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MASKVOJE SVARSTYTA
LATVIJOS SEIMO RINKIMAI LIEPOS

14—15 DD

Lietuva nutraukė ryšius su Vatikanu
RYGA, Latvija, lepos 5. —| Penktadienį paskelbti patvar- 

Lietuvos vice-premjeras Krevė-Įkymai liečią rinkimus. 
Mickevičius lankėsi Maskvoje 
ir kalbėjosi su Molotovu. Ofi
cialiai nepaskelbia, apie ką 
kalbos ėjo. Bet iš patikimų šal
tinių sužinota, kad Molotovas 
ir Lietuvos vice-premjeras svar
stė Lietuvos, kaipo autonomi
nės Rusijos dalies, ateitį. Lie
tuvai numatoma tokia padėtis, 
kokią turi kitos Rusijos vadi
namos respublikos.

Latvijoje liepos 14 ir 15 dd. 
įvyks seimo r nkimai.

iJetuvoj rinkimai 
tu</ pačiu laiku.

Ir Latvijos armijon, kaip 
Lietuvos, nutarta įvesti politi
nius komisarus.

Be to, pranešama, Latvijos 
ekonominis gyVen mas 
perorganizuotas Rusijos 
mos pavyzdžiu. 

---X-- X---X--
RYGA, Latvija, liepos 

Latvijos rinkimai įvyks 
14 ir 15 dd.

įvyksią

nisiąs 
siste-

5., — 
liepos

Kandidatuoti į seimą galės 
tik vyriausybės užgirti asmens. 
O kadangi šiandie Latvijoje 
yra legalizuota tik viena komu
nistų partija, tai kitų partijų 
sąrašų rinkimuose ir nebus.

Latvijos rinkimai praeis so
vietų Rusijos tvarka.

Sovietizacija Latvijos, Lietu
vos ir Estijos varoma pirmyn.

Latvijos vyriausybė 
tė Juozui Stalinui ir 
premjerui Molotovui 
mas, dėkodama jiems 
galbą, kurią jie suteikė 
kratijai atsteigti”. 

---X---X---X--
LONDONAS, Anglija, liepos 

5. — Reuters žinių agentūros 
pranešimas iš Kauno sako, kad 
ketvirtadienį Lietuvos vyriausy
bė atmetė Lietuvos konkordatą * • 
su Vatikanu. (Laukiama, jogei 
netolimoj ateity bus paskelbtas 
patvarkymas atskiriąs bažny
čią nuo valstybės.

pasiun- 
Rusijos 
telegra- 
už pa- 
“demo-

pasigendUTa' francuzijos paša-
ŽIEDINIO LAIVO

JUO KELIAVO BUVĘS PREMJERAS DALADIER 
-L---------- -

LONDONAS, Anglija, Fepos 
5. — Briuselio radijas, kontro
liuojamas Vokietijos,; praneša, 
kad pasgendaitia Francuzijos’ 
pasažierinio laivo, kuriuo ke
liavo buvęs Francuzijos prem
jeras Daladier. Laivo vardas 
Massilia.

Tuo pačiu laivu keliavo bu
vęs Francuzijos vidaus reika
lų ministeris Mandpl, buvęs 
kvietimo ministeris Delbos,

kai kurie buvę ministeriai pa
dėjėjai ir keletas parlamento 
narių.: ...

Laikraštis “Petit / . Dauphi- 
nois” kalba, kad generolas No- 
gues, Francuzijos kariuomenės 
komanduotojas Mofoke, nelei
do keliaujantiems išl pti jo "ko
manduojamo j teritorijoj.' Vė
liau laivui Massilia buvo įsa
kyta giąžti į Francuziją, o nuo 
to laiko apie jį negauta jokių 
žinių.

IETIMS ATEITIS

M AUjlH.IS M !•< 1 l-IOIHlu..

NEW YORK. — Du žmonės žuvo, trys buvo sunkiai sužeisti kai Anglijos 
pavilione, New Yorko Pasaulinėj Parodoj, sprogo bomba.

---- ..................,................................. ...... ............. ... , ,,,............... ..  —----- .. , —--

NACIAI ĮŠIRDĘ ANT BRITŲ '
■ į>

ciai labai supykę ant Britani
jos. Britų ataką prieš Francu
zijos karo laivus Hitlerio at
stovai vadina didžiausia istor - 
joj “niekšystė”.

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 5. — Didelė Francuzijos 
karo laivyno dalis perėjo Bri
tanijos kontrolėn. Didesnių ir 
mažųjų franeuzų laivų britams 
teko ap e 250.

Kai kurie Francuzijos laivai 
mėgino nepasiduoti britams. 
Britai šituos* laivus sunaikinę 
arba sužalopereitą trečia
dienį. Dėl šito britų žyg’b na-

Nepriėmė priešingų 
komunistams 

delegatų
- \ < • l

lie

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Irako užsienių reikalų ministeris pareiškė, kad taip Ira

kas, taip Turkija mano, jogei Francuzijos protektoratas Syri- 
jeje turi pasibaigti ir Syrija turi patapti visai nepriklausoma 
valstybe. •

— Britanijos moters pašauktos užimti vyrų konduktorių 
vietas busuose.

— Britanijos 
leisti Francuzijos

— Vokietija

atstovas pareiškė, kad britai stengsis neiš
karo laivų iš Aleksandrijos bazės.
kcl kas nenuginkluos, Francuzijos karo lai

vus, sako nacių vyriausybė. Spėjama, kad ji vartos franeuzų
laivus prieš Britaniją.

— Sekmadienį Meksikos prezidento rinkimai. Padėtis vi
soj šaly įtempta, prisibijoma riaušių ir kraujo praliejimo.

BRITANIJOS KARO LAIVAI GAUDO 
FRANCUZŲ LAIVUS

LONDONAS, Anglija, 1 epos
— Ketv rtadienio praneši-5.

mai paskelbė, kad 250 Fran
cuzijos karo laivų — didesnių 
ir mažųjų — perėjo Britanijos 
kontrolėn.

Hitleris davė visų; Francuzi
jos laivų įguloms įsakymą skan
dinti ęavo laibus, jei bus rei
kalas, bet h neat iduoti j uos Bf> 
tani j ai. > '

DAUGIAU RUSIJOS KARIUOMENĖS 
SIUNČIAMA Į BESARABIJĄ

LONDONAS, Anglija, liepos 
5. — čia gaunami pranešimai 
iš Rumunijos, kad Rusijos ka« 
riuomenė naujuose punktuose 
perėjo Rumunijos sieną ir kad 
įvyko rumunų ir rusų susirė
mimai. . , .

Budapešte, Vengrijoje prane
šama, kad daugiau Rusijos ka
riuomenės siunčiama į Besara
biją. Balkanuose kalbama, kad 
Rusija ruošiasi įteikti Rumu-

nijai naujus reikalavimus.
Bulgarijoje, artimuose ru

sams. sluoksniuose, aišk nąma, 
kad Rusija nepatenkinta Apoli
tinėmis pakaitomis Rumunijoje 
ir ketina užimti griežtesnę po
ziciją Rumunijos atžvilgiu.

(Paskui niuo j u laiku Rumu
nijos vyriausybė persimetė į 
Berlyno-Romos pusę ir šian
dien Rumunijos vyriausybę su
daro naciai.)

LAKE GENEVA, Wis 
pos 5. — Čia sus rinko vadi
namo Amerikos Jaunuomenes 
Kongreso, konvencija. Konven
cijoj dalyvauja 482 delegatai.

Nepriijmta grupė 60 delegą- 
U>, fetišai ' vadovauja Murray 
Plavner (iš New Yorko). Plav- 
ner kovoja komunistus Jaunuo
menės Kongrese. Pasak Plav- 
nerio, konvenciją dominuoja 
komunistai.

Plavner atsišaukė į Gene 
Tunney prašymu pagalbos pa
dėti pagrindą naujam jaunuo
menės judėjimu', kurį nedomi
nuotų komunistai.

Tačiąu tai yra ne visi Fran
cuzijos karo laivai. Ir penkta
dienį Britanijos laivynas med
žiojo franeuzų la vus. Jis sten
gėsi paimti Britanijos kontro- 
.ėn kiek galima daugiau jų.

Aleksandrijoje, sako penkta
dienio pranešimai, yra stipri 
Francuzijos laivų eskadra. Jų 
komanduotojas dar nenusita
ręs, ar pasiduoti Anglijai, ar, 
pagal Pctain vyriausybės įsa
kymą, • prasimušti per britų 
laivų blokadą, pasiekti Francu
zijos uostus ir pasiduoti Vo
kietijos ii’ Italijos kontrolei.

Francuzijos karo laivyno 1 - 
kimas dar nenulemtas galuti
nai.

FRANCUZIJA NUTRAUKĖ SANTYKIUS
SU BRITANIJA

V ’’

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 5. — Penktadieno rytą 
Francuzijos vyriausybė, vado
vaujama premjero Pctain, pa
informavo Vokietiją, kad ji nu
traukė diplomatinius .santykius 
su Britan ja.

Laikraštis “Petit Dauphi- 
nois” praneša, kad Francuzijos 
vyriausybė nutarė nutraukti

ryšius su Britanija dėl nepa
teisinamos Britanijos laivų ata
kos prieš Francuzijos laivyną.

Francuz jos atstovas Londo
ne bus atšauktas, sako laik
raštis. (Francuzijos ambasado
rius Londone buvo Charles Co- 
brin, .bet birželio 26 d. jis re
zignavo).

Vokietija protestu© 
ja J. Valstijų notą

TAIKAI REIKALINGA LAISVE - SAKO 
PREZ. ROOSEVELTAS l

Įsakyta sulaikyti 
Britanijos laivus

■ ■ ■■■!—■ ... I! I

GENEVA, Šveicarija, liepos 
5.—Petain vadovaujama Fran
cuzijos vyriausybė išleido įsa
kymą tiems Francuzijos karo 
laivams, kuriuos ji dar kontror 
liuoja. Įsakymas liep a sulaikyt 
ti Britanijos prekybinius lai
vus, kuriuos franeuzų karo lai
vai pasitiks jurose, ir apšau
dyti britus, jeigu šie parodys 
agresijos ženklų, 

•k

Kalba apie naujus 
Rusijos reikalavi-' 

mus Rumunijai7

Sovietų žygiai at
kreipti prieš britus, 
o ne prieš vokiečius

MASKVA, Rusija, liepos 5. 
— Rusijos komunistų partijos 
dienraštis “Pravda” penktad’e- 
nį rašo, kad sovietų žygiai ir 
kariniai prisiruošimai šiaurės 
vakaruose, vakaruose ir pietu- 
se yra atkreipti prieš Britani
jos “karo pirklius”, o ne prieš 
Vokietiją.

Britai paskandino 
penkis subma- 

rinus

Buchareste plinta 
Rumunijai tenka 
Rusijos teikala-

RUCHAREST, Rumunija, lie
pos 5. —> — 
gandai, kad 
laukti naujų 
vimų.

LONDONAS, Anglija, liepos 
5. — Oro ministerija penkta
dienį pranešė, kad peręito mė
nesio pabaigoje į penkias die
nas Britanijos lėktuvai paskan
dino penkis priešų submari- 
nus.

BOMBA NEW YORKO PARODOJ UŽMU 
ŠĖ DU DETEKTYVUS

NEW YORK, N. Y., liepos 
5. — Pereitą >antradienį neži
nomas asmuo painformavo New 
Yorko policiją, kad Britanijos 
paviljonas New Yorko parodo
je bus išsprogd ntas. Paviljono 
prižiūrėtojai buvo įspėti apie 
grūmojimą.

Ketvirtadienį Britanijos pa
viljono samdinys pastebėjo pa
viljone radijo setą. Turėdamas 
omenėje grūmojimą, jis išne-

Kalba apie Roose- 
velto - Hull kan

didatūras

lauk iįr

ve.iau,
išneštą

Du
Sužeisti

šė tą neva radijo setą 
pašaukė polciją.

Pusantros valandos 
policijai apžiūrinėj ant
daiktą, įvyko eksplozija, 
detektyvai užmušti, 
dar penki asmens.

New Yorko policija ir fedo- 
raliai agentai ieško piktadarių. 
Tarp ko kita, areštuota daug 
vadinamų radikalų. Kol kas 
kaltininkai nesurasti.

• WASH1NGTON, D. C., lie
pos 5. ■— Neseniai Jungt. Val
stijos pasiuntė notą Vokietijai, 
kad jos netoleruos pervedimo 
teritorijos Amerikos srity iš 
vienos ne-amerikoniškos val
stybės rankų į kitos.

Vokietija atsakė, kad Jungt. 
Valstijų nota esanti nepagrįsta. 
Vokietija neturinti teritorijos 
Amer.kcs srity ir niekuomet 
nėra pareiškusi, kad ji norin
ti įgyti šitoj srity teritoriją.

Bet, pareiškė naciai, jeigu 
.vienoms nepriklausanč oms A- 
merikai valstybėms galima tu
rėti teritorijas Amerikos srity, 
tai kodėl negalima turėti jų 
kitoms.

WASHINGTON, D. C., lie
pos 5. — Prez. Rocseveltas pa- 
s kalbėjime su spaudos atsto
vais penktadienį pareiškė, kad 
vienas pagrindinių reikalavimų 
pastoviai taikai užtikrinti 
laisvė.

Prezidentas Rooseveltas 
kino:
•'Rėkia pašalinti baimę, 
žmonės nebijotų atakų iš
arba užpuolimo svetimų valsty
bių armijų. Tai reiškia, kad 
tautoms reikia nusiginkluoti.

yra

a iš

kad
oro

Reikia laisvės gauti infor
macijas, kad žmonės ž notų kas 
įvyksta pasauly. Tai reiškia ne 
tik spaudos laisvę; tai reiškia 
laisvę visomis priemonėmis in
formacijas skleisti.

Reikia t kybos laisvės.
Reikia laisvės svarstyti i: 

skelbti įvairiausias mintis -- 
jeigu tos mintys neragina nu
versti valdžią.

Reikia pašai nti tam tikrus 
ekonominius ir kulturinius bar
jerus, tvoras.

LĖKTUVAI ATAKAVO GIBRALTARĄ

Vokietijos nuosto 
liai 400,000 vyrų

Didelis Francuzijos 
laivas nuskendo

tanijos tvirtovę.
Penktadienio atakos žalos

Lėktuvus 
nuvijo priešlėktuvinė ugnis.

GIBRALTARAS, liepos 5. —
Lėktuvai penktadienį trims at
vejais atakavo Gibraltarą. Tai tv.rtovei nepadarė, 
pirmos atakos prieš šitą Bri-

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

Giedra; truputį šilč au; sau
lė teka 5:20 v. r., leidžiasi 8:28 
vai. vak. Sekmadienį giedra ir 
šilta.

Vokietijos lėktuvų 
bombos užmušė 

11-ką britų
LONDONAS, Anglija, l epos 

. — Vokietijos lėktuvai ket-5
virtadienį atakavo Britanijos 
laivyno z bazę Portland, pietų 
Anglijoje. 11 civilių gyventojų 
žuvo atakoje.

WASHINGTON, D. C 
pos 5. 
sideda demokratų partijos 
vencija Chicagoįe kandidatams 
į prezidentą ir į vlce-preziden- 
tą nominuoti.

Ryšium su besiartinančia 
konvencija Washingtone eina 
kalbos apie kandidatūras prez. 
ftoosevelto j prezidentą ir Cor- 
dell Hull’o į vice-prezidentus.

Tačiau prez. Rooseveltas. dar 
nepasakė, ar jis 
treč am terminui.

Liepos 15 dieną pra- 
kon-

kandidatuos
'A ■■■

LONDONAS, Anglija, lepos 
f

5. — Britanijos karo eksper
tai apskaičiuoja, kad Vokieti
jos nuostoliai nuo to laiko, kai 
naciai pradėjo ęfensyvą prieš 
Holandiją, Belgiją ir Francu- 
ziją, iki to la ko, kai Francu- 
zija pasidavė, siekia 400,000 
vyrų, šitoį skaiUįnSn įeina už
mušti, sužeisti ir dingę rkarei- 
viai. Bet jon neįeiną bela'sviąi, 
kuriuos Frančužija sugrąžino 
Vokietijai.

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 5. — Gaunama s čia pra
nešimais prieš k ketą dienų 28,- 
124 tonų Francuzijos pasažie- 
rinis laivas Champlain užgavo 
miną Atlante ir nuskendo. Dau
guma pasažierių išsigelbėjo. 
Žuvo keletas įgulos narių.

Nauji aliejaus šalti
niai Vengrijoje

BŲJDAPEST, Vengrija, lie
pos 5. — Pranešama, nauji 
aliejaus šaltiniai surasti Ven
grijoje, Szentes ir Tisza upių 
apylnkėje.

Naujas Rumunijos 
premjeras nacis

Italai paėmė svarbų 
miestą Sudane

BUCHAREST, Rumunija, lie
pos 5. — Rumunija, praeity 
skaityta br.tų ir franeuzų są
jungininke, galutinai perėjo į 
Vokietijos-Italijos pusę.

Naujas premjeras lon Gi- 
gurtu yra nacis. Kiti kabineto 
nariai taipjau naciai arba pri- 
tarią nac ams.

ROMA, Italija, liepos 5.
Italij os kariuomenė paėmė mie
stą Kassalą Sudane, Anglijos- 
Egipto dominavimo srity. Kas- 
sala priskaito 10,000 gyvento
jų.

Gigurtu vyriausybė išleido 
pareiškimą, kad ji glausis prie 
Berlyno-Romos ašies ir priims 
Vokietijos ir Italijos įsteigtą 
sistemą.

"liepos ir rugpjūčio mėn.
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro.
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 4 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.

E
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TRYS BIČIULIAI
—

(Tęsinys)Tokios viršininko pastaboj Antanui nesudarė jokio malonumo ir jisai turėoj ..rimčiau pagalvoti apie savo ateitį, nes baigus aukštįjį mokšlų, butų kaip ir nepatogu grįžti pas tėvų ir pradėti mokyiiš staliaus amato. Nežiūrint į visus tokius grų'sinimus, Antahas ne tiktai, kad nenusfrninė, bet dar griežčiau pasiryžo kovoti su visais tais, kurie pavergė ir išnaudoja fizinį darbų dirbančius darbininkus ir dar jiems to negana, ruošiasi išnaudoti ir protinu darbų dirbančius. Antanas gerai žinojo, kad toks viršininko įspėjimas gali eiti taip toli, kad jisai gali paliuosuoti ir nuo savo vaikų mokymo ir tuomet ji-

ig- sai neteks, ir kambario ir mais-Kadangi Antanas į tai nekreipė jokio dėmesio ir toliau dirbo pradėtų politinį darbų — viršininkas jį paliuosavo nuo saVo vaikų mokyMb it tupėjo jišai sau pasiieškoti kainb^rib. Tokič viršininko elgeštai Aptariu Visai nenugųždino ii’ jisai dar daugiau pradėjo koVoti už darbininkų teises. Vienų sekmadienį Antanas Skaitė paskaitų mažame provincijos miestelyje ir jisai griežčiau' pasisakė prieš darbininkų išnaudotojus. Vietos policijos nuovados vi'ršinfn- kaš jį suareštavo ir etapo keliu tapo pargabentas į Kaunu ištardytas ir po to buvo paleistas. Suprantama^ kad areštai ir dabokles Antanų nenugųsdino, bet
PERKA—PARDUODA—MAINOElektrinius Motorus
Ekspertini* Pataisymams Patarnavimas.

