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Franci jos apsigynimo susmukimas tik die
nų klausimas, sako naciai. — Pranašauja, 
kad kitos savaitės gale Francija bus pa

klupdyta
BERLYNAS, birž. 14. — 

kiečių kariuomenė užėmė Pa
ryžių. Vokiečiams teko ne 
Paryžius, bet ir svarbus
stas Le Havre. Po tokių smū
gių, tvirtina naciai, franeuzų 
apsigynimas po kelių dienų' tu
rės susmukti. Jau dabar, gir
di, priešo armijos esančios /vi
sai n u silpnoj tįsios: jos neteku
sios geriausių jėgų, didžiųjų 
kanuolių ir milžiniško kiekio 
amunicijos.

Per radiją vokiečiai ragina 
franeuzus pasiduoti, nes jų pa-1 
dėtis esanti beviltinga.

Nepasitenkindami savo lai
mėjimais, naciai tuoj pradėjo 
naujas atakas, kadangi jų tik
slas yra visiškai sunaikinti 
franeuzų armijas. Jie skelbia 
laimėjimus Maginot linijos sri
tyje ir sako, kad los tvirtovės 
netrukus bus priverstos pasi
duoti.

LONDONAS, birželio 14. — 
Či^ vyrauja nuomonė, kad An
glija numato, jog Francija ga
li būti paklupdyta ir priversta 
pasirašyti Hitlerio padiktuotą 
taiką, 
tuoj 
lymą 
lygas 
žias.

Siunčia Kariuome
nę, Ginklus

Alsacc-Lorraine ir kitas terito
rijas bei pareikalautų didelių 
ekonominių 
cesijų.

Jei taip 
tęstų karą
kad Hitleris yra pasiryžęs su
naikinti Anglijos pramonę ir 
finansinį pajėgumą.

Pašiepia Kai Kurių 
Amerikiečių 
Pastangas

Ispanija Uždraudė
Karo Propagandą

NAUJTENU-ACME Tplpnhnto
PARYŽIUS. — Franeuzai pasitraukė iš Paryžiaus, kad vokiečiai visiškai ne

sunaikintų miesto, taip kad jie padarė su šiuo apartamentų namu.

LONDONAS, birželio 14. — 
Anglija deda didžiausias pa
stangas, kad galėtų padėti fran- 
euzams prieš vokiečius atsilai
kyti. Silpnindama savo apsigy
nimo frontą, ji siunčia kariuo
menę ir ginklus į Francija, 
kur dabar be paliovos eina di
džiausi mūšiai, kokie kada nors 
yra buvę pasaulyje.

Anglijos Vaikai Gal 
Bus Siunčiami Į 
Ameriką Ir Do

minijas

BERLYNAS, birželio 14. — 
Vokiečių laikraščiai sarkastiš
kai atsiliepia apie kai kurių 
amerikiečių pastangas “sulai
kyti Hitlerį dabar”. Girdi, leng
va taip kalbėti Htš-kalių‘.tūk
stančių kilometrų nuo Mamo. 
Weygand (sąjunginlnkij ~ karo 
vadas) irgi norėtų tai pada
ryti, bet jam nepasiseks.

MADRIDAS, birž. 14. — Is
panijos vyriausybė išleido pa
tvarkymą, kuris griežtai drau
džia kariaujančių valstybių di
plomatams ir atstovams sklei
sti bent kokią propagandą apie 
karą. Pagal tą patvarkymą, 
bus uždaryti visokiex informa
cijų biurai ir kitos propagan
dos įstaigos, kur os buvo pa
laikomos kariaujančių valsty
bių.

Palestina Išleis 25 
Nuošimčius Paja
mų Karo Reika

lams
JERUZALĖ, birž. 25. — Vy

riausybė paskelbė,, š. kąd karo 
reikalams liko paskirta $9,- 
200,000. Tai sudaro 25 nuošim
čius visų valstybės pajamų.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

išsikėlė
Tours į

C., birž.

Karas Norvegijoje 
Baigtas

Veža 250 Ameri 
kiečių

Ragina Apleisti 
Alexandria

Ryšium Su Pasikė
sinimu Ant Trockio 
Gyvybės Suėmė Ke

lis Komunistus

Prancūzai Sunaikino
Gazolino Išteklius

LONDONAS, birželio 14. — 
Parlamente buvo pranešta, kad 
yra daromas planas, kuris nu
mato Anglijos vaikų išgabeni
mą į Jungtines Valstijas ir 
glijos dominijas. Esą, tam 
nui užsieniuose reiškiamas 
tarimas.

An- 
pla- 
pri-

Internavo 10,869 Vo 
kiečius Ir Austrus

BERLYNAS, birželio 14. — 
Hitleris pareiškė, kad karas 
Norvegijoje jau baigtas. Tuo 
pačiu metu jis pareiškė padė
ką savo kareiviams, kurių per
galė, esą, įrašė vieną šviesiau
sių lapų į Vokietijos istoriją.

Hitleris taip pat pažymėjo, 
jog sąjungininkai bekovodami 
už Norvegiją prarado 144 lai
vų, 
mu 
tas

GENOA, Italija, birž. 14. — 
Iš čia išplaukė Exochorda lai
vas su 250 amerikiečių. Lai
vas plaukia į New Yorką. Ge- 
noa bepasiliko tik vienas Ame
rikos laivas Prusa, kuris iš
plaukia šeštadienį.

CAIRO, Egiptas, birž. 14. — 
Vyriausybė ofic’aliai per radi
ją paskelbė paraginimą gyven
tojams, kad jie kaip galima 
greičiau apleistų miestą.

Alexandria yra svarbus uo
stas ir laivyno bazė Vidurže
mių juroje.

LONDONAS, birželio 14. — 
Franci jos vyriausybė 
iš laikinosios sostinės 
Bordeaux.

VVASHINGTON, D.
14. — Prezidentas Rooseveltas 
pasikalbėjime su. spaudos at
stovais vienu sakiniu atsakė į 
Hitlerio tvirtinimus, kad Vo- 
ketija nėra užiiiteresuota Ame
rikos kontinentu: ‘‘Tai sužadi
na atsiminimus”. Vadinasi, su
žadina atsiminimus apie Hitle
rio pasižadėjimus, kuriuos jis 
iki vienam sulaužė.

MEKSIKOS MIESTAS, birž 
14.
bia, jog policijai pasisekė iš
aiškinti pasikės nimą ant Troc
kio gyvasties gegužės 24 d. 
Keli komunistų partijos nariai 
liko Areštuoti. Slaptosios poli
cijos viršininkas netrukus pa
skelbsiąs pilną raportą, kadan
gi tyrinėjimas esąs jau baig
tas.

- Patikimi rateliai skel-

LONDONAS, birželio 14. — 
Švedų laivo kapitonas pranešė, 
jog Rouen uoste franeuzai vi
siškai sunaikino gazolino ištek
lius, ir uosto itasus. Naciams 
todėl nepasisekė ten nieko lai
mėti.

LONDONAS, birželio 14. — 
'Si r John Anderson, vidaus rei
kalų ministras, paskelbė, jog 
iki šiol Anglijoje liko internuo
ta 10,869 vokieč ai ir austrai.

Tai Nebuvusi 
“Staigmena”

Čekoslovakų Karo 
Aviacija

Su Norvegijos užkariavi- 
anglų blokadai likęs užduo- 
mirtinas smūgis.

Suvaržė Ateivių 
Veikimą

Generolas Išvyko 
Į Etiopiją 

_____________ 1

Danams Įsakyta
Atiduoti Ginklus

KOPENHAGA, Danija, birž. 
14. — Liko išleistas griežtas 
įsakymas, kad gyventojai per
duotų policijai visus ginklus. 
Nesudaroma išimties medžioji
mo šautuvams ir ginklų kolek
cijoms. G nklus galės turėti tik 
policija ir armijos karininkai.

SAN SALVADOR, birž. 14. 
— Salvadoro kongresas priėmė 
įstatymą, kuris uždraudžia po
litinę veiklą ateivių tarpe. Įsta
tymą pasiūlė vyriausybė, kuri 
yra pasiryžusi sunaikinti “penk
tosios kolumnos” veikimą.

Abejoja, Kad Turki
ja Išliks Neįsivėlusi 

Į Karą

Sąjungininkų Atsto
vai Vatikano Mieste

VATIKANO MIESTAS, birž. 
14.
atstovai Vatikano Miestui tu
rės ten pasilikti iki karo pabai
gos. Faktiškai jie bus lyg ir 
kaliniai.

Anglijos ir Franci jos

ISTANBUL, birž. 14. — Tur
kų spauda labai abejinga dėl 
išlaikymo neutraliteto. Vokie
čių ir italų pažadai yra bever
čiai, ir jais niekas netiki. Vie
nas laikraštis tiesiog sako, jog 
Mussolini visai be reikalo už
tikrino kaimynines valstybes 
dėl jų saugumo. Esą^Tos val
stybės nėra tokios naivios, kad 
tikėtų jo žodžiais.

Kitas laikraštis sako, jog Ita
lija turės brangiai užmokėti už 
karo paskelbimą.

kręise-
subma-

14.

Toronto Majoras Su
daužė Italu Dovano- 

tą Statulą

paskyrė Etiopijos gink- 
jėgų vadu, lėktuvu ap- 
šį miestą. Jis yra pasi- 
išlaisvinti savo kraštą.

JERUZALĖ, birž. 14. — Fi- 
tawari Berou, kurį Haile Se- 
lassie 
luotų 
leido 
ryžęs

Savo laiku Berou ėjo Etio
pijos karo ministro pareigas. 
“Dabar”, pareiškė jis išskris
damas, “yra auksinė proga iš
laisvinti kraštą”.

CAIRO, Egiptas, birž. 14. — 
Įvykusiame Viduržemių juroje 
mūšyje nukentėjo italų 
ris San Georgic ir du 
rinai.

BERLYNAS, birželio
Vokiečiai skelbia užėmę Mont- 
medy, kuris sudaro šiaurinę 
Maginot linijos dalį.

BERLYNAS, birželio 14. — 
Liko paskandintas anglų krei
seris* Scotstcun ir šeši kiti są
jungininkų laivai.

LONDONAS, birželio 14. — 
Gautomis čia žiniomis, ispanai 
užėmė internacionalę zoną Tan- 
žyre, Afrikoje.

BUDAPEŠTAS, birželio 14. 
— Čia sklinda gandai, kad So
vietų Rusija įspėjusi Turkiją 
nepradėti karo.

TORONTO, Kanada, birž. 14. 
— Majoras Ralph Day sudau
žė didelę bronzinę statulą, ku
rią Italijos valdžia padovanojo 
šio miesto šimto metų sukak
ties proga. Metalą jis atidavė 
amunicijos fabrikui.

Kalbamoji statula vaizdavo 
Romulus ir Rėmus, pasakiškus 
Romos įkūrėjus.

Majoras pareiškė, jog jis 
niekuųmet nemėgęs tos statu
los, 
kos

LONDONAS, birželio 14. — 
Turkijos pasirašymas prekybos 
sutarties su Vokietija nebuvu
si jokia staigmena Anglijai ir 
Fra nei j ai.

Vadinasi, tos valstybės apie 
daromą sutartį iš anksto žino
jusios.

LONDONAS, birželio 14. — 
čekoslovakų aviatoriai, kurie 
buvo pabėgę į Francija, dabar 
suorganizavo atskirą grupę, ku
ri drauge su franeuzais kovos 
nacius.

Be to, tai buvęs labai men- 
vertės meno kūrinys.

Ilgas Karas Nuvar 
gins Italiją

Leis Išvažiuoti Į 
Ameriką Inter
nuotiems Atei

viams

Sovietų Rusija Pa 
skyrė Pasiuntinį 

Rumunijai
MASKVA, birž. 14. — Ru

sija paskyrė pasiuntinį Rumu
nijai. Tuo pasiuntiniu bus Ar- 
kadij Lavrentjev, kuris iki š’ol 
ėjo tokias pat pareigas Bulga
rijoje.

Reikalauja, Kad Mi 
litarinės Jėgos Išsi 

kraustytų
14.

Pasitraukę Iš 
Kabineto

LONDONAS, birželio 14. — 
čia reiškiama nuomonė, jog il
gam karui Italija yra visiškai 
neprisirengusi. Jei karas kiek 
ilgiau nusitęs, tai Italija neiš
vengiamai suklups.

Tas samprotavimas yra pa
grįstas tuo, jog Italija visą 
laiką buvo priversta importuo
ti anglį, naftą ir net maistą. 
Dabar dėl blokados ji negalės 
to padaryti, o jos užgyventi 
ištekliai esą labai maži.

LONDONAS, birželio 14. — 
Anglija laiko internavusi kelis 
tūkstančius pabėgėlių iš Vokie- 
t'jos, Austrijos ir Italijos. Ta
čiau tie internuoti pabėgėliai 
bus paleisti, jei jie gaus leidi
mą išvažiuoti į Ameriką.

Neminėjo Gimta 
dienio

’14.

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

Šiandien debesuoturpas^ vė
siau; rytoj giedra.

Saulė teka 5:14 v. r, 
žiasi 8:26 v. v.

Suomija Vėl Sumo
kės Skolą

WASHINGTOn7d. C., birž. 
14. — Suomija ir vėl sumokės 
savo skolos dalį, kaip numato 
sutartis; Čekį įteiks Suomijos 
atstovas Amerikai Hjalmar J. 
Procope. - / ■ • (

Suomija yra vienatinė val-

ŠANCHAJUS, birž.
Japonų kontroliuojama “cen- 
tralinė Kinijos vyriausybė” 
Nankinge paskelbė deklaraciją, 
kuria reikalaujama, kad visų 
kariaujančių valstybių milita
rinės jėgos tuoj iš Kinijos iš
sikraustytų; Girdi, tąsyk i. bus 
išvengta 
tų”. ?

BUENOS AIRES, birž.
— Jorge Eduordo Coli, Argen
tinos teisingumo ministras, įtei
kė prezidentui Ortiz rezignaci
ją po to, kai senatorius Ma- 
tias Sorondo, pasižymėjęs fa
šistų simpatizatorius, iššaukė jį 
dvikovon už įžeidimą.

Po to incidento vyriausybė 
stvėrėsi griežtų priemonių fa
šistinėms organizacijoms suval
dyti.

Italijos Ambasado 
rius Apleido Lon

doną
LONDONAS, birželio 14. — 

Giuseppe Bastian’ni, italų am
basadorius Anglijai, ir 
šimtai kitų italų išvyko į 
rinę uostą, iš kur jie 
plauks į Lisboną.

keli 
šiau- 
laivu

nemalonių inciden-

LONDONAS, birželio 14. — 
Anglijos karaliaus gimtadienis 
praėjo be jokių oficialių iškil
mių, kaip tai visada būdavo 
daroma.*

Karalius susilaukė 44 metų 
amžiaus.

Kalba Apie Invaziją

BUENOS AIRES, birž. 14.
— Kai kurie Argentinos gyvu
lių augintojai nutarė įteikti An
glijai dovaną. Toji dovana su
sidės iš 2,630 galvijų, kurie 
bus paskersti, o jų mėsa kon
servuota ir pasiųsta j Angį’- stybė, kuri reguliariškai moka 
ją.

YORK, birž. 14.

JVASHĮNGTON, D. C., birž. 
14. — Karo deparatmentas fak
tiškai įsteigė cenzūrą. Visos ži
nios, kurios lies to departa- r _ i f'

Skraidyklos Bazė 
Texas Valstijoje

■Į. :, , A

WASHINGTON, D. C., birž. 
14. — Laivynas sutiko išleisti 
$23,381,000 įsteigimui milžiniš
kas skraidyklos Corpus Christ5,

NEW
Brooklyxie liko baigtas ir į ju
rą nuleistas naujas Jungtinių’mento veiklą, bus cėnzuruoja- 
Valstijų karo laivas. Pakrik- mos. Be to, to departamento 
štytas jis liko U. S. S. North pareigūnams įsakyta susilaiky- 
Carolina. Ats ėjo jis $70,000,11 nuo teikimo žinių reporte- Tex. Toje skraidykloję bus tre- 
ir yra 35,000 tonų.

LONDONAS, birželio 14.
Anglijos parlamente 
kalbama apie tai, kad naciai 
gali įsiveržti į Angliją. Kai 
kurie parlamento nariai yra 
linkę •manyti, jog ta nacių in
vazija gali prasidėti gana greit. 
Todėl yra siūlomos visokios 
priemonės tai invazijai atrem
ti.

Darbietis J. O. Wedgwood 
prileidžia, kad naciams gali pa
sisekti visą Angliją užimti.

rimtai

leid- niruojami lakūnai.riams.Amerikai savo karo skolas.

Ii JĮjįįtmNfclįti* AJįb iffl. Asm



NAUJIENOS, Chięago, III,

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ai\t Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR U2KABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

a 1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

J. NAUJALIS

Dzūko laimės-- nelaimės Įvairios žinios 
iš Lietuvos

šeštadienis, birželio 15, 1940
prie Lietuvos laisvosios zonos’ 
krantų, o yra priversti sustoti 
prie bendrųjų uosto krantinių, 
nors tų laivų atgabenti krovi
niai yra skirti Lietuvai.

■....................... ■ .............. '...................................... -- =g=
Balso Lavinimas ir Prirengimas. Mokinimas Kalbų: Itališkai, 
Francuziškai, Vokiškai ir Rusiškai. American Opera Company.

MADAME DEL PREDA 
LEONARDAS BRUNVALDS" 

3171 N. Clark Street
Saukite dėl kainų BUCKINGHAM «707

Birželio 16, 3:00 v, p. p.—Scenos iš Fausto ir Carmen (angliškai); 
Carmen baletas—John Petri, pirmiau dirbusio su Chicago Civic 

Opera, paruoštas.
Birželio 16, 8:15—Cavalleria Rusticana ir I Pagliacci. 

WOMEN’S CLUB TEATRE—72 E. llth St. 
Bilietai 50c, $1.00—$1.50.

(Tęsinys)
Tačiau ji dar nepajėgė jam 

išaiškinti, kas atsitiko, bet vis 
šaukė jo...

Vyrai pamatę, kad jau jį at-

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 151T, 1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COMPANY e 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Mes irgi paliksime juos, 
pavojaus nėra— ji buvo 
laikinai apalpus...

Mes nekvaršinsime jų 
raudamiesi apie tų nelaimingų 
įvykį.

Nėra abejonės, kad ji kokioj 
karčiamoj susitiko su kokiais 
nepažįstamais arba mažai pa
žįstamais vyrais, kurie pasi
siūlė parvežti jų į namus.

Bevažiuojant gal jie taikėsi 
prie jos, o jai nesutikus, jie 
išstūmė jų arba ji pati 
iš automobilio....

XXX t
Tai buvo šeštadienių 

ras, na, ir Dzūko pėdės
Dzukienė tniįsėsi

“šteikas
“štci'kas”—“TJbone”

ne> 
tik

tei-

iššolęo

vaka- 
diena- 

virtuvėj, 
ir tai dar nekokis 

‘šteikas”

Valgyk ir norėk!
Ji tvarkė stalų/O gi dar kė

dės, ant kurios Dzūkas sėsis 
parėjęs iš darbo, nesirado'prie 
stalo. Ji pastatė jų ten.

