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

TeL CANAL 3116 
Rezidencijos telefonai:

Siiperior 9454 ar Central 7464

Naiijienų-Acm'e Telėphotc 
ir Dr. Alex Jonės

GYDYTOJAI IR DENTISTAi 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai__
Ofiso Tel. Yards 5921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenivood 5107.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dėarborn St*
Room 1236, 

Ofiso TeL CENTRAL 1824.
Nnmu Tel —Hvd* Pork 33MJ - • •-

Remkite t’ioš( kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"



šeštad., rugpiučio 26, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 

TEISME
(Pabaiga)

Paskutinis veiksmas šioje 
dramoje buvo A. S. Strimaičio 
pareiškimas, teismui patiektas 
tik rugp. 9 d. rytą, kai teisėjas 
gavo visą reikalą spręsti. Viską 
kartoti čia butų perilga. Jis pra
sideda “Jeigu ne faktas, kad 
ieškovas padarė labai griežtų ir 
plačių kaltinimų ..., šis afidei- 
vitas nebūtų buvęs patiektas ...

KELIAUKITE VIKIN
GŲ LAIVAIS

Į LIETUVĄ
Per Gothenburgą, Švediją

Lai vij iAplniiklmal iA New Yorko

S. S. Drottningholm, rugp. 29
M. S. Gripsholm, rūgs. 8

M. S. KUNGSHOLM, Rūgs. 16
O

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

SWEDISH-AMERIGAN LINE
181 N. Michigan Avė. Chicago, III.

Vesk Tuos' Sulankstytus Sparnus 
* Pas:

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau.

Prieinama kaina
AL Gudaitis, Sav.

IŠNUOMUOJAME ,
GYVENIMUI "V' *’•

• 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 Avė. Tarpe 
75th ir 761h, Sts. W. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Tel. SUSąuehanna 7—8533

Skelbimai Naujienose 
iii <><ia naudą dėlto, 

■ pačios Naujienos
■ naudingos.

Ieškovas sprendžia, kad kadan
gi jo juokingi teigimai dėl tam 
tikrų reikalų nebuvo specifiškai 
užginčyti, tai jis tuojau šoka 
prie išvados, kad esama “blogo 
elgesio” ir uzurpacijos iš atsa
kovų pusės. Jūsų pareiškėjas y- 
ra visiškai susipažinęs su įvai
riomis atsakovės korp-jos tran- 
zakcijomis ... ir dar 1924 m. 
sausio 14 d. jūsų pareiškėjas 
buvo tinkamai kvočiamas Abra
kam Rosentharo, N. Y. Valsty
bės Vyr. Prokuroro Padėjėjo... 
Ir 1924 m. kovo 7 d. jūsų pa
reiškėjas pasirašė stipuliaciją, 
sutikdamas, kad butų duotas 
tinkamas orderis dėl pardavinė
jimo ateity atsakovės bendrovės 
akcijų. Ieškovas savo antrame 
afideivite, 3 pusi., pasidaro la
bai melodramatiškas ir teigia, 
kad “N. Y. Valstybės Vyr. Pro- 
kuriroro ranka ... užsmaugė 
prigaulingas korp-jos schemas”, 
šis ieškovo pareiškimas yra tik
slus klaidinantis pusiau-teisybės 
pasakymas... Jūsų pareiškėjas 
niekad neatsisakė duoti infor
macijų jokiam akcininkui, ir 
šis ieškovas niekad nelankė 
korp-jos raštinės New Yorko 
mieste, niekad raštu neprašė jo
kių duomenų ir todėl jo preten
zijos, kad betkokių duomenų at
sakyta duoti, yra paprastas mė
ginimas pateisinti šią absurdiš
ką (prcposterous) bylą ... ma
no advokatas buvo instruktuo
tas 1939 m. rugp. 4 d. padaryti 
siūlymą ieškovo advokatui, 
Wm. J. Drake, susitikti su Lik
vidacijos Komisijos nariais, nei 
vienas kurių nėra atsakovas, 
svarstyti ieškovo pretenzijas, be 
prietaro betkuriai šaliai. Šis raš
tiškas pasiūlymas buvo žodiškai 
atmestas 1939 m. rugp,,7 d. ieš
kovo advokato, Wm. J. Drake, 
Esq. Mano advokato 1939 m. 
rugp. 4 d. laiško nuorašas čia 
jungiamas. Yra labai aišku, kad 
ieškovas nėra interesuotas gau
ti betkokių informacijų, bet tik
riau verčia likviduojamą korp- 
ją bereikalingai leisti pinigus gi
nant šio pobūdžio bylą.” (To
liau primena, kad B-vės namai 
buvo forklozuoti “prieš kelis 
metus”). “Gal ieškovas tebe
mano, kad tas turtas tebėra 
korp-jos?

“Ieškovas daug komentuoja 
įvairius pareiškimus savo palai- 
džiai surašytame skunde, ir sa-

Popiežius Pius Ali per radiją kalba į pasaulį, kad nepradėtų karo.

Iš Lietuvos
Šelpia 259 žmonių
MARIJAMPOLE. —J Prie 

miesto s-bės veikiąs betur
čiams šelpti komitetas šią va
sarą nuolat šelpia apie 250 
beturčių, kuriems kas mėnuo 
išmoka po Lt 1600 pašalpų.

Perka jovarus.
Birželio mėnesio audrų iš

laužti jovarai jau parduoti. 
Ūkininkai jovarus sunaudojo 
geldų gamybai, skiedrų sto
gams piovimui ir kt. Už jova
rus užmokėta po Lt 50—40, ir 
tik miesto sode buvę išlaužti 
jovarai parduoti pigiau.»

Šiemet grali pritrukti 
durpiųI

ŠIAULIAI. — Miesto saviv. 
dar iš pavasario buvo užsa
kiusi sugedusiai durpių kasi
mo mašinai reikalingas dalis,

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA. KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikrin'>me, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 

negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
i {Pirkite garantuotą karą, 
kuns urnaus daug metų už 

kaina, 
Mes 
jūsų

mokėti. 
kainą už 
Šią ciaiį
GALITE

kokią išgalite 
duosime gerą 
senąjį, o L.tu-

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervčlu!

Jei norite apsidrausti nuo ugnies namus, baldus, automobilį, arba 
• bet ką užsitikrinti, tai prašome ateiti į musų ofisą. Nedrįsti čia, 

nėra ko — susitarsime ir reikalus sutvarkysime.
“PRIKIBAU SOME PRIE PIRM AKL ASINE S 
CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
GENERALINE AGENTŪRA

Bankers Indemnity Ins. Co.
Columbia Fire Ins. Co.
Michigan Fire & Marine Ins. Co.
Sentinel Fire Ins. Co.

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

Telefonas CENTRAL 5208 
Telefonas CENTRAL 5209 

CHICAGO.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

vo keliais afideivitais mėgina 
dabar praplėsti bylos dokumen
tų sukeltus klausimus. Nuo ka
da šalis privalo naujai karto (i 
savo apsigynimus atsakant į 
kvailus (silly) teigimus, pada
rytus afideivite, prašant kvosti 
prieš teismą? Nuolatinis minė
jimas priklausomų taksų nėra 
bylos ginčo objektas, ir tuo pa
čiu, ieškovo literalė citata iš 
Delaware įstatymų yra jo ver
sija kas gali būti įstatymas, ir 
gali nebūti. Jei ieškovas butų 
ėmęs laiko paskaityti mano pri
siektą atsakymą į jo skundą, 
jo mėginimas praplėsti ginčo 
klausimus neatrodytų tiek juo
kingas (ridiculous), kiek jis yra 
tikrovėje...

“Kad šis Teismas turėtų aiš
kesnį vaizdą apie tikrąjį atsa
kovės korp-jos stovį, jūsų pa
reiškėjas nori nurodyti vieną 
faktą, kurio, įdomiu sutapimu, 
ieškovas nemini jokiame savo 
afideivite, ir tai yra faktas, kad 
korporacija buvo neveikli per 
eilę metų. Kad akcininkai, 1936 
m. vasario iVlėnj <Jsltvažiavinie 
New Yorko mieste, nubalsavo 
likviduoti biznį. Nuo to laiko, 
buvo dedamos pastangos suras
ti pirkėją įšalusioms korp-jos 
turimoms nuosavybėms, šiuo 
reikalu nėra jokios misterijos, 
jūsų pareiškėjas ir kiti du at
stovai tėra tik trys iš visos Di
rektorių Tarybos, ir jų akcijos 
ar įgaliojimai sudarė tik mažą 
dalį “kontrolės”, ieškovo minė
tos. Dabar, kai Likvidacijos 
Kom-ja ir Direktorių Taryba 
sugebėjo pasiekti kiek teigiamų 
rezultatų parduodant akcijas 
Lietuvos bendrovėse, šis ieško
vas siekia supurvint (besmirch) 
jūsų pareiškėją ir kitus atsako
vus, teigdamas, kad jie ‘grąsi- 
na, suokalbiauja ir leidžia aik- 
voti minėtos korp-jos turtą’. 
Nei sykį nei šis ieškovas, nei jo 
advokatas neprašė pareiškėjo 
suteikti betkokių informacijų, 
ir netgi šių dienų pasiūlymas 
leisti susitikti su ieškovo advo
katu ir Likv. Kom-ja buvo su
tiktas atmetimu.

“... Visi žingsniai atsakovės 
korp-jos likvidacijoje buvo da
romi su korporacijos teisių pa
tarėjo patarimu. Ieškovo išva
dos apie taikintinus įstatymus 
yra jo paties interpretacija, ir 
be jokio pamato. Jūsų pareiškė
jas galėtų veik be galo nurodi
nėti ieškovo blogai pagrįstas 
pretenzijas. Teigimai, kad jokie 
raportai nebuvo patiekti ir in
formacijų prašymai jūsų pareiš
kėjo buvo nebojami, yra labai 
vaikiški; tas buvo užginčyta pa
reiškėjo atsakyme, ir faktinai 
spausdinti raportai apie korp- 
jos turtą buvo siuntinėjami vi
siems registruotiems akcinin
kams periodiškai. Betkoks kor
poracijos turto pardavimas bu
vo pilnai išalkintas Direktorių 
Tarybos ir Vykdomosios Kom- 
jos susirinkimų protokoluose, ir 
šie duomenys niekad nebuvo 
atsakyti jokiam akcininkui, ne
paisant akcininkų asmeninių 
jausmų. Jūsų pareiškėjas ir ki
ti pareigūnai niekad nereiškė

jokių teisių, nesuderinamų su 
korp-jos įstatais ar su įvairių 
akcininkų interesais.”

Aukšč. Teismo teisėjas Ken- 
neth O’Brien rugp. 12 d. paskel
bė sprendimą; iš 11 klausimų 
jis nubraukė 4, kitus leido, su 
tūlais pakeitimais, ir paskyrė 
kvotai rugp. 25 d. pirmąjam 
liudytojui, A. B. Strimaičiui, — 
kiti bus kvočiami baigus kvosti 
pirmąjį liudytoją, štai ką teis
mas leido kvosti:

“1. Data, kada pavieniai atsa
kovai tapo L. A. B-vės pareigū
nai ir ar direktoriai, kiek laiko 
jie veikė kaipo toki, ir kokio
mis galiomis (capacity) jie vei
kia korp-jos vardu šiuo metu.

“2. L. A. B-vės turto ir kre
ditų pobūdis, laipsnis ir stovis 
buvęs (1) tuo laiku, kai atsako
vai pirmą sykį pėtemė pareigas 
arba tapo direktoriais, ir (2) 
esąs šiuo laiku, jų žinioje, kai
po asmenų.

“3. Visas įsiskolinimas, už- 
vilkinimas taksuose, priklauso
muose Delaware Valstybei, New 
Yorko Vąlstybęįj^i ir ar'kitoms 
šiuo laiku, ir jei taip, jų pobū
dis ir kada skolos Ųuvo užtrauk
tos.

“4. Visų investmentų, atsako
vų padarytų ir/ar užgirių L. A. 
B-vės vardu nuo tę laiko, kai 
atsakovai tapo minėtos korp-jos- 
pareigūnai ir/ar direktoriai, po
būdis.

“6. Betkurio ar visų atsakovų 
vestų derybų dėl betkurių Kor-J 
poracijos nuosavybių dispozici
jos nuo 1933 m. pobūdis, su 
kuo derėta, pobūdis Korp-jos 
nuosavybių, kurių buvo mėgin
ta nusikratyti, ir kaina, kokia 
buvo mėginama jas parduoti.

“8. L. A. B-vės apsileidimas 
mokėti taksus Delaware Vals
tybei ir/ar New Yorko Valsty
bei.

“9. Visas atsakovų atlygini
mas, algos, pelnai, gauti nuo, 
per ar iš L. A. B-vės nuo to lai
ko, kaip atsakovai tapo minė
tos korp-jos pareigūnai ir/ar 
direktoriai ligi šio laiko.”