Fan Motorai —Piimpų Motorai — fialdyttivij 
Motorai—Flektrlnlal Motorai, Vartojarnl Rca- 
taurantuose—Bučėrrtise—Bnlsfu vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Mdtbrhs'’

PARŪPINA PASKOLAS-rr DYKAf APSKAI
ČIAVIMAS. 1’ATVJJ, PASIIMAM IR 

PRISTATOM
Skubus Patarnavimas—Diena—Naktį

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH WABASH AVĖ. I
Tel. CALL’MET 0104

greitai jisai gavo daugiau pamokų ir visai padoriai galėjo gyventi, bet tokie dažnus areštai, sudarė sųlygas, kad ir stl privatiškomis pamokomis jam pasidarė sunkoka.Išėjęs iš viršininko, Antanas kambarį pasisamdė su vienu studentu ir p tįsiau mokėjo nuomos mokestį, bet kadangi Anta-
/ URANE CUAL COMPAi\S

53*32 So. Long Avenue
Telefonas PORTSMOUTH Š022

PUCAHUN jl'aS Mihe ttun iš geriausių ..jtiainu 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ............................ \ •
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
'.ant 50 tonų ar daugiau tiktai L....... i ,, ,
PETROLEUM CARBON COKĖ $0.00

Sale® 1h. eKHtra Perkant 5 tonus ar daugiau Tonai ' ®

NELAUKITE^
- - Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

O’MALlEY & McKAY. Ine.
222 W. Adams ,Mt|, kamb. 1517,1519,1521

Telefonas CENTRAL 520Š . • * Tfelefdnas CENTRAL 5209
GENERALIAI. AGENTAI . Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIBE. INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASŠURANČE COMPANY 
LUMBERMEN’Š INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSĖTTŠ Flkfc & MARINE įfoŠURANCE CG. 
michigAn fire and Marine Insurance company 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

telefonas CENTRAL 5209 
GENERALIAI. AGENTAI ,šių Kompanijų:

lin fif i fu.

LEISKITE SAVOJ ‘

UŽ JUS DIRBTI

TAI VĖLIAUSIAS DIVIDENDAS, PER 48 METUS BE 
DOLERIO NUOSTOLIO DAUGELIUI INVESTORIŲ

JŪSŲ INDAIS ,XRA APDRAUSTAS JUNGT.. VALST. 
VALDŽIOS AGENTŪROJ IKI $5,000.00.

**«»*x^k

iINSURED
1 1

‘ , J -
Šiandien nusispręskite .investuoti savo santaupas tvirtuose 
ir laiko išbandytuose inv^simentuosė. Pasidėjus iki liepos 
15 dlėdoš, pelnysi nio liepos 1 dienos.
Kreipkis, rašyk įt tėleftJniiok, prašydamas knygeles, už
vardintus, "FACTŠ.” '

FAtRFIELD
ŠAVINGS & LOAN ASSOCIATIČN

2729 tV. Cermak Rd. Chicago, III.
TELEFONAS LAWNDALE 6400.

ATDARA KĄSDJEN: 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
AntradMYii ir k'etvibtadiėbį 9 Vsl. ryto iki 8 vai. vak. 

Trečiadienį 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet.

nas taip dažnai pradėjo nakvoti daboklėje, tai jam privatus* kambarys pasidarė kaip ir rie- reikalmgriš.. Visų tų AV’ėštų‘buvo toks galas, kad Antanas patėkd į dideles komplikacijas ir teko pabūti ne tiktai daboklėje, bet... ;Trečiajam musų bičiuliui teko patekti į kalėjimų ir tenai teko pagyventi ketuns metus. AiAMtaš MiVu įaterikiritas ir toki d gyVėniMll, tuo labiau, kad tbital gyVeiio irgi i tilo neš, o Ša- VaridYtai tai iš viso "tenai nejtki- imami, reikia šlisidiryti gari rimtas sųlygas, kad tenai patekti.Kalėj iriib gVvėhirifaŠ noVš ir naujas biivd Aiitaiiui, bet teriai. susirado daiig sAVb ienų cfraii- gų ir iVriŽĮštariity, sii kdViais laisvame gyVėriime buvo 'daiig kai’- tų susitikęš .kr tfiį%0 buhdrtiš darbus', kalėjimu Antanas buvo manęs į&ftšŽrt pagilinti studijas, geHari įjašitriri^ti naiijai gk- venimd kbVai. Keturi metai nors I ir ilgriš taikė trirįjęš, bet dirban'čiAiii Žmogui jišai ViŠai netrunka įj'rabegti. KATėjiiiiašy tai saVdtiŠkAš gy Venini aš ir ypatingAi taip VAUihAmAš politinis sk'yriuš. IjAugėliš iš p'oiitV nių kaiihių net Mžiiiė, už ku jin čionai šėdi. Sėdėti kAlėjiniė už tai, kad norėjai kitdkfds politines ir ekbndiniriės šantvarkdš yra sunkiai' suprAiitainas dalykas, ties tuo, rodosi, niekiim blogo padaryti nenorėjai ir, rodosi, tokie prasižengimai net negalima vadinti prasižengi* maTs ir turėtų Kilti nebaudžiami. Realiame gyvenime yra visai kita padėtis baudžiama Jy , už tai.Pasiro'do, kad kalėjime Antanas būtinai buvo reikalingas. Jo energija ir sumanumai būtinai buvo reikalingi ir čionai, kad pravesti reikiamas reformas. Patarlė sako: “...Nuo tumios ir tarboS atsisakyti niekas neturi teises’’; taip yca-pas 4uumis, tai yra ir kitur, -šiandien kalė- jinihi ’yva negu,kad jie buvo daugelis metų tard atgal. Šiandieniniai kalėjimai, tai izoliavimas tų asmenų, kurie savo veiksmais yra nepageidaujami valdančiai visuomeninei organizacijai. Pažiūrėję į dabartinius pasaulio valdovus, matysime, kad jie po kelis kartus ir po kelerius metus yra sėdėję kalėjimuose, gal būti, kad tokia padėtis jų valių ne- p'aprAstai Užgrūdino ir kalėjimuose juos išmokė griežtumo pati kalėjimo administracija.! Kalėjime žmonių, kaip tokių nėra, čia yra tiktai daiktAi, kurie slaugojimui pavesti kalėjimo viršininkui su visais jo tarnautojais, jie juos saugo ir žiuri, kad nė vienAš nepražūtų, todėl ir reikalingi septynių difriį užraktai ir dienų naktį budįs sar- ^as-Toks rėžimas pradžioje Antanui buvo nesuprantamas ir jam pasirodė, kad jisai visai hė- rcikaliiigaš, nes jeigu jau kartų asmeniui paskirta bausme, tai jisai jų turi atlikti be jokių ypatingų kalėjimo Administracijos* pretenzijų. Antanui labiausiai į- kyrėjo tai įvairios naktines kratos, nes kuomet daroma krat^, reikia keltis iš miego, apsitaisyti iš ardyti savb ne tiktai guoli, bet ir čiiižinį ir net visus daiktus kilniuos tiktai kalliiiai turi. Tokios kratos žalingos ir tuo, kad tais laikais, kada kalėjimb teko sėdėti Antanui, tai kaliiiiįi būvo labai daug, kanieUoš pTi- kimštos ir iki kalėjimo administracija padarydavo kratų vifehoj’e kameroje reikėdavo ko- rldoribje laukti ir šalti kokias 3—5 valandas. Po tokių krhtų kamerose padėtįs irgi būdavo tAbai sunki, nes pirmiausiai kamerose būdavo labai daug dulkių, šiukšlių ii* kitokių nešvarumų. Kratai pasibaigus reikėdavo susišiuti savo čiužinius, šUširinkti išmėtytus daiktus, knygas ir taip praeidavo visa nAktiš. fae tiktai Antanas, bet ir daugelis kalinių SakydavA,

kalėj ibio admiriistracija ne-! ift&sitiki nb tiktai kaLiiiėis, bėt(, r savo tatnriutojai's — Kalėji-i rifo liYižiu^ėtojais; iieš buvę atsilikinio, kad kalinys būtį btivęš laisvai lei'džfAmįs Miestan, jeigu taip' tai jisai ir n'e- ko begalėjo ir atširiešti, kas kalėjime draudžiama. Kratų melu t&i dažriiausiai nieko ir nerasdavo, bet kratos būdavo siste- ni ngai ual’ofiioš ir mdt’oši tiktai tani; k&d t'fenkiriti vfeno kijo kalejiihb v^rėiii.ojD valii- ainko hlesveikūs nusišt^tyniuš.KaifekieVlfigi ir tai, kad žėr mesni. kalėjimo tarnautojai po- iit friiį RųLiilų hėlaikydaVb kd-hdts įA^a'šiŽėb^hriiš. temk Visai suprantama ir natūralu, kad žrnbrieš šerti riž,į)xi;ši n i us, žirio^^Ūš rijšiYibMhlą 11*] kt. Mritošl; krid tiė Žiilbriės dar WėY& Višaį gyViriliihp šūįriė.nt'f ri torte! ji‘eniš pdįitlnlš įpiaši- Žerigirii^Š yta visai šVctimris ir j rifešVi'pr^ritrtriiriš.* IValgi š ibenkokas, bėt žiridtr, kart jfbiitiriiūiš' kailbfA’iš * idiš Vė j ė likęjų prie gaii-i'iO’o kdfejiiho rilaišto; jib ‘rtėr ir iš laisves garina šiokiu lokių priedu, kurie padeda išsaugot ka 1 iii i ų Šveikų tų.Antaiiaš, kalėjiriio gyvenimų šbriiririė išbaudoti ne tiktai šė- V6 studijoms, 1 bet padėti & iieiiiš žmdriėiiis, kūrTė pateko riž politikų rietiirėtlaini ĄMė tai reikiamo supratimo. Tokiems žinonėms reikia šūdaryti sųlygas, kad jie čionai šio to pramoktų ir butų verti politinio kalinio vardo. Kalėjimo ’kame-T ;---“ —;-------- --

“roję rtrganižiioti mokykla tai labAi suhkuš darbas, nes daugeliu, kb'trdkšta: mokyklai rei- kalkigišusluš daiktus čionai gauti labai slinku, bet tokių mokyklų sudrgą'n'ižu.oti būtinai reikia, nežiūrint kokios butų tam. darbui kliūtys. Tokia mokykla suorganizuota buvo, kūi’i čionai puvo labai reikalinga. Sakiau, kad daugelis politinių kaliriių b\iVo tokių; kririe nebuvo baigę pradžios' Mokyklos, bet bdvb ir tokių, kiltie lankė

miniūis ir Šocialogihiais klausimais gavo tokių žinių, kokių universitete nebuvo gavęs. Taip dirbdamas jisai pamatė, kad kalėjimas jam išėjo naudon, nes keturių metų kalėjimo gyveni riias ir studijos, reikia skaityti aštuonis metus laisvo gyvenimo studijų. Laisvo gyvenimo studijos yra daug paviršu- tiniškesnės, nes tokios gyvenimo aplinkybes, kad ir Studentai turi įvairių. įvairiausių reikalų, o pasišvęsti studijoms kaip ir stinga laiko. Kalėjimu studijos visai kitokios, čionai turi v fenų' būtinų reikalų: nustatytu laiku išeiti vienų valandų pasivaikščioti, visų kitų laikų, jeigu negaiši na kokios nors kratos, esi laisvas ir gali pasišvęsti tiktai studijoms.(Bus daugiau)

Dr. V. L S1ED1JNSK1
V- DENTISTAS

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

Tel YARDŠ 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį
4143 So. Archer Avė;

Tek LAFAYETTE 3650 
_ .............. ........... 1_______

reikalavimai Žino; kad . tokie ziUd’nėš, kurie heturėj’o galimybės baigti pradžios mokyklos laisvėje, jAdš įasiuhtė į kaleji- ’nių U’ čfo AAi j fe šbšiiTido gali- ihybę tokių MokyklA baigti. Ne- ghiia tb; AMAhAš šlidarė ir tokias šųlygaš; kAd tiė žmonės ge- bfab žinotų, Už k$ jie čionai pa- fek'd. Mlokytiš it laVliAis Anta- WAš padedaibAš kitfehis nepamiršo ir šaVįiŠj hėžluVlnt, kad jisai buVo išklA'ušęš'ekonominį ^kybiiį, bet b'oiWAOis savo ži- niaš šiištip'r'ih’tl iŠšlbašė iš vienoj Pranuuzijoš uAiVe'ršit'eto, dėstomojo už hki’iį. ir tokib budu gi-J ibio šavo š tudijak, gėrė i žinodamas, kad gyVbAima'š ’rbikalauj i Žiniiį ir nibkAlt). Tos studijos leido Antanu! šAvo žinių bagažų dar dėū'feiAU pAdidinti ir bu- ____ o____ _ t t___ti n'AudingešfriTū tai Visuomeni- lesti priežastimi galvos "skaudėjimo
• •• - svaigimo, akių aptemimo, nčrvuotu-D^^mžėeijai, kūnai jisai md, skaudamą akių karštį, atitaiso priklAušė ir biiVo pasišventęs trumparegystę ir toliregystę. Pri- 

ini dirbti vi\a si'vn n m žiu Gaii rengia teisingai akinius. Visuose at- jai cnriJU visų savo amžių. Gau- sitiklmuose egzaminavimas daromas namas paskaitas iŠ Paryžiaus su elektra parodančia mažiausias • •• . • t klaidas. Specialė atyda atkreipiamauniversiteto, kad ir ne is pro- į mokyklos vaikus. Kreivos akys at- "fesoriaus lupų Antanui buvo ta-. . VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.bėi naudingos, ries iš jų ekono- Nedėlioj pagal sutartį.
iij_________________________ —- Daugelyj atsitikimų akys atitaiso-

Im®s akinių. Kainos pigiau kaip 
pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone Y^RDS 1373

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAU ŠIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
...............................................................Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
:'j4WįSouth Fairfiehl Avėhuė

Telefonas LAFAYfcTTE 0727

v —\ . -i * koplyčios visose
JLJ V l včl 1 Chicagos dalyse

Klausykite tnusų radio programų Antradienio ir šeštadienio. iryt- 
mečiais, 10:00 Vai. iyip iš W. h. L P. stoties <1480 BL) 

«u POVILU ŠALTIMIERU.

-------- -------------- ------ :--------- i---------------------------

Laidotuvių Direktoriai
tiiiiiiiiiiiK'iiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiin

DR. STRtKOt’iS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4845 Sd. ASHLAND AVY. 
Ofiso vąl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal susitirimą 
Ofiso Til.: YARDS 4787. 

dairių TeL FROSPECT 1930

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

> 
• Į svaigimo, akių aptemimo, nčrvuotu- 
11 md, skaudamą akių karštį, atitaiso

Dr. c. ž. VEzėLIs
DENTIŠTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYtOiAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS :2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie- 

nįais pagal susjtarimą 
telefonas HEMLOck 6111

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
PHYSICIAN and SURGEON

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9DR. A. LENKINS

(Lietuvis) .........
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

NARIAI
Chicagos, 
Cicero . ■ 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ąmbulahcė 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

t
TURIME 

KOPLYČIAS , 
VISOSE MIESTO 

DALYSEJ. liULėvičius
4348 S. Califbihia Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 We& jfeth S'treet Hone YARdš 0781

I S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanika Avenue YARds 1139• • l ,

LAdHAWICZ ir sunUš
2314 West 2W Place Phone CANaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Ė&it 108th Strėet Tel. Puilmaii 1274

. ‘ ■ ... . • . ■ >-... ... ...... . .

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Weštern Avenue Phone LAFayeitė $024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone YARds 490$

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phęne Cicero 2100
6Š34 Sd. VVestern Avė.
1410 Soiith 49th Court, Cicero

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829Pritaiko AkiniusKreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35tb STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAU IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921DR. BERTASH

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomiš pagal sutartį

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kenvvood 5107

. Phone CANAL 6122. %Dr. s. biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2Ž01 West 22nd Street
Valandos nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir Nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. .Califojrnia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tėl. Virglnia 0036 
Residencijęs Telefonas 

\ BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040Dr. t. dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIIttJRGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SĘELEY 7330 
Nkmų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146 /
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12DR. V. A» Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

DR. Margėris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik Susitarus
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dl Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredumis ir subatomis.

KITATAUČIAIDR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Hezijie'ncijoč telefonai;,

Superior 9454 ar Central 7464Dr. Charles Segal
O F I Š A S

4729 So. Ashlaiid Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994Dr. Maurice Kahn
4631 COŲTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Rdom 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų tel.—Hyde Park 3395Garsinkitės “N-nose”



I

šeštadienis, liepos 6, 194C

KORESPONDENCIJOS
KENOSHĄ MARGUMYNAI.

Atostogos
se. —
— Visaip kalba. — Tarp naujieniečių.

— Kenoshiečiai svečiuojasi kituose miestuo- 
Mirimai. — Kultūros draugijos išvažiavimas.

Kai vasara ateina, tai prasi
deda atostogos, prasideda did
žiausias judėjimas: vieni va
žiuoja iš miestų į miškus, kur 
prie vandens žuvauti ir mau
dytis, o kiti traukia į miestus 
giminių ir draugų aplankyti. 
O jei kas negali, tai turi pasi
tenkinti savo pastoviu vietovei. 
Vadinasi, pasilikti ten, kur gy
vena.

Vietos biznieriaus ir gero 
naujieniečio p. P. šaltmcrio 
(4820—25th Avė.) žmona Ade
lė ir duktė Ilelcn išvyko ap
lankyti giminių į Rumford, 
Me. Iš ten rengiasi užsukti į 
New Yorką pasaulinės paro
dos pasižiūrėti.

Linkiu joms laimingos ke
lionės ir smagiai laiką pra
leisti.

Naujienietis F. Jankauskas 
išvyko į Washingtoną (D. C.) 
savo ^giminių aplankyti- Pas
kui važiuos į pasaulinę paro
dą. Linkiu gero pasisekimo.