Parėjo ir jos vyras. Ji pri*-

Skalbimui Mašinos Visokiu 
Išdirbysčiu po

■rjiiiil iiii> ii Ji: 11111111

vo, sakydama:
—Ant pat vakarienės. Tik 

<ų užsukau gazą po “šteiku’... 
Štai ve šilto vandens ir muilo 
—nusiprausk ir sėskis valgyti, 
mano brangus, nes gal išalkęs.

—Kur aš čia busiu išalkęs, 
tad tu tokį dzidelį lončių man 
įvyniojai, kad kap cik galėjau 
suvalgyci... Ale šitokis šteiko 
su svogunąis kvepėjimas, tai 
ir gerausiai pavalgiusiam duo
da apetitų!-..

rankų, atsiprašydama:
—Atleiskit, kad aš visai ne

pasirengus,.. Eisiu kiškį pasi
dabinti,—ir išėjo į kitų kam
barį,

-—Labai gerai, kad tu atėjai 
Šį vakarų, ba viskas, geriau at
rodo, negu anų vakaru, kap 
tu buvai atėjęs, 1

—Man labai nialaiiu matyti 
tokių didelę permainų. Tur 
būt, viskas yra dabar tvarkoj?

—Dar, bracia, viskas yra 
gerai, žinai, bracia, kap ji 
atsipeikėjo po 'to nelaimingo 
atsicikimo, ji prašė mane, kad 
aš jai dovanotai! ir prisižadė
jo daugiau po karčiamas nesi- 
yalkioci ir buci gera moteriš
kė- Nu, ir mudu susigadzinom.

—Labai malonų girdėti, kad 
viskas išėjo aut gero.

—Žinai kų, bracia, dar musų 
ženybinis gyvenimas yra pfer 
pusę. Kap ji mazgoja įorieL 
kas, tai aš jas nušluostau;

. kąp ji čyseina namų, o aš asiu 
namie, tai jai padedu; kap aš 
parnešiu pėdzę ir jai atiduo
du, tai ji man duoda dolerį 
ant pragėrinio. Bet kam aš tu
riu pragėrei tų dolerį? Aš dar 
negeru ir jai tų dolerį atiduo
du atgal, sakydamas: te tau, 
širdute, šitas doleris ir nusi
pirk sau šilkines pančiakas. 
Nu, ot, ir dar įbusų gyvenimas 
yra 50—50!

(Galas)

KLAIPĖDĄ, r— Nuo š. m. ko
vo 37 d«, kada prasidėjo šio se- , 
zono laivininkystė, iki balau- ■ 
džio 20 dienos juros keliu atė- i 
jo prekių į Lietuvos laisvųjų 
zonų apie 21.000 tonų, iš. kurių 
Lietuvai buvo skirta 19,600 to
pų arba 93%, o Vokietijai apie 
į ,300 tonų arba 6,6%. Tuo lai
kotarpiu įplaukė į Laisvųjų zo
nų 27 juros laivai. Keliolika ki
lų jaivų laisvoje zonoje neturė
jo kur prie krantinių prieiti ir 
sustotojo bendrame uoste. Lie
tuvos ir Vokietijos prekių apy
vartos santykį Klaipėdos laisvo
je zonoje vaizduoja dar ir šie 
skaičiai: nuo š, m. sausio 15 d. 
iki kovo 31 d, sausumos keliais 
į laisvųjų zonų atgabenta pre
kių iš Lietuvos apie 16,2 mil. 
kg., arba 83%, iš Vokietijos 1,2 
mil. kg, arba 16.4%. Sausumos 
kebais iš laisvosios zonos per tų 
patį laikų atgabentų į Lietuva 
5.2 mil. kg arba 88.5%, į Vo
kietijų 0.6 mil. kg arba 11.5%. 
Bendrai Lietuvos prekių apy
varta sausumos keliais per ta 
laiką siekė 11.4 mil. kg. arba 
85.7%, o Vokietijos prekių 1,9 
mil. kg. arba 14.3%. Taigi Lie
tuvos prekių apyvarta daugiau 
negu šešeriopai didesnė už vo
kiečių prekių apyvartų. Anks
čiau į Klaipėdos uostų kas mė
nuo atplaukdavo apie 100 laivų, 
skirtų bemaž vien tik Lietuvai. 

I Dabar atplaukė tik apie 40 lai
vų, bet ir tie negali pritilpti

ŠIAULIAI. — Šiaulių miesto 
savivaldybe rengiasi pastatyti 
Šiaulių mieste ligoninę, kurios 
statybos darbai luistuos apie 3,- 
000,000 litų.

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 dd 12, 2 1M 

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
4S42 8. HALHTHD SV

VILNIUS. — Vilniuje atida
rytas Vaikų teatras. Šis teatras 
stengsis duoti vaikams 
mų pramogų, mokys 
vaikus scenos meno, 
juos mylėti savo tautinę kultū
rų ir pratins tos kultūros for
mas taikyti kasdieniniame gy
venime. Tas Vaikų Teatras yra 
pirmasis musų sostinėje,

tinka**

Dr. V. E. SIEDLINSK1 
DENTISTAS 

pirm., Trečiadtepį, ŠęfiUdierų 
4631 So, Ashland Avė.

Tel. VARPU «9»1
Ąntrgd,, Ketvirtą^. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE MM

Mrs. A. K. JARUSZ
PIIYSICAL 
THERĄPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western ąv. 

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutarti

AKIU SPDIA11SI\!

MAYTAG, THOR, PRIMA, EASY, 
WESTINGHOUSE ir kitos

Visos mašinos turi naujų mašinų garantijų

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 W. Roosevelt Road. Tel. Seeley 8760

salti m sero Rytmetinių
1480 KYLOCICLES

LIETUVIŠKŲ
RADIO

PROGRAMŲ
10:00 VALANDĄ RYTO

RASTINĄ:
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

Basi valgi lis . J .gani os
vakarienės ir suplovus toriel- 
<as, pasigirdo pabcldimas į

na, ir ką gi jis išvydo?! Ogi 
savo gerų draugų Jonų Rei- 
<apskų!

—Labai šfcada, kad pasivė
lavai, ba mes eik kų paval
gėm vakarienę. Kad butum at
ėjęs kiek anksčiam lai nors 
lorielkų butum pamačinęs'su- 
plauei,—-juokavo Dzūkas.

—Atleiskite, mano kaltė. Ta
čiau kitų kartų aš padarysiu 
jums suprizų—ateisiu ant pa
čios vakarienės! —atsakė Jo
nas.

Dzukienū

LAIDOTUVĮU DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE,
- DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Klausykite musų radio programų Antradienio fr šeštadienio ryt- 
męęiąis, 10:00 yal. ryto iš }V. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su PQVILU ŠALTIMIERU.

Direktoriai
Jono

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Siūlo Atiduoti Per 

viršį Europai
VIRGINIA, III., birž. 13. — 

Frank Gannett, leidyklos savi
ninkas, padarė pasiūlymų, kad 
kongresas padovanotų $500,- 
000,000 vertės žemės ūkio pro
duktų Europai. Esą, tik tokiu 
budu bus galima išvengti bai 
siąusio bado žmonijos istori 
joje.

Taika Balkanuose 
Jeigu...

BUDAPEŠTAS, bjrž, 13, — 
Čia reiškiama nuomonė, jog 
Balkanai išvengs karo, jeigu, 
Italija respektuos jų neutralus 
mų. Rusija siekianti tik vieno 
tikslo: kaip galiipa daugiau pa
sinaudoti. Jei Balkanuose jis 
įsigys tokių* privilegijų, kokių 
įsigijo Pabaltijo kraštuose, tai 
ji į viską žiūrės pro pirštus, 
ir sudraus Turkiją, kad toji 
nestotų į karą.

Pirkite tose krautuvėse. kų* 
rios garsinasi “NAUJIENOSE'

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimų 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.; PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI. 
2K08 Wes( 63rd St.

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

niais pagal susitarimų 
Telefonas HEMLOCK 61H

Kiti Lietuviai Daktarai
DR va’TUSH, OPI’.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas.
Optomctrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris I Ofiso valandos nuo 

?sti priežastimi galvos skaudėjime 7—9 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- Of- o 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso | Namų Tel- 
trumparegystę ir toiiregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas Speęialė atyda_ atkreipiama 
į mokyklos vaikus 
atitaisomus.
VALANDOJ nuo 10 

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis^ 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2500 West 63rd Street

i 1- -A ir nuo 
vai. vakaro ir pagal sutartį 

Tel PROSPECT 6731
VIRGJNIA 242!

Kreivos akyt

ryto iki 8 v 
sutartį.

___ _ akys atitaiso
mos b® akinių, Kainos pigiau kaip 

^pbrma. .. *
4712 South' Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Dr. Margeris
3325 So. Haisted Si.

Valandos: nuo 10 r, iki 2 popitf 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

NARIAI
CJucagos, J 
Cicero j ■ 
Lietuvių K 
Direktorių 
Abocjacijos

Ambulance 
Patarnavi- 

. mas Dieną 
ir naktį

TURIME 
koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J, MULEVIČIUS
4348 S. Caljfornia Avenue Phone Lafayette 3572

r P. J. RIDIKAS
3354 So. rjulsted Street YĄRDS 1419

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

S. P. MAŽI
331# LituRnicR Avenue

3KA Yards J139
Yards H33

LACHAWIČZ. II
2314 We«t 23rd Flace 
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street

R SŪNUS " ' 
Phone Canal 2515 

TeĮ. Pullpian 1270'

ALBERT V. F
»704 8o, Węstęrn A»en«ę

ETKUS
Phone Lafayette 8021

Antanas'1 m.'i
.3307 LMuanica Avenue

PHILLIPS I
Phone Yards 4908 K

■ ANTHONYB.
6834 So. Western Avė.
1416 South 49th Cpurt, Cicero

PETKUS |
Phone Grovehjll 0142

Phone Cįcero 2109

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
l(g4SIĮ9MV Prilaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Olcsas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

kampas Haisted St
Valandos nuo 10 ikį 4, nuo 6 jki 

Nedčliornis pagal sutartį.
b

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedčliornis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICH1GAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valančios: nup 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Ofis<> Tel. Virginia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šąukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

07P J—3 ir nuo 6--^t8:30 vai, vakaro 
Nedėlioj pagal sutarti

Dr. F. Pulmteld Ix» Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir vek

1957 W. Garficld BH
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEpLEY 7330 
Namų telefonas Bruuswick 0597

fel. Office VVentworth 6330
- ? r’ftįž flyde Pafk $395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Haisted St.

Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredojnis ir sųbatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

mefus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1031 VV. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Centrai 7464

Dr. Charles Segal
O, E I S A S 

4729 So. Ashland Avė. 
2-rop lubos 

CH1CAG0, JLL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vąl. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.
Phone MIDWAV 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Mauriee Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofi@o valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAŽA 3200
■ ’O JOJ- < H 11 ■'■muaB u n« .

ADVOKATAI
K. P. SUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų o'fisas—3323 S o. Haisted S t. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

ADVOKATAS
7 So. Dearbom 

Room 1230 
tel. CENTRAL 
TeL—Hyde Park

Ofiso
Namų

St
1824
3395
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Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 (L, neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $4,900,000.00
Atsargos fondas virš - - $350,000.00 a

Lietuvos
LIETUVOS VĖLIA

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOCIATIONofChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12

Snb. 9 iki 8 valu
Tel. VIRginia 1141

GOVERNMENT
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater ....... 565
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo ........... 445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo .... .................. 345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ........   385
1936 OLDSMOBILE sedan su viskuo ...................... 345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..............  555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN .............................. 365
1936 PONTIAC COACII. geram stovyje .................. 285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater .......   345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS
815 W. 31st St. skersai 31 gatvės north

SIIOVV ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”

Laikas Įsigyti Gerą Šaldytuvą

Advance Krautuvė
SIŪLO ŠIŲ METŲ

DIDŽIAUSIĄ VERTYBĘ
6 Kubiškų Pėdų 
Didelį 1940 Metų 

GENERAL 
ELECTRIC 

iRefrigeratorį 
už

‘1149S
ir duoda didelę «

Nuolaidų už Senų 
Šaldytuvų

DE LUXE MODELIAI 
RISK} BRANGESNI

Lengvus Išmokėjimai

ADVANCE KRAUTUVĖ džiaugiasi pasiūlyti Tamstoms 
didžiausių vertybę refrigeratorių istorijoj. Tik pamųsty- 
kit—6 kubiškų pėdų, tikras G. E. Refrigeratorius

už $114.95!!!
Užsisakykite Tuo jaus, Nes Ši Kaina Tik 
' . Trumpam Laikui.

ADVANCE KRAUTUVĖ pilnai autorizuota parduoti 
General Electric produktus ir turi pilnų pasirinkimų šių 
po pasaulį pagarsėjusių Refrigeratorių, visokio dydžio 
modelių ir skirtingų kainų.

AIIDVaIN € IIIE
/^kFURNITURECSs.
2536-40 W.63rd St. (Prie Maplewood Avė.)

Didelė Nuolaido už Senus Baldus Perkant Naujus—Lengvi Išmo
kėjimai Pritaikomi. Vedėjai ir Pardavėjai J. Kaledinskas,

A. Lapenas, J. Miškus—Maloniai Patarnaus.

VA JUROJ
KAUNAS. — Lietuvos laivi

ninkystės reikalams kelinti me
tai veikia įsteigta Akc. B-vė 
Lietuvos Baltijos L’oydas. 1939 
metais bendrovėje veikė trys 
skyriai: jurų laivininkystės, vi
daus vandenų laivininkystės ir 
ekspedicijos. Naujieji metai 
pradėti turint 6 jurų laivus, 
kurių brutto tonažas 6,137 
BRT, ir pakrovimo tonažas 
9,350 tonų. Visų Lietuvos juros 
laivų vertė 2,970,000 lt. Tram- 
piniai laivai “Panevėžys”, 
“Kaunas”, “Marijampole” ir 
“Šiauliai” plaukiojo iki karo 
pradžios tarp šiaurės ir Balti
jos uostų ir tarnavo beveik iš
imtinai Lietuvos ūkini. Karto 
metu palaikė susisiekimų tarp 
Lietuvos ir Švedijos uostų. Li
nijiniai laivai “Utena” ir “Kre
tinga” palaikė nuolatinį susi
siekimų tarp Klaipėdos Antver- 
peno-Roterdamo-Klaipėdos. Jie 
plaukiojo kas savaitę, derinda
miesi .su transatlantinių laivų 
judėjimu. Karo metu plaukiojo 
tarp Lietuvos ir Švedijos uos
tų. Po Klaipėdos krašto neteki
mo visi juros laivai buvo pri
rašyti prie šventosios uosto ir 
laivus pradėta diriguoti iš Kau
no. Tam darbui persikėlė per
sonalas iš “Baltijos Transporto 
B-vės”. Prasidėjus karui, musų 
kaimyninėse valstybėse, ypač 
Šiaurės juroje laivininkyste pa
sidaro pavojinga dėl minų ir 
neįmanoma dėl blokados bei 
kontrolės. Visi laivai plaukiojo 
tik Baltijos juroje. Laivų eks
ploatacijos išlaidos karui pra
sidėjus diena iš dienos didėjo, 
nes teko drausti nuo karo pa
vojų, įguloms algas didinti 
1.00—150%; kuras, maistas, 
denio ir mašinų skyriaus me
džiagos brango, o kai kurių 
medžiagų nebuvo galima gaut'. 
Bendrovę pereitais metais, išti
ko dvi nelaimės: lapkričio 13 
d. paskendo ties Talinu laivas 
“Panevėžys”, kartu nuskendo 
laivo antras šturmanas Pože- 
meckas ir radijo telegrafistas 
Prapiestis, lapkričio 17 d. lai
vas “Kaunas” užplaukė ant 
minos ties Vest-Huider švytur- 
laiviu Šiaurės juroje ir pasken
do. Kartu žuvo jūreivis Kviel- 
kauskas. Per praeitų metų 4 
dienas netekome 3,128 BRT, 
apie 51% savo laivų brutto to
nažo. Metų pradžioje visuose 6 
laivuose tarnavo 97 jurininkai: 
aukštesniosios įgulos 28 žmo
nės (iš jų 12 užsieniečių -— 9 
latviai, 2 norvegai ir vienas es
tas) o žemesniosios įgulos s 71 
žmogus (be išimties Lietuvos 
piliečiai). Metų pabaigoje liku
siuose keturiuose laivuose tar
navo 47 jurininkai: 16 žmonių 
aukštesniosios įgulos (3 užsie
niečiai latviai), 31 žemesnio
sios įgulos. Praeitieji metai ju
rų' laivininkystei buvo nepa
lankus, bet tautos ūkiui patar
nauta daug: 1. tarnauta savo 
kr.ašto reikalams tuo momen
tu, kada sunkiai butų buvę ga
lima gauti svetimų laivų, 2. už
sidirbta savajam kraštui per 
1,200,000 užsienių valiutos. Vi
daus vandenų laivyne pereitų 
metų pradžioje turėta 6 geleži
niai baidokai, kurių talpa apie 
3,750 tonų, 6 mediniai apie 
3,000 tonų talpos, 1 vilkikas. 
Baidokų ir z motorlaivio verte 
650,000 lt. Vasaros sezonui 
nuomota 4 garlaiviai ir vienas 
vilkikas. Navigacijos metu įsi
gyta 3 motorlaiviai ir 5 medi- 
niąi baidokai, kurių talpa per 
2,000 tonų. Metų pabaigoje jau 
turėta 17 nuosavų baidokų 2,- 
000 tonų talpos, 3 motorlaiviai 
ir vienas vilkikas. Praeitų me
tų pavasarį pradėtas statyti 
savo dirbtuvėse Šančiuose mo
dernus vilkikas-šaldytuvas, pri
taikytas Lietuvos vidaus van
denims. Jis jau paleistas į dar-?

a.dangėję
Į,....----- ; ;

bų. Vasaros melu baidokai ir 
garlaiviai plaukiojo tarp Kauno 
ir Klaipėdos. Pervežta 47,090 
tonų prekių, 1939 m. gruodžio 
31 d. balansas suvestas ,6,288,- 
733.20 litų sumai. Aktyve pa
žymėta: turtas (laivai), baido
kai, vilkikai, namai Klaipėdo
je, dirbtuvės ir k t. 2,699,289.80 
lt. deb i toriai 1,126,378.25 litų, 
priklausomos sumos už nu
skendusius laivus 1,334,325 li
tai ir kt. Pajamų 1939 metais 
turėta: iš jurų laivų 2,921,- 
215.49 litų, vidaus laivininkys
tės, ekspedicijos ir įv. paj. 749,- 
591.06 litų, namo Klaipėdoje 
14,499.21 litų.

ŠVENTOJI. — šventosios 
uostas kasmet plečiamas ir to
bulinamas. Uostų norima tiek 
pagilinti' ir išplėsti, kad į jį ga
lėtų įplaukti, ne tik žvejai, bet 
ir mažesni prekybiniai laivai, 
šių metų biudžete šventosios 
uosl.ui plėsti skirta 2,425,000 li
tų. Iš šios sumos molams sta
tyti numatyta 800,000 lt., nu
sausinimo darbams — 750,000 
lt., uosto trobesiams — 3-0,- 
000 lt., krantinėms — 300,000 
lt., gilinimo darbams — 100 It. 
r t. t.