Kvota bus užfiksuota steno- 
grafiškai ir visuomenė turės 
progos patirti parodymus. Šiuo 
metu, veikdamas vietos akcinin
kų būrelio vardu, tenoriu at
kreipti visuomenės dėmesį į by
lą, kaip bylos rekordas atrodo. 
Sykiu tenka priminti, kad, mu
sų komiteto surinktomis žinio
mis, vadinamoji “Likvid. Komi
sija neturėjo progos likvidaci
ją atlikti: direktoriai tebeina sa
vo pareigas, o komisija teturė
jo du pilnaties- posėdžiu: viena? 
me p. P. Daužvardis buvo iš
rinktas pirmininku, o jam išvy
kus iš Naujorko šiemet buvo 
kitas posėdis. Vadinami direk
toriai buvo išrinkti pasiremiant 
tūkstančiais įgaliojimų, kurie 
vargiai begaliojo rinkimų metu, 
ir atrodo, kad įgalioj antiej i as
menys negalėjo direktoriais 
rinkti įstatymais diskvalifikuo
tų asmenų, kurie pusę miliono 
dolerių turtą prarado, ir paliko 
apie 5%.

Kas yrą interesuotas stoti J. 
Dumčiaus užvesto ieškinio pu

sėn, privalėtų atsiųsti įgalioji- tačiau dėl įvairių tarptautinių 
mus J. Dumčiui, man ar kitam sunkumų tas dalis tik šiomis 
asmeniui, nesurištam su priešin- dienomis tegavo. Kadangi iki 
ga puse, kuriai akcininkų pa-‘šiol dirbo tik 3 mašinos vietoj 
stangos atrodo “vaikiškos”, 4, tai savivaldybės durpynas 
“paikios”. Informacijas musų'visu ketvirtadaliu pagamins 
komitetas teiks, pridėjus pašto mažiau durpių, negu pernai, 
ženklą atsakymui. | Todėl savivaldybė numato

Adv. K. R. Jurgėla j šiais metais privatiems reika- 
(GALAS) ' lams durpių nepardavinėti.

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00
Dabar mokam 3'/z% 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 MACKIEVVICH, Pres.

JEIGU JUS DABAR PIRKSITE

REFRIGERATORIU
tai galėsite sutaupyti nuo $30.00 iki $50.00.

DABAR
yra geriausias laikas pirkti.

K
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Tik 10% įmokėti, o likusius ant lengvų 
išmokėjimų

ROOSEVELTFURNITURECO.
2310 ROOSEVELT ROAD SĘELEY 8760

IŠSIMOKĖTI PER 
DVEJUS METUS.

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West fiSrd Street 

„ prie Loomis.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.
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J NAUJIENOS
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The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
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Entered as Second Class Matter 
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Prezidento Roosevelto atsišaukimas
Jungtinių Valstijų prezidentas vėl bando išgelbėti 

tarptautinę taiką, atsišaukdamas į Europos valdžias. Pir- 
mesnieji du jo atsišaukimai buvo nesėkmingi ar, gal būt, 
net patarnavo taikos priešams. Po jo pereitųjų metų te
legramos Mussoliniui, Hitleriui, Benešui ir kitiems, ra
ginusios suinteresuotųjų šalių valdžias išspręsti ginčus 
konferencijos keliu, sekė Miuncheno konferencija. O į 
Roosevelto pasiūlymą, pereitą pavasarį, kad Hitleris ga
rantuotų visų savo kaimynų nepriklausomybę, Vokieti
jos “fiureris” atsakė tiktai agitacine kalba per radio, ne
parašydamas nė laiško prezidentui.

Šį kartą prezidentas Rooseveltas pasiuntė telegra
mas tiktai Italijos karaliui, Lenkijos prezidentui Moscic- 
kiui ir Hitleriui, maldaudamas juos ieškoti taikos kelio. 
Šis atsišaukimas, veikiausia, taip pat neduos jokių vai
sių. Bet jisai gali pakenkti, sustiprindamas tuos elemen
tus demokratinėse šalyse, kurie stoja už taiką bet kuria 
kaina. Mažiausias svyravimas prieš-agresorių fronte pa
tarnautų Hitleriui.

Komedijantai
Frąncuzijos komunistai, kaip praneša vienas kores

pondentas iš Paryžiaus, suvaidino juokingą komediją, 
pasiųsdami diktatoriui Stalinui sveikinimo telegramą dėl 
sutarties pasirašymo tarpe Maskvos ir Berlyno. Jie pa
sveikino jį už tai, kad jisai, susitardamas su Hitleriu, 
padėjo “taikos” reikalui Europoje! Tas korespondentas 
sako, kad šita Frąncuzijos komunistų telegrama primena 
parlamento nario „Fląndiji’o sveikinimą, pasiųstą Vokie
tijos “fiureriui” po7 Miufičheno konferencijos, pereitą rug
sėjo mėnesį. t

Bet Frąncuzijos vyriausybė tokių komedijų šioje rim
ties valandoje nemėgsta. Kai komunistų sveikinimas Sta
linui už parsidavimą Hitleriui buvo paskelbtas jų laik
raščiuose “L’Humanitė” ir “Le Soir”, tai valdžia įsakė 
policijai šituos komunistų organus sukonfiskuoti. Jeigu 
Frąncuzijos komunistai ir toliaus garbins naująjį Romos- 
Berlyno ašies partnerį, tai valdžia ketina imties prieš 
juos dar griežtesnių priemonių.

Thaelmann’as esąs paliuosuotas
Pranešama, kad Hitleris jau paleido iš koncentraci

jos stovyklos Vokietijos komunistų vadą Ernstą Thael- 
mann’ą, kuris buvo įkalintas pradžioj 1933 metų, kai na
ciai paėmė valdžią į savo rankas. Jeigu tai tiesa, tai Hit
lerio susidraugavimas su bolševizmu yra nemažas.

Thaelmann’as per ilgus metus stovėjo Vokietijos ko
munistų partijos vadovybėje, Weimaro respublikos lai
kais. Du kartu jisai “runijo”, kaipo komunistų kandida
tas, į respublikos prezidentus, skaldydamas darbininkų 
balsus, taip kad jisai faktinai buvo nacių talkininkas.

Bet Hitleris mulkino publiką prieš-komuništiniais šu
kavimais. Todėl, patapęs diktatorium, jisai turėjo paro
dyti, kad jisai “naikina komunizmą”, ir uždarė Thael- 
mąnn’ą su kai kuriais kitais komunistų vadais, į kalėji
mą. Jie sėdėjo iki šiol.

Bet kai dabar naciai pasirašė draugišką sutartį su 
Maskva, tai" Hitleriui daugiau nebereikia nešioti prieš- 
komunistinę kaukę, ir “draugas” Thaelmann’as išėjo į 
laisvę. Netrukus, jisai, gal būt, išmoks ir naciškai svei
kintu; “HeiĮ Hitlerį” /

Prisiminus maršalą Tuchačevski
Prieš dvejetą metų Stalinas sušaudė visus žymiau

sius Raudonosios armijos vadus — maršalą Tuchačevski, 
generolą Uborevičių, gen. Putną, gen. Jakirą, paskui — 
maršalą Egorovą ir kitus aukštus karininkus.

Už ką jie buvo nugaląbinti? Už tai, kad jie bandė 
suartinti sovietų valdžią su Vokietija. Stalinas juos ap
šaukė vokiečių “Geštapo” (slaptosios policijos) agentais, 
krašto išdavikais ir pasiutusiais šunimis.

O šiandien pats Stalinas susidraugavo su Hitleriu!
Dabar vienas Varšuvos laikraštis (“Kųrjer War-
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NUSIMINIMAS “PAKE
LEIVIŲ” EILĖSE

Amerikos liberalų savaitraš
čiai, “The New Republic” ir 
“The Nation”, kurie visą laiką 
karštai gynė Rusijos bolševiz
mą, įrodinėdami, kad Stalino 
diktątura esanti “visai ne to
kia”, kaip Hitlerio arba Musso- 
linio, Įabai nusiminė, išgirdę a- 
pie spyietų-pacių susitarimą. 
Juodu dabar sako, kad sovietą 
valdžia išdavė demokratiją, su
stiprino agresorius ir baisiai pa
kenkė pąsaąlio taikai.

Straipsnyje “Stalin’s Munich’ 
(Stalino Miunchenas) pirmasis 
tų savaitraščių rašo, kad Mas 
kvos sutartis su Berlynu, pasi
rašyta dabartinėje krūtingoje 
valandoje, galutinai pribaigė 
“kolektyvio saugumo” idėją, 
kuriai Chamberlainas buvo per
nai sudavęs skaudų smūgį 
Miunchene.

“Hitleris tapo sustiprintas 
visais atžvilgiais”, sako “The 
New Republic”. “Jisai neatsi
žadėjo savo tikslo dominuoti 
pasaulį. Jisai padarė dar vie
ną stebuklą, ir jo prestyžas 
namie milžiniškai pakilo. Jo 
pasitikėjimas savim ir savo 
misija bus dvigubai sustip
rintas. Kariniai ir ekonomi
niai Reicho šaltiniai tapo vėl 
išplėsti; nebeliko jokios kliū
ties jam įsigalėti visoje Ceh- 
tralinėję Europoje. Susitari
mas su Maskva neapsaugos 
pačios Maskvos nuo puolimo, 
kuomet Hitleris bus pasiruo
šęs ją užpulti...

“O moralinis sovietų val
džios prestyžas nukentės na
mie ir užsieniuose, taip pat 
kaip Chamberlaino darbas 
(Miunchene) sunkiai pažeidė 
Britanijos valdžios prestyžą. 
Per metų metus komunistų . • •.V'''/’’’'"' ' ...... ■ ,judėjimai skelbė kolektyvi 
saugumą... O dabar ši idėja 
yra nužudyta savo vyriausių
jų rėmėjų rankomis.
Antras bolševikuojančių libe

ralų savaitraštis, “The Nation”, 
smerkia Stalino politiką dar 
griežčiau. Redakcijos straipsny
je po antrašte “Red Star and 
Swastika” (Raudonoji žvaigž
dė ir Svastika) jisai pareiškia, 
kad Berlyno-Maskvos sutartis 
“suteikė Hitleriui kolosališką di
plomatinę pergalę ir paruošė 
dirvą antram Miunchenui”.

To savaitraščio redakcija dar 
nebuvo mačiusi sutarties teksto, 
kuomet ji rašė tą editorialą. Ji 
dar tikėjosi, kad Maskva ir Ber
lynas susitarė tiktai kitas kito 
nepulti. Ji bus dar labiau nu
stebinta, kai ji patirs, kad Sta
linas su Hitleriu pasižadėjo taip 
pat “nuolatos su Jdts kitu tar
tis ir kits kitą informuoti ben
dro intereso klausimais”.

“The Nation” pažymi, kad 
Rusijos diktatorius, “apgauda
mas” Ghamberlain^, suteikė di
džiausią pagalbą Hitleriui, ko
kią tik buvo galįma suteikti, ir 
sako:

“Nusivylimas tarpe kairių
jų srovių čia ir kitose šalyse 
bus kartus.”
Iš tiesų, koinupistams (kurie 

dar turi blaivų pfptą ir nesuga
dintą sąžinę) ir jų “bendrąkc- 
leiviams” ta Stalįno-Hitlerio su
tartis reiškia baisų nusivyliipą.

SŪDYTA IR PERSŪDYTA

Bos topo “Releivįs” nesuspėjo 
redakcijos strąipsųių puslapyje 
pasakyti savo nuomonės apie 

szawski”) praneša, telegramoje iš Maskvos, kad sovietų 
valdžia rengiasi patraukti tieson visą eilę stambių bol
ševizmo šulų už tai, khcį jie dąrę sąmokslą įvelti SSRS į 
“imperialistinį karą” Anglijos ir Frąncuzijos pusėje! 
Tarp kaltinamųjų yra minimas bųv. sovietų užsienių rei
kalų komisaras Maksim M- Litvinov ir buv. sovietų ain- 
basadorius Amerikoje Aleksandras A. Trojanovskis.

Maskvos ir Berlyno sutartį, bet 
žinioje, kurią jisai įdėjo pirma
me puslapyje, išreikšta kai, ku
rie gana keisti dalykai. Jisai pa
stebi, kad ta sutartis tai — “di
džiausias smūgis Anglijos ir 
Frąncuzijos reakcininkams”, — 
kas žinoma, yra tiesa. Bet argi 
tik reakcininkams?

Deja, tai yra smūgis visoms 
valstybėms, kurios dar nėra pa
tekusios po totalitarinių dikta
tūrų jungu, tame skaičiuje ir 
tų valstybių demokratijoms.

Pats “Keleivis” pastebi, kad—
“Bloga ti)< tas, kad ši su

tartis sustiprina Hitlerio po
ziciją. Bet Anglijos Chamber- 
laįnas ir Frahcuzijos Dala- 
dier negeresni (? — “N.” 
Red.) už Hitlerį. Jie yra dar 
biauresni reakcininkai, negu 
jis (?? — “N.” Red.). Dabar 
gal ir jiems ateis galas. An
glai veikiausia išvys Chąm- 
berlainą. To pasėkoj tenai 
gali Susidaryti Darbo Partijos 
valdžįa.”
Kas bus, dar nežinia. Kol kas 

Anglijos Darbo Partija kuone 
vienbalsiai pritarė tam, kad 
Chamberlainui butų suteiktas 
pilnas įgaliojimas vesti karą.