—x—
Kurie vasaros metu mėgsta 

pasivažinėti vakarais arba ,ir 
dienomis, tai patarčiau sustoti 
pas gerus naujieniečius, bū
tent, ponus Kančius. Jie laiko 
“PaHs Garden” adresu R. 3 
Box 104. Galėsite ten smagiai 
laiką praleisti.

Kita gera vieta—tai Joe Leš- 
kis, R. 3, Box 15. Užtikrinu 
jog busite maloniai priimti.

’seris ir du brolius. Brolis Kas-? 
fantas Malcevičius gyvena Ke- 
nosha.

Pasimirė ir kitas senas ke- 
noshietis, būtent, Jonas Koh- 
drotas. Jis buvo 55 metų am
žiaus. . . v

Kondrotas buvo kilęs iš Ra
seinių. Į Ameriką atvyko 1906 
m. Apsigyveno Port Washing- 

' ton, o į Kenoshą atsikėlė prieš 
26 metus.

Velionis ,paliko žmoną, vie
ną sūnų ir vieną dukterį.

—x—
Teko patirti, jog vietos lietu

vių kultūros draugija turės iš
važiavimą į Pojvers ežerą. Iš 
Chicagos atvyksiąs vyrų cho
ras, kuris palinksmins susirin
kusius dainomis.

Išvažiavimas įvyks liepos 21 
d. Visi kenoshiečiai kviečiami 

į atsilankyti. Žinoma, visi yra 
‘‘welcome” ir iš kitur.

~x~ L
Naųjiediečio ^Kazimiero ' 

Maržeikos sunūs (irgi Kazys) 
turi savo vasarinę užeigą. Jis 

jVra puikus jaunuolis ir vi-
’ siems maloniai patarnauja- 

I Lietuviai kviečiami jį aplan
kyti.

Birželis yra išgarsėjęs kaipo j _ x_
“vedvbu mėnuo”, štai šiomis i Dnrbai nas mus vos tik krų- 
Hienomis ištekėjo p-lė Julė Bedarbiu yra gana daug. 
Maržeikiutė. Girdėjau, jog ir Nieko labai gero nesimato. 
Agnės Bereinis pertnainė “sto- Taip> vis tenka laukti geres- 
n9-” I nių laikų.

Kaip vienai, taip ir antrai 
i linkiu ko laimingiausio gyve
nimo.

I

NAUJIENOS, Chicago, UI.
žmonių yra ir visaip jie gal 
voja. '

---- X—

Aleksejus Urick iš Evanston, 
Jll., -apsipirko farmą Viena 
niylia mirt Harį ir įtaisė dra- 

Liepos 1 d. netikėtai buvo'bužjų valymo ir prosinimo
surengta “shirpraiz parė” po- štorą ant R. U. S. 31, tame pa- 
.riiai Julei Papoll jos gimta- čiame name, kur 
dienio proga. Susirinko apie 
30 žmonių. Visi linksmai va
karą praleido ir linkėjo poniai 
Papoll ilgiausių metų. 

—-x— 
Jaunfkaitiš Anton Rimkus 

nusipirko niaują’ namą ir ap
sivedė su p-le- E. Berenis iš 
Racine-

Jis yra linksmo budo jauni
kaitis^ Laimingo jam gyveni
mo.

turi biznį 
farmų agentūra Eno.Hanson- 
Osborn.

iŠ Farm Burcau ofiso Hart,' 
Michl Seifas buvo mažas ir 
svėrė 500 svarų. Jame buvo 
$900 “cash” ir daug čekių. Tai 
atsitiko naktį iš 23-24. Mažas 
ženklas rastas apie už trijų 
mylių nuo Harto, — pamesta 
“cash” dėžutė. Iki šiol dar ne
buvo tokių galingų vagilių, 
kad galėtų išnešti 500 svarų. 
Na, o dabar viskas pasidarė 
galima.

—Marė Dundulienė.

............... ..................... i

NAUJAJ APARATAS
AKNIAM PRITAIKINI

Visiems žinomi ponai Mi
siūnai (2200—53 St.) atsinau
jino “Naujienas”. Jie užlaiko 
taverną vardu “Stanley’s Ta- 
vern” ir yra geri naujienie- 
čiai. « —C. K. Braze.

Hart. Mich

Winkler Stokeris duoda pačią 
geriausią, švarią, lygią, automa
tinę šilumą. Nė durnų, nė suo
džių, nei pelenų. Pašalina furna- 
so darbą. Sudega mažiau anglių. 
Dega pigesnė anglys. Pats save 

apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

Atsitikimai Per Visą Birželio 
Mėnesį.

šaukite Lafavette 3138, 
atvažiuokite

arba

3970 ARCHER AVENUE
Joe Bagdon

—x—
Taip, jauniems prasideda 

gyvenimas, o senesniems ten
ka į kapus žengti, štai šiomis 
dienomis pasimirė Josenhine 
M. Wutzęp, kuri sulaukė 58 
metu amžiaus, v

Vietos šv. Petro parapijos 
kunigas Skrodenis išvyko į 
New Yorką ir ten netikėtai su
sidūrė* su nelaime: liko supa- 
ralvžuotas.

Kaip visa tai atsitiko,—tik
rai nežinau.

įvykiai Lietuvoje pas mus 
Ji buvo kilusi iš Rietavos- Į .sukėlė visokiausių

• I I
Ameriką atvyko 1908 metais, šokiausių ginčų. 
Pirmiausia apsigyveno
kegane, o iš ten 1911 metais turėjo 
persikėlė į Kenoshą. Igina.

Paliko vyrą, dukterį dvi se- N:- * 
---------------------- *-----------------jjL'.'.JAįt',?-" N. Vul"---J—-

Wau- jog labai gerai, kad 
išsinešdinti,

P-lė Amilija Andriuliutė, 
kuri dirba Chicagoje, atvažia
vo vakacijoms pas Savo tėve
lius su savo geru pažįstamu 
Povilu Viršila.

Antanas Chinikas, 
kas Department 
(Muskegon, Mich.), 
Hart pas pažįątamus 
Ch. Matulius apsipirko sūrių. 
P-ia Matulionienė yra žinoma 
kaipo ekspertė gardžių sūrio
ji išleidžia į Cicerų ir Chica- 
gą kožną savaitę po 500 svarų 
(sūriai tikrai gardus).

Braškes jau skiliame, vyš
nios jau gražiai sirpsta, - tuo-'9,000 motorų lėktuvams — 3,- 
jau bus darbų ir iš kitur atvy- 090 jų Jungt. Valstijom 
kusiems prie skinimo ir kena- 0,000 Britanijai.
vimo. I Kontraktą išpildyti apsiėmė

Vagiliai išnešė sunkų seifą Pąckard motorų kompanija.

, savinin- 
krautuvės 

lankėsi 
ir pas

Packardo kompani 
Ją dirbs motorus 

lėktuvams
WASHINGTON, D. C., lie | 

pos 4. ‘— Henry Ford ?t~isa-Į 
kė pri mti kontraktą, kurį siū
lė jam Jungi. Valstijų valdžia. 
Kontraktas reikalavo padirbti

O 1

perdaug; daugeliui i 
šienas nepasisekė

Vasiliauskiene

Oras pas mus gan vėsus.
Lietaus 
ūkininkų 
suimti.

Po-nia
dar neseniai pasveiko iš po 
sunkios ligos. Dabar ir vėl su
sirgo ir turėjo pasiduoti ope
racijai. Operacija turėjo Mus
kegon. Mich. Dabar jaučias 
geriau. Sako, jau tuojaus grį
šianti namo-

Ponai Rakščiai iš Chicagos 
apsigyveno ant farmos arti 
Hart’o miestelio.

Ponia Ona Alvikienė jau su
grįžo iš Chicagos, kur pralei- 

kalbųj vi-^do kelias dienas su biznio rei- 
Vicni sako, kalais.

Smetona' Ponia
o kiti jį Detroito, Miėh

Nieko nepadarysi:
..ji

visokių Mich.

Žukauskienė iš 
ap si pirko 40 

R. lj Hart,

Įstaiga Amerikoje
Apart apdraudos iki $5000 kiekvienai ypa- 

tai, mes turime $70,000.00 ATSARGOS FON- 
*DĄ apsaugojimui jūsų indėlių.

Nėra Saugesnės vietos pinigam kaip 
STANDARD FEDERAL SAVINGS and 
LOAN ASSOCIATION of CHICAGO. Ir tą 
visa Chicago žino.

DUODAM PASKOLAS ant namų be jo
kio vargo. Atsilankykit į STANDARD FE
DERAL SAVINGS pirm kol eisite kur kitur.

1939
1938
1937 sedan su viskuo . 

su viskuo ...........
radio su heater 
su viskuo ...........

PONTIAC COACH. geram stovyje ..................
FORDAS SENDAN su radio heater, geram si. 
Mažas BUICK SEDAN. radio. heater ..............
CHEVROLET sedan. labai geram stovyje

$69* 
. 56* 
445 
345 
385 
345 
555 
365 
285 
365 
345 
165

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Mažas BUICK 4 durų sedan, radio. heater
Mažas BUICK 4 durų sedan. radio. heater .... .
Mažas BUICK 4 durų

1936 PACKARD SĖNDAN
1937 PZONTIAC SEDAN su
1936 OLDSMOBILE sedan
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN ..............
1936 
1937 
1936 
1934
V|si ąiitnninbiliai pertaisvti. vra prrain stovvie ir p’l^ai ^ar^ntuoti

MILDA AUTO SALES 
806 Wcst 31st Strapt 

VARTOTU AUTOMOBILIŲ .LOTAS
815~ W. 31st St. skersai 31 gatvės north 

ROOM
DOMINIKAŠ KURAITIS, Savininkas 

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

Į STANDARD FEDERAL SAVINGS de
da pinigus United States Treasurer, Home 
Owners Loan Corporation, Insurance Kom
panijos ir žmonės iš visų dalių Amerikos.

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir 
persitikrinti musų patarnavimu.

Nuo sausio mėnesio 1940 metą, turtas pa
didėjo virš $1,150,000.00. 0 atsargos Fon

das padidėjo $70,000.00,

Budriko Rakando Krautuvė
se rasite patyrusį akių dak
tarą (optometristą), kuris 
pritaikins jums akinius. Tei
singas ir geras patarnavi
mas. Akių egzaminavimas 

dykai.

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertės 
gerų rakandų stakas. Elek- 
trikinės Ledaunės, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos-

Lengvi Išmokėjimai
Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARDS 3088.

JOSEPH F. BUDRIK 
* FURNITURE IIOUSE 
3409-11 ir 3417-21 So

Halsted Street
BUDRIKO PROGRAMAI:

WCFL—9790 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai.
WHFC—1420 kil., Ketvirtadienio 
vakare 7 vai.

Garsjnkitčs “N-nose”

STATEMENT OF CONDITION 
As of June 29, 1940

First Mortgage Loans ...................
Sliare Loans ..........................:...........
Real estate sold on contract ...........
Real estate owned ..................... .....
Real estate in judgment ................
Stock in Federal Home Loan Bank 
Government bonds ...........................
Accounts receivable ..........................
Office building ................................
Furniture, fixtures and eąuipment 
Cash on hahd and in banks ..........

Totai Assets

LIABILITIES

$4,779,796.75 
6,960.00 

46,718.00 
7,062.00 

15,197.64 
74,000.00 
4,892.56 

338.50 
80,326.47 

6,322.42 
... 384,279.11

$5,405,893.45

Shareholders* interest ................................................. $3,698,955.27
Advance from Federal Hc<ne Loan Bank .................. 864,975.00
Dividends on invėstments shares, payable in cash

July 1, 1940 .........................   20,527.21
Taxes accrued on real estate owned .......................... 3,601.30
Accounts payable ............................................................ 4,664-06
Loans in process ............................................................ 439,781.2%
Unearned profit on real estate sold .............................. 872.21
Reserves and undivided profits .................................... 372,517.18

Totai Liabilities . $5,405,893.45

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAG
venue mois
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Britanija nenugalėta
Anglija pagrobė apie 250 Francuzijos karo laivų. 

Viėni jtj buVb britų drba Egypto uostuose, ir su jais ang
lai bedošx neturėjo. Bet dalis Francuzijos karo laivyno, 
kuri stovėjo Algerijos uoste Oran, atsisakė britams pa
siduoti. Kilo trumpas, bet smarkus mušis. Per 10 minu- 
tų britų laivai francuzų laivus nugalėjo.

Šlš Žiaurus konfliktas tarpe buvusiųjų sąjungininkų 
išsprendė kldusimą, kuris kvaršino galvas daugeliui žmo
nių nuo to laiko, kai Francuzija kapituliavo. Anglijoje ir 
Amerikoje žmonės kalbėjo: Kas atsitiks su Francuzijos 
karo laivais? Ar jie nepaklius į Hitlerio rankas? Jeigu 
Hitleris gaus francuzų karo laivus, tai jisai pasidarys 
vandenyse stipresnis už Britaniją. Sujungęs Vokietijos, 
Italijos ir Francuzijos laivynus, jisai galės pulti anglus 
juroje ir sumušti.

Dabar to pavojaus nebėra. Britanija tebevaldo juras. 
O kol ji jas valdo, tol yra viltis, kad Hitleris karo nelai
mės.

Ką pelnė Mussolini? 
, o

Kartu su mūšių paliaubomis tarpe Vokietijos ir 
Francuzijos įėjo galion ir mūšių paliaubos tarpe Francu
zijos ir Italijos. Visi žino, kad vokiečiai padiktavo labai 
skaudžias ir pažeminančias sąlygas Francųzijai. Bet ką 
pelnė Italija, stodama į karą Hitlerio pusėje, kuomet 
Francūzija jau buvo beveik parblokšta?

Buvo manyta, Jtad už' savo talką naciams Mussolini 
gaus stambų grobį. *Bet jisai pelnė labai nedaug. Italai 
gali okupuoti tiktai du nežymiu pasienio mieštus: Brian- 
con ir Menton. Franciizdi tūri demilitarizuoti 50 mylių 
pločio zoną Alpų kalnuose prie Italijos sienos. Jie turi, 
be to, demilitarizuoti du karo uostu pietinėje Francuzi- 
joje, Tulon’ą ir Ajaccio, ir du uostu šiaurinėje Afrikoje, 
Aran’ą ir Bizertą. Pagaliau, italai ^avo uostą Džibuti, 
Somali ž'eineje, netoli Etiopijos.

Taigi Mussolini turės laukti, iki pasibaigs karas, kad 
jo dideli imperialistiški apetitai butų patenkinti. 0 ar 
jisai galės ilgai laukti? Italijos ekonominę padėtis bloga. 
Jai reikia importuoti maistą, anglis, gašoliną ir daug vi
sokių medžiagų pramonei. Bet anglų laivynas kontroliuo
ja Viduržemio jurą ir išėjimus iš tos juros; Jeigu ariglai 
dtsilaikyš prieš Hitlerį bent pusę mėtų, tai Italija gali 
susilaukti baisaus kracho. -L-.-.- — ...... .

Žingsnis po žingsnio
I

K 1 ’

Maskvos kontroliuojama Paleckio Vyriausybė padarė 
dar vieną žingsnį Lietuvos sovietizacijos kryptim. Ji da
vė Lietuvos kariuomenei “Liaudies Arfnijos” vardą ir 
pranešė, kad kariUbmėnė turės “polit-kornisaruš”, kaip 
kad turi sovietų Raudonoji armija. Prie kariuomėnė's ge- 
HerdliHio štabo bus ir politiriiš departamentas.

Vyriausybė jau yra “apvalyta”. Policija “apvalyta”. 
Dabar yra “valoma” ir po komisarų kontrole statoma 
kariuomenė; Po to bepaliks tiktai atlikti menkas forma
lumas, kad Lietuva, pataptų sovietų imperijos dalim. Ši
tą formUliinią, matyt, atliks naujasis “seimas”, kurio riri- 
kimai yra numatoipi apie liepos mėnesio vidurį.

Kokie bus tie rinkimai, galima numanyti iš to, kad 
Lietuvoje yra legalizuota viena tiktai komunistų partija, 
o visos kitas partijos uždarytos. Kandidatus galės Staty
ti tiktai kotntinistai, — taip, kaip sovietų Rusijoje.

Daugelis žmonių Amerikoje nenorėjo tikėti, kad Sta
linas, atsiųsdamas Savo armijos garnizonus į LiėtUvą; 
rengiasi ją ne tiktai Okupuoti, bet ik aneksuoti (prijung
ti prie feusijos). Dabar jau visi mato, kokią kainą Lie
tuvai tenka iiŽthokėti už Vilnių.

Vokietija jau grasina Amerikai
♦ ■ ■ ■*" 11 —■■

Vokietijos valdžia atmbtė Jungtinių Valstijų įspėji
mą, kad ji nelįstų į Ameriką arba salas, gulinčias arti 
Amerikos krahtų. .

D£r įrišti neseniai pats JSftlefiš pasakė, kdd jisai pil
nai sutinka su Amerikos Monroe doktrina (“Amerika 
amerikiečiams”) ir prižada šią žemės kamuolio dalį palik-

Užsakymo kalni]
Chicagoję—pašto fc

Metams_______ ._________$8.0(
Pusei metų ____ ;________ / 4.0(
Trims mėnesiams _______ 2.0G
Dviem Mėnesiams_______ 1.5
Vienam mėnesiui _____ J .75

Chicago j per išsiuntinėto jus: 
.Vjeųa kopija .__________ 3
Savaitei ---------------------------- 18
Mėnesiui .............._ ______.„.i. 75

jiih^tinėse Valstijoje; ne Chica^oj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams .....___   $5.00
Pusei metų ...... L... ......... 1_  2.75
Trims mėnesiams _________ 1.50
Dviem nąėnęsiams_______ 1.00
Vienaių mėnesiui____ ..__  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .....;  _______ $8.00
Pusei metų ____, 4.00
Trims mėnesiams _______ 2.51
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy

Orderiu kartu su užsakymu.

liĖĄiAęobiiA AfeJ 
ŽIOPLUMAS?

t>. Klihga, kuris SLA. seime 
straksėjo, kaip gaidys, kiekvie
name klalisime imdamas balsų 
po keletą kartų, rašo Brodklyno 
tautininkų laikraštyje apie 
“cenzūrą”:

“Nežiūrint to fakto,, kad 
jis (SLA. organo %redakto
rius) rašė teisybę, tikslu pa

derinti organizacijoj tvarką, 
apsaugoti jos turtą ir bend
rai suteikti gerovę, SLA. Ap- 
švietos Komisija ir Pildomo
ji Taryba stengėsi įvesti cen
zūrą ir užčiaupti burną re
daktoriui kdlbeti teisybę. Ji 
peržengė Het savo autoriteto 
ribas, cėnžtirUoddma šeinio 
išrinktą ir tik prieš seimą at- 
sakomingą viršininką.”
Reikia stebėtis, kaip tas žino- 

gus nesisarmatija per akis ra
šyti netiesą. Jisai žino gerai, 
kad SLA. konstitucija uždeda 
pareigą Apš vietos Komisijai 
prižiūrėti organo redagavimą, o 
40-as seimas beveik vienbalsiai 
liiitarė, kad Pild. Taryba turi 
galią pasielgti “pagal savo nuo
žiūrą”, kuomet ApšvietOs Komi
sija atkreipia jos dėmesį į rb- 
daktoriaiis “iietihlmmą pareigų 
ėjimą”.

