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ROOSEVELTAS REIKALAUS ATLYGINTI 

ROBIN MOOR NUOSTOLIUS.
ATIDARYTA NAUJA AVIACIJOS DIRBTUVE

Nacių submarinas uždraudė laivui 
vartoti radijų

bus 
ofi-

val-

Robin

dauge- 
Angli-

prekės, pati laivo vertė ir ap- 
drauda už 35 asmenų gyvybę 
kurie juroje žuvo. Bus pareika
lauta garantijų, kad ateity loki 
dalykai nepasikartotų.

Su m nėr Welles spaudai pa 
reiškė, kad vokiečiai, skandin
dami Robin Moor, sulaužė pasi- 

su tartį dėl submarinų 
ir nusižengė tarptauti- 
dėsniams. 11 gyvų išli- 
liudininkų pareiškimai

rašytą 
karo 
niams

BERLYNAS, Vokietija, birž.
13 d. — Skandinsiu! kiekvieną 
laivą, kuris veš kontrabandą 
Anglijon, nesvarbu ar tai 
Robin Moor, ar Exmoor, 
cialiai pareiškė vokiečių 
džios atstovas. Vokiečių
džios atstovų neveikia anglų ir 
amerikiečių ginčai apie 
Moor likimą.

Jau tapo paskandinta 
lis laivų, kurie plaukė į
ją, bet dėl jų nekilo diskusijų, 
nes tai yra grynai karo reika-

' las. Politinę prasmę jam sten
giasi priduoti tiktai Anglijos 
karo kurstytojai.

Vokiečių karo vadovybė veda 
tardymą ir tiktai vyriausybė 
nutars ar šiuo reikalu verta da
ryti kokius pareiškimus ar ne. 
Vokiečių visuomenė nežino n e- 
ko apie incidentą, nes spauda 
neminėjo Robin Moor paskan
dinimo.

WASHINGTON, D. C., birž
13 d. — Amerikoj vyriausybė 
ruošia vokiečiams labai griežtą 
notą, kurioj išdėstys laivo skan
dinimo aplinkybes. Bus pasaky
ta, kad vokiečių submarinas są
moningai paskandino Amerikos 
prekybos laivą.

Tuo pačiu metu prezidentas 
pareikalaus, kad Hitlerio val
džia sumokėtų visus nuostolius. | nejudėti, jis žadėjęs pasiųsti pa- 
Bus įskaitytos laive buvusios galbą, bet jos neprisiuntė.

RECIFE, Brazilija, birž. 13 
d.—Robin Moor karininkas pa
reiškė, kad nacių submarinas 
neleido naudoti laivo radijo a- 
parato. Jie bijojo, kad nepaleis
tų SOS signalo ir nepraneštų 
apie pasikėsinimą.

Submarino kapitonas parci 
kalavo, kad atvežtų dokumen
tus. Priartėjęs karininkas ma
tė, jog nacių submarinas vadi
nosi Lorricke ir turėjo šone iš
paišytą kvatojančią karvę. Sub
marino kapitonas kalbėjo ang
liškai.

Kai išlipė Visi Robin Moor 
jurininkai, tai paleido torpedą 
ir paskandino laivą. Vėliau sub
marinas kulkosvaidžiais pa
skandino tas laivo dalis, kurios 
nenorėjo skęsti. Kapitonas liepė 
laive buvusiems jurininkams
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William S. Knudsen atidaro naują lėktuvų motoro dirbtuvę Cincinnati, 
Ohio. Jos pastatymas atsiėjo $37,000,000. Dirbtuve jau pradėjo darbą ir ji paga
mins kas mėnesį po 1,000 motorų.
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VOKIEČIŲ KARO CENZŪRA KONFISKAVO
GOEBBELSO STRAIPSNĮ

Rašė apie Anglijos 
invaziją

SmarkiaLbombar- 
duota rRuhrsritis

BRITAI VISIŠKAI APSUPO DAMASKA

BERLYNAS, birž. 13 d. — 
Vokiečių karo , cenzūra šiandien 
konfiskavo Voelkischer Beo- 
bachter laidą, kuriame buvo 
propagandos ministerio straips
nis apie galimą 
ziją.

Kiek vėliau 
nauja laikraščio
jau nebuvo Goebbelso straips
nio.

Laikraštis jau buvo išvežio
tas ir policija turėjo daug dar
bo, kol surinko visus išdalytus 
numerius.

Anglijos inva

buvo paruošta 
laida, bet joje

GYVENTOJUS APVAGIA KRATOS METU
GPU nešasi žiedus 

ir plunksnas
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

birž. 13 d.—Iš pavergtos Lie
tuvos gauta žinių, kad GPU a- 
gentai, darydami kratas ir areš
tuodami gyventojus, naudojasi 
progomis pavogti vertingesnius 
daiktus.

GPU agentai pasiima la'kro- 
džius' amžinas plunksnas, žie
dus, fotografijos aparatus ir ki
ta.

Visi šie daiktai sudaro didelę 
retenybę okupuoto j Lietuvoj. 
Jų visiškai nėra Rusijoj, todėl 
juos ir vagia.

normos, jog retas žmogus pa
jėgia į dieną uždirbti daug.au, 
kaip pusantro rublio. Tiek kai
nuoja duonos svaras.

Miško darbams siunčiami vi
si tie valdininkai, kurie nenori 
lankstytis bolševikams ir nesu
tinka su jų skelbiamais dės
niais.

Latvijos komunistai 
tapo trockistais

Miestas pasiduos 
be mūšio

Prancūzai britu 
nesulaiko

Bedarbius siunčia 
miško kirsti

KAUNAS, Lietuva, birž. 13 d. 
—Paskutiniu metu išvaro miš
ko kirtimo darbams daugelį be

KAUNAS, Lietuva, birž. 13 d. 
—Kaune patirta, kad Latvijoj 
iš komunistų partijos tapo iš
mesti keli žymus komunistai. 
Visi yra apkaltinti trock.šku 
nukrypimu.