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis Šaulių S-gos organui “Tri
mitui” suėjo 20 metų nuo jo 
pasirodymo dienos. “Tr’mitas” 
dabar yra vienas iš labiausiai 
skaitomų laikraščių.

VILNIUS. — DULR iniciaty
va Vilniaus universitete lietu
viškos studentijos tarpe nori
ma įsteigti DUrf Viln. Un-to 
akademinis skyi^us. Sumany
mas studentų sutinkamas pa
lankiai.

Genovaitė Zelnis 
Gražiai Mokina 
Suvalkiečių Chorą

Nemėgsta “mozotis”
Trečiadienio vakare, eidamas 

pro, šalį Marąuette svetainės, 
išgirdau gražiai skambančius 
aidus lietuvių liaudies dainų. 
Sužavėtas, pavietas užsukau 
paklausyti tų dainužėlių. P-lė 
Genovaitė su širdingumu moki
na, o būrys moterų ir vyrų su 
atsidavimu jos pamokų klauso 
ir kiek galėdami derina nuro
dytos dainos balsus. Tiesa, ne
didelis būrys dainininkų, bet 
jei jie taip ir toliau su pasi
šventimu ditbs, tai ateityje gali 
pasivyti savo dainavimu senuo
sius chorus.

Reikia pažymėti, kad >p-lč 
Zelnis, nemėgsta, kaip čia pa
sakius, “mozotis”, ir kartu 
“mozoti” lietuvių dainų. Ji jr. 
rimto meno mylėtoja, ir todėl 
iš jos darbo vaisių reikia tikė
tis gražių meniškų kurinių pil
dymo.

Tariamo choro prakt kos 
įvyksta kas trečiadienio vaka
rų Marąuette svetainėje, 6908 
S. AVestern Avė. Mylintieji mo
kytis dainuoti, nežiūrint kokio 
amžiaus esate, prašomi atvykti 
ir stoti prie Suvalkiečių Choro.

L.

Taisys Gatves 
Rosėlande

ROSELAND. ~~ Aldermano 
Arlhur Lindell pranešimu, val
stijos gasolino taksų departa
mentas yra paskyręs nemažas 
sumas pinigų Roselando gat- 
vėtiis taisyti. \

Išleis $88,000 pataisymui 
State gatves, nuo 103-čios iki 
119-tos, ir $12,000 107-tai gat
vei paplatinti, nuo Stewart iki 
Halsted Street.

..

«i

7243 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

Keliausi Saugiai su
Keleiviniais Čekiais

Keliaudamas jausies daug smagiau kada žinosi, 
vienur ar kitur sustojęs pernakvoti, turįs gana 
pinigų su savim išlaidoms padengti.

.Musų keleiviniai čekiai, 
kurie tereikalauja vien 
jūsų parašo, yra iškei
čiami kiekvienam banke 
ir hotely per visų pa
saulį ... ir tik JUS tega
lite juos pinigais paver
sti.

Duodame čekius viso
kiomis sumomis.

ne HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

Member Federal Reserve System and 
Federal Deposit Insurance Corporation

HALSTED STREET Prie 19th PLACE

SPARKLING, HATURAL-L00K1NG
MONEY-BACK 
GUARANTEEOF J
SATISFACTION

'♦PERMATOMOS 
STOGELIŲ IR 
NOS PLEITOS.

A. M. OLSON,

OATS4 
YRIAITRADE MARK AEGISTERED « j JR S

♦ BE
♦ DALI-

VED.

DAROME DANTIS TIK laisniiiotam Jr 
registruotam dentistui užsakius arba 
jo įmurusi 'ų reecptą gavę 
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ 
Jei nebūsit 100% patenkinti, užtikri
name, kad atgausite kiekveną centą. 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS!
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS 

PLEITAS
1 denos patarnavimas. Galima niokė- 
tis mėnesiais. SUTAUPYK pusę ar 
DAUGIAU bnustjl laboratorijų, Pa
sauly Didžiausių Dantim Pleitų Dir
bėjų darbo pleitų. ATEIKIT ŠIANDIE I

Svrr a. a. a. dental Laboratories, inc. 
kasdien iki O, antrini, ir Mafn Office: 1555 MILWAUKEE AVĖ. Phone Arm. 5550 
ketvirtad. vakaro Iki 7. Loop Office: 202 SO. STATE STREET, Phone Har. 9550

STATYKITE
NAUJA NAMA

Kam pirkti senų namų, kada aš tamstai galiu pastatyti gražų naujų 
namų dar pigiau kaip kad tamsta turėtum užmokėti už senų.

Pavyzdžiui: pastatysiu ant tamstos loto 2-jų flatų naujų gražų namų 
5 ir 4 kambarių, su karštu vandeniu šildomų, geriausį built-in phimh- 
ing fixtures, visi langai weather-striped and caulkcd, kitčinų kabine- 
tais ir su kitais vėliausiais įrengimais tiktai už $8200. Jeigu neturite 
lotų aš parūpinsiu prie Marąuette Parkių sumoje nuo $700 ir aukšč.\

Mano statomi namai yra įrengti su vėliausiais pagerinimais, subu- 
davoti iš geriausios medžiagos ir yra žinomi kaipo geriausios kon
strukcijos namai.

Per paskutinius 18 metų esu pastatęs apie 250 namų ir visi mano kostumeriai yra 
pilnai patenkinti, kas liudija, jog ir tamsta, pavedęs man savo namo statymo darbų, 
busi pilnai patenkintas.

Dabar yra geriausias laikas pradėti statymo darbų, lodei neatidėliokite tolesniam 
laikui, statykite dabar, kol dar kainos nėra iškilusios. Del platesnių pasitarimų pašau
kite, arba atvažiuokite į mano ofisų, kuris kasdien yra atdaras nuo 9 vai. ryto ik 5 po 
pietų* panedėliais iki 9 vai. vakaro. Apskaitliavimas ir patarimai veltui. Norintiems pa- 
rodysiu dabar statomų ir Užbaigtų namų. Aš dabar turiu net 13 naujų statomų namų.

Turiu 2 baigiamus statyti namus po 2 flatu 5 ir 4 k«mb., gražioj vietoj Marąuette Parke, kuriuos parduosiu už 
labai prieinamų kainų. Taipgįi turiu 2 namus ant vieno loto, Cicero, priekinis 5 ir 6 kambarių su beismentu, an
tras 4 ir 5 kambarius. Rendos neša virš $70.00 į menesį, labai geram padėjime, randasi geroj vietoj. Kaina tik- 
tai $4300. Cash kiek kas gali. Turiu ir daugiau senesnių namų už prieinamų kainų.

JOHN PAKEL
GENERAL BUILDING CONTRACTOR

6816 SOUTH WESTEKN AVENUE PHONE GROVEHILL 0306
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Francuzija desperacijoje
t

eina, palieka bombomis išdraskyta žemė, griuvėsiai tro
bų vietose ir nedėgulįai.

Daugelis šalių Europoje ir taikos laikais neturėdavo 
pakankamai maisto. Tai dabar, kuomet visas ekonominis 
to kontinento gyvenimlas yra ardomas, badas bus neiš
vengiamas. ;čia nė Hitleris negali nieko padaryti. Jisai' 
plėš užtiktus užkariautose šalyse maisto išteklius ir mai
tins savo rudąsias ordas. Bet naują maistą gaminti ne
bus kam. Bombonešiai ir tankai šito klausimo išspręsti 
negali.

Fašizmas ir bolševizmas ekonominių klausimų iš vi
so negali išspręsti, žudyti jie moka geriau, negu demo
kratijos. Ginklus jie irgi sugeba labai sparčiai gaminti. 
Bet žmonėms pirmiausia reikia pavalgyti, apsirėdyti ir 
turėti pastogę. Šitų dalykų naciai^ komunistai ir fašistai 
parūpinti nestengia. Užkariavimai gali atnešti žmonėms 
tiktai badą, skurdą ir vargą*

Kaip ilgai Europa galės kęsti, kuomet badas pasida
rys visuotinas?

Prūsų lietuviai pavergime
A. ' ' —___ _____Lt___ _____________________ 3C__-1-2__ M.- ..v. .ufc.a • ■.

garbinti hustraij čekai* lietuviai, 
danai, lenkai ir visi pavergtie
ji

Čia paduosiu kelis pavyz
džius, kaip vokiečiai elgiasi su 
PHlsų Lietuvoje likusiais lietu
viais. Pėžaičių kaime, Klaipėdos 
apskr.* gyvena vidutinis lietuvis 
Ūkininkas Vilius Kibiras* Tai 
rimtų lietuvių šeima; vienas 
brolis buvo žymus veikėjas, 
krašto seimelio ir miesto tary
bos narys. Broliui veikėjui teko 
persikelti Kaunan, o brolis ūki-

Du atsišaukimu Francuzijos premjeras Reynaud at
siuntė prezidentui Rooseveltui, prašydamas ūmios Ame
rikos pagalbos. Paryžių užėmė vokiečiai. Hitlerio armi
jos briaujasi į pietus, eidamos pro Francuzijos sostinę 
iš vakarų ir rytų pusės. Gręsia pavojus, kad naciai už
eis Maginot Linijai iš užpakalio ir galingiausios f rančų- 
zų‘tvirtovės pateks į priešo rankas. Kas tuomet?

Francuzija yra desperacijoje. Vienas Amerikos ko
respondentas vakar pranešė iš Francuzijos, kad tik “tik
ra” Amerikos pagalba gali palaikyti franeuzuose pasiry
žimą tęsti kovą. Jeigu Amerika tokios pagalbos tuoj aus 
neprižadės, tai franeuzai busią priversti padėti ginklus.

Bet ką Amerika gali daryti daugiau, negu kad ji da
ro dabar? Ji siunčia sąjungininkams lėktuvus, kanuoles, 
šautuvus ir amuniciją, imdama juos iš savo ^armijos ir 
laivyno arsenalų. Kuo kitu juos paremti Amerika nėra 
pasiruošusi. Ji nesitikėjo, kad sąjungininkai bus taip už
klupti ir taip greitai susmuks prieš nacių aviaciją ir me
chanizuotas divizijas!

Visi pabudo per vėlai, ir visi dėl to dabar skaudžiai, 
baisiai skaudžiai nukentės.

Vi-MmiTi

BUS PUSĖ MILIONO 
RAUDONARMIEČIŲ 

LIETUVOJE

Maskva eina su agresoriais
Prieš tai, kai Hitleris pradėjo karą, užpuldamas Len

kiją, Stalinas padarė nepuolimo ir (draugingumo sutartį 
su Vokietija. Dabar stojo į karą prieš demokratijas Mus- 
solini, ir Stalinas jam taip; pat suteikė moralinę paramą, 
atnaujindamas su diplomatinius santykius.' v

Tą pačią dieną, kai Italija oficialiai paskelbė karą 
anglams ir franeuzams, Maskva ir <Roma susitarė apsi
keisti ambasadoriais: Stalino pasiuntinys Ivan Gorelkin 
išvyko į Romą, o Mussolinio pasiuntinys Augusto Rosso 
iškeliavo į sovietų sostinę. .

To ne gana. Stalinas ir kitokiais budais padeda Ita
lijos fašistams. Jisai sulaiko Turkiją nuo stojimo į karą 
sąjungininką pusėje. Pagal sutąrtį, kurią Turkija yra' 
pasirašiusi su anglais ir franeuzais, ji turėjo tuojaus pul
ti Italiją, kai tik Italija pradės kariauti prieš anglus ir 
franeuzus. Bet, italams stojus į karą, Turkijos valdžia: 
pareiškė, kad ji turi pirmiaus pasitarti su rusais, ir su 
jais pasitarusi, ji nusprendė kolkas į karą, prieš fašistus 
neiti. ' . .

Tokiu budu šioje kritingoje Europos demokratijoms 
valandoje Stalinas pasirodė,. kaipo aiškus fašistiškų ag
resorių talkininkas. Visos diktatūros eina išvien.

Viena Amerikos žinių agen
tūra praneša iš StockholmO 
(Švedijos), kad Lietuvos prem
jeras Merkys, pagrįžęs iš Mas
kvos į Kauną, raportavo, jd- 
gei—

“Sovietų Sąjunga nori Lie
tuvoje pastatyti ne mažiau, 
kaip pusę miliorto kareivių ir 
visų Lietuvos-Vokiietijos pa
sienį sustiprinti moderniško
mis tvirtovėmis ir blindažais. 
Manoma, kad Rusija nori la
biau įsitvirtinti Lietuvoje* 
nes iš visų Baltijos valstybių 
viena tik Lietuva turi bendrų 
sienų su Vokietija.”
Jeigu Lietuvoje bus milžiniš

ka rusų armija iš 500,000 karei
vių, tai Lietuvą valdys rusai, o 
ne Lietuvos valdžia. Apie tai 
nėra jokios abejonės.

Apsigynimas^ nuo ^Vokietijoa 
yra tiktai priekabe rhsams oku-

Hitlerio šalininkams. Vienas 
kalbėtojas papasakojo tokį da
lyką suvažiavimui:

“Paskutiniais laikais man 
• teko būti keliuose pro-nacių 

ir anti-semitų mitinguose. 
Lindberghas tuose mitinguo
se yra didžiausias Amerikos 
didvyris ir jo vardas visuo
met iššaukia taipjau karštų 
aplodismentų, kaip ir Hitle
rio paminėjimas.”
Tas kalbėtojas pasakė, kad 

Lindberghas turėtų “užsiregis
truoti Justicijos Departamente, 
kaip svetimos valstybės agen
tas”. Mat, Amerikos lakūnas 
yra gavęs ir medalį iš Hitlerio.

mas prie Nemuno upės neap
saugotų daug ilgesnės SSRS sie
nos, kuri eina per visų buv. 
Lenkijos teritorijų. Per tų sienų 
vokiečiai gali traukti į Galici- 
jų ir Ukrainą*. Apie Ukrainos 
juodžemio laukus Hitleris sva-. 
joja seniai. Bet jeigu jisai pa
imtų Ukrainą ir atskirtų Rusi
ją nuo Juodosios juros ir Kau
kazo, tai SSRS butų žuvus. Ta 
ką čia gali padėti Sovietų 
zės” Lietuvoje?

RYTPRŪSIŲ KLAU
SIMAS

n—--------
Kai Vokietija bus suinušta ir 

hitlcrizmas sunaikintas...
šioje valandoje yra Sunku ti

kėti, kad taip įvyktų. Bet neuž
mirškime, kad prieš trejetų mė
nesių niekas betikėjo, jogėi na
ciai galės užkariauti Holandijų 
it Belgiją ir paimti Paryžių. 
Karas dar nėra pasibaigęs. Jisai

“btt-

NA, NA!

Hitleris “prieš kapitalistus”
• Vokietijos radio vakar padavė turini pasikalbėjimo, 

kurį nacių “fiureris” turėjęs su vienu Amerikos žurna
listu. Tame pasikalbėjime Hitleris pasakė, kad jisai visai 
neturėjęs tikslo sunaikinti britų pasaulio imperiją. Bet, 
pareiškė jisai,—

“Tiesa, kad šiame kare kas nors tikrai bus su
naikinta, būtent, kapitalistų klika, kuri dėl savo 
skandalingų asmeninių interesų buvo ir yra linkus 
duoti Žūti mijionams žmonių.”
Hitleris kalba, kaip iš Stalino kantičkų. Jisai, girdi, 

kovoja prieš “kapitalistų kliką”!
Panašią mintį išreiškė aną dieną ir Mussolini, aiš

kindamas, kodėl fašistų valdžia stoja į karą. Jisai pasa
kė, kad “proletariška, fašistinė Italija eina prieš pluto- 
kratiškas, reakcingas demokratijas”.

Nacių, fašistų ir komunistų dvasinis giminingumas 
reiškiasi vis aiškiau ir aiškiau.

Vienam^ kunigėlių laikrašty
je koks ten pastubininkas sako, 
kad “socialistai it laisvamaniai 
pasirodė įžūlus netolerantai”. 
Tai jau perdaug.** drąsu!

Netolerancija reiškia hepa- 
kentimų kitokių įsitikinimų. So
cialistai kaip tik yra nuosakiau
si kovotojai prieš netoleranciją, 
nes jie reikalauja visiems žmo
nėms sąžinės laisvės.

O klerikalai sąžinės laisvės 
nepripažįsta. Žmones, kurie jų 
dogmoms netiki, jie visaip pra
vardžiuoja, niekina, šmeižia ir 
persekioja. Yra žinomas ne vie
nas atsitikimas iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo, kad klerikalų 
sukurstyta fanatikų minia net 
smurtų vartojo prieš laisvama
nius. v.

Ir visgi tas klerikalčikas no 
sisatmatija vadinti kitus’ “įžū
liais netolcrah tais”!

Europa badaus
Nežiūrint, kaip ir kada pasibaigs karas, Europa vie- 

bado. Kuomet milionaino dalyko negalės išvengti tai 
vyrų kariaujančiose šalyse dalyvauja mūšiuose arba sau
goja tvirtoves ir daro maršavimų pratimus, o nekariau
jančiose šalyse jaunuomenė yra sumobilizuota Ir laukia, 
kada ji bus pašaukta į karą, tai daugelis laukų paliks 
neužsėta ir javai nebus nuvalyti. Visur, kur armijos per-
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Unitarijoiių kunigų suvažia^ 
vime Bostone, kaip tašo “Kelei
vis”, buvo aštriai kritikuoja
mas pulk. Charles Lindbetgh, 
kuris vienoje savo< kalboje, pa
sakytoje per radio, sake, kad 
Amerika neprivalanti ginkluo
tis ir remti Europos sąjunginin
kų. Toks garsiojo lakūno riusi^ 
statymas labai patinka visiems

karas tęsis,' tai dar gali visko 
dtsitikti;

Ilgas karas veikiausia pasi
baigtų demokratijų pergale, nes 
demokratijos yra daug turtin
gesnės, negu diktatūros*

Taigi, sakysime, kad Vokie
tijos naciai ir jų talkininkai, 
galų gale, bus sumušti* Kas tuo
met reikės daryti* kad dauginus 
hebeatsikartotų panaši skerdy- 
tiė? Ar demokratijos pasiten
kins tUo* kad Hitlerin bus nu
verstas — kaip kad buvo nu
vertas kaizeris? šitą kiaušinių 
gvildena “Nauj* Gadynėje” jos 
bendradarbis J. Januikiš. Jisai 
mano* kad po karo nepakaks 
apvalyti Vokietiją nuo hitlcriz- 
mo, bet ir pati vokiečių taute 
turės būt pastatyta į tokias są
lygas, kad Vokietija daugiau 
nebūtų pavojinga tarptautinei 
taikai ir kitų tautų saugumui,

Vokietija, $ako jisai, turės 
būt susilpninta, ir Viena prie
monių tam padaryti turės būt 
Rytpriisių panaikinimas. Ryt
prūsiuose dar tebėra palikę ne
išdraskyti viduramžių kryžiuo
čių lizdai, iš kurių kilo Prūsi
jos, o paskui ir Visos Vokieti
jos militarizmas.