Kuomet organizacija, kuri 
leidžia laikraštį, padaro per ati
tinkamas savo įstaigas tokius 
arba kitokius patvarkymus apie 
to laikraščio vedimą, tai čia nė
ra jokia cenzūra.

Cenzūra yra tuomet, kuomet 
valdžia (pasaulinė arba dvasi
ne) kišasi į laikraščių redaga
vimą ir draudžia jiems skelbti 
tam tikras žinias atba reikšti 
tam tikras nuomonė^.1 fe.

Nejaugi p. Klinga dar iki šiol 
negali suprasti šitokio paprasto 
dalyko ?

LIEPIA katalikams 
“MUŠTIS J KRŪTIM;’-

Vienas Tautietis “Naujoje 
Gadynėje” sako, kad kiekvie
nam lietuviui šiandien skaudu 
phmąstyti, jogei musų tėvynę 
užplūdo svetimos valstybes ar
mija i/svetimos valstybes ko
misarai joje šeimininkauja. Bet 
jisai priinėna, kad ir tie, kurie
LictUvojė iki šiol turėjo galią, 
yra iieniažai nusidėję Lietuvos 
žmonėms. Tautininkai sugriovė 
demokratinę tvarką Lietuvoje 
ir pasodinė į diktatorišką sostą 
Smetoną, kuris šteige savo 
“penktąją koloną”, dalindama^ 
ordinus ir medalius savo politi
kos rėmėjams. Kita srovė, kuri 
parode didelį egoizmą, buvo ka
talikai.

“Katalikai (rašo Tautie
tis), apgailestaudami Lietu- 
VOš likimą, visiškai užsimer
kia ir nepdžiuri į tai, kuomi 
jie prisidėjo prie šiandieninio 
Liėtuvoš likimo. Lietuvoje, 
kalį) ii- kiekvienoje valstybė
je, gyvena įvairių pažiubų 
žmonės. Kėdei katalikai Lie
tuvoje turėjo pirmenybę 
prieš kitų įsitikinimų žmo
nes? Kodėl Lietuvoje bažny
čios ir klebonijos turėjo bū
ti statomos ir palaikomos 
valdžios lėšomis? kodėl Lie
tuvoje šimtam^ kunigų tarė
jo būti mbkanipš gerbs algos 
iš valstybes iždo? kddėl Lie
tuvoje parapijų nuosavybes 
turėjo būti paliuosuotos nuo 
valdiškų mokesčiu? Juk vals-- 
tybės iždą- sudaro tų pačių 
vargšiį ūkiriinkų mokytai 
mokėščiūi. Jeigu vargšas tiki*.

t .. ■ s., s ....ii į r į t < i r, i i),wi .u*,, i., . Aia, . ii < m r.

ti ramybėje. Vos nukariavęs Fraricuziją, jisai savo priža
dą užmiršo. Jeigu Hitleriui pavyktų paklupdyti ir Brita
niją, tai jam užaugtų dar didesni ragdi.

Jeigu Amerika nepadės anglams sumušti Hitlerį, tai 
paskui jai teks vienai su jup grumtis. -

ninkaš nesumokėjo mokes
čių, iš jo atimdavo paskutibj 
gyvulį,- jo šeima likdavo be 
pieno lašo, o kunigui algą ne
buvo . užsilikus nėiŠmbketa, 
parapijai naujos ^klebonijos 
pastatymas nebuvo atideda
mas. Negana to, kunigas dar 
buvo apžiojęs išimtinai val
diškos tvarkos dalį, tai mėt- 
rikaęiją. Be kunigo negalėjo 
kūdikis varčią gauti. Be ktė 
nigo negalėjo pora 'apsives
ti... ’ /

■ i >», ... , .: . ..,

“Mes nieko neturime prieš 
katalikystę. Kas nori, tegu 
garbina Dievą, bet tegul pa
tys savo lėšomis pasistato 
bažnyčias ir savo duoklėmis 
tegul užlaiko dvasios ‘vadus 
kunigus. Tai ne valstybės rei
kalas. Jeigu kunigas iš Dievo 
garbinimo ir parapijai tarna^ 
vimo pragyventi negali, tegul 
eina dirbti kitokį darbą, jam
bus geriau ir valstybei nau
dingiau. Už ką gi vūlštybė 
jam algą turi mokėti? Ar A- 
merikoje jiems valdžia moka 
algas? Tai tikinčiųjų reika
las, b nė valdžios.”
Čia pasakyta daug tiesos. Ku

nigai Lietuvos valstybę išnau
dojo sav.o luomo reikalams. 
Paskutiniu laiku jie pradėjo su
siprasti ir jau buvo sutikę, kad 
Lietuvoje butų įvestą civiline 
metrikacija. Ilgainiui Lietuvoje 
butų buvusi įsteigtą liberališ- 
kesne ir demokratiškesne tvar
ka.

Bet dabar visi krašto gyven
tojai pdtckd po svetiiha “pro- 
bekčija”.

Margumynai

Sparnuotas laivas

Prancūzas inžinierius Grun- 
bergas suprojektavo laivą, ku
rio visas liemuo bus po van
deniu. Galinga naujo laivo du- 
giio skiauterė baigiasi gana 
didele plokštuma sparjio pa
vidalu, tuo sparnu ir remiasi 
viso laivo svoris. Sparnas yra 
po vandeniu, vairo šonuose. 
Šoninę laivo pusiausvyra pa
laiko dvi plūdes.

Laivo svoris yra taip suskir
stytas, kad priešakis siekia 
truputį grimzti i vandenį, ta
čiau plūdės automatiškai pa
laiko pusiausvyrą, taip kad 
juo giliau jos nugrizta į van
denį, juo yra didesnė j U ke
liaujamoji galia. Laiyą varo 
gdiirigas aviacinis variklis, pa
statytas laivo viršuje. Motoras 
suka du propelerius, traukia
mais ir įstumiamais judesiais.

Povandcniu esančio sparno 
apianka ir palyginti nedidelis 
dydis, teikia laivo judėjimui 
mažą priešinimąsi. Dėl to 
Grunbergo laivas turi pagal jo 
apskaičiavimus . išplėsti labai 
didelį greitį, nepasiekiamą ki- 
tieins laivams.

8,000 kilometrų geleži
nis stulpas

Mokslininkai apskaičiavo, 
kad žemė ir mėnulis vieiiaš 
antrą pritraukia «su 4 trilijoilų 
tonų jėgą. Jei staiga netikėtai 
išnyktų vadiitariioji Niutono 
ttadka, tai, kad ničniilis ir 
saulė butų išlaikyti įprdstu at- 
sthrhu vienas nuo ahtbo; pri
reiktų juos sutvirtinti geleži
niu stulpu 8,000 kilometrų 
storumo.

Kirkile teise kiatitiiyS^; ftii- 
MdŽ risk) “NAUJTfeftOSE’-

HA U J IKI* U-ACM E CelcptioU*

ę.T. LOUIS. — Senatorius Wheeler(viduryje) C. I. O. vadas J. L. Lewis ir 
Dr. Fran eis E. Townsend, Tovvnsend plano šalininkų konvencijoj, diskusuja 
trečios partijos klausimą. AVhccler ir Lewis paskelbė buk busią tokios par
tijos kandidatai prezidentūrai ir vice-prezidenturai.

Penktoji kolona ir Lietuva
Svetur gyVeną vokiečiai. — Vokiečių bruzdėjimas Hitle

riui įsigalėjus. — Nacių slapti būreliai. — Triukšma- 
vimaš. — Kokias paslaugas šVėttir gyveną vokiečiai 
teikė Hitleriui. — Panikos skleidimas ir gandų pla
tinimas. — Kas dėjosi Lenkijoje. — Atlyginimas. — 
Suėmimai Lietuvoje.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Europoje, rodos, nėra tokios 
valstybės, kurioje negyventų 
daugiau ar mažiau vokiečių kil
mės žmonių. Kai kuriose vals
tybėse; ypač Skandinavų, buvo 
pusėtinai įsigalėję. Jų nemaža 
gyvena Balkanuose, o taip pat 
seniau Baltijos valstybėse. Tai 
buvo tų valstybių lojalus pilie
čiai, dėl jų maža kas skundėsi. 
Kaip kur vokiečiai savo lojalu
mu įgyję dįdesnį pasitikėjimą 
net tapo aukštais valstybių pa
reigūnais. Mat, daugelis jų jau 
buvo seniai išsižadėję Vokieti
jos pilietybės. . ‘

Didžiojo karo metu, sdkysi- 
mė, net rusų armijoje buvo ne
maža aukštų karininkų vokie
čių kilmės.

Visai kitaip reikalas pasviro, 
kai Vokietijoje nacionalsocia
listai paėmė viršų. Hitleris už
simojęs pažaboti visą Europą ir 
vyrauti visdme pasaulyje panū
do tą vokiečių rezervą, svetur 
gyvenantį, savo tikslams panau
doti. Paskelbęs, kad vbkįečių 
tauta yra pranašihgesnū už vi
sas kitas tautas pasaulyje gy
venančias ir kad vokiečiams tik 
pridbrK pasaulio reikalai tvar
kyti, jisai pradėjo vokiečius ki- 
tiir orgaiiizuoli. Iš pradžių toji 
organizacija turėjo nekalčiau-• 
šio turinio.

Visur buvo skelbiama, kad 
jam rupi tik vokiečių svetur gy
venančių kulturidis jų išsilai- 
Ityttidš. Tite) tikslu buvo suor
ganizuota užsieniečių - vokiečių 
sąjungd. Šioji sįjUnga labai 
Stropiai pradėjo vykdinti pa
saulio yokicčiiį suvažiavimus, 
kurie įvykdavo Vokietijos isto
rinėse vietovės^. Šiiį suvažiavi
mų metu priinitoše rezoliucijo
se buvo viešai skelbiama, kad 
vokiečiai svetur gyveną priva
tu iįiiti tų valstybių lojaliais pi
liečiais ir į vidaus politiką visai 
n&ikišti. Tai buvo viešai skeL 
bidiiia tokia deklūracijd, fečt gi 
sldįikai vokiečiai šyetiir gyvėti.į 
bhvo organizuojarni į įįūciondl- 
soČHlistų slaptuš būrelius, šie 
svetur įkurti vokiečių nacional
socialistų slapti būreliai buvo 
stipriai findhsuojami. žinomą, 
ji) paidikylhlii pinigai plaukė iš 
tfettydb.

Užšieniiidšė haciohalšoči'ališ- 
tiį pirmoj užuomazgos buVo į- 
kurfoš Austrijoje, Balti j 6š vals
tybėse, Čekijoje, Danijoje, Bel
gijoje, Olandijoje ir, kitur. 
Šiblns organizacijoms ilgainiui 
buvo pavesta atlikti tam tikri 
uždaviniai, tai yra veikti visus

A t Į » T. .r

vokiečius, kad jie stotų ko\*on 
už Savo kultūrines teises, siek
tų vokiečiams autonomijos ir 
iš Viso stengtųsi įrodinėti, kad 
tuose kraštuose vokiečiai labai 
persekiojami ir kaipo kultūrin
ga tauta šito pakęsti negali.

Tokia kryptimi tuose ki aš
triose ir ėjo vokiečių veikimas. 
Tik prisiminkime Klaipčdoš 
kraštą, vėliau Čekoslovakijos į- 
vykius. Vokietija viduje pas sa
ve tuo pačiu metu stipriai ruo
šėsi karui. Vokietijai militari
niai stiprėjant ir jau pasiryžus 
būtinai kariauti buvo nutarta 
užsieniuose gyvenančius vokie
čius panaudoti tiems tikslams. 
Karui pirma sąlyga pažinti prie
šas. Tuo tikslu visur užsieniuo
se pradėta iš vokiečių ir jiems 
patikimesnių asmenų', organi
zuoti špionažas. Vokišku stro
pumu ir pedantiškumu šios 
žvalgybos darbas buvo sTnulk- 
meniškai paskirstytas. Vieni 
privalėjo sekti tų valstybių vi
daus politiką, kiti karišką pasi
rengimą, treti ekonominį gyve
nimą, o jau kitiems buvo pa
vesta demoralizuojančiai veikti 
tuos kraštus.

Darbas pradėjo virti. Svetur 
gyveną nacionalsocialistai vo
kiečiai, atsakingi partijos parei
gūnai, nuolatos važinėjo į Vo
kietiją, čia ne tik teikė reikia
mas žinias, bet kartu gaudavo 
ir . tolimesnių nurodymų savo 
veiklai. Pinigų nesigailėta. Ne 
veltui vienas vokiečių atsakin
gas politikas viešai nejučiomis 
prasitarė, kad žvalgybos išlai
kymas žymiai pigiau atsieina, 
negu kariuomenės laikymas, o 
kartais . karo metu vienas šni
pas daugiau gali padaryti, negu 
kariuomenės batalijonas. O aiš
ku, kad vieno šnipo išlaikymas 
tikrai pigiau kaštuoja, negu k i- 
riuomenės vieno batalijono iš- 
lailtyttihs.

Tilo bildu visa Europa, o kar
tu ir kiti ktaŠtai buvo sėte nu
sėti Vokietijos žvdlgybbš tinklu.

karui artėjhilt šie yblfiečiai 
svetur gyveną buvo ir kariškai 
pamokomi. Apmokomi ne tiek 
kariškos Hiankštos, kiek atlik
ti tdm tiktas kaHškus darbus, 
kdi|) štai svetimos kariuomenės 
derrtbralizavimas, žmonių tarpe 
visokios panikos skleidimas, 
gaiidų platinimas, o švatbiaiišia 
skiepijimas tokios nuotaikos, 
kad kiti krūštai savimi nepasiti
kėtų, neš niekas negali atstoti 
vokiečių karo ginklo, todėl iš- 
eitisz lik viena: laikytis galimo 

neutralumo, o jei Vokietijai ka
ro sumetimais tektų svetinius 
kraštus, o ypač mažas valsty
bes, laikinai užimti, tai nieku 
budu vokiečių kariuomenei ne
sipriešinti, nes Vokietija tik 
Angliją nori nubausti.

Tokia skleidžiama vokiečių 
nuotaika daug kur prigijo. Pri
gijo dar ir todėl, kad vokiečiai 
šitam reikalui panaudojo ir 
svetimą spaudą. Kur reikėjo pa
pirkinėjo paskirus spaudos ben
dradarbius, o kaip kur net dien
raščių leidėjus.

Vokietijoje tuo pačiu metu 
blivo sudaryta tam tikra moko
vų žinyba, kuri smulkmeniškai 
studijavo, kaip reikia varyti 
propagandą, kad butų galima 
tiksliau gyventojus paveikti ir 
umu metu juos įtikinti, ar de
moralizuojančiai paveikti.

‘ SvctiiT f'eikih’ntfchiš 'agen
tams ši žinyba davinėjo smulk
meniškus nurodymus, kaip ir 
kur toji propaganda ir kuri i 
kryptimi turi eiti. Štai karui 
prasidėjus šis žvalginėjimo ir 
propagandos darbas neabejoti
nai Vokietijai davė daug gerų 
vaisių.

Lenkijos kariuomene ir gy
ventojai jau karo pirmose die
nose buvo pusėtinai demorali
zuoti. Viena smulkmena, bet 
labai reikšminga.

(Bus daugiau)

ĮVAIRENYBĖS
Naujas rentgeno 

aparatas

Tai yra aparatas, apskai
čiuotas vieno milijono voltų 
įtalpai, skiriamas vėžiui . gy
dyti ir 12—15 cm storumo plie
no liejiniams lyęršviesti. Jis 
buvo sukonstruotas JAV 1939 
melais po ilgo paruošiamojo 
darbo.

Anksčiau vien tiktai srovės 
tiekti tolygiam aparatui būda
vo reikalinga tam tikro trobe
sio mašinoms. Viso aparato 
svoris tik dvi tonos, jį leng
vai galima pervežti sunkveži
miu. Palyginti su nepaprastai 
didelio įtempimo rentgeno 
aparatais, naujasis aparatas 
atrodo kaip tikras nykštukas.

Iš to aparato bendro svorio 
apie 500 kilogramų tenka plie
niniams šarvams, apsaugoj au
tiems personalą nuo rentgeno 
spindulių veikimo. Piriiia Auk
šta voltčihš transformatorių ap- 
vajoms izoliuoti rentgeno 
vamzdžius buvo naudotasi tam 
tikra transformatorine alyva. 
Šiam aparatui prireiktų 6,000 
kg alyvos, dabar naudoja tani 
tikrą kombinuotą tepalą, sve
riantį vos 40 kg ir kokybiniai 
geresnį negu alyva. Aparatas 
yra tinkamai apsaugotas nuo 
nelaimingų atsitikimų, ku
riuos galėtų padaryti to apa
rato nepaprastai didelis įtem
pimas.



šeštadienis, liepos 6, 1940 NAUJIENOS, Chicdgo; UI.