Ypač didelė nesantaika vieš
patauja tarp Latvijoj dirbusių 
komunistų ir tų latvių komu
nistų, kurie visą laiką gyveno 
sovietų Rusijoj.

Nesantaikos vyko dėl val-

Naciai reikalauja 
teisių Pakaityje

Miško kirtimo darbuose nu
statytos tokios žemos akordi ė

sovietiški komunistai, nes jie 
buvo GPU agentais.

KAIRAS, Egyptas, birž. 13 d. 
—Laisvų prancūzų jėgos apsu
po Damaską ir manoma, kad 
miestas pasiduos visiškai be 
mūšio.

Tuo reikalu vedamos derybos 
su vietos karo viršininkais.

Laisvų prancūzų karo opera
cijoms vadovauja pats pulk. 
Collet, kuris neseniai pabėgo 
pas britus. Collet pažįsta visus 
karininkus Damaske ir prie 
miesto vartų atvedė kirasyrų 
pulką. Derybos tęsiamos.

LONDONAS, birž. 13 d.—Pe- 
taino prancūzams pavyko ke
lioms valandoms sulaikyti kai 
kuriose vietose britų karo jė
gas, bet operacijos vėl pradėtos, 
skelbia britų pranešimas.

Britai paėmė Sidon miestelį 
ir artėja prie Beiruto.

Jeigu Vichy valdžia nori iš
vengti bereikalingo kraujo pra
liejimo, turi įsakyti Syrijos ka
riuomenei nesipriešinti, diplo
matinėj notoj atsakė britai 
prancūzams.

LONDONAS, birž. 13 d. — 
Britų aviacija pakartotinai bom
bardavo karo medžiagos fabri
kus Ruhr srityje, skelbia britų 
pranešimas.

Nukentėjo Koelnas, Essenas, 
Aachen, Koblenz, Wiesbaden, 
Mainz, Diusseldorf ir kitos vie
tos.

Britų 
prastai 
bombas,
kėlė didžiausias

lakunai vartojo nepa- 
stiprias moderniškas 
kurios į padanges iš 

nacių dirbtu
ves. Stoty išmesta bomba su
kėlė didžiausius gaisrus ir spro 
ginėjimus.

Damaskas skaitosi 
atviru miestu

Jurininkai eina 
pas britus

ka-

kas 
kad

Britų laivai apleido 
Gibraltarą

MADRIDAS, \ Ispanija, birž 
13 d. — Patirta, kad stiprus 
britų karo laivai šiandien ap
leido Gibraltarą. Nežinoma iš
plaukimo priežastis, bet mano
ma, kad 
čių.

Laivai 
išplaukė,
džioti vandenyne nacių Bismar
ką. Sugrįžo paskandinę stip
riausią nacių laivą.

Nežinomi orlaiviai bombarda 
vo Gibraltarą, bet bombas iš
metė uolos neprilėkę.

išplaukė sutikti vokie-

praeitų kartą staigiai 
kai britai pradėjo me

LONDONAS, birž. 13 d. — 
Patirta, kad ĮJitleris pareikala
vo is sovietų valdžios labai di
delių teisių Pabalčio valstybė
se ir Juodosios juros pakraš 
čiuose.

Naciai nori naudoti Pabalčio 
uostus be sovietų kontrolės. Ne- 
žinia ar Stalinas sutiks 
Hitlerio reikalavimais.

Vokiečiai iš tikrųjų 
kariuomenes divizijas
sios Lenkijos teritorijas ir prie 
Lietuvos sienų.

Atome gyvybę 2 
žmogžudžiams

Kutra skundžiasi 
spaudos vieno

dumu

su šiais

traukli' 
į buvu

Pataria vengti tar 
pusavės kovos

OSSINING, N. Y., birž. 13 d. 
— Sing Sing kalėjime Šiandien 
tapo atimta gyvybė Straussui 
ir. Goldsteinui. /

Nužudytieji buvo kaltinam; 
'vairiose žmogžudystes bylose; 
jiems buvo primetama 31 vie
no žmogaus užmušimas.

Jie buvo nuteisti mirti už po
licijos informatoriaus Irving 
Feinstein užmušimą. Policija 
rado Feinsleino lavoną apipiltą 
žibalu ir sudegintą neišnuo 
muotame lote.

KAUNAS, Lietuva, birž. 13 d. 
—Mokytojas J. Kutra viešai 
skundžiasi, kad sovietinė spau
da pasidarė per daug vienoda.

Vienas sovietų valdžios lei
džiamas laikrašti.^ nieku ne. i- 
skiria nuo kito. Kas užsiprenu
meravo vieną sovietinį laikraš
tį, neturi jokio reikalo užsisa
kyti antrąjį, nes jiedu yra pa
našus.

Viešą savo skundą Kutra at-

WASHINGTON, D. C., birž 
13 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien patarė darbininkę 
atstovams nevesti tarpusavčE 
kovos.

Darbininkų unijos, sako pre
zidentas, turinčios labai daug 
priešų, kurie tykoja unijoms 
pakenkti ir jas visiškai likvi 
duoti.

Darbininkai, bent dabartimi 
metu, turėtų be pagrindo vien 
prieš kitus nekovoti ir neduot 
medžiagos unijų priešams.

BRITAI KREIPIASI Į AMERI
KOS DARBININKUS

“Lygina” maisto pro
duktų kainas

DAMASKAS, Syrija, birž. 13 
d.—Damaskas, kuris skaitosi 
seniausiu pasaulio miestu, var
gu ginsis, jeigu britams ir lais
viems prancūzams pavyks jį ap
supti, sako prancūzai.

Damaskas skaitosi atviru 
miestu ir jame nebus kovoja
ma, kaip nebuvo kovojama Pa
ryžiuje.

Prancūzai neliepė Damasko 
moterims apleisti miesto, neuž
gesino šviesų ir neparuošė jo
kių slėptuvių. Damaskas visiš
kai nefortif ik uotas.