Tačiau svarbiausia yra tai, 
kad Anglijos Chamberlainas ir 
Prancūzijos Daladier yra pačių 
žmonių demokratiniu budu iš
rinkti vyriausybių vadai. Tai 
kaipgi galima sakyti, kad jie 
esą “negeresni” arba net “dar 
biauresni reakcininkai”, negu 
Hitleris?

Tai sena ir galutinai diskre
dituota “tikrojo komunizmo“ 
idėja, kad “buržuazinė demo
kratija” esanti blogesnis daik
tas už faši’žhią. Šito nusistaty
mo laikydamiesi, Vokietijos ko
munistai respublikos laikais 
remdavo > ^hitlerininkus ir tuo 
budu padėjo naciams sugriauti 
demokratinę tvarką.

Per pastaruosius kelis metus 
patys komunistai buvo nuo tos 
“idėjos” jau beišsigydą. Na, o 
dabar ją vėl bando “prikelti iš 
numirusių” “Keleivio” žinių ra
šytojas.

Iš Lietuvos
' ’ • '. V

KAUNAS. — Rugpiučio 7 d. 
Lietuvoje siautė smarki audra. 
Kaune buvo sugadinta 280 te
lefonų ir eilė tarpvalstybinių 
telefono linijų. Žaibas tą dieną 
nutrenkė kelis žmones. Kurk
liuose petkuno nutrenktas Sei
mo narys ūkininkas Klemensas 
Graužinis, kuris prieš audrą su 
darbininkais dirbo lauke. Jo 
laidotuvės įvyks rugpiučio 11 
d. Laidotuvėse dalyvaus Seimo 
prezidiumas ir daugumas Sei
mo narių, velionies brolis ■— 
Lietuvos . pasiuntinybės prie 
Vatikano charge d’affaires dr. 
Graužinis iv kt. Velionis prieš 
karą lankė Vilniaus gimnaziją, 
aktyviai dalyvavo Giedraičių 
atlietuvinimę, o 1918 m. nepri
klausomybės kovų metu kovė
si su Lietuvos priešais partiza
nų raitelių būryje ir husarų 
pulko eilėse.

KAUNAS. — Rugpiučio 14— 
19 dienomis Kaune ruošiamos 
pirmosios Baltijos orinio spor
to varžybos, kuriose dalyvaus 
Lietuvos, Suomijos, Estijoj ir 
Latvijos sporto lakūnai ir 
sklandytojai. Varžybų vyriau
sias globėjas bus Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona.

Prezidentas Rooseveltas dėl kilusio Europoje karo 
pavojaus grįžo į Washingtoną.

St. Miščikas-žiemys

Kodėl neprasideda karas?
(Musų specialaus korespondento)

(Tęsinys)
Ir Rusija, atsiradus progai, 

patiekė labai gražioje formoje 
reikalavimą — atiduoti jai Bal
tijos pakrantę, kuri jai kadaise 
priklausė po paskutinio Lenki
jos — Lietuvos padalinimo.

Taigi, gryna demagogija, jog 
Rusija užinteresuota Pabaltės 
valstybių nepriklausomybe ir 
saugumu. Ji tiek tuo užintere- 
suota, kad jos nepakliūtų pir
ma kam kitam, negu ji jas už
ims. Ir iki ji jų negali užimti, 
aišku, visa darys, kad geriau 
jos pasiliktų nepriklausomos, 
tuomet jai nepavojingos savo 
nepajėgumu, negu, kad užimtų 
kiti ir tektų ateityje kovoti dėl 
jų su galingesniu priešu. Tiek 
Rusijai šiandien rupi ir visuo
met rūpėjo Pabaltės valstybių 
nepriklausomybė ir saugumas. 
Jei ne man — tai niekam, te 
būna taip kaip yra!

Ir kas kitoniškai galvoja, kas 
tvirtina priešingai, tai arba ne
supranta, arba nenori suprasti 
ir yra užinteresuotas, kad kiti 
šio gan negudraus diplomatinio 
šokio nesuprastų.

Tiesa, Rusija gali duoti gą* 
rantiją, kad ji savo kariuome
nę ištrauks, kuomet karas pasi
baigs, bet ten pasiliks vietos 
raudonoji armija, kaip dabarti
nėje Mongolijoje ir šios Pabal
tos valstybės bus susirišusios 
su Rusija karo sutartimi ir grei
čiausia bus įėjusios Rusijos res
publikų federacijon, kaip Uk
raina, Gruzija ar kitos SSSR 
valstybes. Rusija nori, kad Pa
baltės valstybės butų susirišu
sios amžinais ryšiais su Rusija, 
nors ir tesiskaito, kad jos ne
priklausomos valstybės, kaip if 
kitos SSSR respublikos, bet ku
riu užsienio politika, muitai, pi
nigai ir visa kita, Juri būti bep 
dri.

Ir Anglija to nenori duoti, bęt 
taip pat, negalvoja skaitytojas, 
jog dėl geros savo širdies ar 
simpatijos Pabaltės valstybėms. 
Grynai dėl savo valstybinių in
teresų.

Svarbiausia Anglija . nenori 
prileisti Rusijos prie Vokietijos. 
Kodėl?

Todėl, kad karui prasidėjus, 
kiek ilgai jis besitęstų, abejoti 
netenka, kad totalitarės valsty
bės pralaimės, o pralaimėjus 
joms galima tikėtis ten revoliu
cijos. Kiekviena revoliucija, ko

tu ir komunistinė propaganda, 
airi bus naudinga Rusijai.

Maža to, daug keblumų su ti 
armija norint malšinti revoliu- 
cinį gaisrą užimtuose kraštuose, 
<ur revoliucinio gaisro kėlimas 
Rusijos kariuomenės įstatymų 
globojamas.

Ir todėl anglai su prancūzą "s 
visa daro, kad tik Rusija nega
lėtų persikraustyti šion pusėn, 
arčiau prie Vokietijos ir dargi 
įsiveržti Vokietijon ir sugadinti 
visą biznį ir nunešti visą busi
mą laimėjimą ant revoliucinės 
uodegos.

Ir jei Pabaltės valstybės pa
siliks, Rusijos kariuomenė to
liau negalės eiti — šis pavojus 
bus išvengtas. u

Rusija puikiai supranta ir 
spiriasi ir spirsis, kad ji galėtų 
prie tos Vokietijos prieiti, nes 
tuomet ji, kaip Rusija, tikrai 
karą laimės, nors visi kiti pra
laimėtų, nes revoliucija kils, ir 
kur kils revoliucija, raudono
sios armijos įtakoje išdigs nau
ja SSSR respublika susidedanti 
su Rusija bendrais rubežiais, 
muitais, pinigais ir užsienio po
litika.

Tame visų šių derybų paslap
tis.

Bendrai, Rusija užsimanė ves
ti tą pačią Anglijos lygsvaros 
politiką, kurią vedė Anglija. Ji 
šiandien pakankamai galinga ir 
pasilikus nuošalyje gali būti tuo 
lygsvaros svarsčiu, kuris nu-

kio pobūdžio ji bebūtų, bet jai 
ji bus ne paprastas žmonių pa
sikeitimas, bet šocialė, gręsia 
persimesti ir kitur, kaiptai įvy
ko po paskutinio pasaulinio ka
ro. Tai pavojinga lygiai ang
lams, kaip prancūzams ir jie 
nenorėtų tuo momentu turėti 
šalia Rusiją, kuri užinteresuota 
revoliucinio gaisro praplėtimu 
visame pasaulyje.

Prisiminkime 1919 jn. Veng
rijos revoliucija buvo numalšin
ta Rumunijos, Vokietijos revo
liucija butų buvus numalšinta 
prancūzų ir anglų, jei pati Vo
kietija nebūtų apsidirbus su sa
vo revoliuciniu elementu. Tas 
pats tikima padaryti ir busimam 
karui užsibaigus ir butų labai 
nemalonu ir sunku tai padaryti, 
jei pavyzdžiui prie Berlyno sto
vėtų ne tik plikais keliais anglų 
škotai, bet ir raudonoji armija, 
kuri galėtų persimesti revoliu
cinės Vokietijos pusėn ir dargi 
visu kuo remti tą revoliucinį 
gaisrą, kad jis persimestų dar
gi pačion Prancuzijon ir Ang- 
lijoh.

O kad to galima laukti abe
joti netenka, štai visai neseniai 
Rusijos kariuomenės sluogs- 
niuose buvo svarstoma šitoks 
dalykėlis, kuris iš paviršiaus 
žiūrint gal bereikšmis, bet iš 
tiesų yra esminis dalykas, bū
tent: kokiais įstatymais raudo
noji armija vaduosis būdama 
svetimoje teritorijoje, kad ir sa
vo sąjungininkės? Bendrai, 
tarptautiniai prisilaikoma tos 
kariuomenės įstatymų bei Bau
džiamojo Statuto, kurios valsty
bės terito’rijojc yra ir su kuria 
yra susirišus, bet Rusija iš
sprendė kitoniškai* Rusijos ka
reivis, dargi būdamas svetimos 
kariuomenės sąstate valdžios į- 
sakymu, teisiamas ir turi klau
syti grynai Rusijos kariuome
nės įstatymų. O Rusijos kariuo
menėje kai kas yrą skaitoma 
gerų darbu, kąs sve|imose, ka
pitalistinėse valstybėse — baisiu 
prasikaltimu, kad ir pav. revo
liucinė propagandą, socialių 
klausimu nagnąėjimas, politi
kavimas ir panašiai. Ir Rusijos 
saptarvimnkąi negaus drausti 
fai Ęąųdonosios armijos 
kareiviams, nes ta} jiems Rųsi- 
jps kariuomenės įstatymams ne 
tik nedraudžiama, bet dargi į- 
pareigojamą. Taip sakant, pri
ėmus Rusiją su jos kąpuome- 
ne savon pnsėp, priimama kar-

spręs Europos žemėlapį, kuri 
gali diktuoti savo valią. Juk jei
gu ji neprisidės prie mekeno, 
pasiliks neutralė, jos pajėgu
mas padidės, nes karui pasibai
gus, ji pasiliks tokia pat tvirta, 
kaip buvo, gi visi kiti bus jau u- 
iškišę liežuvius nuo buvusio ka
ro ir tuomet Rusija, dargi ne
kviesta, gali ateiti į taikos de
rybas ir padiktuoti savo sąly
gas, o jei ne, prašome, peškites 
su manimi, kaip tai padarė Ru
munija po pirmo Balkanų karo: 
visos Balkanų valstybės buvo 
nutįsusios nuo karo prieš Tur
kiją, kuriame Rumunija neda
lyvavo, o kuomet susitaikė, Ru
munija puolė Bulgariją ir pasi
ėmė'-ko uote jo, nts nifekas ne
turėjo daugiau jėgų ilgiau ka
riauti.

Tai tokia padėtis šiandien.
Rusija virto sprendžiamu fak

toriumi ir ji suvaidins busima
me kare ir tuo labiau busimo 
karo derybose svarbiausią rolę, 
jei vidaus padėtis ją visgi ne
vers įsikišti karan, kad nukreip
ti gyventojų žvilgsnį nuo vi
daus padėties, kaip tai daro vo
kiečiai, bet visgi, reikia pripa
žinti, kad šiuo atžvilgiu Rusijos 
padėtis 100% geresnė, negu Vo
kietijos ir dargi Italijos.

Žinoma, čia ne vieta spėlioti 
kas karą laimės ir kokia gali V 
būti jo eiga, apie tai gal atski
rai ir kitą kartą.
Buenos Aires, Argentina.
1939—VU—18d.

(GALAS)

Apie valsčiaus panai
kinimu

VAIGUVA. Prieš kurį laiką 
Vaiguvos valsčius nutaria pa
naikinti, padalinant tarp šali
nių Raseinių ir Šiaulių apskr. 
valsčių. Valsčiaus gyventojai, 
sužinoję apie šį nutarimą, pra
dėjo daryti žygių, jog valsčius 
butų vėl atstatytas. Viena, ku
rią valsčius ir jo turtas buvo 
numatyta paskirstyti greti
miesiems valsčiams, į Vaigu
vos valsčiaus savivaldybę susi
rinko daug gyventojų.

Šiuo metu vaiguviečiai 
kreipiasi į dabartinę vyriau
sybę, jog nutarimas panaikin
ti valsčių bus peržiūrėtas pa
naikintas.

Lietus apgadino pylimą *
Liepos 20 d. Dzūkijoje lijo 

smarkus lietus, kuris išnešė 
griovius. Alytaus tilto per Ne
muną, Vilniaus pusėj, bėgda
mas vanduo apgadino pylimą 
ir keli stulpai pakibo ore.

■ ■/

/



šeštad., rugpiučio 26, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJA

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Hitleris sveikina užsienių reikalų ministrą Joachim von Rįbbentropą, kuris 

pasirašė sutartį su sovietų Rusija. Po dešinei gen. Goering.

■■i

Kenosha, Wis.
j “Naujienų” pikniką ir atgal. 