Bet likviduojant Rytprūsius, 
kils klausimas apie Prūsų lie
tuvių ateitį. Anot Jahuškio, čia 
gali būti vienBitelė proga Prūsų 
lietuviams išsivaduoti iš širrtti^ 
metų vokiško jungo:

“Rytprūsių klausimo”, tę
sia jisai* “Lietuva neiškeis. 
Tarti ji yra persilpna. Bet 
klausimas iškils -šalia Lietui 
voš, ir Lietuvai svarbu butų 
iš anksto nusistatyti to klau- 

. . simo sprendime aktingai da
lyvauti. Po pirmojo pasattlK 
hid karo Rytprūsių klausi
mas irgi buvo iškilęs, bet ta
da Vakarų valstybės nedrįso 
tą amžįų skaudulį pašalinti

Atplėšus Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos, ten gyvenantiems 
lietuviams tenka keliauti tikrti 
kryžiaus keliu., Savo laiku vo
kiečiai Lietuvoje turėjo, ir šian
dien turi,v tbkižiš pat laisves — 
jei ne didesnes — kaip Lietu
vos piliečiai lietuviai. O vis dėl
to jie agentų sukurstyti rėkei 
kad jUos nbva skriaudžia. Vos 

[atplėšus Klaipėdos kraštų nub 
Lietuvos, aiškiai pasirodė, kati 
vokiečiai taiko vieną mąstą vo
kiečiams, o kitą kitų tautų na
riams. Tuoj po Klaipėdos kraš- nihkas liko gyventi tėvų ir so 
tb užėmimo vokiečiai žadėjo nelių gyventame ūkyje. Vokie- 
palikti lietuviams lietuviškų 
mokyklų, tačiau jas paliko nuo 
Velykų iki vasaros atostogų, o 
tada uždarė galutinai. Net Lio 
tuvos piliečių Vaikams nelei- 
džia lietuviškų mokyklų., Lietu-1 
viams neleidžia klausytis lietu
viškų radijo transliacijų, jiems

[neleidžiama skaityti Lietuvoje 
leidžiamų laikraščių, o tuos, ku
rie skaito lietuvių Tilžėje lei
džiamų “Naujas Tilžės Kelei
vis”, visaip persekioja, nors to 
laikraščio turinys visiškai turė
jo prisitaikyti vokiečių spaudos 
tonui.

Lietuviai, be to iš karto ne
teko savo kultūrinių organiza
cijų, neteko savo knygynų 
(juos vokiečiukai ant laužų vie- Į greičiausiai išsikraustyti iš savo 
šai sudegino)* neteko savo va
dų — kurie buvo ištremti iš 

[Vokietijos — ir pan* Tokiems 
lietuviams, kUtie, nors verčia
mi, nenori išsižadėti savo tau
tiškumo, kurie nenori rankų 
pakėlę sveikinti “Heil Hiller”, 
gyvenimas yra visiškas praga
ras. Nors tie žmonės dabar gy
ventų visiškai ramiai, nekalbė
tų apie lietuvių reikalus ir butų 
pavyzdingi Vokietijos valstybės 
piliečiai, jie apšaukiami “tau
tos išdavikais”, (suprask vokie
čių logiką! — jei liesi vokietis 

| ir negarbini jų Hitlerį, esi tau
tos išdavikas). Jų Hitlerio gar-1 
binimas jau prašoka Visas ri
bas. Visi susirinkimai baigiami 
“Hitlerio pagerbimu”. Pagerbi
mas yra pati svarbiausia susi
rinkimo dalis ir vyksta šiuo bu
du: Prie siehos kabo apipUoštas 
Hitlerio paveikslas. Visi šventės 
ar susirinkimo dalyviai iš eilės 
turi praeiti pro tą paveikslų ii’ 
rankų pakėlę sveikinti “Heil 
HitlCr”. — štai, kaip žemdi nu
kopė kul turingoj i vokiečių tau
ta ! Ji net reikalauja, kad ir ki
tos tautos nusmuktų ant tokio 
pat kultūros laipsnio, o jei kas 
nesutinka gertioju, tani pavar
tojamu prievarta ir pagaliau 
ginklas. Taip dabar Hitlerį turi

čiai pradėjo kerštauti, Kibirą 
be jokios priežasties suareštai 
vo ir laikė kalėjime. Jo ūkyje 
pakartotinai padarė kratas, bet 
nesuradę kaltinimų turėjo K. 
paleisti. Negalėdami jam kitaip 
pakenkti, atėmė jam ir visiems 
šeimos nariams leidimus sienai 
pereiti. Mat, tas ūkininkas Lie
tuvoje turi 10 ha miško. Ūki
ninkas, pats negalėdamas per- 

į eiti per sienų, siuntė bernų par
vežti malkų, bet pasienio poli
cija šukonliskavo jo arklius ir 
ratus. Po didelio vargo pavy
ko arklius ir ratus atgauti; ta
čiau jam besirūpinant savo tur
tu teko, kur nuėjo, išklausyti 
begalę keiksmų ir lietuvių įžei
dinėjimų. Pagaliau jam patarė

iš Europos rytų. Lietuva po 
to karo pati vos kėlėsi iš nu
mirusių ir neturėjo nei jėgų* 
nei užtenkamai akylumo, 
kad tam klausimui pridavus 
didesnes svarbos. Lenkija ta
da irgi buvo persilpna ir per- 
mažai rado pritarimo Vaka
ruose kryžiuočių lizdo paša
linimui. Dabartinis karas 
Rytprūsių problemų iškelia 
visai konkrečiai j jei Lenkija 
kelsis, kryžiuočių senas liz- 

' das turės išnykti ir Lenkija 
turės gauti Baltijos juroje jai 
reikalingų atramų. Po karo 
ne Klaipėdos klausimas bus 
aktualus, bet visos Prūsų 

> Lietuvos išvadavimas. Po 
ano karo, palikus Rytprū
sius neliestus, Lietuva gavo 
Klaipėdą, kaip išėjimą į jurą. 
Bet dėl Rytprūsių pasilikimo 
ir dėl Lietuvos silpnumo, 
Klaipėda greit pradėjo slysti 
iš Lietuvos rankų, iki Vokie
tija ją visai atplėšė. Dabar 
kyla klausimas: arba grįšime 
j Pajūrį ir atgausime visą 
Prūsų Lietuvą, arba turėsime 
visiems laikams atsisveikinti 
su Prūsų lietuviais/’
Bet pitrtliąusia, gal būt, rei

kės išspręsti klausimą, kaip iš
vaduoti iluo vokiečių jungo Eu
ropą,

tėviškės, žinoma, savo ūkį pali
kus naciams. Karui prasidėjus 
ir tas ūkininkas buvo pašauk
tas karo tarnybon. Nenorėda
mas kariauti savo amžinų prie
šų eilėse, jis optavo Lietuvos 
pilietybę. Visokiais grasinimais 
buvo norima jį priversti nuo 
optacijos. Kai Kibiras nuo op- 
tacijos neatsisakė, vokiečiai 
pradėjo jį vėl persekioti. Kaž
kas jį įskundė, kad jis klausus 
užsienių radijo žinąs. Vienų die
nų atvyko 8 vyrų policijos bū
rys, Kibirų suareštavo ir išve
žė į kalėjimą. Nežiūrint į tai, 
kad K. jad kelis mėnesius prieš 
suėmimų buvo radijo išregis
travęs ir išvežęs iš namų, jo iš 
kalėjimo hepalcidžia ir net ne
leidžia pasimatyti su saviškiais. 
Kadangi K. yra Lietuvos pilie
tis, Lietuvos įstaigos susirūpi
no jo likihlu ir steilgiasi jį iš
laisvinti; Čia reikia pastebėti, 
kad to kaimo hhcių vadas yra 
žinomas arkliavagis Oksas, ku
ris kalėjimo tvarkų gerai pažįs
ta. Tokie žmdiiČs nacių Vokie
tijoje dabar tUrl vyriadsį žodį. 
Jei vadovaujasi principu, kad 
visi turi garbinti nacių tvarka 
ir Hitlerį. Kdš atsisako tai da
ryti, tas metamas į kalėjimų 
arba turi bėgti iš Vokietijos,

Keli pavyzdžiai.
Pereitų rudenį Pėžaičiuose 

mirė 70 metų amžiaus lietuvis 
veikėjas ūkininkas Skėrys. Jis 
visų amžių buvo tarnavęs savo 
tautai, bet turėjo nelaimę gauti 
vokiško nusistatymo žentų. Pcr-

kaitis, klaipėdiečio ūkininko sū
nūs, kuris buvo baigęs gimnazi
jų ir Lietuvos Karo mokykloje 
įsigijęs atsargos jaunesnio lei
tenanto laipsnį. Patikrinus šio 
jauno vyro dokumentus vokie
tis karininkas pradėjo jį keikti 
baisiausiais žodžiais, pav. “Kaip 
tu prakeiktas šunie atsidūrei 
Lietuvos kariuomenėje”; jam 
be perstojimo darė priekaištų, 
kam jis būdamas “memellaen- 
deris” (Klaipėdos Krašto gyven
tojas) taigi vokietis, galėjęs ei
ti į Lietuvos kariuomenę sava
noriu. Ar jis nežinąs, kad tai 
yra “tautos išdavimas” ir pan. 
Kas gali visus vokiečių keiks
mus it lietuvių niekinimus at
pasakoti! Suprantama, kad toks 
aukštesniojo laipsnio karininko 
elgesys lietuvių atžvilgiu turi 
tikslų atbaidyti lietuvius nuo 
savo kilmės prisipažinimo. — 
Ar tuo budu jie mano pasau
lio akyse sudaryti įspūdį, kad 
Klaipėdos Kraštas yra vokiškas 
ir kad> Prūsų Lietuvoje nėra lie
tuvių? Tas jaunuolis, matyda
mas tokį žiaurų elgesį, ir pa
skirtas į baudžiamąjį bataljonų, 
op tavo Lietuvos pilietybę ir da
bar rado prieglaudų prie savo 
tikros motinos Lietuvos.

Kitas įvykis vokiečių naujo
kų ėmimo komisijoje. — Kari
ninkas pašaukia vienų ūkinin
kaitį lietuvį ir susipažinęs su’ jo 
dokumentais paklausia: “Kokia 
.svetinių kalbų moki?” Jaunuo
lis atsako: “vokiečių”. Vokiečių 
karininkas jį išplūdo ir paga
liau išaiškino, kad jis esųs gi-

jų, bet žentas nors Skėrys pra
šė, nesutiko parvežti gydytojų. 
Kai Skėrys dėl skausmų nebe
iškentė, mėgino eiti pas kaimy
nų, kurie gyvena tuoj už mažo 
upelio, jis pargriuvo ir įkrito 
į vandenį, žentas nelaimę ma
tydamas nėjo gelbėti. Laimingu 
budu atbėgo kaimynai ir nelai
mingąjį senelį ištraukė. Ūkinin
kai pasiskundė pas viršaitį, ku
ris tuoj iškvietė gydytojų. Pa
sirodo, kad yra kraujo užnuo- 
dijitllas. Senelis tuoj buvo nu
vežtas į ligoninę, bet antrų die
nų mirė. Pergyvenimai ir liga 
jį perdaug buvo paveikę. To 
žento Iki šiol yhiekas nepajudi
no, nes jis yra nacių ištikima
sis — o pagaliau, ar jiems gai
la siisipratUšio lietuvio? 'Jų a- 
kiiriis žitiritit, tai tėra “Unter- 
menschas”.

—Prasidėjus karui, Klaipėdos 
jaunimas buvo šaukiamas at
likti karo tarnybų. Naujokų pa
tikrinimuose Klaipėdoje, tarp 
kitų, dalyvavo ir vlėnūš Ukinin-

taigi vokiečių tautybės žmogus. 
Jaunuolis bet atsiprašęs paaiš
kino, kad jo motinos kalba yra 
lietuvių kalba, taigi, svetimoji 
kalba yra vokiečių. — Jaunuo
lis buvo rastas tinkamu ir da
bar turi kur nors kariauti už 
Vokietijos šlovę.

riamos “tikrosios laisvės” naciuC

Vokietijos. Tokių ir daug pik- 
x ’< 'V ' *tl'sTiiU'įvykių buvo daug, labai

nį per sveikatos patikrinimų 
btivo išrikiuoti visi pašauktieji. 
Tie, kurie pasisakė esą lietu
viai, turėjo išeiti iš eiles. Kari
ninkas juos išvardijęs pasakė: 
“Šie vyrai yra lietuviai, taigi 
tautos išdaviaki. Kada Vokieti
jai reikia kiekvieno žmogaus, 
jie nori musų šalį apleisti. Visi 
žinokit, kad čia turite reikalu 
su išdavikais”. — Tai aiškiau
sias įrodymas, kad jie nori te
rorai priversti prisipažinti vo
kiečiais. Jie nori iš lietuvių pa
daryti klusnius įrankius vokie
čių siekiamam viešpatavimui 
Europoje, o gal net visame pa-

Dangietis

Lietuvos Padangėje
VILNIUS PUOŠIA

SI GĖLĖMIS
VILNIUS. — Vilniaus miesto 

savivaldybes ūkio skyriaus so
dininkystės padedamas pradėjo 
didelius puošimo darbus. Mies
to centre yra per 100 didesnių 
ir mažesnių skverų, aikščių ir 
aikštelių, kurių visos bus tinka
mai papuoštos, apsėtos žolėmis 
ir apsodintos gėlėmis. Visų tų 
aikščių padėtis buvo labai kri
tiška, kai per praėjusį karų jos 
buvo išraižytos apsaugai paruo
štais grioviais ir duobėmis. Ne
maža darbo jėgų ir laiko buvo 
Sunaudota tas duobes užpilant 
ir aikštes išlyginant. Oėl tokios 
padėties didesnės aikštės, kaip 
Ožeškienės, Lukiškių ir kt. šie
met tinkamai sutvarkyti nėra 
įmanoma, nes joms reikalingas 
pagrindinis pertvarkymas ir su
planavimas. Šį pavasarį Bernar
dinų sodas bus pagrindiniai 
pertvarkytas ir papuoštas taip, 
kaip tai tinka reprezentaciniam 
sostinės parkui.
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COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS į 20 METŲ

350 IŠ PUIKIAUSIŲ CH1CAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai uz 
vos $235; 10 CHRYSLERS 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1930, 1038, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo 1939 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FORDS, 1939, 1938, 1937 it 1936 visi naujų karų sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nUo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295; 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa- s 
tingai puikus' karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKERS nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6 
cil. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų iš visų gamybų it modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti Už pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nereikia ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo įmokėjimą, 
o likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir Visą dieną sekmadienį

COOK COUNTY FINANCE CO.
1340 W. 63rd STREET (Prie Loomis)

l.. :----- L,----- <■

VedtP^-NOKA 
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mios Nevyk ir Iš Miesto

Sales Tha e Katra

JAUNIMAS GRAŽIAU PASIŽYMĖJO ANELES 
IR KAZIO STEPONAVIČIŲ MOKINIŲ 

RECITALEJE.
Trečiadienio vakare sūsirin- Hungarihn Dance No. 5 .... .

kome Curtis Hali, Fitle Artis ..... ......a..............-........... Brahms
Building, pasiklausyti Anelės1 Leon Bramson
ir Kazio Steponavičių balso ir The Giri the Boys all Love .... 
smuikos mokinių rečitalio. An-......... ................   Vehanen
elės Steponavičienės mokinių My Beautiful Lady .......  Caryll
skyrius sudarė didelę didžiu- Evelyn Kazy
mą programos, kuri, nors pd- §irdie _ ....... Li|h T
sėtinai ilga, bet buvo jvaiti ir 
įdomi ir paliko gražaus įspū
džio.

Programoj buvo keletas taip 
vadinamų ‘‘pirmųjų pasirody
mų” apie kuriuos, pakol kas

atostogoms—nepasirūpinęs savo vertybių ... brangenybių, si
dabrinių ihdų, Vertybės popierių ,apdraudos polisų ir Šiaip 
svarbių popierių apdrauda. Padėkite šias vertybes/ Drovers mo
dernuose nedegamuose vaultuose, neišvagiamuose vaultuose. 
Nereikės, išvykus, rūpintis apie jų pražuvimą. Dėl smulkesnių 
informacijų pašaukite Yards 7000.

ATDARA 
Kasdien: 9 v. r. iki 3 y; p. p.

Šeštadienį: 9 v. r. iki 2 v. p. p.

Drovers National Bank
Drovėrs Trust &. Savinos Bank

MEMBERS, FEDERAL LEPOSIT INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

Čhfys lymootK

Tai yra Geriausi ir GražftTCUfll 
Automobiliai Amerikoj į moder* 
Lxškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WttL LIKĘ U8"

4030 So. Archer Avenvt
Phone Virginia 1515

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUtH 9022
POCAUONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta- Perkant $7.35
5 tonus ar daugiau ................................ ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
<ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... ■
PETROLEUM CARBON COKE $0.00 

Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

negalima daug kų pasakyti,! 
apart to, kad visi šie jaunuo
liai turi sveikų ir gražių bal
so medžiagų, rodo įvertinimų 
muzikos ir, ypatingai, kad jie 
yra globoje mokytojos su au
toritetu. Tad, pradžia jų dar
bo yra pagirtina, ir, žinoma, 
tolesnis 
sys nuo to, kaip jie patys mo
kinsis ir dirbs.

pasisekimas priklau-

I’m Falling in Love with Some
One .... j.’..................... ....Herbert

Alphonse Rimkus
Blue Bells Fantasy ...’....  Harris

Ruth Sinkus
’ Carniena ...........    Wilson

Bernicc Tumas
Up ..... ..i....... Del Riego
of Cadiz’...   Dėlibfes 

Irene Chensky
Nocturnc ..............  Grodski

Li 1 i lan B aro n as—13 etn i cc 
Tumas

Come Bačk to Sorrento
Carissima ......................

Jusline Church

Aii> ■artai

Prašome pasiklausyti Makalų ir Budriko Didžiulės Orkestros iš 
WCFL—920 k. radio. stoties nedėlios vakare, 9 valandą.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. ~ Wholesale 
4707 S. Halstęd St

Tel Boulevard 0014
MU<UX

Checr
Maids

Curtis
Pėnn

t
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RADIORGAN — WAVEMAGNET
Naujos Mados Aparatas Pritaikymui Akinių.

AKINIAI VISOKIOS MADOS
<iž $2.45

pritaikyti akims su pilna garantija. Ekza- 
minavimas akių veltui. Sulaužytą lensą pa
daromo už $1.00. Nauji tempeliai 60c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis randasi di
džiulėje Joseph F. Budriko krautuvėje kož- 
ną dieną ir nedėlioję iki 4 vai. popiet.

JOSEPH F. BUDRIK,
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET. Yards 2151

Antroji ir daugiaus pažen
gusi grupe buvo iš mokinių, 
kuriai jau teko pirrniaus pasi
gėrėti, ypatingai radio progra- 
muose. šioj grupėj buvo daug 
žadanti jauna dainininkė Chri- 
stine Millęr, Angeline Misevich, 
Mariau Patti, Christine Kriš
čiūnas, paminėjus tiktai kelis. 
Jeigu šie visi mokiniai ir -to- 
liaus seks rimtų muzikos kelių, 
tai nėra abejonės, kad girdė
sime daugiaus apie jų tolesnį 
progresų. 1

Monti
Lco Rinkis

A Kiss in the Dark .... Ilerbert 
One Fine Day—From Madame 
Buttcrfly------------------Puccini

Jacquclinc Urbik
My Little Šlar ............. Ponce
Caro Nome—-from Rigoletta ....
..... ............:...................  Verdi

Elaine Pendrys

Obertass ...............  Wienawski

Tokio gražaus tono radio dar niekad nebuvo išrasta— 
nereikia nei dralų — užstatoma automatiškai

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
. DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ
Vynai-Likieriai-Gėrimai

į visas miesto dalis. /

5031 W. Roosevelt Rd,
CICERO, ILL. /

>.----------- - ■ - .. .1 /

TAIP!! Išpardavimas
S M W M H ŠEŠTADIENI, SEKMADIENI,

B, B ■ B K B PIRMADIENĮ /

Pati taip sakant “vyriausia’’ 
visų ponios Steponavičienės 
mokinių, Estelle Rimkus, pa
stebėtinai puikiai pasižymėjo 
kaip vokališku, taip ir muzika- 
lišku išpildymu savo numerių.