CIO šalins sovietų 
agentus

LONDONAS, birž. 13 d. — 
Britų ministeris Arthur Green 
\vood per radiją šiandien krei
pėsi į Amerikos darbininkus, 
prašydamas pagalbos.

Orlaiviu, patrankų ir šovinių 
gaminimo sutrukdymas žymiai 
pakenkia britų ir visos demo
kratijos apsigynimui.

Greenwpod yra britų darbie- 
eių lyderis ir tvirtina, kad bri
tų darbininkai kovoja dėl tų 
pačių tikslų, kurie yra labai 
brangus ir Amerikos darbiniu 
*ams.

VILNIUS, Lietuva, birž. 13 d. 
—Paskutiniu metu visoj oku
puoto) Lietuvoj žymiai pakeltos 
maisto produktų kainos.

Sviesto kilogramas dabar 
kainuoja 30 rublių, cukraus — 
20 rbl. Valdžios atstovai aiški
na, jog stengiamasi sulygin i 
produktų kainos su tais pačiais 
produktais “bro iškošė respu
blikose.”

Pirma kainos Pakaičio kraš
tuose buvo paliktos žemesnės, 
bet dabar jos sulygintos su so
vietų kainomis.

Naciai bijo britų 
bombų

liuli liepė prancū
zams nesipriešinti

agentų ir neleist 
komunistines po

pakraščius atvykc

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
Vichy valdžią, 
o paliaubų su-

Sako, kad Sy-

— Maskvos radijas sako, kad 
vokiečiai traukia kariuomenę 
prie sovietų sienos, bet rusai 
netiki, jog tai pakenks sovie
tų ir nacių santykiams.

Goebbels kritikavo 
britų generolus

BERLYNAS, birž. 13 d. — 
Propagandos ministeris Goeb- 
bels labai smarkiai kritikavo 
premjerą Churchill ir britų 
riuomenės generolus.

Jeigu prieš porą mėnesių 
Churchilliui butų pasakęs,
naciai paims Kretą,' jis būtų 
nusijuokęs, daugiau nieko, sakė 
Goebbels.

Nusijuoktų jis ir dabar, jei
gu kas pasakytų, kad už poros 
mėnesių naciai paims Anglijos

KAIRAS, Egyptas, birž. 13 d. Isalas- grojai nemoka 
-Daugelis prancūzų juros ka- P™.Štl naUja'" karU1’ Sak° 
rininkų ir paprastų jurininkų,' oe e s* 
kurie stovėjo ' nuginkluotuose 
prancūzų karo laivuose Alek
sandrijoj, prisidėjo prie britų 
arba laisvų prancūzų.

Syrijos įvykiai labai paveikei BERLYNAS, birž. 13 d. — 
jurininkus ir jie nebenori to- Berlyno karo komandantas per- 
liau tarnauti Darlanui. spėjo visus miesto gyventojus

Manoma, kjad netrukus pr^e apie nepaprastai stiprias britų 
laisvų prancūzų prisidės ir pa- aviacijos bombas.
silikusių karo laivų jurininkai Miesto komandantas pataria 
bei karininkai. vokiečiams, išgirdus pavojaus

- ---------------- Į balsą, tuojau skubėti į pože - 
yra saugiausia— Valdžios sluoksniuose kai- mius, nes tai 

bama, kad valstybės gynėju būsĮvieta nuo naujų britų bombų, 
paskirtas Francis Biddle vieton 
aukščiausian teisman einančio 
Jacksono. šion vieton minimas 
ir Thurman W. Ąrnold var
das.

Paskutinių dienų bombarda
vimas parodė, jog nukentėjo* 
labai daug gyventojų, kurie lai
ku nesuskubo pasiekti slėptu
vių.

WASHINGTON, D. C., b rž. 
13 d.—Sekretorius Hull, kalbė
damas su prancūzų amabasado- 
rium Haye, patarė prancūzams 
nesipriešinti britams Syrijoj.

Tautų Sąjunga davė prancū
zams Syrijos mandatą. Betai
nas išstojo iš Tautų Sąjungos, 
prancūzai, reiškia, Syrijoj, ne
turi ko veikti.

Britai tvirtina, kad jie nepia- 
no pasilikti savo žinioj Syrijos. 
Po karo Syrijai duos nepriklau
somybę.

LOS ANGELES, Cal., birž 
13 d. — Frankensteen yra pa
siryžęs išvalyti CIO uniją. nu< 
komunistinių 
unijose vesti 
litikos.

Į vakarų
daugelis aukštų CIO rinktinių 
kurie yra pasiryžę užimti pa 
šalintųjų vietas.

Frankensteen dės pastangas 
taip išvalyti CIO, kad ateitj 
komunistuojantieji negalėtų su
kelti • beprasmiškų streikų, kaif 
buvo sukėlę aviacijos pramo 
nė j.

ORAS
Debesuotas ir lietingas.
Saujė teka — 5:14; leidžiasi 

— 8:26.

— Sekretorius Hull labai aštriai kritikavo
Darlanas leidžia vokiečiams naudotis kolonijoms, 
tarty tokio paragrafo nėra, tvirtina Hull.

— Vichy valdžia užsipuolė britų vyriausybę.
i jos operacijos yra tiktai pradžia naujų britų pasikėsinimų prieš 

prancūzų interesus.
— Prancūzai tvirtina, kad jiems pavyko išmušti britų jė

gas iš Sidon.
— Amerikos valdžia reikalaus, kad vokiečiai atsiprašytų už 

Robin Moor paskandinimą, sumokėtų išlaidas ir nubaustų Lor- 
ickes kapitoną. Washingtonas laukia oficialių dokumentų iš 
Pcrnambuko.

— Amerikos karo departamentas prašo automobilių staty
tojus sumažinti statymą ateinantiems metams.

— Tass paskelbė, kad užsienyj leidžiami gandai apie blo
gus sovietų ir nacių santykius yra blogos propagandos ^darbas. 
Rusai gražiausiai sugyvena su naciais ir nemano kariauti.