— Draugai ir pažjstami. — 
Parodoje. — Daug ląimės po
nams Valiams. — Padėka.
Nemažas būrys kenoshiečių ir 

raciniečių laukė rugpiučio 13 d. 
Mat, jie, lyg į kokius atlaidus, 
rengėsi važiuoti į “Naujienų”

300 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ 
AUTOMOBILIŲ PARDAVIMUI—PRAK

TIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA
Išsirinkite savąjį Larą iš dįą^ausio, p tikiausio šiam krašte auto
mobilių paslrihkimo ir sutaupykite šimtus dolerių.
čia yasitę kapų kpkip nprite tokia kfiina, ųpkįą išgalėsite mokėti. 
Nors ir 1,000 my>ių įjup Chicagos gyventumėte, jums apsimoka 
dalvauti šiam didžiuliam išpardavime. Niekur kitur pasaulyje jus 
negalite rasti šių kainų antrininko.
Kiekvienas karas patikrintas ir garantuotas, kad duotų jums ilgų 
metų patarnavimą |r pątęųkinimą.
pt-^BUICKS, 1939, 1938, 1937 
G* įr 1936 kiekvienas pąrsįdųp- 

kaip^<iai 275
1 fi-FORDS 1939, 1938, 1937
I V ir 11136 visi nąųjų karų są-

......... *225

EGG ____ 15 00
. NUT ____ .00

BIG LUMP .00
MINE RUN .. .75
SCREENINGS .00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Vieną gražią dieną prie mano 
dirbtuvėlės sustojo naujas “Pac- 
kard”, iš kurio išlipo p-ia Gruo
dienė ir p-le Jocius jš Racine. 
Tuoj man į galvą dingtelėjo, 
kad jos atvyko į kokią “siur- 
praiz” parę kviesti. Tai aš pa
reiškiau ir p. Martinui, kuris 
tuo laiku buvo pas mane.

Tačiau pasirodė, jog stipriai 
klydau. Girdi, ar žinote, kodęl 
mes pas Tamstą atvažiavome? 
Atsakiau, jog neturiu jokio su
pratimo. Tąsyk jos paklausė, ar 
aš važiuosiu į pikniką ir ar aš 
žinau kelią. Paaiškinau, jog 
šiaip taip gal ir surasčiau, nes 
du kartus teko jau važiuoti. Ne
trukus susitarėme, kad 9 vąl. 
ryto išvažiuosime iš Kenosha.

Turiu pastebėti, jog kenoshie- 
čių reprezentacija nebuvo tokia 
didelė, kaip tikėtasi. Mat, kaip 
tik pasitaikė, jog tą pačią die
ną vietos bnizieriai rengė savo

W~.CHRYSLERS 1938, 193?
jr 19;^

kaip nauji pi^įąį fcąip

4 a —DODGES 1989, 1938, 1937
B jr 19^6 kąij> nąujį, kiuris 

radlp> >w *2AB
kaip .................................

4 OLDSMOBILRS 1939, 1938 
B © 1P37 Ir ’936 U i? žiba ir to

buli K, _
kils, pigiai $285:aip naujas cidabrinis' do-

8—HUDSONS nuo 1939 iki 1935 
J.it-kvianas garan'.uo- $*|Q£

tas, pigiai kaip ..... .... . I vv
1 (J—CHEVROLET^ nuo 1939 
■ © iki 1936. Visi modeliai, kaip 

nauji, pigiai

5—PACRARpS ųųp 1939 iki 
.426. V|4 gą rantuoti, kaip.

nauji, pigiai ^345

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 .......
Mlllers Crcek Lump ..........
Black Band ar Hocking

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

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

Pašaukite teL/LAFAYETTE 8980 
JOHN ORSAS 

4405 So. Fairfield Avenue

$7.50

$6.95

$7.05
$8.20

$7.75

$6.75

6—LA SALLES nuo 1938 iki
1936 ypątingąį puikus $OQC 

karai, pigiai kaip ....... &vw

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolų ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

5—SJUDEBAKERS nuo 1939 
iki 1986 modeliai viši 6 cilin- 

dpr|ų, kąjp nauji $4 QE 
pjgiai kaip .......  I vv

Taipgi, tųrhnp y|jš ^0 sepesnįų kąru iš visų gamvhų ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti uz pigiai kaip $45. 
ATMINKITE. KAD KIEKVIENAS KARAS YRA PILNLAI GA-

RAkTUOTAŠ IR DUOS JUMS METU PATARNAVIMĄ IR 
PATENKINIMĄ

Viskas, ko mes prašome, tai pirm negu pirksite, aplankykite mnsų 
parodos kambarį ir palyginkite musų kainas. Mes pažadame jums 
šiuprizų,
Jums nereikią ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo įmokėjimą, 
o likusią dalį jūs galįte išmokėti kaip patogiau.
įspėjame ir automobilių dylerius, kaa nepraleistų progos aplanky
ti musų parodos kambario, jei nori geriausio Chicągoj pirkinio.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir y|są dieną sekmadienį

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

■I PLYMOPTIfS 1939, 1938 
l'C 1937 ir 'ib36 vos vartoti, pil 

nai garantuoti
ni&fiai kain ...................... fc&v Lietuvis Plumberispikniką su įvairiomis dovano- kių ieškoti. Sutikau ponus U- Paris Gąrden užeigą. Ten rado- 

mis (tarp jų buvo ir automobi- gepskius, jų dukterį 
liūs), tad daugelis susilaikė nuo 
važiavimo.

Rugp. 13 d. dar prieš 9 vai. 
“Packard” sustojo prie mano 
namų. M. Jocius išlipo manęs 
vadinti. Pakviečiau į vidų. Pasi
rodė, kad mano sankeleiviai bus 
ponios Gruzdienė, Jocienė ir 
Dokšienė bei pats p. M. Jocius.

Netrukus pradėjome važiuoti. 
P-ia Julija Gruzdienė padavė 
man $5. Sako, tai už Naujienas 
prenumerata.

Pirmiausia važiavome į Ghi- 
cago ir ponios Dokšienės para
ginti sustojome pas ponus Ma- 
žeikus. Susipažinome su šeimos 
nariais, apžiūrėjome gėlių dar
želį, o paskui pasitarėme apie 
tai, kaip važiuosime į pikniką. 
Vadinasi, kas su kuo 
me, kadangi buvo du 
biliai.

Štai jau ir pikniko 
Pirmiausia pradėjau šaukėniš-

važiuosi- 
automo-

daržas.

REFRIGERATORIŲ

IŠPARDAVIMAS

įima rauna

4939

NUOLAIDA ANT

DIDELIS
Floor Samples

Westinghoiise Refrigeratorių

ir žentą ųie ponus J?ąkščiųs ir brolius 
M. Vaitekūną. Žiuriu, čia ir p. Bauvonius su žmonomis. Tuoj 
K. Deveikis iš Cicero. Iš jo pa- i p. Končiaus lįkonąę priimti kai’ 
tyriau, kad p-ia Kavaliauskienė po svečiai ir šauniai pavaišinti, 
nesijaučiąnti gerai, todėl ir Į 
pikniką su šeima negalėjusi at
vykti. Labai gaila. Linkiu jai 
kaip galima greičiau pasveikti 
ir sustiprėti.

Netrukus sutikome p. Rypke- 
vičių, ponus Miliauskus iš Cice
ro ir kitus. Ugenskiai pakvietė 
pietų. Senukė Ugenskienė pa
reiškė, jog mano aprašymas ke
lionės į Floridą jai labai pati
kęs. Iš viso ji “Naujienas” la
bai mėgstanti skaityti ir nekan
triai kas rytą laukianti, kada 
jas laiškanešis atneš.

Padėkojęs už pietus ir vėl pa
sileidau šaųkėniškių ieškoti. Su
tikau jų nemažai. Teko man su
sitikti ir pasikalbėti su D. 
Landzbergiu, R. Kraučausku, 
Kondotais, K. Gira, Jankaus
kais, Strimaičiais, Grigaičiu, 
Dr. Montvidu, Dr. Kliauga, J. 
Mačiuliu iš Waukegano ir dau
geliu kitų. Sunku visus čia bu
tų ir paminėti, piknike tikrai 
nepaprastai daug žmonių daly
vavo.

Susitikęs su kenoshiečiais F. 
Jankausku ir Antanu Rimkum, 
susitariau su jais vaižuoti na
mo, nes jie labai gerai kelią ži
no.

Nors ir nesmagu buvo su vi
sais gerais draugais ir pažįsta
mais skirtis, bet pagaliau rei
kėjo ir apie namus pagalvoti.

Teko patirti, kad šv. Ępfro 
parapijos svetainėje buvo su
rengta ponams Vąliaips “siur- 
praiz parė” penkiolikos metų 
ženybinio gyvenimo proga. Da
lyvavę apie 80 žmonių,

Nors dėl rengėjų kaltės parė
ję nedalyvavau, bet ponams 
Valiams kaipo geriems paųjie- 
niečiąms linkįu ilgiausių metų,

Aš ir mano žmona Julė taria
me širdingą ačiū “musų alder- 
manui”, p. Jonui Martinui, už 
jo pasidarbavimą rengiant mu
sų sunui Vytautui, jo žmonai ir 
jų sunui priimtuvių ir išleistu
vių pokylio pas ponus Končius. 
Labai esame dėkingi ir visiems 
tiems, kurie,prisidėjo bei daly
vavo pokylyje. Dėkui Valienei 
ir Krenčienei už gardžią vaka
rienę. —C. K. Braze
c.----------------------- ----------------------------------

KYKITE J ARUSZU Vasarnamį Į

— Laisniuotas — f
GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 
Tel. 
Rez.

^0.50

au«ščiau

DANFEL
FLRNITURE COMPANY

2602 W. 69th St. Hemlock 4747
DANIELIUS KEZES, Sav. . . 1

D

kus važiavo pirma, o mes pas
kui. Willow Springs sustojome 
pas Chas Miliauskį. Pastarasis 
sako: girdi, “Naujienose” ma
čiau paveikslą, tad ir be persta
tymo bučiau pažinęs. Kiek pa
viešėję, išvykome narpų lin^. Aš 
įsėdau į kenoshiečių automobi
lių, nes tuo budu buvo paran
kiau parvažiuoti.

Piknikas padarė smagų įspū
dį. Tik gaila, kad negalėjau su 
visais savo draugais ir pažįsta
mais susitikti dč1 dįcjelčs ^ruo
nių minios.

— o —
Rugpiučio 20 d. nusitarėme 

aplankyti Wisconsių State FąirJ 
atseit, valstijos parodą. Žentas 
Jonas Narumczik, cjukiė Spfįja, 
mano žmona ir aš sėdoiųc į ąų* 
tomobilį ir išvykome. Susigrū
dimas jaii buvo pusėtinai dideN 
lis, tad turėjome kieį^ yąrgo, 
kol suradome vietą automobi
liui pasistatyti.

Beveikščiojant ip bpąpžiuri-! 
nėjant visokius gyvulius, prp’ 
Įdėjo lyti. Iš pradžių lijo tįk bįą- 
kį, tad žmonės nęlabąi ir pai
sė. Bet netrukus prąįčjo lyg iš 
viedro pilti. Tada fai pąsidąpė 
tikras sumišimas: visi ejpę 
ti kur į pastogę. Tačiau ejauge? 

Į liui nepasisekė ir jie sumirko, 
kaip viščiukai. Kai kurie jau
nuoliai tiesiog išsivilko tarški“ 
nius ir taip vaikščįojp pp paro
dą. Kadangi musų aųtpiuppilĮi|S 
pėbuvo toli, tai ipęs iširome 
mažiau tesušląpę.

Pakelyje į namus sustojome 
'pas ponus Končius, kurie laiko

arcus

— iš stoties —

VV.G.E.S

West 69th St.
Hemlock 2867
Republic 5688

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

• Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

M

ie

ĘEVERLY SRORE, SAND DUNES. IND.
CENTRAL AVĖ. U. S. 12, 52 MYLIOS NUO CHICAGOS.

Pas mus randasi visi miesto patogumai. Elektra, gasas, šiltas ir šal
tas vanduo ir maudynės. Pątogųs kambariai su valgiu arba patys 
galime sau valgius gamintis. Tel- MICRĮGAN CITY 2799 R 3.

RYTINE RADIO 
VALANDA

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUT) 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai-

kurioa Skelbiasi Naujienos*.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

TONSILAI IŠIMAMI už $ f J.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... »15.oo
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama... fc 
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00

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

TeL Ląwndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. $3rd BĮ.
Tel. ENG. 5883-5840
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Diena Iš Dienos
Grybų Jau Yra

BRIGHTON PARK — štai 
biznierius Antanas Tebelskis, 
4018 So. Rockwell St., susitaręs 
su dekoratoriais I. Norbutu ir 
St. Dargiu buvo išvykę gry
bauti j Illinois miškus. Grįžo 
su nemažu laimikiu. Rezulta
te įvyko grybų pare į kurių 
atsilankė ponų Tebelskių kos- 
tumeriai ir kaimynai. Jų tar
pe dalyvavo ir Dominikas 
Rudakas. —Koslumeris

Vedybų Sukakties 
Puota

BRIGHTON PARK — šian- 
dienų, rugpiučio 26-tų, šios

NEPAPRASTA 
PROGA

Mes turime išparduoti 150 gra
žiausių Chicagoj automobilių se
kantų 30 dienų laiku.