DYKAI
UŽDĖJIMO
PATARNA

VIMAS.

TAIRAI
SUTAUPYSIT IKI '

50%
KEY STONE 

TAIRAI

SPECIALAI

KelioFirėstone Convoy $"7.77 
8.00-16 .................... ■

■>

449 West 31 st Street

Senąjį Tairą 
Imsime į 
Mainus.

4-Ply -
4-Ply -
4-Ply -
4-Ply -
4-Ply -

15 Mėnesių Besąlyginės 
Rizikos Garantija.

E-Z TERMINAI
NEREIKIA

Rankpinigių

5.50-17 
MARSHALL 

$6.29

6.04-16 
MARSHALL 

$6.59

6.00-16
4.50- 21
4.75-19
5.25-18
5.50- 17

$8.15
5.50
5.70
6.70

C. R. AUTO STORE
VICTORY 8278

LAUKTI?
įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

Pinigus 
taupymo 

KAINA1KI534-50
Dirbame puikias dantines pleitas jau 18 j 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius it Na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją,ar jo užsakymą gavę.

Lnvndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS,

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.
TeL Lawndale 2908-9 TeL Monroe 925i

Atdara kasdien 9 iki 3:30. šeštadlefij 9 iki 5.

K? M

metų. Ateikite pamatyti

Serenade ........................ Toselli
One Day When Wc
Were Young .r............. Slrauss

Victoria Deveikis
The Slar ...... ..1.....  B
II Bado ....................... Arditi

Angeline Misevich
Sing Smile Slunibcr Gounod
The-Story of ųf>Tack. .... Parks

— Edna Kaz
lauskas—Christine Krisciiyi

I 9 9 f < . • J J / I J ; . l'llv Mivi J vJl ,J

Vienas iš programos surpri- Aldona Grigonį 
i ir r • . t • ■w-'v • * i » • •žtj buvo Vičtorift Deveikis. Ro

dos, pirmų kartų teko girdėti Ten me not of a lovely lass.... 
jų vienų dainuojant (ji labai 
dažnai dainuoja duetuose) ir 
buvau maloniai nustebinta jos 
švelniai išpildytomis dainomis. 
Labai gražu, kad Victoria, ku
ri ima gana aktingų rolę dai
lės veikloje, nusitarė lavintis 
muzikoj. Geriausio pasisekimo, 
kaip jai, taip ir visiems šiems 
jauniems dainininkams.

Iš vyrų solistų buvo tiktai 
du, Alfonse Rimkus (pirmas 
pasirodymas ir labai nedrą
sus) turi grynų ir malonų bal
sų, ir Boni Janulis, kutis turi 
plačios skalės turtingų balsų> 
su kuritiom jis gali/daug nu
veikti, žinoma įgijus daugiaus 
patyrimo ir išsilavinimo šioje 
srityje.

Mergaičių trio — Aldona 
Grigoniute, Edna Kazlauskai
tėj ir Christine Kriščiūnaite ir 
vį^-ų kvartetas—-Bruno ir Leo 
Norman, Joseph Žukas ir John 
Avelis, nemažai prisidėjo prie 
pagražinimo šios prograilios. 
Jų įdomi interpretacija ir pui
kiai harmbnizuojahti bdlshl ra
do karšto priėmimo publikbj. 
Iš Kazio Steponavičiaus snuii- 

kos mokiilių geriausia pasižy
mėjo Pctet Yiiraitis. Jo pildy
mas Hubay—Mcjre Kati—paro
dė, kad jis turi, apart talento 
ir rimtų mokyklų.

Programos patį finalų pildė 
mergaičių choras iš 16 balsų, 
poniai Steponavičienei diriguo
jant. Ir tai buvo kaip ir gir
liandas supintas iš balsų visų 
programos dalyviu, apjuostas 
kaspinais gilios pagarbos ir dė
kingumo už pastangas ir visuo
met nuoširdų atsidavimų vesti 
šiuos jaunuolius naudingu ir 
vertingu gyvenimo keliu—dai
lės pažinimo ir įvertinimo— 
kuris kaip ir apvanikavo Ane
lės visų mettj darbų.

Žemiau seka ištisa ponų Ste
ponavičių rečitalio programa; 
My John ....................4...... Grieg

Lillian Baronas

............................    Forsytb
Even Bravcsl Į teari May Swell 
-—from Faust...............  Gounod

Boni Janulis
When I Uave Sung my
Songs ...............  Erncsl Charles
The Gipsy Maid ___  Donizetti

Edu a Kazlauskas
None būt Ihe Lonely
Heart........ ...........Tschaikovsky
Tarantella ..... >...... Rossini

Christine Millcr
Serenade ..................- Scbubert
Travesty on Comin’ litro’ the 
Rye ................................ O’Hara
Bruno, Lco Norman—Joseph

' Žukas—John Avelis
A Sumine? Niglit .......  Thomas
Gavotte—from Mignon Thomas 

Christine Kristum
Ramoriza—from Cavclleria
Rusticana ....... Mascagni
Italian Street Song .... Herbcrt

Mariau Patti
Hcjrc Kati.........................Hubay

Petcr Yuraitis
Roses from the South Slrauss 
Che faro senza Euridice—from 
Oifėo and Euridice .... Gluck

$0*4^

On VVings, of Song ...................
..... ..................... ..... Mendėlssohn

DelibcsBarcarolle

.Irene Scislo\Mski — akoinpa- 
niste.

Petrillo U.S. Muzikos 
Unijos Viršininkas

James C. Petrillo, Chicagos 
MttZikoii tų unijos viršininkas 
per 18 metų, užvakar buvo iš
rinktas visos Amerikos Muži- 
kontų Federacijos pirmininku. 
Opozicijos neturėjo rinkimuo
se, kurie įvyko federacijos kon
vencijoj, Indianapolis, Ind.

Petrillo užims vietų buvusio 
pirmininko, Joseph M. JVeber, 
kuris rezignavo iš pareigų, ku
rias ėjo nuo 1900 metų.

Victor Bagdonas 
LIKAI fe |J)NC; hiSlĄNČF 

mOving
Perki husu<n fornirno <.-.<<u.- <i 
■viHukiub .aRundtib >< <t.orus 
Vežam į larri’Hh u kitu;- miestus 
Žemo Kainu Musų jai bu. ga 
•'antuutas Taipgi onst«h>n an
glis j visa.- mieste- dfilp 

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• Fu'i OG1L../A &

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pil
nos rųšies su nio- 
terniškoiniė užlai- 
iųn.ie ir Hollywood 
VR'totttis. Darbas, 
•arantuotas.

420 W. 63rd St. 
ei ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONS1LŪS
Išima Už
PRABŪVIMAS
Ligoninėje

$13.50
Lieo„<«je . *50.00
rAŲdongIslių Ah
Išėmimas ir Ligoti.
rėUmatizmAs A A
Gfelta Pagelbįi ....... jC.UU 
GYDO VISAS LIGAS J 
Ekzaminacija $ 1 A A
DOŪGLAS PARK llOSPltAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

■ f r

Gypsy
E^RU CURTAIN DYE

Radio. Guarantuota,

Gražiuose Walnut cabinctuose- Dabar Kainos Žemos. Po 

*43-95 — $39-95 ir $99-95 Mažulės po 14.95
Nuolaida už jūsų senų radio.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

10c į 
Jtiz25c

kainuoja

Mažiau

PORA
nudažyti
fcnftTfiMJS SU

Pot.lable

A

»•

i

i

i 'i

■;’i

Nauja ir Geriausia Zenitli 
kad groja, visur—miškuose aulomobiliilje. Be jokio elek
tros prijungimo, o namuose galima prijungti prie elektros

Pamatykit Visas Radios 1941 Melų Iškrautas 
Šalę pHe šalęs

Jos. F. Sudrik
Furniture House,

3409-11 — 3417-21 So. Halsted St
Del Teisingo Radio Pataisymo Pašaukite 

YARDS 3088 L
.................................... i ........................................ m

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

41 rPdniąi NftU lh» 
-įnorio nauda dnio.

fiH N 3, > i i Pfi of
a naudingo*
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BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

......................... 1. 1.1 i .................. /

.................................................................................................. * ■ ... ..........

Diena Iš Dienos
- ---------------- ■■■ -*

Musų naujas antrašas yra toks: 
ZELVIS 

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street 

Tel. Lafayette 0331 
Muro, Concrete ir Carpenter 
Darbas—Taisom Senus—Statom 
Naujus Namus. Apskaitliuojam 
ugnies nuostolius veltui. Mes 
taipgi sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais.

Lietuviškas “Cowboy” 
Iš Texas

Antanas Guokas seniausios 
lietuvis “cowboy” Texas val
stijoj.

Užvakar jis atvyko pasisve
čiuoti pas savo giminaičius 
Mrs. Anna ir Leo Radauskus 
ir Mrs. Agata Phillips, kurie 
kartii gyvena 3258 S. Union
Avc.

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Coil Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

Plumbers Union Local No. 130.
A. F. of L. nariai.

Svečias lankėsi Chicagoj per
eitais metais ir jam tada labai 
patiko, todėl ir šiemet jisai čio
nai atvyko paviešėti.

Texas valst., esą, peršalta 
sara tai pripratusiam prie 
to oro nesmagu būti. Karo
vojaus jisai visiškai nesibijo. 
Sako, “mes paleisim visus lau
kinius bulius ir atsiginsim.”

P-s Guokas atrodo atjaunė
jęs ir geroj sveikatoj.

—VBA

va

pa-

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir
M. KOVARSKI. Sav.

Mini Gimimo 
Dieną

dien, birželio 
Markovienė, 
St., mini

LAKE — šian- 
15-tą, Julijona 
4437 So. Wood 

savo gimimo dieną

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Bruno Lauraitis, 25, su Olga

Kolody, 18
Frank Roihca, su Valeria

Phipas, 48
Michael E. Medeišis, 22, su

Lorraine L. Miller, 20
Anthony Griggs, 29, su Ber

nice Vertelka, 28
Otto Mingotti, 26, su Acqui-

line Vitkauskas, 18
William Domikas, 47, su Ve

ronika Petrauski, 43
Frank Kibartas, 24, su Lorcl-

ta Gapa, 19
Robert Stone, 29, su Helcn

Stow, 26
Paul Pakštis, 24, su ^opbie

Jurkus, 22
Michael Lukas, 19, su I)o-

rolby Wagner, 16
Edward Buckowskis, 20,

Alice Hrupek,- 18
AVilliam Krivanek,

Margueri te Palis, 22.
Andrew Lenauskas,

ThcrCsa Poliakow
Richard Dusky, 31,

nicc Brush, 29
Francis Magu i re, 28,

Stancikas, 23 i
John Barlh, 23, su

Marozas, 21
Gust Wallin, 27, su Mabcl

Mogaard, 29
Robert Granzow, 27, su Ma-

rie Pctrich, 32

kalauja
’erskirų
Stclla Sbiputis nuo John Shi-

27,

šu

su Ber-

su Ann

Bernice

Peter Kacer- 
Petras Kačerauskas 
Beverly Shores, Ind.

Turi puikią vietą atostogoms

Vasara ir šiltos dienos jau 
čia. Tūkstančiai lietuvių vyrų 
ir moterų galvoja kur reikės 
šįmet patogiai ir netoli nu? 
Chicagos praleisti atostogas.

Vieni mano važiuoti kur ne r 
prie mažo ežero, kiti prie upių. 
Bet geriausia vietą, tai pria 
Micbigan ežero. Čia visuomet 
oras puikus, o maudytis tai nė
ra geresnės vietos, kaip Michi- 
gan ežere.

patartina va-
Kačerauską
Ind. Petras

vasarnamį šį-

žinoti pas Petrą 
Beverly Shores, 
Kačerauskas savo 
met ištaisė dar geriau, negu bu
vo pirma: dabar pas jį yra 
karštas ir šaltas vanduo dieną 
ir naktį, taipgi gasas, elektra. 
Skiepas ištaisytas modern'škai: 
įtaisyta didele sinka ir šėpukės 
valgiams pasidėti. Sienos ir lu
bos gražiai išlygintos ir pada
bintos. Lovos minkštos, Uratai

SIMANO DAUKANTO DRAUGYSTĖ
, — Rengia —

METINĮ IŠVAŽIAVIMĄ-PIKNIKĄ 
Nedčlioj, Birželio-June 16 d., 1940 m.

J. MIKNIAUS DARŽE
Prie Archei' Avė. ir 90 gatvės,—Vienas blokas nuo. 

Parko, Willow Springs, III.
Pradžia 11 vai. ryto. Graži vietR laikui praleisti prie 
kos ir laimėti gerų dovanų, yra aštuoni išlaimėjimai 
10c. Atsilankykite koskaitlingiausia. Kviečia Ko-tas

Oh Henry

geros muzi- 
ir tiktai už 
ir Valdyba.

Pirkite Anglis Dabar—Kainos Nukrito 
—ĮTfnrr alesauskas & sons 

. 7100 So. Talman Avė.
Ik Į - Tel. PROSPECT 8742

Mes iškraustome modernu budu
**/ Pardavinėjame tiktai geriausios ko- 

Z kybės anglis.

DIDELIS STAKO
IŠPARDAVIMAS

Sveikata ligoniams 
čnygutė aprašo visokias vaistiš- 
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
’t. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemlapiu, parodančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai už $1, taipgi pas mane gali- 

a gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS 
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y.

P-nia Markovienė turi ne
maža giminių, draugų ir šiaip 
pažįstamų, kurie neabejotinai 
ją pasveikins ir palinkės jai 
giausių metų. —Frentas

ii-

musės neįlenda į kambarius.
Micbigan ežeras čia pat.

žodžiu, pas Petrą Kačeraus-

Numažintomis Kainomis

S. & M. AUTO SALES
7333 So. Halsted St.

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokį vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
ste musų nu įstabius pirkin us. 
bereikia jmokėjimo, jei turi nuo- 
lalinį darbą, o jūsų vartojamą 
s.s Karas gali atstoti rankpiri- 
{ius. Galima imti net iki 2J mė
nesių išsimokėjimui. Turime štai 
<ekiŲ pirkinių:
1937 Tellaplane 4 durų $OQE 
Sodan, elektr. šildyt.......
1936 Packird 4 durų
Sodan ................................
1937 Nash, mažasis 4 durų
Sedari, radijo, šildytuvas 
defrosteris, tik ............... w ■ w
1937 Terraplane 4 durų $OQE 
Sedan, tvankas ...............  fcvv

IR DAUG KITOKIŲ.
Atdara \akarais iki 1U v. 

ir sekmadierj.
7333 SO. BALS i Ei) 
Tel. Abcrdeen 3780

WPA
ŽEMIAUSI ĮMOKĖJIMAI 
RAŠYTOS GARANTIJOS 

10 Dienų Važinėti.

UNIVERSAL
AUTOMOBILE SALES 

2919 W. MADISON 
OUĮCAGO ILL.

r

Make Ydur Truss Hea* Your

RUPTURE

MES
FINANSUOJAME

Plymouth tr. sedan S4Qr| 
’37 Ford DeLuxe Sedan S’65 
’37 Chevrolet Sedan .... $295( 
’37 Packard 6 Sedan .... $365 
’37 Chrysler Royal Sėd. $3451 
’36 Oldsmobile Trk. Sėd. $285 
’35 Chevrolet MS Sėd..... $19*)
’32 Chrysler Sedan ....... $55
’38 Ford DeLuxe Sedan $3451 
’34 Ford Sedan ................ $95
’36 Ford tr. Sedan ........ $195

Plymouth Sedan ..... $195
’35 Ford DeLuxe Sedan $1?.F 
’34 Plymouth DeLuxe Sd. $145 
’34 Graham “6” S«*dan ,... $95 
’34 Studebaker “6” Sėd. $95 
’33 Plymouth DeLuve Sd. $95 
’31 Buick DeLuxe Sėd.......$45
’30 Ford Coupe ................ $35
’31 Oldsmobile Sedan .... $35

Ramios
Vestuvės

Jauna, giaži lietuvaitė, pane- 
.ė Irena Kantrimiutė, jau kn
is laikas buvo pasirinkus sau 

jž mylėtinį jauną, gražų vaiki
ną, Vincent Doren, airių kil 
mes, ir pereitą sekmadienį, da
lyvaujant keliolikai iš abiejų 
lūšių giminių, trečią valandą 
po pietų klebonijoj prie 70tb ir 
vVashtenaw avė. airių kunigas 
nimainė jaunavedžių žiedus, 
^eštą valandą vakare pp. Pa tu
pu namuose, 6839 So. Maple- 
wood avė., buvo patiekti pie
tus. Po pietų jaunavedžiai išva 
žiavo pasivažinėti.

Irena yra gimusi 1918 me
tais, besibaigiant pasauliniam 
arui, ir vos sulaukus dviejų 

metų amžiaus neteko savo tč 
vo Vinco Kantrimo. Mirė in- 
luenzos liga. Vėliau po trijų 
netų Irenos mamytė apsivedė 
m Viktoru Patupa, kurio žmo
na taipgi mirė nuo influenzos 
iros, pal kusi Viktorui penkių

Antoinctte L. Harb nuo Tbe- 
odore H. Harb

"avo
’^kiras

Mildred Stynosky nuo Geo.
StyDosky

Frances Pctcrs nuo William 
Peters

gas visai gerai ir nebrangiai 
tekainuos. Iš Clucagos tik 45 
mylios. Galima nuvažiuoti au
tomobiliu arba elektr niu trau 
kiniu.

Pastebėkite Naujienose Pe'.- 
ro Kačerausko skelbimą. Jis 
tilps šiame dienraštyje beveik 
kiekvieną šeštadienį per visą 
vasarą.

Paklausykit mano patarimo: 
važiuokit atostogų pas Petrą 
Kačerauską į Beverly Shores, 
Ind. Už patarimą busit man

Bernicc.

PAMIGYDVKITK GALŲ 
GALE 10O PRI

TAIKINTU PARAISČIŲ

Irena ir Bernice pp. Pa tupu 
ukurtoje šeimoje gražiai, augo, 

kinkė aukštesnes mokyklas ir 
atgyveno kaip tikros seserys. 
Vėliau Bernice apsivedė su Ka
zimieru Kačinsku, bet gaila, 
Bernicei neteko ilgiau gyveni
mu džiaugtis. Taigi, Irena ne
teko ir savo mylimos sesutės. 
Ji jau metai laiko kai ilsis Tau
tiškose kapinėse, palikusi vyrui 
Kazimierui kelių valandų am
žiaus dukrelę, kuri šiandien au* 
'a be motinėlės.