— James Roosevelt, prezidento sūnūs, dabartiniu metu ran
dasi Gibraltare.

— Vokiečiai oficialiai paskelbė, kad dabartiniu metu na
ciams jau dirba 1,300,000 karo belaisvių.

daug.au
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Vėliavos Diena fra 
minima birž. 14 d.

Prezidentas Rooseveltas jo 
proklamacijoj dėl minėjimo 
Vėliavos Dienos birželio 14 d. 
pareiškė, kad šiuo laiku, kada 
principai vienybės ir nepriklau
somybės simbolizuoja ‘*()ld 
Glory” (musų vėliavos myli
mas vardas), kaip lik laikas

mUhis įrodyti mūšų pasitikėji
mą idealais, kuriuos mūsų vė
liava atstovauja ir musų ištiki
mybę tautai, virš kurios ta vė
liava plėvesavo daugiau kaip 
šimtą ir pusę metų.

Proklamabija įrodo, kad vė
liava butų iškabinta ant visų 
valstybės namų, ir prašo Jung. 
Valstijų žmonių švęsti tą die
ną ceremonijomis mokyklose, 
ir viešuose susirinkimuose, 
bažhyčiosb, savb narhuosfe ir 
kitose vietose.

Drauge su minėjimu, Jungi. 
Valstybių Flag Assbciatioil na- 
cionalė organizacija dirbanti 
geresniam supažinimui Ameri- 
kds idealų ir institucijų priren
gė serijas dieninių radijo pro
gramų, kurie įvyks stotyse vi
soj šaly per savaitę birželio 
8—14 tai Vėliavos Dienos sa
vaitė.

Jungt. Valstijų vėliava su jos 
48 žvaigždėm ir 13 juostų, ku
ri plėvėsuoja nuo tūkstančių 
stiebų viršūnių birželio 14 d., 
nėra ta vėliava, kuri atsirado

Kasdieną Tėtfą
TĖVŲ DIENOS pro
ga, SIUNČIAME GE
RIAUSIUS LINKĖJI
MUS ŠIEMS NAUJIE- 
NiEčIAMs TĖVAMS:

ŠĮVAKAR MINĖS
gimimo dieMą

tOWN o f Lake. — p-ios 
Jttlijonoš Markoviehgš, 4437 S. 
Wobd st.; giriiidŪienis išpuola 
birželio 15-tą. Šįvakar įvyksta 
jo minėjimas.

Biznieriams Markovams šie
met s ūe j o 18 metų kaip bizny. 
Turi gražiai išauklėtus du su
dils, Petrą Ir tirund.

Kaimynas

GIMIMAI
CHICAGOJE

_ - >

P. GRIGAITIS, 
k i j. LAPAITIS, 
0G A. PAJARSKAS,

A. RUDINSKAS, 
y. MAUKUS

•MWWAV.’>.SW

T. RYPkEVIČlVS,
J. TAMAS,

A. CASPllR, 
j. šmotelis, 

A. VI LIS

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE'

JONIKAS, Thomas, 5028 S. 
Laflin strėėt, gimė gegužės 30, 
tėvai: Anihony ir Antoine-tte.

SNURAUSKI, Richard, 4929 
South Laflin Street, gimė ge
gužės 30, tėvai: Joseph ir Jea- 
nette.

SALTIS, Edwatd F., 5234 S. 
Francisco avenue, gimė birže 
lio 4, tėvai: Edward ir Ann.

Viši KITI n Aijjien iečiai

./.‘.V
U I Ratili

’ RY±OJ—

Sekmadienį, Birželio 15 d, 
ŽAGARIEČIU KLUBO PIKNIKAS 

FIGŪRAS DAUŽĖ ./ 
prie 79th ir Archer Avenue.

Žiūrėkite į pastabas, kurios parodys daržą.

Jono ir Anelės Zabukų Vasarnamis
ATIDARYMAS (GRAND OPENING)

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 15 DIENĄ
Širdingai kviečiame draugus, kostumerius, pažįstamus atsilankyti. 
Pavaišinsim skaniais užkandžiais. Bus ir skanaus Frartk Speeėher 
White Eagle alučio.
Taip pat rendavojam kambarius vakacijom — su valgiu arba patys 
galit pasigaminti. Kambariai įrengti moderniškai, patogiausia.

BEVERLY SHORES* INDIANA
LAKE ŠUORE COUNTY ROAD . Prie Michigan Ežero

per Rbvdliucijds Kdrą. Ir h.bb.i-i 
vo pagaiiiinta Betsy Rdss, kdipl 
paprastai tikima.

Istorikai širiiidlėii sutinka, 
jog piadžiti mtišti vėliavos bu
vo emblema, kuri btiVd pakel
ta virš Jurgio Wašhhigtono Vy
riausios blištihės Caihbridgė; 
Mass., sriusib 2 d., 1776 tti. Bu
vo tadi pdvadinta “Gritnd 
Union” a ė idva ir “ChtnbHdgs” 
vėliavh. Susidėjo iš 13 raudbritį 
ir balti) juostą šu kryžiais ŠV. 
Jurgid ii- šv. Andriaus mėlyiid- 
mc fdne viršutiniame kairiatne 
kampelyje. Buvo paprasta Vė
liava, nes 13 juostų i’ept’ezeii- 
tavo Vienybę kolohistą sukili
mo prieš savo tėvynę, kudiilbt 
mėiyndš fotiaš sli kryželiais bu
vo paimta iš Britų vėliavos ir 
reprezentavo ištikimybę, 
dar nebuvo pripažinta.

“Grand Union” vėliava 
Revoliucijos vėliava ligi
mimo žvaigždžių ir juosiu po 
aktu Konstitucinio Kongreso

f

liuli Hotise Choras
Sėkiilddiėhį, htid 1-hioš iki 

1:30 t>U.; CBS siūtyš tfdhšiįUoš 
(ihirių į}r8£fHHižį iš įį$fšibš ČHi- 
bkįdš iiuii iidhsfe įšthigos. liuli 
-Ibūšė Mtisic Sciibbl chdi’aš iš
dildys eilę ištrUlikų iš dpekt- 
;ėSj “FerizUrišb Pirdthi”.

(NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei Roritė užsitikrinti rilio ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką abd»*austi, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jiihis polisą jiet musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu- 
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes ešamė pirrhaklašiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MAtLĖY & McKAY, Ine.
2Ž2 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTTRAL 5208
GĖNERALIAI AGENTAI šių kompanijų:

AMERICAN ĮNJJEMNITY COMPANY
COLvMBIA FIRĖ INSURANCE COMPANY 
IMPERIAU ASSŲRANCE COMPANY 
LUMBERMĘN’S INSURANCE CCiMPANY 
MASSACHŪŠETTS FIRE &. MARINE INSURANCE CO. 
MlCHtGĄN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOĖNIX INDEMNITY COMPANY.

kuri

buvo 
prie-

prb 
sto- 
6:30

£S£SSSį~MATYI(ITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puiklds Rūšies

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jušų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti- Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

įnešė, kad Jungt. į Valstijų vė
liava susidės iš 4.3 juostį, rau
donų ir ba tų, fijūįją reprezen
tuos 13 žvaigždžių baltos mė- 
yname fone.

Su piiėm mu dviejų valstijų 
i Uniją — Vcrmont ir Ko i- 
llicky — Kohgrcšas prdvedė šią 
o.še - 

dienos
og nuo ir po pirmo

Va slybeš vėl bus L. 
raudona ir balta, ii k <’•

mėlyname tone, T .ii ši \ė 
, jaul vartojama 23 melus:

juosiu, 
L nija 
vO 
nava
inspiravo 
pdtdšytl 
>pu. ngle.i

1818 m. daugiau valstybių 
Juvo priimta prie tautos ir rei-

jo garsiąją
B’-inliėi’”.

kį Kohgibshš pravedė teisį, ku
li ne tik priėmė nadjas valsty
bes, kiekviena reprezentuoja
ma žvaigžde, bet parūpino, kad

Progress Krautuvėj
BIRŽELIO MENESIO

Rytiij Htidriko 
Programas
■l'Budriko nėdeliniš radijo 
gramas iš galingos radijo 
ties, WCFL, 1000 Kil. nuo 
iki 7 P.M. vakare.

Simfonijoj orkestras gros lie
tuviškas liaudies fnelodijas. Jo
nas Romanas, , tętioras, sudai
nuos sekančiū^Adhineles orkes
trui pritariant:! “Tų Mergelių 
Dainavimas”, •• ‘^ŠhUberto Sere
nada”, ir “Mario Glrhtihe”.

Del “bašėbalj” .Idširhti, per 
visą vasarą BtMfiko Programas 
bus 6:30 vakare, kiekvieną ne- 
dėldiėnį. — Pranešėjas.

Mhies Mokyklos 
Užbaigluves

T0WN OF LAKE. — Pp. Ve 
!čk“i, ccni vietos b:znier.‘- i i 
cii nauiicnio ’iai, šįvakar • i’?n- 

;:U mokyk’o s užbaigi u ves save 
hi’rrelei Broriei; kuri užb ugur. 
vieną mokyklą, j du ruošiasi lan
kyti aukštesnę.

Pp. Veličkai užlaiko savo biž- 
aio įstaigą ad. 4119 S. Ashkmc. 
wenue, kur vakarėlis įVyks. Jie 
tikisi daug svečių, kaip gimi
nių taip ir draugų, kurių tufi la
bai daug. (Skl.)

Senas Petras.

Išpardavimas
, DEDIKUOTAS DĖL JUNE BRIDES 

Kaiųos Speciaįiai Sumažintos — Lengvj Išmokėjimai 
ANt* GRAŽIAUSIŲ AUTFITŲ SUČĖDYSIT IKI 40%

Birželio 15 diena — TĖVO DIENA. Visi tėvą 
mylinti vaikai, turėtų pirkti savo tėvui dovaną. 
Martinkaus vyriškų rūbų krautuvėj rasite pil
ną pasirinkimą tėvui dovanų. Mama, atsivesk 

vaikus į musų krautuvę.

vienos naujos valstybės, priė
mimas automatiškai turi įvyk
ti liepos 4 d. po priėmimo. Tuo 
pačiu laiku ,buvo įsakyta, jog 
15 juostų butų pamažinta lig 
13, kurie reprezentavo origiha- 
les 13 valstybių. Nors juoštoš 
paliko toj pačioj formoj, bet 
žvaigždės kelis kartūs buvo pa
keistos. Pradžioje, kada buvo 
tik 13 juostų; jie sudarė ratelį 
mėlyname fone. Vėliau sutaisy
ta trims eilėins kiekviena iš 5. 
Kitą sykį jos taip buvo sutai
sytos, jog sudarė kitą didesnę 
žvaigždę. Bet galų gale jos su
taisytos į eiles. —FLlS.

Lietuvio Pašovėjas 
Laukia Teisino

EYTRA SPECIAL

RTINKAUS
VYRIŠKŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ 

3358 S. Halsted St. Tel. Yardš 1066
JOE3K3QE3EX3E3K3DŪOŪDQE3QE2E3£3E3K3E3E3K3

kriminalis tbišnias turi pa- 
tra tikęs atsdkdmybėii AFL~ Bit- 
čerių linijos (lokalūs 87) biz
nio agentą Thoįrihš Dbvėrs.

Jisai yra kaltinamas pasikė
sinimu nušauti jauuų lietuvį 
Julioną Sereiką, 3814 Lowė 
Avenue. Incidentas įvyko gegu
žės 13 d. prie 3931 Normai avė.

Devero kaltinimą ginčija.

TAftP į MUSŲ 
BIZNIERIŲ

*............ .... | !!■■<

Petraičių Tavci-n 
Grand Opening

Bridgėportiečiai Jde ir Amui 
Petraičiai atidarė naują biznį, 
Rainbow Tavęrn, 658 W. 35th 
Street, kampas Union Avė. ir 
35th St.