Cicero Alinių 
Saviniiikai

Du toiletai ir šiltas vanduo; 
įvairios žinutės iš Cicero

CICERO. — ŠLA 301 
pos pusmetinis sUsirinkiihas 
įvyks aštuntą dieną liepos, pir
madienio vakare, 8 vai., J. G. 
Šemeto svetainėj, 1500 S. 49 
Avė. Nariai, ateikite visi, išgir
site pranešimų iš įvykusio sei
mo. Tas labai svarbu kiekvie
nam, nes seimo tariniai palie
čia visus. Taipgi laikykite tvar
koj savo duokles. Labai pagirti

,uo-

*

BIZNIERIŲ

S. & M. Alito ŠALĘS
7333 So. Halstod St.

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokj vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia įmokejimo, jei turi nuę- 
latinį darbą, o jūsų vartojartid- 
sis karas gali atstoti rankpinį- 
gius. Galima imti net iki 20 įne- 
nesių i$sįmokėjimui. Turime Štai 
kokių pirkinių:
1936 Oldsmobile 5 pas.
Sedan. Kaip naujas ...... C. f U
1936 Packard 4 durų
Sedan ................ ...........
1937 Nash, mažasis 4 dtirų .
Sedan, radijo, šildytuvas 
defrosteris, tik ............
1927 Tėrraplane 4 durų $0(1 E 
Sedan, trunkas ............. .

ir daug Kitokių. 
Atdara Vakarais iki 10 v. 

ir sekmadienį.
7323 SO. RALSTĘD 
Tel. Aberdeen 3780

r;

Kas žhi»? Jie 
Gali Biiti Nauji 
Thmaajtaitiai
itežiš M
ferid'g'ėptii’fe, žiįSiii® iii’eft'omis 

girb<* “Dik-
čiid1 Ii) i<šžeis”. Tdš p?rt- 

y y n du jatiri gimi n:ai-
iąi, A)beit?š T. Pi' s -.,-u; huc 

hyII . Ų'.'.ufh Lituuriica dvobu'c 
r L.' bįlkžąš, gyve-
u:iltis fcHrėąti' 3418 Š: Lowg 
ivęhbe.

btiš' iž.r'adiiiiiį ijižn, j

High mokyklą ir dabkr turi 
tarnybą. Edv'ardaš lanko Wal- 
tpn Komercijos mokyklą v&ka- 
Vais, tėipgl tūri darbą, ir ke
letą metų atgal baigė fehgle- 
wbod High rridkj/klą.

Savo išradimais ir Uiksžd 
ir Dikšzo Vinilai Jie pdšvęs sa
vo liuoslaikį.

Kaip sakėm antraštėj, kas 
Žinom, vieną gražią dieną abu 
’arnuol ai gali būti frauji Tiki
mas Edisonai!

Liet. Draugas.

Plovė Langus,
Užsimušė
t

&RIDGEPORT ROOFING AND 
, SHEET METAL CO.
3216 S.HalstedSt VICtory 4965
Stogus, Hria$. stoglangius ir 
h aįuųušjmUS. , ,

Taisome bei ką. Atnaujiname bet
ką. Darba? Užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
* • « < r ir irt .K«M *Wx

WESTSIDE. — 70 metų se
nelis,. Charles C. Jonas, 2707 
S. Hanilin avenue, turėjo būtį 
antram aukšte aukščiau paduoį- 
tu adresu. Užvakar jis sumani! 
nuplauti langus, įjet nespėjęš 
darbo pradėti prarado lygsvarį 
ir nukrito šaligatviu. Užsimu
šė beveik vietoje.
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Remkite Lietuviškų 
Žyduką 

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
co. — Wholesale 
4707 Š. Halsted St, 

Tel. Boulevard Č014

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Fcdcrai Savings & Loab Inšiirance Corporation, Washipgton, D. C.

Turtas virš $i,0o0,ooo.o()
.. . . DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS į

ir- 
__ lUs Piknikas 
“taiiilĮ” Istorijoj

be-:hi
Pior.<ci vVcod 

mi’sfceiizj, po dicielių’ ifio'd/i 
iiitfk fr drdtigai ’Chic^b av- 
ings and Lcdn A,ąšoc‘dtich p a 
dėjo iihiikš aįi'ę dhti’į, v&an 
d'4, šekbią(!iehį 3'0 d: birželio, 
kili* bhvb šhtcn
vaišihgd’s įjriibitiivė^.

bhifš dtffeR ’otiųy-\a■' 
tąlitdš rkši hinkb; felili P^ke1. 
k utis darbuojas

k'aipd kbEįraktoriil'š, bWb su 
užtektinai pihfgų iš gar- 

šeštiiij kbrripailij'ų Biio kurių 
J. Pakel pei* ilgiiš metus parke 
statymo medžiagą, kad buvo 
galima surengti tokį p kniką 
ir vaišinti svečius be užmo- 
kesriio.

Šumincjimui priŠidėjusių 
kompanijų buvo prirengta pro- 
gramo knygelė, kad pagarsinus 
bizniškUs draugus, kurie buvo 
prielankus sumanymui J. Pa- 
kel’io ir direktorių Chicagos 
Savings and Lban Ašsociation.

žinoma, “Talka” kitaip ne
būtų galėjus tokį suvažiavimą 
įvykdinti jeigil rtebufų sugal
voję tokį bizniškį “pasigarsin - 
mo” būdą, kuHs lėšų nepadarė 
“tKlkHi”; Bet stikdrŽ dTtfhies- 
hį štišip^iniiti'4 tatį) (Visų na
rį į ir pųji| dratigų. NaliMi iš
reiškė didešhį tipą šparčį^ii tdar- 
biioti^ dtig’d liin'įili “taįkdš”, o 
draugai pasižadėjo pradėti tau
pyti šioj pažangioj įstaigoj.

Skelbs 3 Vi 7( Dividendą
Tarp svečių buvo ir trys eg

zaminatoriai iš Illiribiš valsti* 
mbba ftfin fmP0S auditorlaus ofiso, kad su- ^bjHbUjUUU.UU sipažinti.geriau su direktoriais 

Hr nariais ir palinkėti pasise- S360«000m0U kimo šiame įvykyj, bet 
~ * 'ir visliose darbuose ateityj.

Su pabaiga pusmečio, girdė
tis, kad ir vėl “talka” paskelbi 
3*/2% dividenidą už padėtus pi
nigus Chicago Savings and 
Lokh asociacijoje, išmokamą po 
i-moš liepos ir po 1-rribs sau
sio.

Geras paragin mas 
mui buvo paskleistas piknike, 
kad “Turtingas nuolat taupina, 
o biednas tai vis ketina!”

Valdybą, ir direktoriai susi
deda iš: Michdel NaHid, pirm:; 
Antbn Valpn’s; ,’vice-pirm.; John 
Pakel, rašt.-ižd.; p-lė Bernice 
Stephdn, . rašt.-pdgėlb.; John 

j Gregg, Bernard Nenartonis, 
Alphonse Panavas, p-lė Fran- 
ces Sadauskas, ir Joseph Wenc- 

|>us, direktoriai.
Offsaš Chicago Savirigs and 

Lodii Ašsn. randasi '6816 Sb. 
\Vestern Avė., ir atdaras kas
dien iki 5:00, pirmadieniais ik' 

Tal-kė.

prašau
nešil

oras

na. kas moka mėnesį-kitą iš L 
anksto, o ne pasilikę. Pasilikti 
su duoklėmis labai lengva, o 
pasivyti Sunku. Tankiai narini 
lieka suspenduoti' ir ištikus li
gai ar mirčiai lieka kalta valdy
ba ir pati organizacija. O tik
renybėj p'Atš narys kaltas, —- 
jo apsileidimas. Visų 
vengti suspendavimų, o 
sipratimų nebus.

Nepdlankuš piknikams
iki šiol oras piknikams bu

vo nepalankus, Šalta ir šlapia. 
Gražiausias mėnuo, birželis, vi
sus apvylė. Dar liko liepos ir 
rugpjūtis, tad per Šiuos du mė
nesius turės įvykti dėug išva
žiavimų.

Liepos 14 ciięhą Raitdonoš 
Rožes Rliubo piknikas Liberty 
darže; skiriama $25 čash dova
nomis.

Liepos 28 dieną, taipgi Li
berty darže, piknikas Draugys
tės Lietuvos Kareivių. Bus trys 
stambios dovanos: refrigėratpr, 
vvashing machine ir radio; bi
lietas 10c.

Tavernininkai
Vietos tavernų savininkai 

pergyvena nepaprastą sąjūdį. 
Valdžia užsispyrė, kad kiekvie
nas turėtų du toiletus ir šiltą 
vandenį prie baro plauti stik
lams. Dėl to naujo patvarky
mo kai kurie labai šiaušiasi, 
bet noroms nenoroms turi pil
dyti įsakymus. Per metų me
tus, sako, be to apsieita ir ne
buvo apsikrėtimų jokiomis li
gomis. Tai savo rūšies raketas.

Pirkite Anglis Dabar—Kainos Nukritd 
alesauskas & šbW

L 7100 Sb... . .AVfejggį Tel. PROŠPECT 8742
Mes iškraustonąe modernu budu 

Pardavinėjame tiktai geriausios ko- 
. kybės anglis.

—r

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Ntib 1 Diėhos

Turtai ifcl - 4 -

Atsargos fondas virš
Dabdr Mokame UŽ i?A- 
dėtus Pinigus. DiiodAtti Pdško-

Idš Ant Namų 1 iki 20 mt.
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Dife^b bc.ii'circyį. Vfeilaš rHėą.’- 
sta/ įšradiiiiU’š uffiįu'j' 
jaUKkiiiijj' 6 kitas: fSt yie 
ia§ $r kitas įk^jjlitl'd

“■jiVVMįS kn Įjao.ij) vrrj
nugalvos ką nors naujo zrrom 
jos gyveninio ndŠtai palengvin
ti, tai tuoj mihlirhis pasikeis 
ir pabūklą išradę jį bendrai 
patentuos šioj šalyj ir užs e- 
nyj. Firma gjzvlios per 17 Ine
tą ir po to laiko abu j almi iš
radėjai pasidalins jeigu ne mi- 
loininiu lobiu, tai bent sma
gumu, kurį jiems kooperatyvis 
išrad mų gaminimas suteiks.

Vieną išradimą Jau Turi
Jie jau turi padarę pradžią. 

Išrado kabiklį, su kurio pagal
ba galima p'atogiai nešti dide
lius pusgalionines ar ^alionines 
bonkas.

Abu jaunuoliai yra nariai 
Chartered Institute of Amcri-

* L s ’ tcan Ibvent'ors ir pavieniai jau 
turi kelis kitus išlydimus už- 
rbkordavę.

Albertas yra baigęs Tilden

Duodam Paskolas ant 
Pirmų Morgičių

Chicagoj ir Apielinkėsc, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui naiijų namų

ti
M
M

U 
N 
K IįFederal Savings

ISfAND LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

Rd. Chicago, III.
Ben. J. Kazanaiiskas, Secrėtary

2202 W. Cermak
Telephone Canal 8887

RAŠTINĖS VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v.
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Serėdoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

LOAN ASSOCIATION oFCiitcago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED RY U. Š. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY
■ j . INSURED, , - . - x

4192 Archer avėnuė
TeJ. VlRginia H41...........................................

«

KAM LAUKTI?
įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINAna 534-50
Dirbame puikias dantines pleitas jau 18 metų. Ateikite patfiatyti 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša-į tikruosius ir na
tūraliau dtrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Uwndale Deniai Laboratories
HE.INA BROS.

3945 tV. 26th St.r, 1724 Sb. AšHlancl Atb.
tėl. tąwn<Iale 2906-0 . Tel. Moproę 9251

Atdara kasdien 9

ta u py-

škubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

Stiftley Mitchell Co.
Expertai Beer Coil Valytojai. 
6059 SO, WASHTfcNAW AVĖ.

Tel. Hemldck 7467
CHICAGO.

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

, Sveikatos klinikas
&“s........ *13.50

... *50.00
RAUDONGYSLIŲ C OE
Išėmimas* ir Ligon. £U«UU
REUMATIZMAS C į fifi
Greita Pagelba ...... C.UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekžapiinacija <4 A A
ir vaistai ................. * I.UU
dougLas park hospital
1900 S. Kedžie Avė. Chicago • • e w

oi

UR
NAUJlfctfOŠ ..
1739 So .Halsted St.,

$30.00 numa
žintos kainos 
ant ndujdusių 
Maytag ii* ki-

. RAlNA 15 CENTŲ 
f ik ką gavome naują madų 
n^gį; kurią galite, gauti pas 

ihuš. Siąškilt savo dtdėrilis:
t * <. •• • - ....

Šimtai Kitų Panašių Bargenų — Lfengvi Išmokėjimai
Didelė Nuolaida Už Senus Baldus.

štŠ PASIULiJlMAŠ GERAS TIK VlENĄ SAVAITĘ

Peoples Furniture Co. Krautuvės
JULY CLEARANCE IR INVENTORIAUS IMIMO DIDIS

Išpardavimas
Didžiausias Pasirinkittiaš! r^epaly^irtafni Pargena!! Lengvos Są- 

iygOš! DdvahOš Sii RiekVienti Pirkiniui

arens
RYTINĖ RADIO

valąNPa
stoties

nuo 8:30 v. rytu 
iki M-15 vai. ryto

Isk•rs,t vėliausius žinias 
muzikė ir kittts įdomiu* 

iirnncšhnus

9:0t) vakaro.

Norėdami Geriausios ANGLIES Visuomet Kreipkitės į

WESTERN COAL & SUPPLY CO;

J. MOSC1PAN. Prez.
A I W

mašinų

M

4916 So. Western Avė. Tel. Prospect 3400
Patarimai Dykai

Apsivedėt, Tai 
Dabar Vargkit!

Dr. Don C. AfcCbwah yra 70 
metų amžiaus, ir gyvena ad. 
5932 Kenwbod aveniie. Jo žmo
na Hallie yra 49 metų amžiaus. 

| ApšivectČ (lar neseniai. Tik 22 
dienoms praėjus vedybinė lai
mė išgaravo iš McCowan’ų na
mų, žmona savo vyrą kelis kar
tus gerai „apdaužė; j s ją porą 
khrtų F ąteŠtavo, na, ir galiau 
abu atšldlibe diVoi^so teisiiiė.

Teišėjai Donąld Mckinlay ap
skričio teisme išklausė ir vyro 
ir žmonos skundus, supykęs 
trenkė stalan, ir atkirto: “Esa
te suaugę; rieVa protingi žmo
nės. Turėjote žinoti, kad iš jū
sų vedybų gero nebus. Bet jei
gu apsivedėte, tai dabar gyven
kite kai’tu! L)‘ivdršb nebus!”

$80.00 2-jų daliiį naujos $90.00 riešuto medžio 3-jų $45.00 chroniium 5-kių
mados, Parlor Setai dalių Miegamųjų Kamba- dalių Breakfast Setai

$44.50
/ ! 1

rių setai
$54.50 522.95

$55.00 parceliuoti pilnos 
mierbs Gesinidi Pečiai

$29.95

$40.00 naujos Underwood 
Pbrtablc rašomos mašinėlės

527.95

$15.00 vertės Springsiniai 
Matracai tik po

$7;95
$5.00 9x12 pėdų $5.00 gražios liaujos mados

Gražios Klijbnkes plieninės lovos 1941 ^Zenith Radios
*2;97 *3.^9 $12.95

4179-83 Archer Avende 
PRIE RICHMOND GATVĖS

Vedėjai ir Pardavėjai:M. T. Kezes, Broliai Krukai. 
K. Lesnikas ir kili visiems maloniai patarnaus.

$30 iki 
numažintos 
kainos ant 

1940 niados 
geriausių Re-

Paklausykite Peoples radio programp 7-tą vai; vėk:, antradienį, 
iš stoties WGES, 1360 kilocycles.

Vardas
.Adresas

Miestas

Valstija'
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MES t
FINANSUOJAME |

WPA >
ŽEMIAUSI JMOKEJIMAI <
RAŠYTOS GARANTIJOS >

10 Dienų Važinėti.
’38 LaSalle 4 dr. tr. sd. $495 
’38 Chevrolet Sedan .......  $365
’37 Ford Sedan ................ $235
’37 Chevrolet Sedan .... $295 
’37 Packard 6 Sedan .... $365 
’37 Chrysler Royal Sėd. $345 
’36 Oldsmobile Trk. Sėd. $285 
’35 Chevrolet MS Sėd..... $195
’32 Chrysler Sedan ........ $55
*38 Ford 5 pas. sedan $325 
’34 Ford Sedan ............... $95
’36 Ford tr. Sedan ........ $195
’35 Plymouth Sedan ..... $195
’35 Ford DeLuxe Sedan $125 
*34 Plymouth DeL. Sėd. $125 
’34 Graham “6” Sedan .... $95 
*34 Studebaker “6” sėd. $65 
’33 Plymouth DeLuxe Sd. $95 
'31 Buick DeLiixe Sėd.......$45
’30 Ford Coupe ................ $35
'31 Oldsmobile Sedan .... $35

fUNIVERSALl 
C AUTOMOBILE SALES f 

f 2919 W. MĄDISON > 
B CHICAGO ILL. K

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPV 

-nrt MfDVVlFE 
6630 S. Western av 

Telefonas: 
<”^MT,OCK 0252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį— į Sand 
Dunes. Central av. 
Beverlv S h o r e s, 
Tnd. Tel. Michigan 
City 2799-R3.

TAVERNŲ SAVININKŲ ŽINIAI 

įstatymai reikalauja, kad visi pre- 
kvbininkai vestų knygas. Aš spe- 
c:alizuojuos gėrimų prekybos są
skaityba ir žinau tos prekybos įei- 
gas ir išeigas. Labai gerai esu su- 
U pažinęs su naujausiais gėrimų į- 
statymais. Darau visus mokesčių 
raportus ir vedu knygas labai ne
brangiai.
Apsaugokite save, samdydami pati
kimą sąskaitininką. Box 2378, 1739 
So. Halsted St.

AUDITORIUM
RESTAURANT

0 3) So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSK1 Sav.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukiu Tel. VICTORY 0066

° FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hpllvwood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

MakeYour Truss Hea* Your

RUPTURE
Consult Only a Speciali*! Doc!or

PASIGYDYK IT E G AT. V 
GALE 1OO % PRI

TAIKINTU PARAISČIŲ

Buk Saugiai—Beabejonfa 
—Leiak laisniuotam spe
cialistui ekzamlnuoti dy
kai, Patirkite kaip 100% 
pritaikinta* paraiStis 
srvdo tuos atsitikimus 
BE OPERACIJOS, 
užkirta, be peilio 
iymo sistema, stato 
jus audinius kaip 
teris perlus.

BE DARBO LAIKO 
9TIES Šimtai iSirydyti Že
ma Kaina. Kodėl ne Jų*? 
Nauji paraiSČiai garantuoti 
100% pritaikimo už vos 
tik $5.00. Specialfi kredito 
pasiūla užmlestl&kiams.
AU.*ara: 11 v. ryto - iki 8 
'vai. vak. Scpt. Iki 2 v. p. p.

Diena Iš Dienos
Svečiai Iš
Philadelphia, Pa.

šiomis dienomis “Nau'ieno
se” lankėsi svečiai iš Philade - 
phijos, Penna., p. ir p-a George 
Pavilioniai, gyveną ten adre 
su 3346 Aldmond Street. Jie 
buvo čia atvykę g minos ap 
.ankyti ir pamatyti kaip gyvo 
na tos garsios Chicagos lietu
viai. X.

Gimimai
Chicagoj

ADOMAITIS, Marie A., 1107 
3. Mozart Street, gimė birž 
16, tėvai: Theodore, Marie.