Tai yra šių metų didžiausias 
išpardavimas. Jus galite sutaupy
ti krūvą pinigų, pirkdami karą 
čia.

Buicks, Oldsmobiles, Pontiacs, 
La Šalies, Chevrolets, Fords, Ply- 
mouths, Nashes, Chryslers, Dod- 
ges, Hudsons, Studebakers 1938, 
1937, 1936 už taip žemą kainą 
kaip $265. Taip, tikrai $265 nė 
kiek ne daugiau.

Kiekvienas karas yra patikrin
tas -ir užtikrintas, kad tarnaus 
jums per daug metų be vargo.

Ne svarbu kur gyventumėte, 
mes tikrai patariame pasinaudoti 
šia nepaprasta proga. Sutaupysite 
šimtus dolerių.

Beto, turime virš 100 karų se
nesnių modelių iš kiekvienos ga
mybos 1935, 1934, ir 1933 už taip 
žemą kainą kaip $65, ir užtikrin
ti, kad jie suteiks jums gerą pa
tarnavimą.

Jūsų senąjį karą priimsime 
kaipo įmokėjima, o likusią dalį 
galite išsimokėti mėnesiniais į- 
našais iki d’^jų metų.
Atdara kasdien iki 10 v. v. ir 

v’sa dieną sekmadienį.
LOCAL AUTO 
FINANCE CO.

1,414 W. 63rd ST.
— ■ y 

kolonijos gyventojai, Stanislo
vas ir Morta Vaitiekai, 4049 S. 
Maplewood Avė., minės 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Sukaktuvių puotoj da
lyvaus p-nų .Vantiekų gimi
nes ir draugai, kurie besi
linksmindami sudės jubilijan- 
tams širdingus linkėjimus.

Ponai Vaitiekai turi išauginę 
3 dukteris. Vyresnioji Elenutė 
yra ištekėjusi, o jaunesnios, 
Bronė ir Pranutė tebėra pas 
tėvus. Vietinis
, 1

Paminės 
Vardadieni
■ MARQUETTE PARK — 

Rugpiučio 28-tų išpuola Au
gustino diena. Kadangi tų var
dų turi Augustas Evanauskas, 
5825 So. Mozart St., tai jo 
žmona Petronėlė, duktė Joan- 
na ir sūnūs suruoš atatinka
mų varduvių parę.

Duktė Joanna neseniai tu
rėjo atostogas. Ji dirba už kny- 
gvedę Peter and Peters real 
estą te firmoj, 7923 So. 'Park 
Avė. —Kaimynas

išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Anthony Sinagra (?), 26, su

Elena Kasper, 26
Joseph Bckc, 24, su Sophie

Melu i k, 23
Jerry Caliendo, 24, su S tol- 

la Dailidowich, 21
Richarde Gabe, 25, su Irene 

Kovach, 22.

Reikalauja
Perskirų

Adam Rutkowski nuo Stella
Rutkowski .«

Charlotte Miskel nuo Law- 
rence Miskel

Pirkite tose krautuvėse, ku-
•ios NAUJIENOSE”

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ Į

John ir Josephine 
Piktužiai Naujon 
Vieton

OGDEN PARK — Biznieriai 
John ir Josephine Piktužiai 
neseniai pardavė savo tavernos 
biznį ties 2616 W. 59th St., 
bet tuoj nusipirko kitų—adre
su 5759 So. Ashland Avė. Va
dinas, dabar p-nų Piktužių 
bizniavietė randasi netoli Town 
of Lake kolonijos.

Dabar patyrę meistrai—de
koratoriai I. Norbutas su St. 
Dargiu baigia šios bizniavietės 
dekoravimo darbų.

Žymėtina, kad Josephine 
Piktužienė yra pagarsėjusios 
gražuolės Jean Soriulės moti
na.

Gero pasisekimo naujoj vie
toj. —Kaimynas
ALEX IR JOE LAPINSKAI 
VIENAME BIZNYJE

Seniaus Alex Lapinskas už
laikė taverno biznį 3113 South 
Halsted St., bet nuo praeito 
liepos mėn. pirmos jis perkėlė 
savo biznį į erdvesnę ir tinka
mesnę vietų: 3111 S. Halsted 
St., Community Tavern. Į Com- 
munity Taverną persikėlė ir 
Juozas Lapinskas, Alekso sū
nūs, pirmiau buvęs taverno biz
nyje prie 3210 So. Halsted St. 
Dabar abu: tėvas Alex ir sū
nūs Joe Lapinskai viename biz
nyje.
Kviečia visus į grand opening

Alex Lapinskas ir sūnūs Juo
zas Community Tavernų “re- 
modelino” ir biznį naujai per
tvarkė. Ta proga jie rengia 
šaunų “Grand Opening” šešta
dienį ir sekmadienį, rugpiužio 
26 ir 27 d. d. Abu visus ūž
ti viečia atvykti. —J. A. S.

Žymus Svečiai 
Dalyvaus “Naujosios 
Gadynės” Piknike

n į ----- - .... ■ - f

Rašo Chicagos- Lietuvių 
Istoriją

Ponas Thomas Randolph 
Hali su savo žmona atvyks į 
“N. G.” piknikų, kuris įvyks 
rytoj, rugpiučio 27.

Thomas R. Hali yra super- 
visor dabar rašomos Chicagos 
lietuvių istorijos.

P-a Hali rašo Chicagos atei
vių sykiu ir lietuvių istorijų.

Ponas Hali, tvarkydamas 
Chicagos lietuvių istorijų ran
da, kad lietuviai smarkiai dir
bo kultūros darbų. Ponas Hali 
atsilankęs į piknikų, matys 
lietuvių publikų, šokius ir iš
girs jų dainas.

Ponia Hali nori matyti lietu
vių publikų, arčiau susipažin
ti, ir gauti daugiau medžiagos 
rašymui savo istorinės knygos 
apie Chicagos lietuvius.

Butų gerai, kad nors viena 
lietuvė ar lietuvaitė atvyktų 
į piknikų apsirengusi lietuvių 
tautiškais rūbais. Kaimynas

Kamantinėje Poli
cijos Kapitoną

Federalė džiurė, tyrinėjanti 
“gemblcrių karaliaus” W. R. 
Skidmore reikalus, vakar pašau
kė kamantinėjimui East Chica
go policijos nuovados kapitonų, 
Thomas Harrison. Harrison tu
rėjęs kokius tai finansinius ry
šius su Skidmore’u.

Čeverykų Specialistas
35 metų patyrimo.

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

3451 SO. WALLACE ST.

AAaiiio
Žvingiškių pikniko i 
trokas

Budrike Radio 
Programas

Septintadienio vakare, 9 v. 
Chicagos laikiu bus puikus 
pusvalandžio Budriko radio 
programas, pilnas 'gražios mu
zikos ir skambių melodingų 
dainų iš stoties WCFL—970 k.

Programų išpildys simfoni
jos orkestras iš dvylikos muzi
kų ir žymus dainininkai-solis- 
tai. Dainuos solo ir duetus. 
Nepraleiskite šitos progos pa
siklausyti. —Pranešė jas*

Lietuviškas
Vakarėlis

Tikrai draugiškas pasilinks
minimo vakarėlis, kuris rytoj 
įvyks parapijos svetainėj, prie 
35 gatvės ir S. Union Avė. Va
karėlio pradžia 7 vai. vak.

Kviečia Rengėjai.

Dėl Tikietų ir Informacijų CAPITOL 2353

VISOS DIENOS IŠLAIDOS, t. y.: VALGIS, GĖ
RIMAI IR GERA MUZIKA—DOLERIS PORAI.

WILL ROGERS SOCIAL IMPROVEMENT KLUBO

IŠVAŽIAVIMAS Į JEFFERSON 
GIRIAS

Sekmadienį, Rugpiučio 27—1939
Pradžia 12 valandą dieną.

gxxxxi^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
H Joniškiečių L. ir K. Klubo R
0 PASKUTINIS PIKNIKAS
B Įvyks Rugpiučio (Aug.) 27 d. g 
h J. SPAIČIO DARŽE, prie Archer Avė., g 
H WILLOW SPRINGS, ILLINOIS. □
R Bus smagi J. Balako muzika. Bus skanių užkandžių. Bus □ 
H vyno, degtinės ir šalto alučio. Užbaigdami vasaros sezo- U 
R nų, galėsime pasilinksminti. Kviečia KOMITETAS. R 
RxxxxxxxxxxxxxxxxxxxiDna3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJ

Žalkaus trokas išvažiuos iš 
Cicero nuo Liberty salės 11 
vai. ryto. Pasieks Cicero ir 
Archer gat. 11:30 vai. Iš čia iš
važiuos 12 vai, ir pasieks 63 
gatvę ir Cicero avė. 1D:15 vai. 
popiet. Nuo 63-čios išvažiuos 
12:45 popiet. Round trip kaina 
ypatai 30c. (Skelb.)

Healthy Food 
Reslaurante 
Nauja Gaspadinė

BRIDGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restauiant, 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 skaniais lietuviš
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb J

Skalbiama 
Mašina

ir prosinania mašina—2 ma
šinos, vertos $9900 už 

549.50
OIL BURNERS—Sun Flame 
ir Quaker, verti $90.00 už 

549.00
RADIOS—RCA Victor, Phil- 
co, Zenith, 1940 metų mode

liai, išstatyti parodai.

Didelė nuolaida už jūsų 
seną radiją

BUDRIK
Furniture House

3409-11 So. Halsted St.
Tcl. Yards 3088

Budrik’s Annex 
REBUILDING-REMODELING SALE 

3417-21 S. Halsted St.
Pasiklausykite gražaus lietuviško 
programo iš stoties WCFL—970 
k. 9-tą valandą nedėlios vak.

» J

Garsinkitės “N-nose”

Visi Važiuojam! Visi Bukime! HytOJ

LIETUVIŲ DIENA
ALGIRDAS BRAZIS

OAKS Gražiame-Vėsiame Sodne, 119-tos ir Archer Avė.

„t r

FLORENCIJA BALSIUTE

• Vytautas Beliajus ir Šokėjai
• “Mikas” Polkų Karalius
• Aidų-Aidai Dainininkai
• Akordionmeistras “Varputas”
• 12-kos Metų “Ilaine Bertulis”
• Kazys Šimkus

JONAS RUKSTALA 
(Žinių-Žinovas)

• Šurum-Burum—Sesučių 
Dainos

• žymus Radio Artistai
• Lietuvos Benas.
® Dainuojanti “Pipirai”
• Bartkų Šeimyna
• “Raiteliai” Šokėjai
• Direktorė Elena Pečiukaitė
• Garsintojų “Biznierių”

Paroda
• Armonistų Meliodiios
® Bendrds Dainavimas

VALIO!
I

Įžanga—Vienas Lietuviškas Žodis—Įžanga

o

■(O;

AIDŲ-AIDA1 KVARTETAS

KLAUS YKITE

SALTIMIERO
Lietuviškų Radio Programų

KAS VAKARĄ

W.H.I.P
(1480 KYLOCYCLES)

PIRMADIENĮ
7:00 — 7:30 VAL. VAKARO

ANTRADIENĮ
7:00 _ 7:30 VAL. VAKARO

TREČIADIENĮ
7:00 — 7:30 VAL. VAKARO

KETVIRTADIENĮ
7:00 — 7:30 VAL. VAKARO

PENKTADIENĮ
7:00 — 7:30 VAL. VAKARO

ŠEŠTADIENĮ
7:00 — 7:30 VAL. VAKARO
GERI LAIKAI!!

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA

POVILAS B. ŠALTIMIERAS
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CICERO VĖL RUOŠIASI VESTUVĖMS, 
DIDELIEMS PARENGIMAMS

Piknikai, Piknikai, 
Piknikai

Įvairios Žinutes Iš Cicero Gyvenimo
CICERO — Pirmadienio va

kare Democratic Svetainėje 
įvyko “Bridal Shower*yy su
rengtos Phyllis Dovidauskai- 
tei. Motetų atsilankė gana 
skaitlingai ir j oš sunešė labai 
gražių dovanų.

Vestuves įvyks sekmadienį 
po pietų rugsėjo 3 dieną, 2:30 
po pietų vietos bažnyčioje. Jos 
bus labai gražios. Kas norit 
matyti, atsilankykite.

VdkaHėnė įvyki Goinmiinity 
Hali, 181h ir Sis: Avė. Galima 
iš anksto spręsti kad žmoirių 
bus labai datig.

Geriausios laimės ir įiasi- 
sekirfto abiėms jauniesiems Jo
nui Kaikariui ir Phyllis Dovi- 
dauskatitėi.

Iš Kareivių Darbuotes
Draugystė Lietuvos Karei

vių turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą praeitą sekmadienį, 
Liuosybės Svetainėj. Narių 
atsilankė vidutiniai. Mat, vi- 
šiems buvo žingeidu žinoti 
dviejų piknikų ir kiti drau
gijoj Reikalai. Pirmiausia, ra
dosi du nauji nariai. -Priimti 
X. Budrikas, tavefno biznie
rius, ir A. J. Kandratas, vietos 
“elėktrišinas”.