Ne rožėmis klotas kelias

PRAKALBOS
Temoje: Pasaulis Ugnyje. Kal-

subatoj, birželio 15 d., 7:30 va1, 
vakare, I-O-O-F salėj, 11851 
Wallace st., West Pullman, 1.1. 
Įžanga liuosa, nėra kolektoL 
Rengia ir kviečia B. T. (Skelb)

Česnakai Padeda Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apsvaigęs? Dažnai galva skauda? Priežastį 
mi gali būti žarnų ansinodinimas nuo kenks
mingų bakterijų std/ojoj žarnoj. Ateikite 
Mandien ir gaukite duosnią bandomąją pą. 
kelk bekvapių DEARDORN Česnakų tablečių 
TAVK A T nYKAL Pamatykite kaip pa-

X 1111.1 pjausite | poras dienų!
Gaukite DYKAI samjąUĮ ift Walgreen Vais 
tinių. Parsiduoda visuose didžiuosuose vate 
tinėse. L ><.,

Pirkite los-" krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAU.IIENOSF”

Buk Rangiai—Beabcjonfs 
—Tz-isk lai*ninotam spe- 
''iallRtul ekzaminuoti dy
kai. Patirkite kaip 100% 
pritaikintas paraiAtla iA- 
rydo tuos atitikimus 
BE OPERACIJOS. Ta 
užgirta. be peilio gy- 
tymo sistema, stato nau
jus audinius kaip ols- 
teris perlus.

t RE DARBO LAIKO SUGAI- 
J ŠTIES Šimtai išgydyti 
f ma Kaina. Kodėl ne Jus? 
% Nauji paraiAčiai garantuoti

i K 100% pritaikimo už vos
I tik $5.00. Speciali kredito 

) pasiūla užmiestiikiams.
■ Atčara: 11 v. ryto iki 8 

^^val. vak. Sept. iki 2 v. p. p.

o
RUPTURE & TRUSS SERVICE
OR PETER SCHVMAN Mr<l>cal OireHor

1869 N. Damen A v., Chicago
2d eloor. Arm. 8200 

Cnironcc Throuoh Corncr Storo
10 YIARS' OMICf SPICIAIISTS

žmogaus gyvenimas nėra ro
žėmis nuklotas. Gražioji Irena 
karo laiku gimė, ne prabangoj 
augo, ir šiandien, kada motina 
žemė ir vėl g’rdoma jaunų 
žmonių krauju, Irena išsiruošė 
ženybiniam gyvenimui. Bet ta 
jauna moteris deda savo viltis, 
kad ateinantis gyvenimas bus 
malonus, bus laimingas.

Širdingai dėkoja Irena vi
siems savo draugams, gimi
nėms ir visoms brangioms 
draugėms už taip gausias do
vanas, kurios jai buvo įte'ktos 
per “shower party” pas p. Gry* 
bienę, 6735 S. Maplewood avė. 
Širdingą ačiū Irena taria gas- 
padinei, draugei Valerijai Puč- 
korienei už patiektus puikius ir 
skanius pietus ir už visas tas 
brangias dovanas. —Dėdė.

NAUJI SEKLYČIOS SETAI, MUSŲ 
DIRBTUVĖJ PADARYTI

Balinai Pamatykit Musų Setus. Jie Jums Tikrai Patiks
Kainos 2 Šmotų Seklyčios Setų nuo $39.50 iv aukš.

Lounge Cbair nuo $14.95 ir augščiau
Apvelkam Senus Setus—Padarom Kaip Naujus

Archer Avė.
Furniture Company

JOE. KAZIK, Savininkas
4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

DRAUGIJOS PIKNIKAS!
LIBERTY GROVE, Willow Springs, Illinois 

BIRŽELIO-JUNE 16
Dalis pelno skiriama Vilniaus varguomenei šelpti. Bus šokiai ir kitokie pamarginimai.

Geriausias Anglių ir Aliejaus 
Kainas Gausit Birželio Mėnesy
Aukso patarimas, pirk dabar, sutaupysi pinigų nuo kuro! Tai padarykit šiandien!

Užsisakykite iš savo ang- Telef onuokit dar šiandien
liniuko, bet prašykite, kad 
jums duotų musų anglis! ROCKWELL 8200

Mes pristatome nuo pu
sės tono iki didžiausio 
skaičiaus. Aliejaus nuo 
50 galionų iki viso karo.

PULASKI COAL CO
3025 WEST 26th STREET

MUSŲ KURO KOKYRE YRA AUKŠČIAUSIA, 0 KAINA ŽMONIŠKIAUSIA!

KAZIMIR PAZDAN 
Prezidentas ir patarėjas.

Išpard.
S6.66

5.95
4.95
9.37
8.27
6.75

$10.65
9.65
7.95

12.90
11.30
9.20

Pričardžiuoja Baterijas 
Vulkanizuoja Tairus

STEVE’Š TIRE č
BATTERY SHO1

5759 SO. HALSTED ST. 
Englewood 4710-11 

Atdara 7 v. r. iki 8 v. v. 
Sekmadienį 8 v. r. iki 3 v. p.

Stefan Krysinski, savininkas

IŠPARDAVIMAS!
Dar Niekur Nebuvo 

Panašios Pasiūlos
Tikrai Nauji 

GOODRICH COMMANDER 
Užtikrinimas Visam Gyvenimui
Katal. kaina

600-16
5.25-50-17
4.75-500-19
625-50-16
600-17
525-50-18

Peter Kacer
Beverly Shores, Ind. 

tvkfonas — 2863-2

KMfRAIISKAS

į|\ačerausko 
kurortas yra arh’ 
Michigąn ežero 
graži-tinkama vieta

Del aiškumo ar vietos 
rašyk arba važiuok 

Peter Kacer 
Lake 5hore

ji County Road
II Beverly Shores, 

Indiana

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

.....
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Mokyklos Ruoš
Amatininkus Karo
Pramonei

Ryt Sim. Daukanto 
Piknikas Mikniaus 
Darže

Nauja Lietuvaitė 
Mokytoja CLASSIFIED AI) VERTI SEMI. NFS

i

25,000 Jąų Lavina
Chicagos mokyklų taryba 

skelbia, kad pertvarkys visas 
amatų mokyklas ir ruoš amati
ninkus įvairioms karo pramo- 
nėms. *

Rytoj, Mikniaus Darže, Įvyk
sta Simano Daukanto Drąygir 
jos Metinis, bene 45-tas, Iš
važiavimas ir Piknikas.

Amatų mokyklų yra kelios, 
ir 25,000 mokiniai dabartinių 
laiku jose mokinasi aviacijos 
mechanikais, mašinistais ir t.p,

Prasidės 
jeigu oras 
užtruks iki

11 valandą ryto, įr 
ųebuą rustus, tai 

vėlumos.
Daržas randasi prie 

90-tos, blor 
Parko, WiL

Mokyklas pertvarkius ir įver 
dus ekstra valandas mokinių 
skaičių butų galima beveik pa
trigubinti.

Armour Institutais Įvedė 
Karo Kursus

Mikniaus
Archer avenue ir 
kas nuo O’Henry 
low Springs, III.

Rengėjai išdalins kelioliką 
dovanų publikai, turi pakvietu-r 
si gerą orkestrą šokiams ir ža- 
da visiems gerus laikus. Pra* 
šom atsilankyti!

Narys.

SITUĄTION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO. Renterįs įr 
poperninkąs, Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai, 10 metų patyręs, Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50tJi Avė., Cicero, III.' tel. Cicero 
2633.

IĘŠKAU DARBO už bartenderį. 
Esu patyręs, kalbu gerai angliškai.

A. MiHer, Seeley 7449.

Darbininkių Reikią
MERGINA 22 IKI 32 bendram 

ruošos darbui, paprastam virimui, 
vaikų nėra, nė skalbimų, • savas 
kambarys ir vana, $10 iki $12. 
Shęldrake 3844.

». ’.jiray.vrt;

*■?

PARTNERS WANTED 
Reikią Partnerių

REIKALINGAS PARTNERIS į 
tavern biznį, geroj vietoj. Kreipki
tės 1401 So. 49 Ct., Cicero -5533.

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-žemė Pardavimui

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON FORNIRŠIUOTI kam
bariai $8 ir $10 į mėnesį, sų ar be 
valgių. 2322 W. 59th St.

RENDAI VIENAS KAMBARYS 
merginai ar vaikinui su valgiu ar 
be. 836 West Cullerton (20th St.)

PATOGUS KAMBARYS vaiki
nui, Kreipkitės vakarais. V. B. 
Ambrose, 927 W. 34th PI., Yards 
2569.

40

Armour Technologijos Insti
tutas taipgi skelbia, kad pir
madienį pradės specialius karo 
kursus inžinieriams, mechani
kams ir pramonininkams, ku
rie ruošiasi pradėti 
gamybą ir pertaiso 
tuves karo tikslams.

Paskaitas skaitys 
sąstatas profesorių
Amerikos universitetų, ir ka
ro ekspertų.

amunicijos 
savo dirb-

parinktas 
iš žymių

JOSEPHINĘ KASĖ, po tėvais 
Joseph Dargužiukė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 14 d., 2:15 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus 34 m. amž., 
gjmųs Čhicagoje.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Robert Kasė, dukterį Do- 
rothy Kasė, motiną Marijo
ną ir tėvą Juozapą Dargužius, 
2 brolius: Alexandrą ir Sta
nislovą, 2 brolienes: Oną ir 
Loretą, 3 anūkus ir daug ki
tų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. Rad- 
Žjaus koplyčioj, 668 W. 18th 
St. Laidotuvės įvyks pirma- 
dienį1, birželio 17 d., 1 vai. po 
pietų. Iš kopi, bus nulydėta į 
Lietuvi t*f»Ta u tiškas -Kapines.

Visi a. a. Josephinos Kase< 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Vyras, Dukterys, Motina, Tė

vas, Broliai, Brolienės ir 
Giminės.

Laid. Direkt. J. Radžius, 
tel. CANĄL 6174. Namų fel. 
MONROĘ 2725.

JUOZAPAS ŠIDLĄUSKĄS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 14 d., 9:00 vai. ryto 
1940 m., sulaukęs 40 m. amž., 
gimęs Lietuvoje, Raseinių ap
skrity, Kaltinėnų parap., Uz- 
pelkės vienk. Amerikoj iš
gyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
3 seseris, Oną Urevičienę ir 
jos šeimynas, Teklę ir švogerį 
Kazimierą Oxe ir jų šeimyną, 
Johanną ir švogerį James 
Jankauskus ir jų šeimyną, 
brolį Rapolą šidla*Uską įr ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas 11031 So. 
Homan Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, birželio 17 d., 
9:00 vai. ryto iš namų į Saint 
Christjna’s parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
tert bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Šidlausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Seserys, Brolis ir k. Giminės.

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YARDS 4908.

11 Fl n A c t ies Mylintiems I I U |J it Vestuvėms,- Ban- 
įjMkietams, Laidotu* 

vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800
*

LOVEiKISS-=I
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabaras
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

“Lithuanian 
Leader” Piknikas 
Rytoj

Įvyks Simset Parke
Pirmutinis laikraščio “Lith-r 

uanian Leader” (Lietuviško 
Vado) piknikas įvyks rytoj, 
birželio 16-toj, Sunset darže, 
prie 136-tos ir Archer gatvių, 
Al. G. Kumskis, laikraščio leL 
dejas, širdingai kviečia visus 
lietuvius atsilankyti ir kartu 
smagiai praleisti sekmadienį 
tyrame ore,

Piknikui yra surengtas įvai
rus ir labai žingeidus progra
mas. Bus šokiai, dainos, muzi
ka, pasagų kontestas, jaunų ir 
senų lenktynės, išlaimėjimai 
augštos vertės dovanų, imtynės 
tarp lietuvio ristiko Jono Ma
sono ir žymaus ruso ristiko, 
“softball” lošimas tarp Bridge- 
porto C.Y.O ir 13-to wardo lie
tuvių komandų, ir daug kito
kių pramogų.

“Alus Nemokamai”
Tie, kurie atsiląnkys piknike 

prieš antrą valandą, gaus ska
naus alaus išsigerti dykai. Be 
to, bus dar ir avienos
cue” po priežiūra gerai 
prityrusio 'virėjo.

barbe•
tam

Teisėjas Jonas T. Zuris 
pikniko garbės svečias.

K. J. Semaška 
Atostogose

bus

gauna atostogas 
savaičių. P-as Semaška 
už sųlesmoną Marozas

K. J. Semaška, SLA 6-to Ap
skričio sekr 
porai 
dirba
Baking Co., kurios kompanijos 
savininkai yra pp. Charles ir 
Sopina Marozai. P-ai Mąrozai 
kepa garsią Three Star Bread 
ir įvairių kitokių duomj, kurių

Eilleen Maacdskis-Mason
P-lė Ęilleen Masalskis-Masoų 

2559 W- 66 st., baigė mokyto 
j avimo mokslus Illinois unL 
versitete. Ji yra duktė buvusio 
laįdotuvių direktoriaus, Alcx. 
Masalskio. Tėveliai, žinoma, 
didžiuojasi savo darbščios dur 
krelės nuopelnais.

Prie Eilleen nuo mažų dier 
nų įdomavosi kalbomis ir dėl
to, įstojus universitetan, lavi
nosi ir ispanų kalbose. Dabar 
ji yra prisirengus ir kitus mo
kyti. Ji kalba ir gražiai lieto 
viškai.

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui; prižiūrėti 2 vaikų, 
savas kambarys, $7 iki $8. 543 Mel- 
rosę.
HELP '' W ANTED-MALE-FEMALE: 

. Darb^^ų^arbininkių^JR^ikia^
REIKIA PATYRUSIŲ SINGLE 

needle operatorių prie plaunamų 
suknelių, ypatingai aukštas darbo 
atlyginimo dydis, mergina gali už
sidirbt! toji daugiau minimumo, 
gera extra kompensacija 
operatorėms.

SMOLER BROS., 
2300 Wabansia.

geroms

REIKALINGA SKRYBĖLIŲ dir
bėjų, patyrusios atsišaukite tuoj aus 
NORTHERN HAT MANUFACTU- 

RING, 153 N. Wabash Avė.

RENDAI KAMBARYS jaunam 
vyrui prie mažos šeimos, 2-ąm au
kšte fronte. 7030 Šo. Artesian Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimui

BRIGHTON PARK SPECIALĄS
Kampas 45 ir Talman Avė. Krau

tuvė ir 3—4 kambarių flatas, karš
tu vandeniu šildomi, 2 karų gara
žas. Savininkas išvažiuoja, atiduos 
aukos kaina.

Artesian Avė. arti 71 gat. tik 
$6500 už aukštos klasės 6 kambarių 
mūrinį bungalow, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas, lotas 
45x125, terminais, $1500 pinigais, 
likusią mėnesiniai iki išmokės.

Artesian, arti 70 gat. 6 kambarių 
bungalow, 2 karų plytinis garažas, 
karšto vandens šildymas. Kaina 
bai nebrangi.

Dėl informacijų pasimatyti 
Frank Jurjevich.

ERNEST GEISSLER, 
2749 W. 63rd St. Hemlock 3400

la-
SU

Linkime jaunai lietuvaitei 
pasisekimo ir pasitenkinimo 
savo išrinktoj srity j. Kep.

REIKALINGA PATYRUSIOS 
operatorkos prie vaikų drabužių. 
Rašykite laišką 1739 So. Halsted St. 
Box 2373.

iiELF VVAMED—MALĖ

Iš Politikos 
Lauko

Iš 154o Wardo 
Demokratų Kliubo 
Darbuotės

Rytoj Kliubo Piknikas
Marąuette Parko 15-to tvar

do Lietuvių Demokratų kliubas 
rengia savo metinį pikniką ry
toj, Willow West Grove dar
že.

Piknikas turėjo įvykti gegu
žio 19 d., bet dėl lietaus buvo 
atidėtas.

Visi esate kviečiami atsilan
kyti į pikniką ir atsivesti nau
jų narių, žinoma, musų pirmi
ninkas, p. Daujotas, darbuoja
si uždusęs, kad 
pikų pasekmingu, 
silankyli Teisėjas 
giaų politikierių.

gera muzika, 
mokytojo J.
Susirinkimas

dos, bus 
muzikos

padaryti pik- 
Prižadčjo at- 
Zuris ir dąu- 
Kaip ir visa- 

su teikta 
Grušo.

susirinkimai

REIKALINGAS SALESMONAS 
kuris interesuojasi ateičia pasidary
ti pinigų ir susirišti su viena pa
sauly didžiausių namų apšildymo 
ir Air Conditioning Co. AutomobL 
liūs reikalingas, bet nebūtinai. Ge- 
ras komisas ir kasdieniai axpensai. 
Kreiptis Holland Furnace Co., 
7251 So. Halsted St.

5 AKERIŲ 
JUODŽEMIO 

didelių pavėsinių medžių
virš stubos, 25 vaisiniai med
žiai ir krūmai, 9 kambarių na
mas ir kitas 5 kambarių, gara
žas, 2 šeimynos gali pasida
linti arba gali renduoti. Turi 
turėti $2,500 cash. Kitus mėne
siniais išmokėjimais. 20 mylių 
į vakarus nuo Chicagos vidur- 
miesčio. Savininkas—

A. R. GIBSON
740 N. Dearfeorn St.

FĄRMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

TAVERNO KAMPINIO BARGE
NAS. Pamatykite ką $8,000 nu
pirks: gerai pastatyta 2 aukštų plyr 
tinį su didele krautuve ir 4 kam- 
bąriąig užpakąly, einančių taverno 
bizniu ir fikčeriais; 4—5 kambarių 
flatus aųtpam aukšte, fųrnaso šil
dymas įr 5 kambarių katedžę užr 
pakaly, furnasą; rendos $137 į mėr 
nesį,' be skolų, $4,000 įmokėti. Mr. 
Mickevice, Rosain, 5933 So. Hals- 
ted St. Normai 3678 (didelis pasi* 
rinkimas kitokių bargenų).

REIKIA PATARUSIŲ VYRŲ ar
dymo yardui —mokančių vartoti 
torčių ir padėti įtarus ardyti. War- 
shavvsky and Go., 1900 So. State 
Street.

REIKIA UPŲ£)LSTER finišerio, 
visokiam darbui vyro. 1909 South 
Halsted S t. y

REIKALINGAIS BARTENDERIS, 
kad mokėtų padaryti sendvičius. 
Kambarys gyvenimui, geras mo
kestis, darbas ant visados. MRS. 
ADAMS, 3738 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, gera 
vieta, pigiai. Priežastis—liga. 6500 
State St.

namasDIDELIS BARGENAS — 
su taverno bizniu. Kreiptis 
NATHAN KANTOR, Lietuviškas 
Žydukas, 4707 So. Halsted St. 

Boulevard 0014 nuo 4 iki 6 v. vak.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ ir 2 
flatų namas .užpakaly geram stovy, 
stikliniai porčiai . iš priešakio ir 
užpakalio. 1221—51st Avė., Cicero, 
Telefonas Englewood 0744. Reika
lauja įmokėti $2500 pinigais.

K. MILIAUSKIENĖ, 
6920 So. Peoria St.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
į didesnį 3 flatus: 2 po 3 kamb., 
4 kambariai ir štoras. Karštu van
deniu šildomi, naujas stokeris ir 
naujas namas. 5124 So. Kedzie 
Avenue. Tel. Prospect 6502.