ZILLECKIS, Howard P., 9218 
South Dauphin Avė., gimė birž. 
20, tėvai: Domin’ck, Ileien.

BUSH, Patricia, 951 W. 34 th 
Place, gimė birž. 21, tėvai 
Peter, Helen.

Apsivedė Lileikiutė — 
Inž. Bačkis

Eleanor Lileikis ir Peter Bač
kis iš Grand Rapids, Mieli., iš
kilmingai apsivedė birželio 22 
d. šv. Kryžiaus parap. bažny
čioje, 4:30 vai. po pietų.

Vestuvių vakarienė įvyko 
Ilainlin Club Hali. Da’yvavo 
virš 200 žmonių.

Jaunieji išvažiavo į Yellovv- 
stone Parką ir California “lio- 
ney nioon” praleisti.,

Frank Lileikis, jaunosios 
brolis, ir George Ludwig buvo 
toastmasteriai vakarienėj.’

Eleanor yra duktė Pranciš
kaus ir Mar jonos Lihikių 
5532 S. Albany. Tai seni Chi 
cagos gyventojai. Jos brolis už
laiko “Nation Wide Grosernę 
18 apylinkėj. ‘Eleanor gana 
daug dalyvauja tarp lietuvių ir 
buvo narė “Pirmyn” choro.

phine Kasąkuskas, 19
Jossph Tarville, 25, su Sollie 

Bingham, 20
....Ludvvig Kazas, 55, su Suzan- 
na Sharoski, 66

Joseph Niemieck, 23, su He
len Gokn, 26 1

Edwin Schulte, 29,. su Hen- 
rietta KolveLage, 25 ,

teikalauja
Perskirti

Rulh Trost nuo John Troit

Gavo
Perskiras ’

Grayce Walski nuo Jchr.
Walski

James Makrls nao Bessie 
Makris

Madelino Reda nuo John Re
da

Liberty Grove 
Moonlight Piknikas

Šį vakarą, liepos 6 dieną įvyk
sta šaunus naktinis pikn kas. 
Bengia savininkai Liberty Gro
ve: John Pilkis ir Dėdė Miliau
skas. Taigi kas myli smagiai 
aiką praleisti, pasilinksminti, 
pasišokti, prie šaunios muzikos, 
užprašo visus atsilankyti į šį 
pikniką. Taipgi turėsim šiltų, 
kanių užkandžių ir kitokių pa- 
istipr.nimų. Tad lauksim sve

čių iš visos Chicagos ir apielin- 
kės. (Sp.)

Rado Moterišką
Paltą Piknike

Teisybės Mylėtojų Draugys- 
"s Piknike sekmadieni, Eirže- 
>0 30; Mikniaus Dąrž?, buvo 
astas moteriškas paltas. Savi
ninkė yra prašoma atsi mti 
landasi pas A. Kaulakis, 3251 
L Halsted St., telefonas Victory 
1233/ (Sp.)

Sėkmingai Auganti 
Finansinė (staiga

Charles A. Zundalek, 
President

Home Federal Savings ahd 
Loan Association, 18lh St. ir 
Ashland Avė., įsikūrė 1886 me
tais. Ir nuo to laiko visuomet 
buvo biznyje. Per visą tą laiką, 
be pertraukų, niokojo nemažiau 
kaip 31/2% už taupomus p in
gus.

Tapo nariu Federal Hune 
Loan Bank 1932 metais.
.Visi taupomi pinigai kožno 

asmens yra apdrausti iki $500) 
per F.S.L.I.C. Ta įstaiga prigu
li prie valdžios nuo 1931 metų, 
eertifikato No. 64.

Štai kaip ši įstaiga augo: 
June 30, 1883 ....... $' 1,000.00
June 30, 1936 ......  1,569,331.98
June 30, 1937  ...... 2,712,416.75
June 30, 1938 ...... 1,017,3.79 51
Dec. 31, 1939  ...... 6,(‘35,757.96
•une 30, 1940 8,015,299.20

Home Fe:ieral Savings and 
Loan Association skelbimas tel
pa šiandien “Naujienose”.

Peter Bačk Į>, jaunasis, yra 
iimus Marijonos ir Petro Bač- 
kių, Cedar Bapids, Iowa. Jisai 

Iowa State University 
City) ir tini inžinie 
laipsnį. Dabar d rba 
Rapidse ir jaunieji te-,

(’owa
iaus

J ra n d
įai apsigyvens. —Drg.

Šokė’a Valerie Šliažas 
^švykšta Į Detroitą

Valerie šliažas, ba’etktė i 
•krobatū padare sutartį su ar- 
istų grupe ir dabar vyksta • 
)etroit, Mich., kur ji ten įvai 
• uose teatruose šoks. Ji yr.r 
abai gera lietuvaitė, tat ji ii

Detroitą nuvykusi mano pa- 
laryti kantaktą su lietuvių jau
nuoliais ir juc.s padrąsinti prie 
ietuviško veikimo. Jos tėvel ai 
Juozas ir Vincenta Šliažai ir 
iš linkim jai pasisekimo.

— Vaivorus.
7243 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

Veda Powell 
sveiksta

suoki-

Ta 
ity- 

nau- 
ols-

RUPTURE & TRUSS SERVICE
O R PETIR HCHYMAN OueM..

11869 N. Oamen Av.. Chicago
2d Floor Arm. 9200 

Intrencv Throuųh Corncr
20 V6ARS- EXP8R. OFFICE SPECIAtISTS

Šokėja Veda Powell iš ligo- 
linės sugrįžo namo, 172'3 • W. 
•3rd Place ir dabar jau pra
dėjo pasveikt-. Ji dabar jau ir 
'ei galvoja apie savo karjerą 
r kaip tik visiškai pasveiks, 
j vėl grįš prie savo artistų 
Trupės ir su jais kartu toliau 
larbuosis. Pirm išvykstant ji 
•ląr dalyvaus Jonistų Ordeno 
p knike, kurs įvyks Liepos 21- 
ną, Sudento darže, 6600 West 
lllth St., Worlh, III. Jos tė
veliai yra Alex ir Frances Bud- 
reckiai. , — Vaivoras.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Vincent Kasulaitis, 23, su

Theresa Dekreon, 25
Eugene Zienty, 31, su Chris 

tinę Galas, 29
John Zart, 40, su EI zabeth

H ui ton, 30
Kari Mewing, 29, su Blanche

Endrikaitis, 29 #
Milton Kopecky, 26, su

i®

SNVINGS

UOS! nMrSAVtR

Per 54 metus Home Federal Savings and Loan Associa
tion tarnavo d-esėtkams tūkstančių taupių kostumerių. Ji 
matė kilimą ir puolimą tautų—mažų miestelių išaugimą 
į didelius miestus—-panikas ir geroves. Bet per visą tą 
laiką, gerais ir blogais laikais, ši įstaiga visuomet mokė
jo 314% už taupomus .pinigus.

Mes kviečiame jus prisidėti prie musų 8.590 taupytojų, 
kurie naudojasi musų įstaigos patogumais—kur jus ga
lite taupyti saugiai—kur jūsų tauoomi pinigai yra ap
drausti iki $5,000 .per F. S. L.. I. C., agentūra Jungtinių 
Valstijų valdžios.

RADI C

įsigykite

1941
Naują Radiją

Per Budriki) Milžinišką 
' J U L Y

Išpardavimą
Rakandų ir Radijų 

Didele Nuolaida Vž Jūsų
• Seną Radiją

Lenervi Išmokėjimai

Pradėkit taupyti šiandien. Atsilankykit, o jei patogiau, 
taupykit per laiškus'—pašto ženklo nereikia lypyti. Pri
siųsiu) literatūros. Rašykit arba telefonuokit.

Resources Over $8,000,000

1886
HOME FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
18th St. at Ashland Avc. - Phone Monroe 8100

O • '

arrenlfy on Sauingi

Zenith Radijo ir Phonograph 
Kombinacija- Pati automatiš

kai maino rekordus 
S585 — Kaina

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
T

Atdaras
APZIUREJIMUI
ŠTAI YRA PUIKUS NAUJAS NAMAS SU TOKIOMIS 
ĮPLAUKOMIS, KOKIŲ NEGALITE RASTI NIEKUR 

KITUR CHICAGOJ. ŠIS NAMAS RANDASI
7239 SOUTH CALIFORNIA AVENUE, 

tik vienas blokas nuo puikaus Marquette Parko.

ŠIS NAMAS TURI 5 IR 4 KAMBARIUS, KARŠTU VANDENIU 
ŠILDOMUS IR VISĄ ĮRENGIMĄ VĖLIAUSIOS MADOS. KAINA 
TIK $1,500.00.
TIK PAGALVOKIT: JUS GALITE GYVENTI PUIKIAME NAUJA
ME NAME, KAIP JUS SVAJOJOTE, O RENDA UŽ VIENA FLATA . 
IŠMOKĖS UŽ JŪSŲ NAMA- 
BŪTINAI ATSILANKYKIT... JUS NUSISTEBĖSITE SUŽINO
JĘ, KAIP LENGVA MANO BUDŲ ĮSIGYTI SAU NAMA.

MUSŲ OFISAS YRA ATIDARYTAS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS VISA DIENA- 
Jei j'ųs turite savo lotą, arba norėtumėt turėti kitokioj kolonijoj, daleiskite man suteikti 
jums apskaitliavimą. '

JOHN PAKEL
GENERAL BUILDING CONTRACTOR

6816 SOUTH WESTERN AVENUE PHONE GROVEHILL 0306

$129.95
Nuolaida $40.00 ir 12 gražių 

rekordų dykai

Naujas Panešamas Radijo 
groja be prijungimo kada iš
siveži į laukus bet namuose 

galima prijungti prie 
elektros

Tiktai ZENITH TURI 
RADIORGAN

Jos.F.Budrik
Furniture House

3409-11 So. Halsted St.
SUDRIK ANNEX

3417-21 S. Halsted St.
Del Gero Radio Sutaisvnio 

Pašaukite
YARDS 3088

Žymus Budriko Radijo Programai 
leidžiami iš WCFL 970 k. Nedė
lios vakare 9 valandą
WAAF, 920 k. International Pot. 
pourri, 5:30 nedėliomis
WHFC, 1420 k. ketvirtadieniais, 
7 valandą vakare

Taisykite Savo 
Nfunns Pakol 
VJęlzfięi Ifrųrfa

i Jeigu neturi pinigų* kreip 
kis j Naujienų spulką.— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.
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“Nešventinta”
Žemė ir Kitkas
Iš SLA Seimo
^Parengimai. — M. Jurgelionie- 

nės pagerbimas. — Tie už
metimai.

SL*A sehhui įS'raejus, štai iV 
mano žoflis apie visokius uztaie- 
timus laikraščiuose ir per radi
jo prieš šeinio reiigirtią did
miestyje. Tas visas triukšmas, 
ta neapykanta nuėjo niekais. 
Šeiminiai parengimai nusisekė, 
koncerte buvo pilnutėlė audito
rija žmonių, daug biznio teko 
J. Račiūnui ir kitiems Bridge- 
porto biznieriams.

Bankietas puikesnis negalėjo 
būti, didelis skaičius delegatų, 
nemažai ir svečių iš Cicero — 
riet du stalai. Sudarė linksmų 
kompanijų A. G. Miliauckas, P. 
B. Palulis, P. P. Barčauskai ir 
duktė, V. Ascila, prezidentas 
SLA 301 kuopos.

Paskutiniam parengimui pik
nikui iš kelių atvejų delegatai 
buvo prašomi registruotis ku
rie nori važiuoti busu, kad su
žinoti skaičių, bet kai reikėjo 
važiuoti, tai rodosi daug dau-

Šo.
III.

giaus ir didelė dalis turėjo likti 
ir pyko. Tai jų pačių kaltė — 
galėjo būti net keli busai, jei
gu butų Sutarta.

Kapinėse
Piknikant važiuojant sustota 

prie Dariaus-Girėno paminklb 
ir Lietuvių Tautiškose Kapinė
se. čia įvyko truiripas progra
mas prie Marijos Jurgelioniė- 
nus kapo. VatfoVa rijant M. Kė- 
mesfenei, sridetds gražus vaini
kas.

Programą Vedė p. N. Grigie
nė. Tai buvo liūdnas momen
tas, ir beveik visiems riedėjo 
Ašaros prisiminus tragišką žu
vimą visų mylimos ir daug dir
busios moters. Kapinių prižiū
rėtojai labai gražiai svečius pri
ėmė ir padovanojo po gražia 
knygą, Kapų Istoriją. Keista, 
kad radosi keli, kurie nelipo iš 
buso. Sako, “nešventinta že
mė”, ar tam panriŠiai.

Piknikas
Pasiekus pikniką, visus su

vienodino aikis ir troškulis. Jį 
nuraminus, pradėta dainuoti, 
Šokti ir žaidimų žiūrėti. Minkš
tą bolę lošė Raudonos Rožčš 
Kliubo jaunuoliai su laidotuvių 
direktoriaus Ridiko komanda. 
Hožiečiai laimėjo ir tuo laimė
jimu visi bendrai pasidalino. 
Taip ir Veikia geriems spor
tams.

Akrobatiškas programas
Jau prie tamsos p-ia Dątugiri 

ir P. Andrejevas suruošė kele
tą numerių. 2 mergaitės ir 2 
berniukai šauniai parodė savo 
miklumą, taipgi neapsieita ir 
be paties mokytojo Andrejevo, 
o jisai mikliai šoka. Po to viso 
visi linksminosi geroj nuotai
koj iki nakties tamsos. Visi pa
rengimai buvo sėkmingi, taip 
pat ir šeimas. —Delegatas D.

BUSINESS CHANCES 
Biznio ProgosBudriko RadidValanda

Budrikė sekiriridienioBudrikd sekmAdiėnio ĖAaio 
ProgrAriias iš Slotiės W.č.F.Lų 
970 f<il. sekmadienio vakare, 
devintą

Esabe širdingai kViričiarii pA- 
siklauSyti didžiulės WuiLiko 
Radio Orkestro^ Iš i5 irištrd- 
mentų grojari’t IfeliiVTškriš šo
kius, gerų dAirilriihk'ų dAihuri- 
jant, Su d'rkėš’tfds pi* laViVriu, ir 
Makalų DraihbS.’

Frograriias leidŽiAriiAs fe’ridrl- 
ko Rakandu h* BAclib KVAli- 
tuves, 3469-21 S. ibtistėd Št. 
iš A mbrirčari FrirnituVn Malt 
Buildih'gO, 666 LAke ŠlYorė 
Drive Virio 26-t'O aukš't?, kur 
dabar eina dviejų savaičių ra
kandų paroda.

Visuomenė 
pamatyti 
programai, 
lietuviams.

5 Milionus Dolerių
■ v

Išdavė rili torių 
priškoloriiiš

SUUODĘS AND INŠTfeuCTIONS 
_____ Mokyklos ir Pamokos

INSTITUCIJA ANGLŲ KALBOS, 
fiziologijoš ir istorijos. Dr. STUTZ, 
Rdom 409, Superior 4980.

yra kviečiama 
kaip yra le džiami 

Įžanga nemokama

— (Piriri'ešejaš.

STELLA CUSTER, 
po tėvais Baristoitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 5 d., 1:30 vai. ryto, 
1940 m., šūlaukūs 23 m. amž., 
girpus Clearing, III. ,

Paliko dideliame nuliudime 
Vyrą Harry, sūnų Richard, 4 
metų; dukterį Marion, 2 me
tų; motiną Viktoriją, po tė- 
Vais Kunčaitę; tėvą Joną, du 
brolius: James ir Joną; seserį 
Heleną, švogerį Robert Pucei; 
2 švogerkas: Oną ir Helėną 
ir daug kitų giminių ir pažįs
tamų. ...

Kūnas pašarvotas 6110 
Massa'soit Avė., Clearing,

Laidotuvės įvyks antradie
nį, liepos 9 d., 9:00 vai. ryto, 
iš namų į šv. Symphorosa 
parap^ bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Stellos Cušter gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą, ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Vyraš, Dukterys, MotinA, Tė

vas ir 'Giminės.
Laid. Direjkt.. John *F. Eu- 

deikis, Tel. YARDS 1741.

AUGUSTAS KMILIAUSKAS
Persiskyrė su .šiuo pasauliu 

liepos 4 d., .11:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 65 m. dmž., 
gimęs Lietuvoje, Šiaulių aps-

. krity, Kurtavėnų .parap. j A- 
merikoj išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Zofiją, po tė
vais Jokuboniutę, 3 sūnūs, ■ 
Stanisloyą,, jo moterį Berpice, 
Leoną ir, Augustą, 2 dukteris 
Jeėn ir Agnės. Pusbrolį Anta
ną Chmiliauską ir jo Šeimyną 
ir daūg kitų giminių ir drau- 

, gir Lietuvoje brolius ir seseris
Priklausė prie Keistučio 

Pašalpos Klubo.
, Kūnas pašarvotas kopi., 1 

3314 W. Armitage Avė., namų 
tel Capitol 4982. Laidotuvės 
įvyks,. pirmadienį, liepos 8 
d., 1:00 vąl. .popiet. Iš koply
čios bus nulydėtas į Lietuvių > 
Tąu'tiškas kapines.
, Visi a. a. Augusto Kmiliau- i 

ško giminės, draugai ir pfažįs- i 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse įr i 
suteikti jam ppskutinį patar- i 
navimą ir atsisveikinimą.
' Nuliūdę liekame:

• Žmoiia, Sjunai, Duktėryš ir i 
Giminės.

Laid. Direkt. J.. Liulevlčiūs, 
Tel. La'fa'yette 3572.

Iš kabareto — 
Pas Vagilius

Prarado $20,650
Du turtingi chicagiečiai Har

ry D. Crooks ir Daniel F. Mc- 
Mahon su žmonomis buvo gar
siam Bon-Air Country kliubo 
kabarete. Vakar anksti rytų 
jiems važiuojant namo auto
mobiliu, kelyj juos sustabdė 
trys ginkluoti piktadariai, ma
tomai, jau painformuoti apie 
jų finansinį stovį ir auksinius 
daiktus, kuriais abiejų žmonos 
buvo pasipuošę.

Piktadariai nuo savo aukų 
susirinko $20,650 pinigais, žie
dais, deimantais ir laikrodė
liais.

Crooks gyvena a d. 4950 Clii- 
cago Beąch Drive ir yra 
Crooks Terminai Warehousė 
b-vės viršininkas, o McMahori 
yra skelbimų Vedėjas dienraš- 
'či’di “Tribllrie”. GyVena adr. 
3240 Lake Shorc Drive.