Jų biznis gr.ažiai, moderniš
kai įtaisytas. Savininkai J; ii* 
A. Petraičiai yra niaridagųš 
Chicagiečiai ir turi daug drau
gų apylinkėj.

šiandieną ir ęytoj; birželio 14 
ir 15 d.d: Įvyksta naujo “Rain 
bow Taverno” viešas atidary
mas, į kurį užprašo pažįstamus, 
draugus ir visus lietuvius.

Joe ir Anna Petraičiai yra 
prisirengę visus gražiai priim
ti: Bus gera piūzika šokiams 
ir užkandžiai veltui; kaip juh 
buvo pirmiau garsinta...

Kurie dar nepažįstate Jdc ii 
'.Onos Petraičių užeikite į jįi 
' “Rainbow Taverną”. Jums pa
tiks. — J. A. S.

gražus 3-jų dalių miegamo kambario setas, lova, šefo-Šis 
reta ir kamoda verta $13000, Junfc Bridc išpardavime 
tik . .......................... . ............................ $87.50
Kili 1941 Melų Mados Gražiai Padaryti Miegamų Kambarių 
Setai. Pasirinkimas Nuo ......  $39.50 iki $195.00
Visokių Rusiu Gražiausi Modeliai Parlor Setų
Pasirinkimas Nuo .............................. 32.50 iki $16b.00
Breakfast Setai, Nuo .........   $12.50 iki $55.00
Galiniai Pečiai, Nuo  .............  $29.50 iki $129.00
Cbiisdle Radibs, Nuo ...................... $19;50 iki $139.50
Gerųjų Išdirbysčių 1941 m.
Midget Radios, Nuo .............................. $6.50 iki $39.50
3—4 kamb. įrengimai. Pasirinkimas nuo $155 iki $950 
Refhigėratoriai, Nuo ...................... $114l50 iki $298.00

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiem

Imame sehus d&lykiis — Duodame didelę nuolaidą

JFUIffiC
3222-24 So. Halsted Si., prie 32 gatvės

Biikit Praktiški!
Nemokėkit Retail Kainų 

Pirkitėš Automobilį Tiesiog Nbd I

COOK
COUNTY 

DISTRIBUTORS
COOK COUNTY DISTRIBUTO- 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI | 
distributoriai puikių automobilių I 
Suvienytose Valstijose, siūlo ka-1 
rų pirkėjartrs stebėtiną bargeną I 
kurio nė vienas RETAIL dyleris I 
negali pasiūlyti! štai SYKI-J-1 
GYVENIMO proga įsigyti puikų I 
automobilių sensacingai žema I 
kaina kurio negalima prilygti I 
bile kur!
GARANTUOTAS SUTAUYMAS 

$100 IKI $500 UŽTAI KAD 
PERKAT TIESIOG

PAS MUS
Suvirs 450 karų, didžiausias pa
sirinkimas REKORD-LAUŽI AN
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyje!

1941 BUICKS
Turime 10 1941 Buick Sedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su radios, šil
dytuvais, white wall tires—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks,

I visi kaip nauji, įkainuotos taip 
^inal kaip

*425.1941 FURDS
I Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
I su radio, šildytuvu, white-wall 

tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939
I Fordų taip žemai kaip

*345
1941 PLYMOUTHS

I Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
I mouths, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
I už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 
I ir 1939 Plymouth, visi GERAM 
I STOVY, taip žemai kaip

’l65
I Taipgi 1938 — 1937 — 1936 
I 1935 karų, visokių modelių 
I stilių, pilnai karantuoti už tai 
I žema kaina kaip

$85
I NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS

II KARĄ NORITE, MES JJ TURI
ME PATOGIAUSIA KAINA

JUM!
I JUS GALIT PIRKTI TIESIOG

IR SUTAUPYTI
j $100—$500ii NEŽIŪRINT KUR GYVENAT!,

II ATEIKIT IR PASINAUDOklT 
I PROGA' GAUTI VIENĄ Iš ŠIŲ

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

II' VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS

PIRKINYS
PtNIGĄI GRĄŽINAMI 
KARAI GARANTUOTI
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS 

JŪSŲ KARAS JM^KĖJIMUI 
DU METAI IŠMOKSTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

AR 
VISI

ir
ir

COOK
COUNTY 

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street

Atdara Vakarais iki 10 
Nedėliomis iki 7

ATSILANKYKITE IR 
/ ‘ 1 PAMATYKITE

“Jusij
Daktarą”

jaučiatės taip gerai, kaip ture-Ar jaučiatės taip gerai, kaip turė
tumėt jaustis, kad galėjus atlaikyti 
ateinančius karštus vasaros mėne
sius? Kokia jūsų stiprybė, palygi
nus s.’i pernykščiais metais? .JŪSŲ 
PILVAS, ŠIRDIS, PLAUČIAI, frU- 
SLĖ, NUGARA, STRĖNOS ir eli- 
minat/on?

PATIKRINIMAS KAŠTUOJA 
TAIP MAŽAI 

Apdairumas, Sveikas protas pataria 
tai padaryti. Busit lihkšniėšm, lais
vesni ir galėsit džiaugtis šiltomis 
vasaros dienomis ir naktimis. Padė
kit prigimčiai truput), kai ji tik
rai reikalauja pagalbos, ir teks ma
žiau rūpintis šia vasara. Atsilanky
kite ir paSimatykite su draugišku 
VYRESNIUOJU DAKTARU, ir te- 
ghl jis išekiaminuojk jhs DYKAI 
sii nubirsimu mųsų NUOSTABIŲ 
ŽOLIŲ JUNGINIU už taip mažai, 
kdip $1 arba $2. Tegul jis veda jus 
ir pataria jum ... Atsilankykit grei
tai. Neleiskit šiam svarbiam reika
lui laukti.—r , .
NATURO HEALTH INSTITUTE 

20 m. patyrimas užtikrina pasėkas. 
Laisniuotų Daktarų, Priežiūroje.