Valdyba pranešė apie dviejų 
narių mirtį, Antano Maziliaus
ko ir Julijono Rimdžiaus. Pa
laidoti ir pomirtinės išmokė
tos. Ligonių buvo 3. Pašalpos 
išmokėtos. Dar lieka serganti 
F. Strelčunas (gyvena Mich. 
valstijoje) ir K. Palubinskas, 
vietos taverno biznierius, kuris 
randasi ligoninėj. Iš komiteto 
raportų apie piknikus pasirodė, 
kad jie davė pelno suvirš šim
tą ir pusę. Tai dėka vietos biz
nieriams, ypatingai F. Zajaus- 
kui, stambiam draugijos rėmė- 
juf. Komisiją per pirmininką 

8A. L. Matulį pranešė, jog daly
vavo iškilmėse 6 metų sukak
ties žuvimo Dariaus-Girėno. 
Varde draugijos prie jų pa
minklo padėtas vainikas. Gra
žiai pasirodė uniformos sky
rius, po vadovybe M. Marcin
kaus.

iškilmingas piknikas. Dabar jie‘ 
suka galvas kaip surengti me- 
tinj jubiliejinį parengimą, kad 
butų sėkmingas ir tiktų jau- 
niehis ir seniėmš. Aš nei kiek 
neabejoju, jog tie “7” sugalvos 
ką hors nepaprasto, šaunaiiš, 
rirtnėtino. Juk taip ir turi būti. 
Tai bus antsp^uda jubiliejinių 
rnetų. Dalį šimtmečio kliuba!s 
pragyveno laimingai, dabair 
žengia prie tolimesnio gyvavi
mo aukisnio jubiliejaus. Bet iš 
tų “7” vargiai visi jo sulauks, 
nes metai po metų senoji kaf- 
ta retėja ir retėja. Bet tai nie
kis, kliiibe yra daug jaunų ir 
jie užima vietas ir darbuojasi. 
Kliubo obalsis: dirbti kliub'o 
labui ir lietuvybei.

Juodos duonos kepėjas
Pirmas juodos duonos kepė

jas Jonas Kaikaris, 1400 So. 
48th Ct., paskutinį savo sūnų 
Joną išleidžia iš namų 3 dieną 
rugsėjo. Jonas priima “stoną 
moterystės” pasiskirdamas sau 
žmoną Feliciją Dovidauskaitę, 
1412 S. 48th Ct. Jų vestuvių 
puota įvyks Community Hali, 
18th St. ir 51st Avė.

Kaip Kaikaris, taip ir Dovi- 
dauskai yra seni 'vietos gyven
tojai, turi plačią pažintį visoj 
apylinkėj. Tas duoda suprasti, 
jog vestuvės bus gausios sve
čiais. Jaunas Kaikaris čia gi
męs ir augęs, turi pastovų dar
bą ofise Dryden Rubber kom
panijoj. Jaunoji Felicija taipgi 
čia gimus ir augus, pabaigus 
aukštąją mokyklą ir turi gerą 
darbą. Kaip vienas, taip ir ki
tas jauni, gražus. Laimingo 
jiems šeimyniško sugyvenimo.

Ar Komunistai
Nesakė Teisybę?

— Skaitytojų Balsai —

Metinis parengimas
Draugijos metinis parengi

mas įvyks lapkričio 18 d. Liuo- 
sybės svetainėj. Jo surengimui 
išrinkta komisija: K. Leudanc- 
kas, J. Pocius ir S. Paseckis. 
Nėra abejones, kad tai bus šau
nus vakaras — metinis. Nariai 
gauna dovanas už neėmimą 
pašalpos per 20 ir 10 metų. 
Tad, jų pagerbimui yra ruošia
mos iškilmės.

Iš R. R. Kliubo
ko- 
na-

R. R. Kliubo parengimų 
mrtetas susideda net iš 7 
rių. Jų pastangomis atšvęstas

n
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban-| 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYEtTĖ 5809

BE “NAUJIENŲ”

Rytoj Šalthniero 
“Lietuvių Diena”

Mėnesiai pavirto į savaites, 
savaitės paliko dienas, o da
bar dienos ištirpo į valandas... 
rytoj išauš 27-ta, tas paskuti
nė sekmadienis šio rugpiučio 
mėnesio, kasmet paskirtas 
“Lietuvių Dienai”. Kurie perei
tais metais atsilankė, tebekal
ba dar apie tvarkingumą, 
gražumą ir lietuviškumą tos 
dienos. Kurie neturėjo prrigos 
pernai dalyvauti nekantriai 
laukė pamatyti šių metų die- 
n6s. ftadio artistai, daininin
kai, šokėjai, juokdariai, pra- 
nešejalį muzikantafi, Bai’tkų 
Šeimyna ir šimtai kitų palinks- 
mins visus atsilankiusius.

LietPVoš benas išpildys pui
kų koncertą! Vytautas Belin
ius ir Wenette Grybas suteiks 
daug malonių įspūdžių savo 
šokių inteprctacijonis; šokė
jų grupė gyvai, gražiai atvai
zduos lietuviškus šokius. Ma
tysite kaip Valeria Buclžiutė ir 
jos kompanija išmoko šokti 
ant žirgų. Matysite, girdėsite, 
klausysitės ryto vis ką nors 
naujo nuo atvykimo iki sute
mos. Viskas lietuviškai... Dai
nos, kalba ir muzika, “Lietu
vių Dienoje”, rytoj, Oaks So
dne, prie 119-tos ir Archer 
avenue. Bukime “Lietuvių 
Dienoje”. Bus brangių dova
nų ir tikrai smagių laikų... už 
tik vieną lietuvišką žodį!

Trdkai į "Lietuvių Dieną”
Neturėjimas automobilio ry

toj nereiškia, kad turėsite pa
silikti nevažiavę ir nedalyva
vę šaltiiniero “Lietuvių Die
noje”. Žemiau yra pažymėtos 
vietos kur Viktoro Bagdono ir 
Alešausko t rok ai apsistos, nu
veš ir parveš, už tik 35c, 12-tą 
valandą rytoj. Kiekvienas tro- 
kas bus papuoštas su spalvuo
ta išftabtL 1

Drg. Hitleris ir ponas Sta
linas padarė bendrą frontą 
kovai už fašistų ir komunistų 
demokratiją!

Ir dar yra iclių, kurie sa
ko, jog komunistai ir fašistai 
nėra demokratijos gelbėtojai. 
Dabar ir aklas gali matyti, jog 
demokratija bus išgelbėta dė
ka drg. Hitlerio ir pono Sta
lino geniališkumu •..

Da ne viskas. Musų nenuil
stantis, niekad neiškrypęs iš 
kreivos linijos Leonas Prusei- 
ka, jau praeitais mėtais pa
reiškė, jog šv. Povilas du tūk
stančiai metų atgal išpranaša
vo leninizmą. Juk šv. Povilas 
buvo pirmas bolševikas. O po
nas Stalinas yra tįkras įpėdi
nis šv. Povilo. Taigi ir drg. 
Hitleris, matydamas pono Sta
lino geniališkumą, įstojo į ko
munistų partiją, padarė ben
drą frontą su ponu Stalinu ap
gynimui demokratijos ir šv. 
Povilo skelbiamu obalsiu: 
“Vergai, su baime ir drebėjimu 
klausykite savo viešpačių-po- 
rių.” —Komunistas

Siunčiam (Gėles 
Telegrama į 

I Visas Pasaulio 
Dalis. 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrąbamš.
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NAUJAUSI m 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

Viktoro Bagdono T rokų 
tvarka*.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

SUSIRINKIMAI
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ZAGARIEČIŲ KLIUBO mėnesi- 
nis susirinkimas įvyks fugpiučio 
27 d. Hollywood Inn. svet. 2417 W. 
43rd St. 1 vai. popiet. Malonėkite 
laikų pribūti, nes bus renkami 
darbininkai, ateinančiam žagarie- 
čių piknikui, kuris įvyks rugsėjo 3 
dieną. —J. Keturakis, rast.

C. L. VYRŲ CHORAS dainuos 
“Naujos Gadynės” FIĖLį) DAY 
piknike, kuris įvyks sekmadiehį, 
fugpiučio 27 d. Liberty Grpve. Visi 
choro nariai privalo atvykti.

— Valdyba.

Naujos

PAIEŠKAU PUSBROLIO Anta
no Jesėnavičiaus — kilęs iš Rim
šės parap. Medaišių sodžiaus, Eže 
rėnų apskr. Girdėjau, kad gyveno 
East St. Louis, III. Prašau jį patį 
ar žinančius apie jį pranešti. Adelė 
Meškienė, 2420 W. 46th Place, 
Chicago, Iii.

18-os ir So. Union 
bažnyčią).avė. (pas

Bridgeporte* 3406 So. Hal
sted st.

Wcst Side: 2337 S. Leavitt 
street.

Brigbton Park: 4192 Archer 
avė. (prie Standard Federal 
įstaigos).

Town of Lake: 4605 South 
Hennitage avė. (J. F. Eudei- 
kio).

Kampas Archer ir
Marcįuette Park: 

So. Western avė.
Rosclandę: 108-tos 

Michigėn avė.
Jei trokai truputį pasivėlin

tų, meldžiame palaukti. Pas
tangas dedrimos, ikad butų 
galima visus nuvežti ir par
veš ti. Pakartojame, trokai iš
važiuos rytoj, 2-tą valandą. 
Bukite ant vietos. Pasimatysi
me “Lietuvių Dienoje* Oaks 
darže. — Busiantis.

Cicero. 
69-tos ir

ir South

2. Kalbės jaunuolis George 
Šatas.

3. Pirmyn choras.
4. Kalbės. Ndujos Gadynės 

admin. Stasys Strazdas.
5. Chicagos Lietuvių Vyrų 

choras.
6. Įkalbės “Naujienų” redak

torius, Dr. P. Grigaitis.
7. Birutės choras.
Šitas programas jums, ger

biamieji, pasako, kad rytoj 
įvyks tikra meno ir dainų 
Šventė, kurį musų žymus kal
bėtojai pildys savo įdomiomis 
kalbomis, apie šių dienų poli
tiką, musų pačių uždavinius 
ir pasaulio įvykius.

Kv.iečia ir prašo visus
LDD. Ą-tos kitoops rengimo

Komisija.

Visi Keliai ir Keleliai 
Veda j Field Day 
Pikniką.

Jau buvo daug rašyta, daug 
kalbėta, kad rugpiučio 27 d., 
rytoj, Liberty Grove darže 
įvyks Field Day piknikas, šiuo 
kart nemariau, kad < reikėtų 
gerbiamai publikai daug ką 
apie tai kalbėti, bus svarbu, 
kad priminsiu rytoj atvažiuoti 
į Liberty Grove daržą, kur bus 
tas didysis pažmonis, Field 
Day. čia jus turėsite sueiti 
savo^ visus senus prieteliuš ir 
draugus. Čia turėsite smagumo, 
malonumo ir linkmybių iki 
sočiai. Čia jus palinksmins ge
ra Jurgio Steponavičiaus 
zika. Bet svarbiausia bus 
žus, net keturių vietos 
miusių chorų išpildomas 
gramas. Štai programo 
tat^:

1. Naujos Gadynės choras-

inu-
gra-

pro- 
sąs-

PAIEŠKAU BRONISLAVO Ba- 
laiŠoš. 20 ar daugiau metų atgal 
gyveno WaterbUry, Conn. Neseniai 
sugryžaų iš Lietuvos ir turiu pasi
tarti labai svarbiu reikalu. Paieš
komasis ar žibantieji prašomi atši- 
šaukti. J.. Malinauskas, c/o Naujie
nos, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois.

AUTOS—TRUCKS FOR SALts. 
Automobiliai ir Trokai Pardavimm

PARDAVIMUI 1938 METŲ DOD- 
GE 4 durų touring sedan su bak- 
su, radio, heateriu ir defrosteriu. 
Kąrąs atrodo kaip naujas. Kaina 
$550.00.

CENTRAL AUTO SALES 
& SERVICE, 3207-9 S. Halsted 

CARL WAINORA, 
Phone Cictory 1717.
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BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

St.

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

SITUATJON VVANTED 
Ieško Darbo

APYSENIS ŽMOGUS ieško dar
bo prie namų už pragyvenimą.

JUOZAS ČESNA, 
2635 W. 4Žnd St. 1-mos lubos 

iš užpakalio.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

6500 So. State Street.

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.

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

PARDAVIMUI ROAD HOUSE. 
Kampinis muro namas ir 7 lotai 
ant main highway. Posen miestelio 
Tavernas ir restoranas. Biznis iš
dirbtas, laisnis daug pigesnis kaip 
Chičagoje, 12 metų atgal savinin
kams kainavo ta vieta $30,000. Da
bar parsiduoda už $7,500. Ta kaina 
nebus ilgai—Pamatykite kuo grei
čiausiai. M. J. KIRAS, 3251 South 
Halsted. Victory 0399.