Progrėsš BėhdrėVes 
Programas

Primintina radio- klausyto
jams užsistatyti savo radio ry
toj, sekmadienį, 11:3’0 valan
dų prieš piet, ir pasiklausyti 
gražaus, įdomaus radio progra- 
mo, kurį nuolatiniai, kas sek
madienį leidžia Progrę'Sš Fur- 
niture Company, 3224 South 
Haisted Stre‘et.

šių programų išpildyme Vi-, 
suomet dalyvauja geri talėritrii. 
Taip ir rytoj girdėsite gražių 
dainų, smagios muzikos ir Vi
sokių įVairenybių. Iš biznio Sri
ties bris naudinga išgirsti apie 
Progreris Krriutlivės didį ir ne
paprastą July Clerirance ir In- 
ventory ėmimo i’š'parda'virrią, 
kame nepaprastai yra kai’noš 
sumažintos visokioms namų 
reikmenoms. Malonėkite pasi
klausyti. Rep. A. Z.

Lietuvė Pasimirė 
Atvažiavus Chicagon 
Sūnaus Aplankyti .1

11Fl M Gėlės Mylintiems 
11 M K A Vestuvėms, Ban- II IIIlMkietamS, Laiflotū- 

’ Vėms, Papuoši- 
tŽfeLlNiNKAS 
4180 Archer AveiiUė

Phone LAFAYETTE 5^00

i 1 r r- 1ui A Siunčiam Gėles I llVF TelegraAiu į 
L U V L1111 V Visas Pasaulio

Dalis
KVIETKlNlNKAS

Gėlės Vestuvėms, Banktetaihš
. . Ir Pagrabams

3316 So, Haisted Street
Tel. YARDS 7308

1111 >

A. + A.
AfcTOšfe VištAr^ienė 

Apo tėvais Šifnk&itė) 
GyVferib Biickner, UI. t

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 4 d., 1:00 v. ryto, 1940 
m., Sulaukus 53 m. ąmž., gi
mus Kvėdarnos parap., Tau- 
•rageš ąpjskr., Amerikoj išgy
veno 32 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą / Petrą, 2 sūnūs Petrą, 
marčią Julją, ir Viktorą, mar
čią Ednė; 2 anukuš, 2 brolius, 
Petrą ir Juozapą ir jų šeimy
nas; švogerį Juozapą Meškinį 
ir kitas gimines. Lietuvoje — 
šėserį Marijoną ir jd's šeimą.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kopi., 3354 So. Haisted 
St. Laidotuvės įvyks pirmad.,. 
liepos 8 d., 8:00 vaL ryto iš 
kopi., į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
$ielą, o iš ten buš nulydėtai 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antosės V ištart ie- 
nės giminės, draugai ar pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Vyras, faunai, Marčios Bro

liai, švogeris ar Giminės. 
Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

Gavc širdies Ataką
BRIDGEĖORT. — švenčiu

f v

p*roga Chicagon v.zilrii atvažia
vo lietuvė iš Buckner, III., Ari- 
tosė Vištartienė. Atvrižirivo ji 
su savo vyru, bet Bucknerin 
grįš tik jis vienas, nes p. Viš
tartienė netikėtai Čhicagoj ra
do amžiną poilsį.

Besisvečiuodama, pas sayo 
knkšto motiną p. Vištartienė 
liepos 4 d., staigiai gAVo šir
dies ataką ir netrukus po to 
pasimirė. Ji mirė adresu 3131 
S. Normai avenue, kur krikšto 
motina, p. Ehlberg’ienė, gyve
na.

* i f . t %

Velionės svarbiausias Vizito 
liksiąs buvo Aplankyti du sū
nūs, kurie 
ria. Vienas 
tartas Jr., 
bulvaras, o 
Vi Startas.

Velionė ir jos vyras, Petras 
Vištartas buvo Seni naujiėnie- 
čiai ir Bučkneryj gyveno Apie 
25 ‘metus laiko.

KunaS yra pašarvotas P. J. 
Rid ko koplyčioj, 3354/ South 
Haisted Street, iš kur velione 
bris palaidota pirmadienio, lie
pos 8 d., rytą.

čia Chicagdj’ gavė
jų yra Letraš ViŽ- 
adr. 2827 NVafrcn 
antras — Viktoras

Piratai 
Čhicagoj!

Rėal 
Kirtley, 
pranešė 
įsibrovė į jo 33 pėdų kabininį 
laivą, pastatytą prie 14-tos 
gatvės, ir pasivogė 13 kvortų 
degtinės, tris paklrides, radid 
gramofoną ir laikrodį.

Piratai veikia Čhicagoj!

Laikš rilio laiko jus matote 
“Naujienose” Aįirašyiriuš aĮlie 
įvairius biznius. Vieni bizniai 
yVri inažešhi, Liti didešrii. Viri- 
tek STANDARD FEDJ’.RAL 
saviA’gs ted LidAN As'so- 
t.jA'rfON ofe 'C»TCAG(>, 1192 
ARėteb AVe., yri didžtausias iŠ 
Visti liet'nviii liizniij. Tūrtaš 
šfėš tiriaii^irieš įstaigos dabai* 
jaiii, yra $5,4.^6,600, o atsargios 
AYirite Hridaki ^$366,600.

ŠtriiidArd FčderKl SaVirigš & 
LriAri Ais'soclątioh of Criicago 
per ririftl<rithii'uš šešiš niėriešius, 
reiškia, nuo naujų metų, išda
vė paskolomis namams virš 
iriilioną dolerių. Ir mano, kad 
per ateinančius šešis mėnesius 
.šduos dar daugiau. Atrodo, 
kad namų kainos dar labiau 
pakils, o namų statyba dabar 
yta brangesnė, negu buvo 1927 
metaik.

Tukstarič ai dalininkę
Nuo. liepok pirmos dieiicš vi

sos firiailMiIėš įstaigos priren
gia šĄVri firiarisinius raportus. 
Stahrialrd Fiederal Šavirigs and 
L oa n Afckricratiori o f Chicago 
darbininkai dirba atsiraitoję 
rarikriVeš, škiibina, kad $ri- 
iriiTgus tripoFtą. Ir yra ’kaš 
dirbti. Juk 'čia yra tUkstariČiai 
dalihirikri. Visų knygelės r'ėikia 
pėrižiuileti, iiuČekiuoti, kad Viš- 
kdš butų teiširigai užrašyta, ijel 
Vi'erip čelito klaidingai užrašy
to, ėažriai reikia ilgai padirbė
ti, kol suraiYdi,klaidą., O milio- 
nua ‘dolerių kbl suvedi, tai irna 
laiko.

Prezidentas Justinas Mackię- 
wich budriai seka visą šį iriil-

PERSONAL
______Asmenų Ieško 

PAIEšKAU KAZIMIERO žemai
čio, pirmiaus gyveno Worcester, 
Mąss. Norėčiau susieiti. Atsišaukite 
laišku J739 So. Haisted St., Box 
2381, Chicago, 111.

PARDAVIMUI KEPYKLOS rau
tas po krautuvės— daug metų iš
dirbtas. 11932 So. Haisted. Liberty 
Bakery.

ŠiTUATjtok i^A&ted 
ieško Darbe

BIZNIERIŲ ATIDAI! Pardavi
mui tavernas, arba rendon. Mainy
ti, bizniavus kampinis mūrinis na
mas prie daugelio dirbtuvių, gerai 
biznis išdirbtas per dvidešimt metų 
galite užimti nuo liepos 1, 1940.— 
856 W. 122nd St., Chicago, III. Savi
ninkas gyvena , 1443 Wentworth 
Avė. Chicago Heights, III. Tel. 
Chgo Hghts 3286.

REAt estate.^or sale 
N amai-žemėPar davimui

PARDAVIMUI, 2823 N. LAKE- 
WOOD Avė., 7 kmb. cottage, karštu 
vandeniu Šildoma, air condition, 
garažas; kaina $3000. Išmokėjimais. 
Atdara nedėlioj, nuo 1 iki 5 po 
pietų.

PARSIDUODA KAMPINIS muro 
namas, 4 po 4 kambarius, 5100 S. 
Lqwe Avė. Kam reikalinga pinigų 
ant pirmo morgičiaus, galite gauti 
nuo $500d iki $8000. ant 5%. Tel. 
CANAL 1737.

estatiriinkaš William 
642 Erist 51s't st'reet; 

policijai, kad kas tai

IEŠKAU DARBO dečdrating and 
painting darbą garantuoju. Atsišau
kite telefonu Boulėvard 4552, Sam 
Antanavich.

Linkiu širii, lietuvių finansi
nei fstuigdi dar labiau augti ir 
plėšti šavo biznį tarpe lietuvių.

i A. Z.
-r
riĮM'•• ... ,

isPORTAS
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Bižhiėtiai Paskelbė 
“Karąb Profėsijo- 
nalams

HELP VVAN^feb^-FEMALE
Darbininkių Reikia______

REIKIA PATYRUSIOS merginos 
namų darbui. Reikės virti. Duoda
mas kambarys ir $12. Tel. Wilmet- 
te 45.

REIKIA PATYRUSIŲ SINGLE 
nęedle operatorių prie plaunamų 
suknelių, ypatingai aukštas darbo 
atlyginimo dydis, mergina gali 
užsidirbti toli daugiau minimumo, 
gera extra kompensacija geroms 
operatorėms.

SMOLĘR BROS., 
2300 Wabansia.

Help v^anTEd-Male-female
Darbininkų-Darbinirikių Reikia
REIKALINGAS, patyręs KRIAU- 

ČIUS vyras arba moteris, patyru
si kriaučių biznyje. Iš toliau atra
šykite. 6103 So. Racine Avė.

HELP VVANTEb—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALAUJU DARBIN I N K O, 
ktirjš galėtų karveš milžti; meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: Bill Akra- 
mas, Rt. 1, Box 87, .Cąnton, Wis.

TAVERNAS RENDON, su Tur
kiškomis vanomis. Gyvenimui km- 
Jariai iš užpakalio (in rear).

STANLEY BARTKUS, 
4625 S. Paulina. YARDS 0183.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, Ice 
Cream, kendžių, cigaretų krautuvė. 
Elektrinis šaldytuvas, 4 kambariai 
gyvenimui. 5307 South Haisted St.

TAVERNAS PARDAVIMUI nau
ji bąrai, moderniškas įrengimas: 
elektrikiniai šaldytuvai, didelio biz
nio distrikte. 1546 E. 67th St. Tel. 
Hyde Park 8664.

TURIU DVI BUČERNES ir gro- 
sernes, vieną noriu parduoti.

858 West 33rd St.

DĖL LIGOS TURIU parduoti 
krautuvę: saldainių, mokyklos reik
menų, notions. Randasi šalia Šv. 
Antano bažnyčios, Ciceroj. Yra ir 
gyvenimui kambariai.

1446 So. 50th Avė.

REIKALINGI UNIJISTAI kar- 
penteriai prie namų budavojimo ir 
Senų taisymo. .Atsišaukite Tel. 
Grovehill 0306. 6816 So. Western 
Avenue.

REIKALINGAS GERAS, patyręs 
BARBERYS. 3232 So. Haisted St.

REIKIA DRAIVĖRIO su troku 
kepyklos rautui. Gerai išdirbtas 
•biznis. 11932 So. Haisted St. Li
berty Bakuty.“

PArTNERS yVANTED 
Reikia Partnerių

House. biznį. Vienai sunku apsidir
bti. 8200 So. Kean Avenue. 

• t
............................................................... I II............ . ................ —....................... ........... .. ................ .

FURNISHED ROOM—TO RENT 
v Gyvenimui Kambariai

RENDON FURNIŠIUOTAS kam
barys, garu šildomas yra karštas 
vanduo. Anna Šeter, 731 W. 18th 
St., 3rd fl. A.pt. 10.

ANT RENDOS gražus kambarys 
Marųuette Parke dėl vaikino su 
valgiu ar be valgio, šaukite Hem- 
lock 2865.

FARMS.FOR sale 
_______Ūkiai Pardavimui 
FARMOS ŽEMĖ RANDASI Mont- 

gomėry County, III. Manoma, kad 
šioj žemėj randasi aliejus. Geras 
keųąs nuvažiuoti. Gera stuba ir 
kiti budinkai. Yra mokykla ir baž
nyčia. Pardavimui 138 arba 178 ak
rai. Kaina nebrangi. Savininko ad
resas: Box 394, Wyoming, I1L

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ (5c. 
iki $1) ir gyvenimui kambariai, ga
ru šildomi. Geras biznis. Jei netu
rite patyrimo, išmokinsim. Kairia 
pigi. Rašykit angliškai. Box 2377, 
1739 So. Haisted St.

HHI
ftEAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemį Pardavimui 
ĮSPŪDINGAS PASIŪLYMAS; 

TURI BŪTI PARDUOTAS 
GREITAI 

mūrinis

PARDAVIMUI 5 AKRAI žemes 
su * kambarių namu su coticrete 
ueismemu. Elektra, karšto van- 
uUnš boileris. Juodžemis. Yrą vai
singų medžių. IMaujai apgyventa 
apyunke. kr elkitės subatoj arba 
ntaeiioi. Kitoms po šešių vakaro.

STANjlEY GODAS,
116 Pi. ir Hamlin Avė.

MAŽA FARIvA, RĘIKALINGA 
$200.00 cash, likusius $25.00 mėne
siais, gražus 6 kambarių namas, 
didelis .priemiestis su daug žemės, 
galite auganti vištas, didelis daržas, 
medžiai. Gyvenkite užmiestyj, bet 
naudokitės miesto patogumais, yra 
gasas, elektriką, vanduo ,arti mo
kyklų. Bargenas, rašykite laišką:

1739 So. Haisted St., BoX K 9.

10 AKRŲ, 10 KAMBARIŲ na
mas, $3500, 2f akras ir budinkai, 
$53U0. 120 akrų, gera žemė, budin
kai, $10,000. Lengvais išmokėji
mais. Traukinių patarnavimas. 
Charles Perason, 77 Sheridan St., 
tlgin, III.

10 AKRŲ DIRBAMOS ŽEMĖS, 
25 mylios S. W, nuo Chicagos.
H. S1LVER, 1520 S. Kedzie Avė.

Rockvvell 9706.

; i 
trijų aukštų mūrinis namas, 10 
flatų, po 4 kambarius kiekvienas; 
8 flatai išfornišiuoti: Dvi krautu
vės ir 4 karų garažas; viskas ge
ram padėjime; metinė įpiga $4,- 
500.00. Metinė išlaidą—$1,252.00. 
Savininkas, iš priežasties senatvės, 
paaukoja šį namą tiktai už $8,500. 
Namas randasi netoli didžiausios 
svetainės Stadium. Daugiau žinių 
gausite rašydami Box 670. 1739 S. 
Haisted Street, Chicago, III.

RESORTS—MiSCELLANEOU S 
_______ Kurortai—Bendrai .

VASAROTOJŲ ATYDĄI!
Labai patogi vieta vasarotojams. 

Turim gražids kambarius prie ežero 
ir upės. Netoli miestelio. Geras pri
važiavimas su automobiliu ar trau
kiniu. 62 mylios nuo Chicagos. Ke
lias 83 ir 45. PETER BERNOTAS, 
Box 77, Silver Lake, Wis.

huiLDlNG ftkĄTERlAL 
Stotybai Materioias

5 AKRAI CHICAGOJ. Kampas 
93rd ir Austin Blvd. Su 2 namais. 
Parduos lengvais išmokėjimais ar
ba mainys. Didelis bargenas. Tel. 
STATE 7653.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI . Apskaičiavimas. * 

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

3039 S. Haisted St
CHICAGO, ILL.

i’ra'eitais įrištais biznieriai 
susirėmė Su profėsijonalais gol • 
Iv turnyre^ ir pralaimėjo; tas 
sudarė bižri eriafns pri^ėtinai 
riėjaukią pridčtį, beveik prigie- 
Žą. Tačiau per riielus laiko 
bižrirėriai 'taip priširėn^ė, kad 
b'eVeik gali lygintis Hitleriui, 
kttrs Ferigesi p'ėr 20 metų. At
keršyti profesijorialariis žada 
taip, kad jų plunksnos dulkes.

Šią “stfošnią” kovą (golfo 
turnyrą) rengia Lietuvių Gol- 
fininkų Sąjunga, 10 d. liepos 
(July)’, Big Run
Prasidės 1 vai. punktualiai po 
pietų. Po turnyro bus sureng
tos “zgados” apeigos. Bus “tai
kos pypkės užrukymas”, vaka
rienė su “triperiais” gėr’imriis 
ir išdalinimas dovanų laimėju
siems ir pralaimėjusiems.

RENDON KAMBARYS pusamžiui 
.vyrui, prie mažos, ramios šeimynos. 
Renda .pigi. Randasi netoli 2 gatve- 
karių. Frontas, 2 aukštas. 817 West 
51 Place.

KAMBARYS. ANT RENDOŠ dėl 
vaikino ar merginos su valgio ar 
be valgio, gera transportacija. 
Kreipkitės į krautuvę, 836 W. Cul- 
lerton St., buvus 20 gatvė.

PASIRENDUOJA DIDELIS kam
barys augšte šu visais patogumais, 
tinkamas pavieniems ar vedusiai 
porai. 4432 So. Washtenaw Avė.

RENDON 2 ATSKIRI fornišiuoti 
kambariai prie pavienio vyro. Ga
lima vartoti virtuvę. 181(? So. Hais
ted St. tel. Seeley 7449.

golfo aikštėj.

Apdegė Lietuvio
Namas

T0WN OF LAKE. — Tre- 
čiadienio vakare gaisras sunai
kino dalį namo adresu 4534 
South Paulina ptreet, kuris pri- 
klau.šo lietuviui K. žalnierunui. 
Name gyvena J. Jokūbaitis ir 
še'myna. Nuostoliai vidutinis-, 
ki.

Nartias užsidegė nuo kibirkš
čių iš krūvos degančių išma- 
tų.

PARDAVIMUI COTTAGE ir lo- 
tas, pigiai. 6533 So. Racine Avė. 
Atsišaukite, 7007 So. Racine Avė.

5323 BERTEAN AVĖ. pardavi
mui 6 kambarių rezidencija. Kainą 
pasiulykit patys. Savininkas apleid
žia miestą.

APLEIDŽIU CHICAGA. Parduo
du .puikų namą, vertą $5000 už 
$4,200. IV2 aukšto, medinis namas, 
asbestos-cemento siding, celotex, 
yra stokeris, air conęlitioned, vana, 
lotas 50x133. 3127 North Osceola 
Avenue.

PARSIDUODA 3 FLATIS $6 t 
kambarius ir Storas, ar mainysiu į 
mažesnį namą ar farmą, netoli Chi
cagos. 2727 Wešt 38th PI.