1869 N. Darnen Avė. Tel. Arm. 82b0 
Valandos: kasd. 11 iki 8, skėm. iki 2.

Vedėjai it Pardavėjai pasirengę maloniai patarnauti. J. Nakrošis,

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
’<rd pačio? Naujienos 
•’a naudingos.

M



šeštadien,, birželio 14, 1941 ■' NAUJIENOS, Chicago, III. .................   ' 3
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Vietą Kongrese.

RAUDONOSIOS RASES LIEKANOS
Kas iš musų nėra skaitęs Bu- 

ffalo Bill kovos su šiaurės A- 
merikos indijonais. Kas negir
dėjo kalbant apie garsiuosius 
Komančus ir jų kovas su bal
taisiais kolonizatoriais plačio
siose stepėse dėl skalpo. Tad 
prisimindami šias jų (Irusias 
kovas pažymėtas istorijos la
puose, susipažinkime šiek tiek 
su jų papročiais ir dabartiniu 
jų gyvenimu.

Žymus keliautojas Griffis d - 
desnę savo amžiaus dalį pa
šventė indijonų psichologijos ir 
jų papročių pažinimui. Jo (lai
bu turime nemažų kolekcijų 
fotografijų, bei didžiules kny
gas aprašymų apie gyvenamo 
budus ir ypatybes tos raudo
nosios rasės, kuri gyveno prieš 
daugelį metų.

Jis aprašo šiaurės Amerikos 
indėnų kaip orų didžiūnų — 
tinginį ir pasididžiuojantį, ku
ris šalinasi nuo baltojo ir ne
apkenčia jo išradimų, sukėlu
sių tiek daug kraujo praliejimo

PASKOLA-““““I n v IIU LQ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3V2% Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Canal 8887
Ben. J Kaznnauskas, Sec

T,™S $1,000,000.00 Į

Nupirkite jam dovaną iš Frank 
M i c k a s krautuvės. Atminkite, 
kad turite tik vienatinį tėvą— 
pagerbkite jį.

Frank Niekas
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ

4146 Archer Avė.

KARALIUS 
YRA GARSUS! 

Dėl Nuostabių zLum- 
berio ir Statybos 

Vertybių 
NEKEIKIA CASH! 

IŠMOKĖJIMAI TIK IKI $5 
PER MĖNESĮ

- SUTAUPOS!
ČIA YRA KAI KURIE 

PAVYZDŽIAI
2x4’s Economy rųšies Hemlock, 
6’ ilgiai, lin. pėda ....... 4 3Z (į

Palaidus Rock Wool, daug maž
33 sv. kiekvienam ĮZtZč
&ilnam maišui ................ ww
lasonite Plyboard, švelnus fini-

4*
nau-

šis, arkušai 4x5 iki 
4x9, kvadr. pėda ............
Kloseto Įrengimas—Visai 
jos wash down rųšies, $Qb85 
balta tanka ir indas .... w 
Visai Naujas Maple Flooring, 
naujos 25/32x21/4”. Speciali ver
tybė, 100 bd. pėdų .... $^.50 
Insuliuotas Brick Siding —sto
ras, patvarus, narduodamas iki 
$10 sq. (subs.) 100 kvad $E.45 
pėdu ...................................
Brick Print Roll Siding. Pirmos 
rųšies, Raudonas arba Buff, pa
dengia 100 kvad. pėdų, $*f.84 
ROLf! ................................ I

MES TURIME ŠIMTUS 
PANAŠIŲ BARGENŲ! 

Palyginkit Musų Kainas 
Atdara visą d^ną sekmadienį. 

Kas vakaras iki 8 valandos. 
Pakankamai vietos parkyti dykai

HAYmarket 2031
t 2221 S. ASHLAND AVĖ.

VALDO

jo gyvenamose stepėse.
—Raudonodis nėra žiaurus, 

—• sako Griffis, — bet prie 
žiaurumo jį vertė gyvenimo ap
linkybės. Kovodami su baltai
siais jie imdavosi labai žiaurių 
priemonių ir budo. Daugeliui 
baltųjų kolonizatorių nulupda
vo skalpus (galvos oda su plau
kais) ir prisikabinę prie diržo 
nešiodavo, kaip nugalėtojo 
ženklų.

Kolonizacijos laikais daugelis 
baltųjų kolonistų buvo palydė
ję savo skalpus.

Užtat baltųjų karo vadai net 
mokėdavo po 10 dolerių už 
kiekvienų jiems pristatytų rau
donodžio galvų.

Tiesa, raudonodis buvo ir 
yra mirtinas darbo priešas. 
Vienintelis jo noras: medžioti 
jo numylėtose stepėse.

Nors dabar jie gyvena su 
baltaisiais jau gana draugiškai, 
bet visgi jokiu bildu negali taip 
kaip šie išdirbti tų žemę, iš ku
rios dabar maitinasi.

Raudonoji rasė labai greit 
nyksta. 1870 m. Jungtinių Vab 
stijų stepėse buvo iki dviejų 
milijonų raudonodžių, bet da
bar sulig amerikiečių statistika 
jų tesiranda tiktai apie 10,000, 
kurie giminėmis gyvena pieti
nėse Amerikos dalyse.

Raudonodžiai jau nuo gilios 
senovės nemėgo žemės darbo. 
Jeigu neturėdavo karų su bal
taisiais, tai medžiadavo arba 
mokindavo arklius, kuriuos jie 
patys augindavo. Labiausia 
mėgdavo medžioti bebrus. Bet 
vaklžia vėliau pastebėjusi, kad 
šie gyvuliai paliko labai reti, 
uždraudė juos medžioti ir dė
ka to, dar ir dabar bebrų gali
ma kai kur užtikti, nors jau la
bai mažai.