6602 S. RICHMOND ST. 6 kam
barių bungalow, 2 karų garažas, 
Furnace Heat, arti parko. Kaina 
$5450.00.

PARDAVIMUI NAMAS, medinis 
bizniavas, karštu vandeniu šildo
mas, gera vieta dėl bile kokio biz
nio. Tai tikras bargenas. Savinin
kas 1411 So. 49th St., Cicero.

4 APARTMENTŲ MŪRINIS na
mas, 2—3 ir 2—4 didelius kamba
rius, garų šildomi, showers, gesiniai 
pečiai, 3 karų mūrinis garažas, 1 
blokas nuo Marąuette Parko. 7210 
So. Mozart.

PARDAVIMUI NAMAS su storu, 
priežastis—liga, parduosiu pigiai.

4553 So. Wallace St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ra vieta, pigiai. 201 S. 25th Avė., 
Bellwood, III.

PARSIDUODA ‘-BUČERNĖ ir 
Grosernė. Geras biznis. Gera vieta 
nėra kompeticijos. Randasi Brigh
ton Parke, kaina nebrangi. Atsi
šaukite 4177 Archer Avė., Paul M. 
Smith.

HOU-PARDAVIMUI ROOMING
SE prie Garfield Blvd., 13 metų 
senumo, 23 kambariai—visas išren- 
duotas. Priežastis—apleidžia mies
tą. Kreiptis 1739 So. Halsted St., 
Box 2365.

' PARDAVIMUI 5 AKRAI žemes 
su 4 kambarių namu su eonerete 
bejsmentu. Elektra, karšto van
dens boileris. Juodžemis. Yra vai
singų medžių. Naujai apgyventa 
apylinkė. Kreikitės subatoj arba 
nedėlioj. Kitoms po šešių vakaro.

STANLEY GODAS, 
116 PI. ir Hamlin Avė.

SPECIALIAI DIDELIS BARGE
NAS—šeimyna skiriasi — parduoda 
2 flatų mūrinį namą, po 5 kamba
rius. Beveik naujas. 4133 South 
Albany.

< MAINUI NAMAS keturių flatų 
po penkis kambarius 60 pėdų lotas, 
Keewanie boileriu apšildymas. Mai
nysime į dviejų flatų. Atsišaukite 
L. V. Sirus, 3553 So. Hlsted St., 
Tel, YARDS 5118.

PARDAVIMUI 94 AKRŲ farma 
arba mainyti į miesto nuosavybę. 
4 blokai nuo miestelio. Geri na
mai. 3831 Archer. Lafayette 5973.

PARDAVIMUI AR MAINUI į 
Chicagos nuosavybę, 60 akrų far
ma, Wisconsin prie upės, arti mie
sto. 634 West 35th St.

MAŽA FARMA 
$200.00 cash reikalinga, kitus 
po $25.00 mėnesy- Puikus 6 
kambarių namas, dideli lau
kai aplinkui, galima auginti 
vištas, didelis daržas, medžiai 
ir tuo pačiu laiku naudokis 
miestišku ^veniniu. Gasas, 
elektriką, vanduo, mokykla, 
visai arti. Rašykite laišku — 
1739 So. Halsted St., Box2374.

RESORTS—TO RENT 
Kurortai Rendai

P-ąs K. J. Semašką su žmo
na vyks Ui į Detroitą pas duk
relę, kuri yra ten vedus ir pa
sistatė gražų bungalow. Tai 
gražus pa vyzdys jaunuoliu, kiu 
rie moka sąmoningai ir pado
riai gyventi. P-lė Alfreda Se- 
maškaitė yra dar SLA 22G kuo
pos narė nuo vaikystės dienų. 
Brol. K. J. Semaška išvyksta 
šį sekmadienio rytą,, birželio 10 
d., ir grįš apie 21 ar 23 d. bįrrį 
želi<L Mat, prieš SLA seimą 
reikės visiems pasidarbuoti, 
rų pasekmių Kaimynai.

Pranešimas Vyrų 
Choro Nariams

Ge-

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ro dainų pamokos įvyks sęk- 
madienį, birželio 1Ų dieną, 
9:30 vai, i§ ryto. Visi ęhęro na
riai būtinai susiripkįte Ipiku, 
nes sezonas jau einą prie už
baigos, bet darbų turime daug.

Turime išpildyt! keletą už- 
kvietimų, taipgi turime sku
biai rengtis prie savo pikniko, 
kuris įvyks birželio 30 dięną, 
Dambrausko arba Liberty dąr- 
že.

įvyksta 
penkta- 

Western 
avenue. Prašom visų atsilanky
ti į susirinkimą. Turėsime svar
bių reikalų apsvarstyti apie 
rinkimus. Mes turime pasidar
buoti 
.gauti

Kliubo 
kas ketvirtą mėnesio

lietuviams, kurie 
valdiškus darbus.

Pirm. T. J. D.
Koresp. C. J. D.

TARP MUSŲ 
• BIZNIERIŲ

nori

“Hardtime 
Party”

Kaip šiandien vakare, John’s 
Tavern alinėj, 2133 So. Halsted 
St., įvyks “Hard Time Party”. 
Rengėju šios iškilmės yra Ann 
Banikaitė, savininkė užeigos. 
Banikaitė yra dainininkė, tad 
čia daug choristų dalyvaus šioj 
parėj.

Bus duodamos dovanos da
lyviams, bus šokiai iki ank
styvo ryto, užkandžiai ir ska
nus gėrimai visiems. (Skl.)

SUSIRINKIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POLIT. ir Pašalpos Klubo 12 
Wardo pusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 16 d., 1 
vai. Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St. KaFial privalo Skaitlingai susi
rinkti, nes yra daug svarbių tarimų

—Paul J. Petraitis, rast.
DĘ-JOS “LIETUVOS ŪKININ

KO” narių -mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, bįrželio 16 d., Į vai. 
pppiet, paprastoj vietoj. Prašpme 
narius susirinkti. Gi Dr-jos metinis 
piknikas yra rengiamas liepos 28 
d., Sparčio darže, taigi nariai, kurie 
pardavė serijas prašomi grąžinti pi
nigus, o kurie dar negavo jų, ma
lonėkite kreiptis pas Dr-jos sekre- 
torių,. A. Linkus, iždininką, V. 
Duobos ftrba pirmininką. Sulig Dr- 
jps nutarimą kiekvienas narys pri
valo išplatinti vieną seriją.

—J. ŽJjrkąuskas, pirm.

PARENGIMAI
SIMANO DAUKANTO DR-JOS 

draugiškas išvažiavimas įvyks bir
želio 16 J- Mikniaus darže, prie 
Archer Avė. ir 90-tos gat., Willow 
Springs, III. Pradžia 11 vai. ryto. 
Visi nariai privalo atsilankyti į pik- 
niką. ir apsimokėti už fikietus ne- 
vėliaus pikniko dieną. Kurie apsi- 
ėmėte patarnauti piknike, taip pri
bukite prie Chicagos Lietuvių Au
ditorijos 10 v. ryto, trokas nuveš į 
pikniką ir ^veįčiai gąlėsįte važiuoti 
drauge už

^veidai gale 
mažą atlyginimą.

■raB'i 11 ’;i i ; į

NEW YORK, birž. 13. - 
Sąjungininkai už;sąkė Ameriko
je 10*000 sunkvežimių (trokų), 
Ųžsąkyjną išpildys General Mo* 
tora ir Chrysler kompanijos.

CORDOBA, Argentiną, Ųirž. 
13. -r-* Vidaus rpįkąly ministe
riją uždraudė? šįos provipcijos 
mokytojąms ir stųdeųtąms dis- 
knsuoti Europos padėtį, Už
drausta taip pat kritikuoti Ain 
gentines respublikos įstaigas.

■n—

Garsinkites “N-nose”

PARDAVIMUI 16 KAMBARIŲ 
ruimingauzė, pastatyta 25 metai. 
Chicągoj prie 63 gatvės. Geras su
sisiekimas, parduoda pigiai. Prie
žastis—turi kitą biznį. 6021 Archer 
Avenue, Argo, III.

PARSIDUODA AR MAINUI 4 
fletų namas su bučerne ir grosev- 
ne. LAFAYETTE 3525.

PARDAVIMUI LUNCHRUIMIS 
ųž prieinamą kainą, mažas įmokė- 
jimas. 334 So. Western Avenue.

BUSINESS CHANCES—WANTED 
Ieško Biznių

NORI PIRKTI BUČERNĖ, arba 
visus bučernės fikčerius. 3302 So. 
Union Avenue.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDAI TAVERNAS furnišiuo- 
tas Brighton Parke,, geras kampi
nis biznis, įsteigtas 20 metų. Rašy
kite 1739 So. Halsted St., Box 2372.

PIRK NUOSAVYBĘ DĄBAR, PA
KOL DOLERIS TURI

AUKŠTĄ VERTĘ
7 kambarių mūrinė rezidencija, 

galim paversti į 2 flatu. Randasi 
prie Marąuette Parko. Kaina tik 
$4900; įmokėti .................... $1,000

2 po 5 kamb. ir basemente yra 
flatas, gražus muro namas. Randasi 
Chicago Lawrų Kaina dabar tik 

$7,800; įmokėti $2500.
5 flatų gražus muro namas, ir 5 

karų muro garažas. Randasi prie 
pat Marąuette Parko. Rendų neša 
$232.50 į mėnesį. Kaina ateinančią 
savaitę tik $16,200; įmokėti $7,000 
arba daugiaus. '

4 flatai po 5 kamb. ant 2 
budavotas. Randasi Marąuette 
ke prie 63rd St. Kaina dabar 

$13.500; įmokėti $3,000
10 flatų muro namas. Randasi 

Marąuette Parke. Kaina $19,500; 
įmokėti $8,000.

2 flatų 5 ir 6 kamb. lotas prie 
šalies, arti karų linijos, rami vieta 
gyventi. Kaina tik $6800; įmokėti 
$2500.

Bizniavas namas, gera vieta, biz
niui, 4 storai ir 4 flatai. Rendų ne
ša apie $4600>00 į metus. Kainą tikz 
$20,300; įmokėti $8,000.

Mes baigiame išparduoti, forklau- 
zuotus namus. Tad, jeigu ieškai 
bargeno, tai yra gera proga pigiai 
pirkti, namą, biznio namą arba lo
tą. Kreipkitės pas įgaliotinį:

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

Tel. Prospect 3140

ų NUOMOJU 4 KAMBARIŲ ka- 
tedžių prie St. Joseph upės ir gol
fo aikštės, tik 3 mylias iki Mich. 
ežero maudyklės. Dėl platesnių in
formacijų prašau kreiptis Laišku 
M. Stankus R. 2, Box 68th St. St. 
Joe, Michigan.

FOR BENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON MAŽAS BIZNIA
VAS NAMAS — Brighton 
Parke. Tinkamas visokiam bizniui. 
Pigi renda arba priimsiu pusinin
ką į bile kokį biznį. Savininkė, 
6047 So. Sacramento. Hemlock 1655

lotų
Par- BĮUILDING MATERIAL 

Statybai Materiolas
Tel. VICTORY 1272

DYKAI Apskaičiavimas. 
Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokejimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S, Halsted St.
CHICAGO, ILL.

FURNITURE FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

ANT RENDOS TAVERNAS su 
fikčerįais ir visais įrengimais. Prie 
didelės dirbtuvės. Kreipkitės 3005 
West 38th St.

RENDAI ■
Vieta vartojama per 15 metų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
. IŠTAIGAI, 

susideda iš koplyčios, lavoninės ir 
ofįso, prie 1646 W- 46th St. (Užpa
kaly kampinio nąmo prie 46th ir 
Paulina gt.). Keturių kambarių bu
tas sų uždarais porčiaifs virš biznio, 
kartu ir— \ \

3 KARŲ PRIVAČIAS 
.GARAŽAS.

Specialiai padirbtas graborių 
automobiliams.

Visa? gyvenimas garu šildomas, 
įskaitant garažą. Dėl informacijų 
šaukti

4559 S. Paulina St.
YARDS 0145.

ANT RENDOS TAVERNAS su 
fikčeri^is, vieta įsteigta 17 metų, 
praverstas ąpleįgti biznį dėl ligos. 
Šaukite Tel. Wentworth 4?$?.

PASIULp 3 AUKŠTŲ MURINI 
akmeniniu priešakiu, 2240 Jackson 
Blyd. $4450.00. įmokėti $15,900, liku
sią—mėnesiniais įnašais. šaukti 
Bųckingham 0760, po 7:00 v. vak.

PARDUODAME PIGIAI žemiau 
kaip už pusę kainos, keletas Parlor 
Suite ir kėdžių. Rakandai padirbti 
musų pačių dirbtuvėj dėl kostu- 
merių. Dalis pinigų yra įmokėta, 
tamsta mokėsi tik likusią dalį ir 
gausi puikų seklyčios setą, mažiaus 
kaip už pusę kainos.

K. LIUTKUS,
6810 So. Halsted St.

PARSIDUODA 4 FLATIS, mū
rinis gerame padėjime, gera trans- 
portacija, visados išrenduotas. 
$3500 arba mainysime ant medinio 
namo vieno pagyvenimo. Taipgi 80 
akrų farma su gyvuliais, 18 mylių 
nuo Chicagos, cash pigiai arba mai- 
nysim.
CHĄS- URNICH, 2500 W. 63rd St.

Tel. Prospect 6025.

PARSIDUODA 6 KAMBARIŲ 
rakandai, mažai vartoti. Parduosiu 
po vieną šmotą, ar visus sykiu — 
savininkas ant vietos. Atsišaukite 
650 West 35th St.

WHOLESALE PURNIJURE

PARDAVIMUI PER SAVININ
KĄ už prieinamą kaipą 2 flatų mū
rinis namas po 6 kambarius, gara
žas, geriausiame stovyje, gera 
trąųsportacija artį mokyklos ir baž
nyčios. 6226 Ųakevvood Avė. Shel- 
drake 4658.

Trr.'Ts—-vr-  »■■■■■ ■ ■■■ i ■■■■■ i « ■

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asnjens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baži- 
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box A, 
1739 Ša. Halsted St.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

MOKĖDAMAS CĄSH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rąžykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacipnaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sunuą, 6343 S. Western Avė., Chi- 
cągo, IJ1. Phone Republic 6U51.

I ' I T ■ r ■! l SI į'

FINĄNCE AND LOĄNS 
Finansai ir^ Paskolos____

PASKOLOS
Ant 1-miį ir 2-rų

MORGIčIŲ
Greitą Veįklą—Geri Terminai

PETĘRS BROS. & CO.
1647 W. 47th Street

2rW aukštas.
(Tarpe Marshfield įr Paulina gat).

TV
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SLA. SEIMO KONCERTAS ĮVYKS BIRŽELIO
24, LIET. AUDITORIJOJ

Dainuos Du Chorai, Nai
SLA seimas, tai musų tautos 

išeivijos dvimetinė iškilmių 
šventė. Kad šitų šventę tiksliai 
apvaikščiojus ir jos dalyvius, 
seimo delegatus, 'tinkamai pa
gerbus, yra rengiama vieši, kul
tūringi pasilinksminimo vaka
rai. Vienas iš įdomiausių ir 
gražiausių, papuoštas daina ir 
muzika, vakaras įvyks birželio 
24 d. Lietu vių^Audi tori joj, 3133 
S. Halsted St. \__

Programo dalyviai /

Kad ryškiau supažindinus 
vietinę' publiką ir SLA 41-mo 
seimo svečius-delegatus, čia pa
duodu pilną koncerto progra
mo dalyvių, mėgėjų, artistų’ 
dainininkų ir Šokėjų sąstatą.

1. Naujos Godynes Choras, 
po vadovybe J. Steponavičiaus, 
sudainuos keletą gražių ir ma
lonių dainų. Apie šį naujagi- 
dyniečių chorą nėra reikalo sa
kyti bent kokie komentarai, nes 
jis savo meniškais, kultūriniais 
darbais yra ryšk'ai pažįstamas 
Chicagos publikai.

2. Dainininkas Povilas Sto- 
gis, kurio gražus baritono bal
sas iki šiol tarp lietuvių neturi 
sau lygaus konkurento.

3. "Jaunuolių šokėjų trupė, 
vedama V. Beliajaus, pašoks 
klasiškus lietuviškus > šokius, 
pasipuošę gražiais lietuviškais 
kostiumais. Tai musų scenos 
žvaigždės, kurias mėgsta ir 
vilioja prie savęs svetimtaučiai.

4. Dainininkė p-lė Ade’.ino 
Zach-Zacharavičaite. Tai ųauja 
musų scenos aušrinė, kuri turi 
gražų mezzo-soprano balsą. 
Apie jos dainavimą gegužės 15 
d. Kimball Hali štai ką sako 
muzikos autoritetai per vietinę 
spaudą:

Apie p-lę Zach
“Naujienų” Muzikos žinių 

vedėja, Nora Gug's, charakteri
zuoja dainininkę sekančiai:

“P-lė A. Zach turi pažymėti
nai turtingą balsą, kuris turi 
galimumo pasiekti aukštos vie
tos dainos pasaulyje.”

“Tribūne” reporteris p. E. B. 
apie dainininkė kalba sekan
čiai: “Jos publika buvo skait
linga ir buvo daug aplodismen
tų už kokybę jos balso (turtin
gas ir sultingas žemamjam re
gistre, skaistus ir sidabrinis vir
šutiniam) ir aiškiai motomą 
nuoširdumą priėjime prie mu
zikos.”

Chicagos Daily News apibrė
žia dainininkės balso turtingu
mą sekančiai: “P-lės Zach bal
sas yra mezzo soprano pastebė
tinai turi ngos spalvos ir tipiš
kai mezzo charakterio, tikrai 
vienas puikiausių balsų tokio 
tipo, kokį chicagiečiai girdėjo 
per kellC sezonus...” sako laik
raščio kar. p. Eugene Stinson.

Dainuos “Birutė”
5. Birutės Choras, po vado

vybe Jono Byansko. Nežinau 
ar reikia ką nors kalbėti apie 
musų visų mėgiamą Birutė) 
chorą, Jos, Birutės, “anūkai” ir 
“anūkės” šiuo kartu yra pasi
ruošę atvykusią publiką ir sei
mo delegatus sutikti su pui
kiausiomis lietuvių liaudies 
dainomis, sveikinimui savo tau
tos dvimetinės SLA seimo 
šventės.

Po šito gražaus ir žavingo 
programo seks linksmas ir 
svetingas pasilinksminimo ba
lius. Čia gros gera J. Stepona
vičiaus orkestrą ir kiekvienas 
galės linksmai pasišokti iki 
ankstyvo ryto.

Nepamirškite pirmadienio 
vakaro, birželio 24 d., būti Lie
tuvių Auditorijoj, gėrėtis pui
kiu koncertu, sutikti svečius— 
seimo delegatus ir žavingai 
praleisti laiką tik už 50c įžan
gą. K. Liutkus, Koncerto' Ren
gimo Kom. Narys.

ja Dainininkė P-Iė Zach 
.. — ■ j ------------

Daužo Marųuette 
Parko Biznierių 
Langus

MARQUETTE PARK. — Va
kar anksti rytą nežinomi van
dalai buteliais sudaužė trijų 
Manųuette Parko krautuvių 
langus.