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį, gera vieta, su 
license. 11705 So. Michigan Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nnmai-Žemė Pardavimui

MARQUETTE PARKE antWash- 
tenaw netoli 71-mos 2 flatų mūri
nio namas po 6 
vėliausios mados 
mūrinis garažas, 
žas įmokėjimas. 
nys ant senesnio 
tus į mainus. Kas ką turite mainy
ti. Kreipkitės pas C. P. SUROMS- 
KIS, 6816 So. Western. Tel. Groye- 
hill 0306. Vakarais Prospect 0176.

kambarius. Visi 
įtaisymai, 2 karų 
Kaina $8900. Ma- 
Savininkas mai- 
namo. Priims lo-

PARDUOSIU PIGIAI, arba mai
nysiu kitą namą ar farmą, 2 aukš
tų medinį namą, cimentinis foun- 
damentas, 3 pagyvenimai ir Sto
ras. Netoli lietuviškos bažnyčios.

FELIX KAMPIKAS, 
832 West 33rd St.

2 FLATŲ PLYTINIS 359 East 
70th Street, 5-6 kambariai, garo 
šildymas, refrigeracija, priverstas 
parduoti bargeno kaina $5900. Savi
ninkas.

MEDINIS NAMAS, geras cemen
to pamatas, 4 flatai, 2 po 5 ir 2 po 
4. Pigi kaina lengvais išmokėji
mais, gerų lietuvių kolonija. 919 
W. 35th Street, 3 aukštas.

DIDELIS BARGENAS — labai 
sena moteris parduoda namą labai 
pigiai, randų įmoka $113 įmėnesį. 
529 North Ridgeway Avė.

Žvingiškių Piknikas su 
Muzikos Programa

Žvingiškių piknikas, kuris 
įvyks rugp. 27 d. Sunset darže, 
bus xgana įdomus, bet visų 
įdomybių įdomiausias bus pro
gramas susidedantis iš dainų 
ir akrobatiškų šokių, kurį iš
pildys sekančios jaunos mer
gaitės : Genovaite Sakalaus
kas, Genovaitė Brazaitis, Chri- 
stine Miller, Mildred Rudokas 
ir Ftorence*; •Poška.

Žvingiškių^ darnus veiki
mas ne tik1 Ąš'tina juos pačius 
vykti į pikniką, bet dar ir 
tuos, kurie fe'įi jais santykiau
ja. Aš taipgi" širdingai pritariu 
jų pram^aWf^pažymėtą die
ną vyksiu į jų įdomų išvažia
vimu.

* Ktf’

■Jūsų Ona.

REIKALINGA ŠEIMYNINKĖ šei
mai iš trijų—nėra skalbimo, būti 
vakarais geras mokestis. Dėl smul
kmenų šaukti Dorchester 10285.

HELP WANTED—MALĖ

REIKALINGAS salesman, kuris 
norėtų pardavinėti kalėdines atvi
rutes (Christmas cards). Galima 
dirbti ir vakarais. Mokama geras 
komisas. Prbgress Embossing Co., 
3326 S. Halsted St. Yards 0123.

PARSIDUODA DIDELIS GARA
ŽAS. Pilnai įrengtas, su gąsdiną 
stotim, 9 gasolino pumpos, 6 kam
barių flatas gyvenimui. Morgičius 
buvo $35,000. Parduoda resyveris už 
$19,000. Taipgi dvi kitos gasolino 
stotys, viena 6 gasolino 
Gražus holdingas,—kampas 
antra 5 gasolino pumpų už

Taipgi Rooming House 58 
visados išrenduoti. Įplaukia 
mėnesį. Galima pirkti turint $1500 
cash.

Turirpe ir daugiau gerų biznio 
vietų ir namų bargenų. Teisingas 
patarnavimas.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 W. 63rd St. antros lubos.
Kambarys 4. Tel. Prospect 6025. 

rytmečiais.

pumpų. 
$8500, 
$5,700. 
kamb., 
$800 į

—

Jori^kieičhj 
Piknikas

Paskutinis šių metų Joniš
kiečių L. ir K, lUiubo pikni
kas įvyksta rytoj, rugp. 27 d., 
J. Spaičio darže, prie Archer 
avenue, WilloxV Spririgš, tft. 
Bus smagi J. Balako muzika, 
skanus užkandžiai, šaltas aluš. 
Gagėsime < gra^ia'i pasilinks
minti, užbigdaini vasaros se
zoną.

Kviėčim visus joniškiečius, 
žagariečius, gruzdiečius, paš- 
vintiniečius ir meškuitiečius 
dalyvauti, bei bus vietos ir ki
tiems svečiariis-žemaičiams ir 
suvalkiečiams,. Visi bukit.

— Komitetas.

Grįžo iš 
Atostogų

Užvakar, gruodžio 
Justinais Mackiewich, 
lietuvis finansierius

stambus 
su savo 

žmona sugrįžo iš atostogų. Jie 
atostogavo garsioj Tabor far- 
moj, Michigan valst. pas p. 
Barčittrią. Kartu, sti jais atosto
gauti buvo išvykę ir Domini- 
kas Kuraitis, Buick automobi
lių dylerįj ir jo žmona.

Kaip p-ai Mačkiewichiai 
taip ir pp. Kuraičiai, sako, ato
stogas labai smagiai praleidę. 
Atostogaujant jų tikslas buvęš 
patirti katras geriau lošia gol
fą. Taip besirungtyniuodami 
jie ir praleidę golfo lauke iš
tisas . dienas. D. Kuraitis 
džiaugiaši, kad jam gerai se
kėsi lošti ir jis, girdi, butų 
Mackiewich’ių sukirtęs, jeigu 
dar kelias dienas kartu butų 
lošę. P-as 
out!

Mackie'vvicli, lobk
— Rep.

^kelhifnai Naujienose 
hmda dŠlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

REIKALINGA lietuvis pardavi
nėtojas deginamam aliejui parda
vinėti. Liberalė komisija, patyri
mas nebūtinas. Feldman Petroleum 
Company, 544 Roosevelt Road.

GĖRIMU PARDAVINĖTOJŲ — 
turi turėti tavernų biznio patyri
mo. Aukščiausia komisija ant pla
čiai garsinamų Brands. Kreiptis 
rytmečiais. JOHN ROSING & CO. 
608 Sb>,Dearborn»>.

FURNISHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI GYVENIMUI KAMBA
RIAI 437 E. 60th St. prieš parką, 
geras L ir 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.

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

VIENAS KAMBARYS RENDAI 
ir 3 kambariai beismente vėsi for- 
nišiuoti ir ąp'šildomi, prie mažos 
šeimynos. 5330 So. Albany Avė.

FORNlšIUOTAS KAMBARYS 
vaikinui arba ženotai porai, ant
ros lubos iš priešakio. 4213 South 
Campbell Avėhue.

RENDON MIEGAMAS kambarys 
švariai įrengtas, prie mažos šeimy
nos. 4316 Sp. Fairfield Avė. Ant
ros lubos.

RENDON APŠILDOMAS kam
barys vaikinui su visais patogu
mais. 3246 So. Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

RENDAI 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.

RENDON DU KAMBARIAI — 
pavieniam? ar ženotai porai. 2939 
West Pershing Road.
Į| lĮl lll.ilirihh.e,.-. m .... ... IĮ Į —

VVHOLESALE FURNITURE
Raundai1 ir JtaMt Far^

Mokėdamas cash ųž rakandus, su- 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prišta- 
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Weštern Avė., Chicago, 
IJ1. Phone Republic 6051.

FURh?lTUĖĖ-ĖiXTŪRĖ FOR SAJLE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
20 GESINIŲ PEČIŲ parsiduoda 

visai pigiai. Arthur Stanionis, 323 
So. Cravvford. Nevada 8856.

PARSIDUODA virtuvės gesinis 
pečius ir anglims apšildomas pe
čius. 4133 S. SaČramėnto, antros 
lubos. .

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

PRIVERSTAS PARDUOTI 2 
kraui\ives ir 2-jų flatų namą—ply
tinį, garu šildomą, stoker Control 
—prie Milwaukee avė. Jefferson 
Park, 4526 Milwaukee avė. Savi
ninkas antram aukšte.

RAMI, MINKŠTA, NUOŠALI 
vieta —apie 2% akro. Patogu į Pa 
los apylinkę—mokesčių apie $5.00 
metams, prie privačio grįsto kelio. 
Tuojau naudoti (ypatinga, bet ne
brangi)—afti busa?, elektriką. Kai
na $375—$75 pinigais—likusią mė
nesiais. Box 1036, 1739 So. Halsted.

PRIEŠ GLENBARD Golf Club, 
Glen Ellyn prie grįsto kelio, elek
triką, apie 2 akrai. Pasiūlo (mo
kesčiai ir t. t. viskas apmokėta)— 
už $750—$150 pinigais —$10.00 mė
nesy. Box 1033, 1739 So. Halsted 
Street.

INVESTORIŲ DĖMESIUI
4 aukštų namas, 4 ofisai, 4 krau

tuvės, 3 šokių halės ir 3 lodge ha
lės. Metinės pajamos $7,000. Nesu
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

PRIEŠ ROOSEVELT ROAD va
karuose nuo Maywood — kitoj pu
sėj Forest Praserve—darbo žmo
gaus sodnas arba vištų ūkis. Maži 
mokesčiai, elektriką (galima var
toti dabar)—.kaina $575.00—$100 
pinigais—$8.00 mėnesy. Box 1034, 
1739 So. Halsted St.

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 
sąrašui gauti šiandien.

< VVilliam Fleck & Co. 
1135 E. 82 St. 

Tel. Regent 6550

•PUIKIAUSIA, GRAŽIAUSIA, 
miškinga nuosavybė, apie 5 akrai 
arti Palos miestelio, arti busas, 
mokykla —skiriama griežtai pri
vačiam naudojimuisi. Visi aukšti, 
sveiki medžiai — daug žiedinčių 
krūmokšlių. Kaina $750.00—$150 
reikalaujama pinigais. Box 1035, 
1739 So. Halsted St.

kainų

LIETUVIAI, KURIE
TURITE $10,000 

CASH
investavę į šį namą, galėsite pra
gyventi be darbo. Šis pardavimas 
yra Bondholdęrių. Turi būti tuoj 
parduotas už mažiau kaip pusę 
kainos, kiek dabar kainuotų pasta
tyti. 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 što- 
rai—drugstoris, finansinė įstaiga ir 
barber 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—

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.

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

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

PARDAVIMUI Marąuette Parke 
mūrinis bungalow, arba mainysiu 
į 2 flatų po 4 kambarius. 6436 So. 
Californįa Avenue.

SAVININKAS keldamasis į Wis- 
conšin pasiūlo greitam pardavimui 
6 kambarių bungalow — didelius 
kambarius 
karšto vandens šildymas, pilnai iš
grįstas viškus—duris ir langus me
taliniai weather stripped—langų ir 
durų freimai caulked-glazed ir por- 
čiųg su skrynais. lela išgrįsta. Tel. 
Republic 7240. šeštadieniais ir sek
madieniais. 58?> So. Francisco.

12 colių sienomis;

FARMS FOR SALĖ 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI ar mainui ūkiai, 
200 akrų Wisconsin, pilnai įrengti, 
1% mylios nuo miestelio, 35 mylios 
į St: Paul, Minn. geras namas, nau
ja barnė, stakas, mašinos, bėgantis 
vanduo, elektriką, miško Jotas ir tt. 

UNION INVESTMENT CO. 
3026 Eašt 92nd Street. 
Tel. So. Chicago 1900.

——■fina^CIAL 
Finapsąi-Paskolos ,

PARSIDUODA ŽEMIAU MOR- 
GIČIŲ naujas su dideliu storu, 
naujai pertaisytas ir 4 flatai, 3312 
Halsted St. Atsišaukite pas savi
ninką FELIX KAMPIKAS, 832 W. 
33rd St., Chicago, III.

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

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

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

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTtD STREET 
Chicago, III.

_____________



NAUJIENOS, Chlcago, UI.

LIETUVOS KREPŠININKAI KVIEČIAMI 
ATVAŽIUOTI CHICAGON

Prof. K. Pakštas 
Chicagoje

Loyola ir DePaul Nori Persiimti su Jais
Lietuvos konsulas Chicagoj, 

p. P. Daužvardis, vakar prane
šė, kad Lietuvos krepšinio ko
manda, kuri ir šiemet laimėjo 
Europos čampionatų, yra kvie
čiama atvykti Chicagon.

Kvietimų Lietuvon pasiuntė 
du Chicagos universitetai, Lo
yola ir DePaul, kurie turi bene 
geriausias krepšinio komandas 
Amerikoj, ir yra pagarsėję toj

Universitetai siūlo apmokėli 
visas Lietuvos komandos kelio
nės išlaidas, taipgi pasidalinti 
pelnu, kurį atneš lošimai Ame
rikoj. Abiejų universitetų ko
mandos persiimtų su lietuviais. 
Chicagoj, taipgi surengtų loši
mus ir kituose miestuose.

Vizito finansiniais reikalais 
rūpinasi Chicagos apskričio tei
sėjas Sbarbaro, kuris yra gana 
artimas ir vienam ir kitam uni
versitetui, ir dažnai rūpinasi at- 
kvietimu Europos sporto ko
mandų Amerikon.