VVHOLESALE frUkNlYtlRE 
Rakąnaaiirjtoišai Pardrivimui
ĮMOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mės 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, Iii. Phorie Republic 8051.

AUTOS-TRUČKS fc’OR ŠALĘ 
AutomobUiai ir’

Iš PRIEŽASTIES, kad apleid
žiu mieštą, parduosiu ar mainysiu 
automobiliaus kreditą, šaukite Oak- 
land, 2540.

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 

POS KLUBO pusmetinis susirinki
mas įvyks liepos 7 d., Hollywood 
svetainėje,' 2417 W. 43rd. St., 12 v. 
dieną. Duoklės bus priimamos nuo
11 vai. iš ryto. Malonėkite atsilan
kyti, nes yra daug svarbių tarimų.

— Helen Chapas, rast.
SUSIRINKIMAS naujo WEST 

PULLMANO LIETUVIŲ MIESTIE
ČIŲ CIVIC KLUBO įvyks nedėlioj, 
liepos 7_jj., J. Bimbos švet., 635 
W. 119th St. 2:00 vai. popiet. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti ir at
sivesti naujų narių. įki Naujų Me
tų įstojimo nebus.

—A. Statkus, organ.
SlMANO DAUKANTO DR-JOS 

narių pusmetinis Susirinkimas 
įvyks sekmadienį, liepos 7 dieną,
12 vai. d., Chicagos. Lietuvių Audi
torijoj, 3133 S. Haisted St. Susirin
kimas yra syarbus. —P. K. sekr.

RENDON AR PARDAVIMUI mū
rinis bizfjifivas x narnąs šu fleJU.

201 Grant St, Belwood, III.

PELNINGAS BIZNIS, štoraš su 
taverno bizniu, ' svetainė, vięŠoš 
maudynės beiSmonte ir 4 flatai. 
Rendos neša apie $106.00 į mėnėšį. 
Nesveikata verčia savininką sku
biai parduoti tik už $496.00; įmokčt 
—$2000. Kreipkitės pas įgaliotinį: 
K .J. Macfce, 2346 W. 69th Št. Tel. 
Prospect 3140.

TAVERNAS ir 6 KAMBARIAI 
viršuj, šalia ekstra lotaš, parduosiu 
pigiai. 650 West 81st St.

6 KAlriBARĮŲ NAMAS, galimą 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio ašmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, {*eraš susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box C2. 
1739 So. Halšted.

Skelbimai Naujienose 
dūėdė, naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

GREIT TURIU PARDUOTI muro 
namą, 2 fl. po 6 kambarius, garu 
šildomas, 2 karų garažas.

6738 So. Maplewood Avė.

Of JULY
. VAkAčiJoMS

SPECIAL
J a užkiš nepriklaušomu per Fourtli 

of July. Važiuok nėVargmąnčiu ka
ru,, šu visais apšąugos patikrini- 
mąlš ir paruoštu išvykti. 60 Hienų 
garantija. 10,000 ih'ylių dykai ište- 
pimOms sutartis.
1935 Olds—8 ratų triink Sėdan, 6 

cilinderių, radijo ir šildyt. $275
1936 Poritiac—-8 ėil., pilkas, 4 

dr. trarik sėdan radijo ir šil.
dytuvaš ......     295

1937 Olds—4 dr. Sėdan, mėly-
naš, šildytuvas, kiti priedai 925

1937 Dodge—4 dr. trunk, kre
mą vas, radijo ir šildytuvas Š05 

1936 Ford—4 dr. Sėdan, rii&y-
nąš, visas {rengtmaš 245

1933 De Soto—4 dr., 6 ratu ru-
das sedan. Radijo ir šildyt. 165

1938 Dodge—2 dr. trunk šėdan, 
pilkas, radijo ir šildytuvaš 475

82 kitokių savininkų karai

PARKWAY OLOS
5207-11 CERMAK ROAD, 

Tel. CICERO 1037.
Ciceros Seniausias Dylėris. , 

ATDARA VAKARAIS iki 10 vai.
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Nepriklausomybės 
dienos Rezultatai: 
100 Ligoninėse
1,500,000 rhieagiečių ant ratų; 

piknikai pasisekė
Liepos 4-ta diena, ta keisto

kai ausis draskančiu triukšmu 
švenčiama Amerikos nepriklau
somybės diena, jau praėjo, bet 
apie šimtas žmonių, keli suau
gę, bet daugiausiai vaikai, tu
rės pagulėti ligoninėse arba su 
bandažais pavargti keliolika 
dienų. Tai yra tų nelaimingų 
fejerverkų aukos. Sunkių su
žeidimų nebuvo, bet keli žmo
nės, tarp jų vienas septynių 
metų berniukas ir 70 metų se
nelis gali prarasti regėjimą. Fe
jerverkai jiems nuplikino akis.

Bridgeporte
Bene didžiausi triukšmingų 

fejerverkų mėgėjai yra musų 
Bridgeporto vaikai. Per visą 

drebėjo nuo sproginėjančių ug- 
niatraškių, kuriuos vaikai mė
tė po automobiliais, praeiviąms 
po kojomis, ypač merginoms, 
ir iš to turėjo neįmanomai 
daug smagumo.

Norėjosi kelis vaikus apkulti, 
bet pasirodė, kad nėra ko labai 
juos kaltinti, nes ne vien jie 
tokiais šposais džiaugėsi. Iš 
valkų negalima daugiau laukti, 
bet iŠ tikro keistai atrodė tie 
suaugę vyrai, kurie kartu su 
vaikais bėgiojo gatvėmis ir 
svaidė uždegtus “erakerius” 
lyg idiotai. Bet taip buvo ne 
vien Bridgeporte. Pasirodo, 
kad yra daug tokių nedakeptų 
žmonių ir visur.

Kas turėjo kad ir priešistori
nį laužą ant ratųA tas ketvirta
dienį kur nors važiavo. Polici
jos departamentas apskaičiuo
ja, kad apie 1,500,009 chicagie- 
čių buvo “ant ratų’’, kas tik 
galėjo traukė užmiestin. Tpčlel 
nors buvo šimtai visokių pikni
kų ir išvažiavimų, bet publikos 
užteko visiems. Labai skaitlin
gas, bene skaitlingiausias iŠ vi
sų lietuviškų parengimų buvo 
Dariaus-Girėno rengtas pikni
kas Sunset darže, bet ne kiek 
mažiau turėjo ir Vyčiai, kurie 
surengė pikniką Vytauto darže.

Soldiers Field stadione lie
pos 4-tos iškilmių pažiūrėti su
važiavo apie 75,000 žmonių, o 
Grant Parko koncerte dalyva
vo apie 60,000. “Byčiuose” ir 
Sand Diunuose žmonių irgi bu
vo kaip musių.

Trafikas buvo milžiniškas, 
bet didelių nelaimių nebuvo, ir, 
kiek žinia, tik vienas žmogus 
prigęrė.

Sužeisti žmonės

f 
g

Tarp fejerverkais sužeistų

CHICAGO. — Chicagoj užvakar slaptai apsivedė 
aktorė Sonja Henie ir turtingas sportininkas, Daniel 
R. Topping.

& $ 
t

Lietuvis Nusišovė 
Sužinojęs, Kad 
Serga Nepagydomai

Nepaliko Giminių, Turto
BRIDGEPORT. — Patyręs, 

kad serga sunkia, nepagydoma 
iga, iš kurios jam nebuvo vil

utes pasveikt , chicagietis Au
gustinas Stumbras liepos 3 d., 
atėmė sau gyvybę. Jis nusižu
dė suvarydamas revolverio kul-

Velionis buvo apie 60 metu 
amžiaus ir gyveno adresu 3362 
South Halsted Street. Nusižu
dė namie.

A. Stumbras paėjo iš Lietu- 
o.os kaimo Tarailių, Tauragės 

■jarapjoj ir apskrity j, ir Ame- 
ikoj išgyveno apie 39 metus.
Jis neturėjo nei artimų gi

minių nei turto. Laidotuvėmis 
rūpinasi artimas velionio pažį
stamas, Jurgis Augai lis, gyve- 
lant s taipgi 3362 S. Halsted 
Street.

kur 
Tau - 
a rie 

Rs.

Velionio kūnas yra pašarvo
tas P- J. Ridiko kop yčioj, 
South Halsted Street, iš 
is bus palaidotas l ietuvių

Jškose kapinėse šiandien, 
1 valandą po pietų.

Užsimušė Jaunas
Marąuetteparkietis
Nūk.itj Nuo Trečio Aukšto
MARQUETTE PARK.—Kie

me namo, adresu 3300 West 
37th Street, vakar rytą buvo 
atrastas kūnas 21 metų jau
nuolio Alberto Dierzen’o, gyve
nančio namo trečiam aukšte.

Trys kiti jaunuoliai su ku
riais Dierzen’as nuomavo bu
tą, pasakojo policijai, kad ve
lionis išėjo užpakalinėn veran- 
don gauti šviežio oro užvakar 
naktį tamsoj, turbūt prarado 
lygsvarą ir nukrito tris auk
štus kieman.

Jaunuol s Dierzen tarnavo 
United Air Lines keleivinių lėk
tuvų linijai. ' Turėjo Keturių Metų 

Stipendiją ‘
„ . . . , . . - Tarp naujųjų profesionalų,zmomų yra ir keli lietuviai. . . .. __. .. ' kurie pereitą menesį baigė ivai-
S !e\ va- • riuš* Chicagos universitetus,

Algirdas Birjaumas, 12 ine- L , . . .* Y. o buvo 'viena jauna Waukeganotų amžiaus, 7125 S. Rockwell,L. . ... ta ••■ lietuvaite — Dr. Eugenija Gur-
99 nor-» s^aitė- Ji Laigė med cinos. mok- 

’ . ... .<>z sius Illinois universiteto Medi- nusiplikinoL . . .. ; . . .. , _kalėj kolegijoj, kurią lanke ga- 
n vusi keturių metu mokslui sti- 805 North ... n . _ . .pendiją. Baigė mokslus su di

deliu pasisekimu, ir dabar jau 
eina interno pareigas Norwe- 
gian-American 
N. Francisco 
goj.

Dr. Gurskis 
sios cįcerietės 

iGurskienės—(dabar Mrs. Frank 
Rukštalienės), kuri dab?.r gy
vena Waukegane, adresu 911 
Lenox avenue.

Conkis,
avenue,

Šilas, 11,

Alice
Brandon 
koją;

George
Wells, fejerverkas prakirto ko
ją;

Raymond Toma, 3, 3750 
Lovve avenue, nudegino blauz
dą. —X.

ani-komunislu
į American Youtb Congress’o sesiją Lake Gcncvoj, Wis. Kongreso lyderiai 
atsisakė jo mandatą pripažinti. Ten tarp taip vadinamų “radikalų" ir “nli« 
komunistu” eina smarki kova.

SLJJ r 
•i-;*:"'-'"-' 
■K

ANGLIJA. — Likučiai Mergaičių mokyklos rūmų Anglijoj, po vokiečių 
bombonešjų vizito.

Lietuvaitė Baigė 
Medicinos Mokslą

ligoninėj, 1044 
avenue, Chica-

yra duktė buvu-
p. Josephine

Jauną profes’onalę sveiki
nam mokslo užbaigimu ir Im
kim jai kuopasekmingiausiai 
darbuotis savo profesijoj ir lie
tuvių visuomeniniame gyveni
me.

Dr. Gur,skaitė yra, rodos, 
penkta 1 etuvaitė medicinos 
profesijoj, Chicagoj. Drg.

A. Miščikaitienė 
Ligoninėje

prane-P-a Anelė Zabukienė 
ša iš Beverly Shores, Ind., kad 
sunkokai susižeidė ten atosto
gavusi chicagietė veikėja, n. 
Adelė MiY:čikaitienė. Ji nukrito 
la ptais.

Buvo nuvežta į St. Anthony 
ligoninę, Michigan City mieste, 
ir ten pasirodė, kad ji turės 
išbūti lovoj apie savaitę laiko. 
Reikėjo kelių stičių kojos žaiz- 

I dai suslųti. z

NAUJIENOS, Chicago, III.

*

William George Helis, 
misteriškas graikų finansi
ninkas, kuriam karalius pa
vedęs rūpintis naftos reika
lais.

'■K<

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie Paten

ki mus *

“Naujienos” įsteigė Lietuvišku 
Parengimu Informacijų Biurą

Draugijos. Kliiibai ir viso 
kios įstaigos prašomos praneš 
ti “Naujienoms" dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas“ 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti nepage.i 
dalijamos konkurencijos, š 
patarnavimą “Naujienos" tei 
kia nemokamai.

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

Gatvekaris Užmušė
1 ownoflakietį

T0WN OF LAKE. — Prie 
43-čios ir Ashland avenue gal- 
vekaris vakar anksti rytą už
mušė 57 metų toavnoflakietį. 

užmuštąjam 
skersai gatvę, 
i Igiela, nuo

Nelaimė įvyk 
bandant pereiti 
Tai buvo Jose 
4313 South Marshifcld avenue,
užsiėmimu sargas.

Gatvekario molorinonas 
vo Frederic G. Ilopkins, 
10132 Normai avenue.

bu-
nuo

Sekmadieni
c*

Autobusai
Ciceroj

CICERO. — Ciceriečiams, 
Oak Parko, River Forest ir 
Berwyno gyventojams netru
kus nebereikės važinėti tais pa- 
sigėrusiais, svyruojančiais, ste
nančiais, priešpatapiniais galve- 
kariais, kurie iki šiol jiems tei- 

reikės vargti su dūmais iš ang
linių pečių, kuriais gatvekariai 
buvo šildomi.

Rytoj vietos susisiekimo ben
drovė, West Tovvns Raihvay 
System paleis apyvarton 25-is 
jau j us autobusus.

Paw-Paw ežere, neto’i Wif- 
lervliet, Michigane, prigėrė 26 
metų Sylvester Sakowicz, nuo 
1121 Geand bulvaras, East Chi
cago, III. Jis buvo išplaukęs 
ežeran valtelėje su jauna cicc- 
riete, Jean Strijewski, nuo 5101 
West 32nd street. Sakowicz*iui 
ir jo bendrakeleivei besimai
nant vietomis, jie prarado lyg
svarą, ir kaltelė apvirto.

Sakovvicz nuėjo dugnan, o 
merginą išgelbėjo du netoliese 
buvę žvejai, James Anglos ir 
Louis Jacobson, abu iš Chica- 
gos. t apsaugoti juos nuo vokiečių bombų.

šeštadienis, liepos 6, 1940

VAKAR CHICAGOJE
e Vakar “honeymoonul" 

važiavo garsi filmų 
Sonja Henie ir Danei Recd To
pping, miEonierius spoit’nin- 
kas ir Brooklyn Dodgers foot- 
ball komandos savininkas. Jie 
aps'vedė slaptai Chicagoj sek
madienį po pietų, pažįstamo 
Arthur Wirtz namuose, adr. 
942 Lake Shore Dilve.

(ji Atrodytų, kad ch’cag'ečiai 
pinigų turi, štai Arlington Par
ko arklių lenktynių parkas 
skelbia, kad ketvirtad’enio 
(July 4) lenktynėse dalyvavo 
apie 50,000 žmonių ir jie sudė
jo apie $906,000 lažybomis.

• Susikrimtusi dėl perskirų 
su vyru virtuviniu g asu bandė 
nusižudyti 34 metų ro:olandie- 
tė Mrs. Niek Moltron. Ją pasi
sekė išgelbėti ir moteriškė da
bar guli Roseland Community 
ligoninėje. Gyvena adr. 301 W. 
109th street.

O Pi’ie Persbing Road ir In
diana avenue nežinomi piktada
riai pasivogė troką, kuriame 
buvo apie $50 vaistais ir ma
žas seifas su $154 pinigais. Tro
ką pasigrobę, piktadariai išme
tė šoferį William Botarf ir nu
važiavo.

• Iš Rocket Ship “ra do" 
Riverview Parke užvakar iškri
to dvi jaunos moteriškės, Elea- 
nor Sims. 3528 Wabash avenue, 
ir Rose Lofton, 320 E. 41st St. 
Parko viršininkai skelbia, kad 
tai buvo pirma nelaimė įšoku
si to pasivažinėjimo keleivius. 
Abi moterys krito 25 pėdas že
mėn ir buvo gerokai sužeistos.

q Adresu 3272 Elston avė. 
vakar buvo atrastas pasikoręs 
55 metų kurpius, northsidietis, 
August Kmilewski, nuo 2744 
N. St. Louis avenue. Šeimynos

įvairių konsulatų Londone laukia progos gauti leidi
mų savo vaikus išvežti į kolonijas ir Ameriką, kad

iš- nariai sako, kad velionis sirgu- 
žvaigždė | savęs.

q Nakties metu kas tai ak
menimis išdaužė langus p?sto-
riaus (protestonų kunigo) Jo- 
seph A. Winters klebonijos. Jis 
gyvena ad. 4508 Calumet avė. 
Sako, kad tai buvęs kerštas už 
jo kovą su pinigų loš mu ir pa
leistuvavimu, praplltus’u toj 
apylinkėj.

q Namie laiptais nusirito ir 
mirtinai susižeidė 33 metų 
salesmonas, John McDonald, 
gyvenęs ad? 3L8 N. Lotus avė.

• Prie State ir H^rr.’son gat
vių įvyko keista nelaime. Nuo 
vielos nušoko State gatvės gat
vekario stiebas, .susvyravo į vi
sas puses ir ats'mušė į šviesos 
siu Ina prie kampo. Stiebas nu
mušė stulpo kliošą ir tas klio- 
šas nukrito ant galvos 62 me
tu chicagiečiui Harold Snvffen, 
kuris stovėjo prie stulpo. Jam 
skaudžiai apipiaustė viršugalvį 
ir kak’ą. Paguldytas St. Luke 
ligoninėje. Smiffens gyvena ad: 
735 S. State street.

• Krantų sargyba surado, 
kad šeštadienį prie Great Lakęs 
laivvno stoties iš ežero išmes
tas skenduolis buvo 60 melų 
Avaukegan’etis John Palo, nuo 
545 Hemlhoz avenue. Jis buvo 
WPA darbininkas ir iš namų 
dingo birž. 21 d.

• Laike gaisro Nebraska 
Bridge Supply ir Lumber san- 
dėlyj, ad. 1001 S. Pulaski Rd., 
ugniagesys Gregory Maher nu
krito nuo degančio triobesio ir 
nusilaužė ke’is šonkaulius. Gu
li St. Anthony ligoninėj?. Ma
her priklauso 77-tai komandai, 
ir gyvena adr. 1023 Leaming- 
ton avenue. Gaisras padarė 
apie $2,000 nuostolių.