Krautuvės priklauso: Leo
nardui Cross, 7330 S. Western 
avenue, Elmer Dantai, 2543 
We,st 69th Street, ir Povilui 
Pajoske, 6900 S. Artesian avė.

Savininkai sako, kad neturi 
supratimo kas ir kodėl langus 
išmušė. Visos krautuvės yra 
grosernės.

Nubaudė Tris 
Jaunus Lietuvius 
Kalėjimu

✓

Apiplėšė krautuvę

Balandžio 8 d. trys piktada
riai apiplėšė Peter Zak’s krau
tuvę Roselande, adresu 137 E. 
107th Street.

Už nusikaltimą vietos polici* 
ja suėmė tris jaunus lietuvius:

Joną Adomaitį, 23 metų am* 
žiaus, nuo 2038 West Coulter 
street; •

'Charles Sunklodą 27, nuo 
4202 S. Artesian avenue, ir

Stanley Gerchių, 22, nuo 
1733 S. Desplaines street.

Visi trys prie kaltinimo pri
sipažino ir buvo patrauktii teis
man. Užvakar kriminalis teis- 
pias Sbarbaro juos nubaudė 
kalėjimu, visiems paskirdamas 
nuo 1 iki 10 metų terminus.

16 Metų Lietuvis 
Turės Mokintis 
Vaikščioti >
Išgulėjo Ligoninėj 8 Mėnesius

16 metų lietuvių tėvų sūnūs 
Moline mieste, III., turi iš nau
jo mokintis vaikščiot1.

Jaunuolis yra Robertas Yo- 
dis. Aštuoni mėnesiai atgal jis 
valė “bowling” lošimui naudo
jamus rutulius su tam tikru 
skystimu. Netikėtai skystimas 
užsidegė, ir skaudžiai Yodį ap
degino. Nuėmė jam beveik vi
są odą nuo kojų.

Per aštuonis mėnesius iki 
užvakar dienas berniukas gu
lėjo ligoninėje. Ten daktarai 
padarė tris operacijas, dėdami 
ant kojų svetimą odą, ir ligo
nis turėjo visą laiką gulėti ant 
pilvo kojų nejudydamas. Re
zultate, pamiršo kaip vaikščio
ti.

Užvakar, galiau, kojos sugi
jo, ir Yodis grįžo namo iš li
goninės, ir dabar jau bando 
žingsniuoti.

WhiteSoxNori
Gauti J. Krakauska

43  c

Yra Kairiarankis Metėjas
Chicagos baseball mėgėjų 

tarpe vaikščioja gandai, kad 
American League komanda, 
White Sox, nori gauti savo lo
šikų sąstatan garsų lietuvį 
Jt>aseballininką, Joe Krakauską, 
kuris dabar lošia pu Washing- 
tono Senators komanda.
, Krakauskas yra kairiarankis 
metėjas-“pitcher”, sūnus nau- 
jieniečių pp. Krakauskų, gyve
nančių Hamiltone, Ontario pro
vincijoj, Kanadoj.

NAujienu-Aem** Teteiinmo

PARYŽIUS. — Darbininkai pradeda taisyti gatvę 
po bombardavimo. Ekspliozijos smarkumą galima su
prasti pažvelgus į sunaikintus apylinkės namus.

ZARASAI STATOSI; SKURDAS RUSIJOJ, 
SAKO ATBEGELIAIĮ LIETUVĄ

Įdomus laiškas iš Zarasų chicagiečiui

Ciceriet s James Tarulis, 
1438 South 50th Court, šiomi) 
dienomis gavo įdomų laišką iš 
Zarasų, nuo vieno įtakingo vie
tos valdininko, kuriame jisai 
rašo apie dabartinį Lietuvos 
gyvenimą ir ką patyrė apie pa
dėtį Sovietų Sąjungoj.

Laiško autorius tarp k'tko 
sako:

“...Gyvenimas bėga žaibo 
greitumu, kaip ir įvykiai. Ve
da plentą, Zarasai-Turmontas. 
Dirba daug darbininkų. Tur- 
montai yra stotis buvusios 
gelžkelio Peterburgas-Varšuva 
linijos, greta Dūkšto gelž. sto
ties, Zarasams geležinkeliu į 
Vilnių važiuojant pirmoji.

Atidarė mokyklą
“Neseniai atidarėm naujai 

statytą murinę pradinę, 14 
komplektų, 700 mokinių įtal
pos mokyklą. Dabar vaiku
čiams nebereikės plaučiai pū
dyti lūšnose. Mokykla yra tri
jų aukštų, centriniu apišldy- 
mu, su vanomis vaikams išsi
prausti, valgykla užkąsti, yra 
ir kiti patogumai. Baigėm sta
tyti šaulių rinktinės dviejų 
aukštu muro namą, kuriame 
bus karinė įstaiga — štabas, 
kinoteatras, viešbutis, susirin
kimu salė ir kiti įrengimai.
. “Teko sut kti Rusijoj gyve
nusius ir pas mus atsidūrusius 
piliečius. Jie pasakoja, kad 

Lietuviai Baigę Mokslus Rytinių Valstijų 
Universitetuose Ir Kolegijose

UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA 
(Philadelphia, Pa.)

Theodore H. Gawain (mech. 
eng.)

Raymond C. Bačkus (econo- 
mies)

Stanley J. Žvigaitis (econo- 
mies)

Lucy Biržis (Arts)
Frank Lewand (Ph. D.)
Adelaide M. Deltuva (phys.

Chem., gavo “fellowship”)
George C. Sebastian (elec. 

eng.)
. FORDHAM UNIVERSITY 

(New York)
Joseph Bogušas,'kun.' (Arts)

POLYTECHNIC INSTITUTE 
0F BROOKLYN 

(Brooklyn, N. Y.)
Clifford Stirba (chem. eng.)
Joseph Maurushaitis Ji.

(elec. eng.)
Anthony J. Revukas (Doc.

of phsl.) , '

mums, prie santvarkos nepra- 
tusiems gyventi, neįmanoma. 
Skurdas, tik ne badas. Jokios 
laisvės. Darbas be pelno, be gy
venimo perspektyvų. Viskas vi
siems, o sau nieko. Gal ir taip 
geimai, bet mes jį taip nepripra
tę-
“Užsidirba veniems pietums”

“Sako, kad "darbininkas per 
dieną galįs užsidirbti vos tik 
vieniems pietums. Pas mus bu
vę lietuviški komunistel ai, tai 
žinoma žydukai, nes iš lietuvių 
tarpo beveik ir nėra komunis
tėlių, iš arčiaū ‘ pamatę pas 
anuos santvarką, iš partijos iš
bėgiojo, pabūgo! Savaime a*š- 
ku, kad turėdama tokius neiš
semiamus gamtos1 turtus, kaip 
va: aukso kasyklas, geležies, 
anglies, naftos, miško, žemės 
derlingumą ir kt. Rusija, kaip 
atrodo, dar nesugeba valdyti, 
eksploatuoti turtų, stoka moks
lo vyrų ir dinamizmo. Dabar 
juk pas juos vokiečiai dirba.

Laukia ramesnių laikų
“Aš jums palinkėsiu visiems 

gražiausio pasisekimo ten jūsų 
antroje tėvynėje ir norėsiu, 
kad mums tektų pasimatyti, ar 
bent susirašyti jau ramiais 4ai- 
kais. Kad greičiau pasibaigtų 
šis žiaurus, brolžudiškas karas, 
kad mes ir musų tėvynė lai
mingai išvengtų šių baisių aud
rų.”

BAIGĖ KITAlį MOKYKLAS
Joseph H. Shuppas (Penn. 

Military College—(Bus. Adm.)
(Bus daugiai!)

Rytoj SLA 178 
Kuopos Piknikas

Ryan’s Miške
MOUNT GREENW00D — 

Rytoj įvyksta šaunus SLA 178 
i kuopos piknikas. Jis yra ren 
giamas^ gražiuose Ryan’s miš
kuose, prie 87th ir Western 
avenue, kur patogu privažiuoti 
ir daug vietos pašokti, pasi
vaikščioti, pasilinksminti.

Rengėjai turi daug dovanų 
laimėjimui, pasamdė gerą or
kestrą šokiams, ir pasišaukė 
p. A. Žukauską nutraukti viso 
pikniko žmonių krutumus pa
veikslus.

Būtinai atsilankyki t ir sma
giai praleiskite sekmadienį. Vi
si turėsite smagius laikus- 

I —B. TV.

“Vėliavos Diena” 
Bridgeporto Vaikų 
Kliubo Name

- ------- :_
Rengia Legiono 3-čias 

DistriktaS
Nors oficialiai “Vėliavos Die

na” buvo penktadiem, įvairios 
.ceremonijos yra rengiamos. 
Chicagoje per visą savaitę.

Tokios ceremonijos įvyks ry
toj Bridgeporte, Va’entine vai
kų klubo name, 3400 S. Emo- 
rald avė. Rengėjai yra 3-čiojo 
distrikto leg onieriai, dalyvau
jant ir Sons of the Legion, Sea 
Scouts, ir ROTC organizaci
joms. Prieš programą bus pa
radu Bridgeporto .gatvėmis.

Po programo atsilankusieji 
galės pamatyti šio naujo vai
kams kliubo įrengimus. Namas 
ir įtaisymai yra palikimas mi
rusio filantropo, p. Valentine, 
kuris labai įdomavosi vaikų 
klubais. Tokie klubai, be abe
jo, atneša daug naudos, padė
dami jaunuoliams išaugti į ge
rus piliečius. (Sp.)

Bara Už Nesilaiky
mą Valandų-Algų 
Akto

Vertė Darbininkus Ilgiau 
Dirbti

Darbo Valandą ir Algų ad
ministracija išleido draud’mus 
prieš penkias Chicagos firmas, 
kurios buk vertė darbininkus 
ilgiau dirbti, negu maximum 
valandų įstatymas leidžia. Taip
gi nemokėjo jiems minimum 
algų.

Tos firmos yra:
Ferris-Grigsby Dental Labo

ratories, 6217 S. Halsted st.;
Ace Detective Patrol Service, 

2620 W. Cermak Road;
Chicago Protective Patrol, 

2'848 N. Lincoln avenue;
Fingerhuth Protective Patrol 

of Chicago, 1837 N. Ogden, ir
H and H v Hat Company, 

1351 Mihvaukee avenue.
Pirmoji firma turi primokė

ti darbin nitams už ekstra va
landas $478.

CHICAGOS LIETU
VIŲ DRAUGIJOS 
PIKNIKO DAR
BININKAI

Visi žemiau išvardyti asme
nys yra prašomi atvykti j Li
berty daržą, Willow Springs, 
III., birželio 16 d., 10 vai. ryto. 
Ten komisija paskirstys dar
bus. /

J. Čepaitis „ 
A. Ambrose 
J; Gumauskas 
J. Martinaitis 
J. Katilius 
F. B rajus 
J. Tumosa 
Matekonis Jr. 
Al. Mickevlče 
X. šeikus 
P. Brazis 
J. Tumėnas 
A. Tumosa 
Harold Bočiunas 
P. Kičas 
Mrs. Kicienė 
Mrs. Rypkevičienė 
Mrs. Čepaitis »

Prašalino Šoferių 
Unijos Viršininką-

Visų Chicagos “teamsterių” 
unijos tarybos viršininkas, 
Leslie G. Goudie, vakar pa
skelbė, kad iš pareigų buvo pra
šalintas Wilbur Sawlis, sekre- 
torius-iždininkas Miesto šofe
rių unijos.

Pas rodė, kad jis pardavinė
davo miesto darbus šoferiams 
už atlyginimą. Kai kurie turė
davę jam sumokėti iki $300.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

# ♦

— Chicagoj, Apylinkėj —
Vakar ir užvakar automobi

liai užmušė sekamus žmones:
• 4 metų berniuką, Charles 

Bell, 447 W. 81st street. Auto
mobilį vairavo 15 metų Richard 
Wilder, 8124 Indiana avė., ku
ris prisipažino policijai, kad 
pasiskolino maš’ną nuo draugo 
ir dar tik mokinosi vairuoti.

• Taipgi žuvo 14 metų dvi
ratininkais, Robert Murphy, 
1447 Thorndale avenue, prie 
Ardmore ir Winchester avė. 
Kaip šią savaitę berniukas tu
rėjo užbaigti mokslą Svvift mo
kykloj.

• Michael Reese ligoninėj 
mirė nežinomas, 40 metų vy
ras, kurį automobilis suvažinė
jo prie 31-mos ir State St.

• .Chicago Memorial ligoni
nėj randasi sunkiai sužeista 
nežinoma moteriškė. Ji buvo 
automobilio suvažinėta. Polici
ja bando patirti jos pavardę.

Suvažinėjo Mergaitę

• Prie 79th ir Wolcott sun
kus trokas suvažinėjo ir sužei
dė 11 metų mergaitę Rose Ma- 
rie Stokes, nuo 7810 Winches- 
ter avenue. Ji ėjo namo iš mo
kyklos. Vairuotojas, Earl Kri- 
ka'va, buvo suimtas už neat
sargų važiavimą ir neturėjimą 
laisnių.

i t

Rytoj Budriko
Programas

Budriko Radio Programas iš 
stoties WCFL 970 kilo., rytoj, 
sekmadienio vakare. 9:00 val
andą. i

Esate širdingai kviečiami pa
siklausyti Makalų ir gerų dai
nų su orkestrą.

—Pranešėjas

Dainuos p-lė H. Lukas, jos 
“Glee Kliubas”; naujenybės, 
įspūdžiai ir t. t.

Primintina rado klausyto
jams pasiklausyti “Progress” 
bendrovės duodamo sekmadie
nio radio programo rytoj 11:30 
valandą prieš piet iš stoties 
WGES.

Tarp visokių naujenybių gir
dėsite gražias daineles, kurias 
padainuos Miss H. Lukas ir 
jos “Glee Kliubo” nariai.

Prie to, bus svarbus praneši
mai ir geros žinios iš Progress 
krautuves didelio birželio arba 
“June Bride” išpardavimo, ka
me yra progos visiems pirktis 
visokias namų reikmenis spe
cialiai sumažintomis kainomis.

Nepamirškite pasiklausyti.
Rep. J. Z.

Rytoj Transliuos 
Operą “Rigoletto”

Pereitą sekmadienį radio sto
tis WAAF, 970 kil. pradėjo 
transliuoti naują muzikos my
lėtojų programą. Programai, 
kurie tęsias nuo 6:30 v. v. iki 
8:30 'v. v., transliuoja ištisas 
operas.' ‘ !

Rytoj klausytojai išg’rs an
trą operą, Verdi’o “Rigoletto”. 
Giovanni Cardelli vėl bus na- 
ratorius.

Dr. A. Rakauskas 
Stoja Į Marijonus

Iš patikimų šaltinių teko gir
dėti, kad Dr. A. Rakauskas, 
stambus Chicagos katalikų vei
kėjas ir Rymo Katalikų Susi
vienijimo Dr-kvotėjas, rengiasi 
stoti į marijonus.

Informantas sako, kad jis 
netrukus pasitrauks:ąs iš pro
fesijos ir apsigyvensiąs Hins- 
dale, III., kur yra marijonų cen
tras.

VAKAR CHICAGOJE
• Du ginkluoti banditai pasi
grobė $675 iš alinės adresu 239 
West 35th street. Savininkas 
Niels Jensen buvo atsinešęs pi
nigus iš banko Čekiams keisti.
• Savo kambaryj, adr. 538 No. 
Wells street, pasikorė 58 metų 
įnamis Frank Sibilski. Priežas
tis nežinoma, bet spėja, kad ve
lionis buvo bedarbis ir neturėjo 
kuo pragyventi.
• Pro Chicago vakar pravažia
vo pabėgėlė iš Francijos, Mrs. 
Eric Sevareid, su naujagimiais 
dvynukais. Ji kūdikius pagimdė 
Paryžiuj, laike lėktuvų aliarmo. 
Tuojau po kūdikių gimimo ji 
išvyko į Italiją kur paėmė lai
vą “Manhattan” ir atvyko Ame
rikon gyventi pas savo vyro 
motutę Minneapolis. Eric Se
vareid yra Columbia Broadcast- 
ing Co., korespondentas Franci- 
joj. Mrs. Sevareid pasakoja, kad 
Paryžius buvo pilnas sužeistu 
kareivių, kai ji pabėgo, ir tūks
tančiai gyventojų bėgo iš mies
to pėksčiomis, dviračiais, auto
mobiliais ir kuo papuolė. Pani
kos, betgi, nebuvo.
• Glaudė AVaidner, 28 metų 
skraidymo instruktorius buvo 
sužeistas, kai jo lėktuvas apsi
vertė ant nosies Chicago air- 
porte. Lėktuvo brėkiai užsira
kino. Waidner gyvena adr. 6 
N. Hamlin avenue.
e Reinhardt Warkenshien, 
7240 Lincoln avenue, Lincoln- 
wood miestelio valdininkas, bu
vo nuteistas 2 metams probaci- 
jos už “girtą važiavimą”. Bau
smę paskyrė kriminalis teisėjas 
Sbarbaro.
• Alinėj ties 201 West 47th st., 
piktadariai pasivogė $150 pini
gais, eiga retų už $10, ir skau
džiai sumušė 55 melų Tony 
ČaDas, alinės savininką.
0 Alfpd Rota, Upholstery ir 
FurnitUre Workers unijos loka- 
lo 18 biznio agentas raportavo 
Morgan Park policijai, kad ne
žinomi vagys įsibrovė į jo na
mus ir pavogė $1,500 unijos pi
nigų. Rota gyvena adresu 1704 
West 102nd street.
G Apskričio iždas skelbia, kad 
jau surinko $92,517,630.34 1939 
metu real-cstale taksais. Pernai v
surinko $90 milionų.
0 Adv. Vincent Cinąuina nusi
pirko 18 pėdų ilgio laivelį ir va
kar pirmu kartu su juo išplau
kė Michigan ežeran. Laivelis 
apsivertė ir Cinąuina, kartu ir 
trys jo draugai, vos neprigėrė. 
Visus išgelbėjo krąntų sargyba. 
Cinąuina gyvena adr. 746 So. 
Karlov avenue.
0 22 metų John Raklios Jr., 
sūnūs vienu laiku garsaus Chi
cagos restorantininko, sunkiai 
susižeidė nukritęs laiptais na
mie. Sukrėtė smegenis. Gyvena 
Jackson Parke.
0 Vakar Morrison viešbutyj 
prasidėjo metinė Amerikoj ma- 
gikų konvencija. Jie tarsis apie 
naujus šposus ir kaip pakelti 
savo biznį teatruose. Jiems ne
kaip sekasi.
0 Vakar Chicagos telefonų 
uendrove pradėjo dalinti naują 
telefonų sąrašą abonentams. 
Naujausias sąrašas 64 pusa
šiais didesnis, negu pereitas.
S Vagys išnešė kiaušinių, mė
sos, šviesto ir kenuotų maisto 
produktų už $545 iš White Star 
maisto krautuvės, adresu 5011 
S. Ashland avenue.
0 Vasarai atėjus ir kai ku
rioms mokykloms užbaigus 
mokslo metus, atsirado daug 
vaikų, norinčių “pasaulį pama
tyti”. šešį pabėgo iš namų. Du 
policija jau surado. Keturi kiti 
nežinia kur.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”