Ar Lietuva kvietimų priims— 
nežinia. Kūno Kultūros Rūmai, 
Kaune, į pasiūlymų žiuri gana 
prielankiai. Jeigu važiavimas 
neapsunkins Lietuvos finansi
niai, tai kvietimų veikiausia pri
ims. Principe, rodos, jį jau pri
ėmė.

Jeigu Lietuvos krepšininkai 
nutars atvykti Amerikon, tai 
Chicagoje jie bus apie vasario 
mėnesį, 1940 metais.

Vakar “Naujienų” redakciją 
aplankė profesorius K. Pakš
tas, kuris ką tik grįžo iš Los 
Angeles. Ten jis per aštuonias 
savaites Californijos universi
tete skaitė paskaitas.

Profesorius Pakštas yra pa
sižymėjęs geografas. Už moks
lo darbus Švedijos geografų ir 
antropologų draugija jį apdo
vanojo aukso medaliu.

Prof. Pakštas Chicagoje pa
siliks visai trumpą laikų. Pas
kui jis važiuos į rytines valsti
jas, o vėliau į Kanadą, 
trumpam laikui sustos 
cagoje. Jis kviečiamas 
skaitomis taip pat ir į

Rudeni 
ir Chi- 
su pa- 
Meksi-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

/ Gub. Dickinson, kuris pasibiaurėjo skautų kelnaitė
mis. Kaip žinia, senukas gubernatorius pasižymi savo 
davatkiškumu

šeštad., rugpiučio 26, 1939

DR. GRIGAITIS PASAKYS REIKŠMINGĄ 
KALBI “FIELD DAY” PIKNIKE

Kalbės Apie Stalino-Hitlerio Sutarti, Eu
ropos Krizę; Piknikas Rytoj, Liberty

Darže

Frank Rubašius
Sunkiai Sužeistas
Auto. Nelaimėj

Gerų Naujieniečių Sūnūs
Vakar “Naujienose” prane- 

šėm, kad vidurmiestyje įvyko 
automobilio nelaimė, kurioj 21 
metų jaunuolis Frank Rubes 
buvo sunkiai sužeistas.

Pasirodo, kad Bubės yra 
nas Rubašius, sūnūs gerų 
jieniečių ir L.D.D. narių, 
Rubašių, kurie gyvena Brighton 
Parke, adresu 3013 West 39th 
Place. Jisai neseniai baigė kole
gijų ir rudenį ruošėsi pradėti 
studijuoti advokatūrų.

Kolizijos metu, automobilius 
metė jaunuolį priekin, ir jo gal
va išlindo per priešakinį stiklų 
— windshield, kurio skelveld- 
ros jį skaudžiai apipiaustė. Rei
kėjo kelių stičių visas žaizdas 
užsiūti, 

l: • - f
Pirmoji pagalba jaunuoliui 

Rubašiui buvo suteikta
tin ligoninėje. Nelaimė įvyko 
prie Madison ir Clark gatvių 
kryžkelio, kur judėjimas yra 
bene gyviausias visoj Chicagoj.

Pra- 
nau-

Henro-

Daro Ekspresinių 
Vieškelių Planus

Vakar miesto valdyba ir in
žinieriai atlaikė pirmų posėdį 
sudarymui planų ekspresiniams 
vieškeliams, kuriuos žadama iš
vedžioti Chicagoj. Valstija auto
rizavo miesto valdybų išleisti 
tani tikslui $60,000,000.

Darbo pradžiai valstijos vie
šų darbų departamentas pasky
rė $20,000. Tie pinigai bus su
naudoti braižinių ir kitų preli
minarių darbų atlikimui.

Rado 2 Skenduolius 
Chicagos Uoste

Chicagos uoste, prie Monroe 
gatves, krantų apsaukos polici
ja užtiko kunus dviejų žmonių, 
vyro ir jaunos, juodveidės mo
teriškės. Pasirodė, kad vyriškis 
buvo Harvey Peterson, 32 me
tų chicagietis, nuo 1517 S. Mi- 
chigan avenue, kapitonas priva- 
tiško laivo “Zenya”. Moteriškė 
buvusi Mrs. Wenona Exum, 19 
metų amžiaus, 3 metų kūdikio 
motina, gyvenusi adresu 3526

30 Dienų Jaunam 
Lietuviui

“Naujos Gadynės” “Field 
Day” piknike, kuris įvyks rytoj, 
Liberty Grove darže, “Naujie
nų” redaktorius, Dr. P. Grigai
tis, pasakys labai svarbių ir 
reikšmingų kalbų apie dabarti
nę Europos krizę.

Dr. Grigaitis gvildens visas 
krizės puses, daugiausia pabrėž
damas užvakar pasirašytos Vo- 
kietijos-Sovietų Rusijos taikos 
sutarties rolę tų įvykių eigoj, ir 
jos reikšmę Europos žmonių 
ateityje.

Hitlerio ir Stalino susidrau
gavimas sukėlė nepaprastų sen
sacijų visam pasaulyj, ir Ame
rikoj tur būt daugiausia nuste
bino ne kų kitų, kaip pačius ko
munistus ir hitlerininkus. Stai
ga, jie pasijuto esą draugai. Ko
dėl ta sutartis buvo pasirašyta? 
Kodėl Stalinas slaptai tarėsi su 
Hitleriu, tuo pačiu laiku kaip 
jisai neva tarėsi apie “bendrų 
frontų” su Francija ir Anglija, 
ir Amerikos komunistai šaukė 
gvoltu, kad reikia Hitlerį ir hit
lerininkus nušluoti nuo žemės 
paviršiaus? Tai klausimai, į ku
riuos Dr. Grigaitis duos atsaky
mus savo įdomioj kalboj “Field 
Day” piknike.

Kitas Pikniko Programas
“Naujienose” jau buvo rašy

ta, kad šiemet “Field day” bus 
su dideliu programų. Čia ger
biamų Naujienų skaitytojų ži
niai ir pateiksiu kas iš tikrųjų 
dalyvaus programo pildyme.

Antras kalbėtojas bus Geo. 
Šatas. Draugas Šatas per dauge
lį metų dainuoja Naujos Gady
nės chore, bet jis tuo nesitenki
na ir pasiryžęs būti geru kalbė
toju. Jis kalbės anglų kalboje. 
Trečias kalbėtojas bus Stasys 
Strazdas “Naujos Gadynės” ad
ministratorius iš Brooklyn, N. 
Y. Tai tipiškas laikraštininkas. 
Jis, sako, atvežęs daug žinių iš 
Brooklyno.

Dainuos:
1) Naujos Gadynės choras, 

po vadovybe Geo. Steponavi
čiaus.

2) Lietuvių vyrų choras, va
dovybėj K. Steponavičiaus.

3) Pirmyn choras, vadovybėj 
K. Steponavičiaus.

4) Birutės choras, vadovybėj 
Jono Byansko.

Visi keturi chorai ir jų vedė
jai nereikalingi jokios reklamos, 
nes labai gerai žinomi musų 
publikai, kaipo geriausi Chica
gos chorai, kurie chicagiečius 
linksmino gražiomis dainomis 
ir operetėmis. Reikia pažymėli, 
kad Birutės choras pirmų kar
tų dainuos Field day piknike.

Į Field day piknikų suvažiuo
ja ne vien chicagiečiai, bet da
lyvauja jame ir tolimos koloni
jos. Ypač daug būna rockfordie- 
čių. Bus jų ir rytoj 27 d. rug
piučio. Lauksime.

Beje, šio “Field day” rengė
jai LDD ir LSS kuopoš kviečia 
visus lietuvius atsilankyti.

—J. K—ška.

Mirė P. Žadeikienės

dar

kad mirties 
Lai- 
Ve- 
am-

Amerikoje jis dar rengiasi 
išbūti visus metus.

*

Naujienų-Acine Telephoto
VOKIEČIŲ BĖGLIAI IŠ LENKIJOS. JIE BĖGA Į RYTŲ PRŪSIJĄ.

Tėvas, B.
Radzevičius

Laidotuvės Pirmadienį
Iš Washingtono ateina žinia, 

kad vakar anksti rytų Newark, 
N. J., staigiai pasimirė p. B. Ra
dzevičius, ponios P. Žadeikie
nės, Lietuvos ministro Wash- 
ingtonc, p. ŽadeikiO žmonos, tė
vas.

Smulkesnių informacijų trūk
sta, bet spėjama, 
priežastis buvo širdies liga, 
dotuvės įvyks pirmadienį, 
iionis buvo apie 60 metų 
žiaus.

Pp. Žadeikiai apie mirtį 
nežino. Jie dabartiniu laiku ato
stogauja, ir randasi vvestuose. 
Buvo nuvykę į Californijų, bet 
,š ten jau išvažiavo, ir dabar 
yra kur nors kelyj į Chicago. 1-, i • NAUJIENŲ-ACME Telephoto

ANGLIJOJE MOBILIZACIJA EINA VISU SMARKUMU.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto,
Stalinas po kairei, o Joachim von Ribbentrop žiu’i, kaip Molotovas pasirašo paktų su naciais.

■F>

Teisėjas Borelli vakar pas
kyrė 30 dienų pataisos na
muose jaunam lietuviui iš 
Lansing, Mich., John Manikui. 
Jisai buvo kaltinamas neat
sargiu važiavimu su automo
biliu.

Manikas taipgi prarado tei
sę valdyti automobilį metams 
laiko.

Daugiau Žinių Apie 
P.p. Dambrauskų 
Nelaimę

•, k ----------
Ir Dambrauskas Sunkiai 

Sužeistas.

Rugpiučio 20 d., pp. Stepo
nas Dambrauskas su žmona ir 
sunuin, ir su pp. B nikais buvo 
9 wardo demokratų piknike, 
Calumet Grove. Iš ten važiavo 
į Sunset parkų į jaunuolių 
piknikų. Važiavo McCarthy 
road į vakarus.

Privažiavę prie Archer avė-, 
turėjo pasukti į pietus. Ke
lias buvo kaip ir tuščias, tik 
buvo matyti už apie bloko to
lumo važiuojanti mašina į 
šiaurę. Išrodė, kad pasisuki
mui laiko yra pilnai. Bet ne
spėjus Dambrauskui savo ma
šinų pasukti matyta mašina 
atlėkė ir ' žaibo smarkumu 
trenkė į jų mašinų. Pp. Damb
rauskai sėdėjo priekyj, o sū
nūs Edwardas ir pp. Butkai 
buvo užpakalinėj sėdynėje. 
Jie buvo sužeisti.

tad važiavo labai greitai. 
Nors prie McCarthy road ir 
Archer avė. yra lenta “Slow- 
Cross Road”, jisai nesustojo 
ir visu smarkumu trenkė į 
Dambrauskų Olbsmobile ma
šinų, beveik visai jų sudau
žydamas. Taipgi sudaužė ir 
savo mašiną. Abi buvo dedilės 
ir sunkios per tai ir keleiviai 
ne taip skaudžiai nukentėjo.

Dambrauskai gyvena Rosc- 
lande 56 E. 101 st. Visi jų drau
gai ir artimi prašomi ligonius 
aplankyti.

—Senas Antanas.

Ieško giminių
Rugpiučio 23 d. apskričio 

ligoninėje pasimirė Antanas 
Kriščionaitis. Gyveno 3204 S- 
Emerald avė. kilęs iš Vačgi- 
rio parap.

Giminės prašoma atsišaukti 
pas Vincų Budrikų, 3201 So. 
Emerald avė.

Dviejų Metų Mirties 
Paminėjimas

Dambrauskienė Skaudžiai 
Sužalota.

Bet p. Dambrauskas buvo 
išmestas per duris, o p. Dam
brauskienė susmuko po “daš- 
borde”. Mašina keletą kartų 
apsisuko į ratą. Visi buvo ap
svaigę nuo trenksmo.

Pribuvus kitoms mašinoms 
ir pradėjus sužeistuosius gel
bėti, pasirodė, kad p. Stepono 
Dambrausko krūtinė labai 
skaudi ir abi kojos sužeistos, 
o p. E. Dambrauswienės deši
nė ranka žemiau alkūnės per
skelta, apie penkius colius 
iki kaulo. Dešinė koja aukš
čiau kelio ir žemiau kelio ir
gi sukapota, bet kaulai nebuvo 
pažeisti. Rankų gydytojas su
siuvo ir manoma, kad sugys, 
bet ligonė ilgai turės pabūti 
namie.

Jaunuolis P. Lozoskas kuris 
buvo kitam automobilyj važia
vo iš jaunuolių pikniko paim
ti savo tėvus iš “Vilnies” pik
niko. Matomai buvo pavėlinęs,

Edvardas Čepulis.
Rytoj, apie 2-rą valandų 

popiet Lietuvių Tautiškose 
kapinėse, prie Edvardo Čepu- 
lio kapo, susirinks šeimyna, 
draugai ir pažįstami paminėti 
tų liūdnu dienų, kada žiauri 
mirtis atskyrė nuo jų brangų 
vyrų, tėvelį ir gerą draugą. 
Ta diena buvo rugpiučio 29, 
1937 metais.
. Prisimindami skaudų įvykį, 
tariame velioniui, ilsėkis ra
miai, o mes tavęs neužmirši
mu kol gyvi busim. Nuliūdę,

Žmona, Sūnūs ir Marčios.