Suix giminės indėnai dar te
besilaiko savo senųjų papročių: 
kain ir senovėje gyvena atski
romis giminėmis, primityviško
se palapinėse, vaikšto apsirėdę 
pusiau kovbojiškais rūbais, ir 
naši puošę paukščių plunksno
mis. Iki šiol dar tebevartoja 
strė’es. Taipgi galėtų vartoti 
jau ir moderniškų virtuvę, bet 
vis dar tebeverda senovės pa
pročiu iš molio padarytuose pe
čiukuose. Didesnė jų dalis ne
vartoja balnų ir arklį valdo ne 
pavadžiais, bet keliais. Nors 
gyvenimo priversti ir prekiau
ja su baltaisiais, bet kaip galė
dami stengiasi vengti tokios 
prekybos ir nenori turėti su 
šiais jokių ryšių.

Tiktai kuomet J. A. V. šven
čia kokius savo valstybės žy
mesnius atsitikimus, pav., pre
zidento rinkimų dienų, išrink
tieji raudonodžių atstovai savo 
senoviškuose apdaruose vyksta 
i miestų atiduoti pagarbų ren
kamam visų giminių vadui.

Čia miestuose baltieji juos 
gerbia, kaip senovės istorijos 
gyvas liekanas, surengia dide
les parodas, kuriose jie pamato 
Didžiosios Respublikos progre
sų.

Nesenai vienas “New York 
Times” redaktorius buvo nuvy
kęs į raudonodžių stovyklas, ir 
išgyveno ten apie porų savaičių. 
Grižęs į New Yorkų savo laik
raštyj aprašė stovykloje pergy
ventus nuotikius, kurie turėjo 
didelį pasisekimų amerikiečiuo
se.

—Atvykau į stovyklų, — ra
šo reporteris, — su vienu me
tisu, kuris kalbėjo Suixų tar
me. Mus priėmė su didelėmis 
ceremonijomis. Giminės vadas 
vardu “Gudrioji Lapė” pakvie
tė mane pavalgyti avino šlau
nies su ryžiais ir užrūkyti iš 
jo didelės molinės pypkės. At
sidėkodamas jam iš mano pu
sės, daviau pinigų ir peilių, ku
rie buvo iŠ manęs paimti su 
didele pagarba.

Mrs. Katlierine Byron, mirusio kongresmono Wil- 
liam Byron iš Marylando žmona, priima senatoriaus 
Millard Tydings (tos pačios valstijos) sveikinimus po 
to, kai ji priėmė priesaikų ir perėmė savo velionio 
vyro vietų. Byron žuvo lėktuvo nelaimėje.

Užėmė Vyro

Mano pagerbimui raudon
odžiai surengė didelę puota. 
Puotoje buvo prikepta daug 
mėsos, taipgi neužmiršta senos 
ir stiprios degtinės. Visi buvo 
pasipuošę tradiciniais, su dide
lėmis plunksnomis, rūbais. Be
protiškai šoko apie didžiulį lau
žų, šukavo, cypavo ir panašiai. 
Tokias tradicijonališkas puotas 
jie labai gerbia ir brangina.

Vėliau jų vadas savo palapi
nėj parodė man senovės papuo
šalus ir ginklus. Jie labai bran

ginami, kaip atmintis garsios ir 
garbingos jų praeities. Tarp šių 
brangenybių atkreipė mano dė
mesį rinkinys gerai m imi if kuo
lų žmonių galvų, kurios sulig 
jų pasakojimu, yra dar nuo tų 
garsių kovų su baltaisiais. Taip 
pat sukrauta ten buvo daugelis 
skalpų: jų senelių — karžygių 
narsumo ženklai.

Vienų dienų, — rašo reporte
ris, — mane -pakvie-ė jų su
rengtoji medžioklėn. Užtikome 
didelę pilkų meškų. Čia pama

čiau, kaip raudonodžiai vikriai 
ja apsupo ir keliais karabino 
šūviais užmušė. Tada su dide
liais atsargumais nunešė jų į 
stovyklų, čia surengė jos gar
bei dideles, iškilmingas laido
tuves, nes meškų jie laiko šven
tu gyvuliu. Jie užmuša jų vien 
dėl jos kailio ir taukų, bet vė
liau verkia ir gailisi jos, suren
gia puošnias laidotuves, prašo 
dievų pasigailėjimo ir pan.

Visi raudonodžiai ištisus me
tus užsiima medžiokle ir jau
kinimu laukiniu arklių, ir lik 
nuo šio darbo atlikdami jie 
vyksta į baltųjų kolonijas, ten 
prekiauja mainydami, parduo
dami ar supirkdami jiems rei
kalingiausius reikmenis išti

siems metams.
Tai taip gyvena viso pasau

lio žinomi Amerikos raudon
odžiai. Karlas nuo karto jie at
vyksta į didžiuosius Amerikos 
miestus atiduoti pagarbų' di
džiosios Respublikos ir giminių 
vadui.

Bet ši raudonoji rasė kas 
kart vis sparčiau nyksta ir 
nyksta, kol visiškai išnyks pa
likdama tik savo garsių praeitį 
y g pasakose.

— Pagarsėjęs artistų unijos 
narys Bioff skelbiasi, kad jis 
esųs nekaltas, bet teisėjas pa
reikalavo padėti 50,000 dolerių 
užstatų.

7AWAVAYiWmVAWAVmV. 
7-ti Metai Skersai Vartų 

Nepamirškit Užeiti Pas: PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

MASTER WIND0W SI1ADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

KRAUTUVUI FRONTAI IR NAMAI 
PERMODELIUOJAMI 
EKSPERTŲ DARBAS

PERMODELIAVIMO DARBAI, KURIUOS JAU ATLIKOM, BUVO:
Ambrose, 1843 So. Ha’sted.
Rakštis Drug Store, 1900 So. Ilalsted.
Irenes Beauty Shop, 1747 So. Halsted.
Dabar permodeliuojame pastatą prie Šiaurės 
VakariĮ kampo 18-tos ir Union.

ALE AMERICAN ROOFING
AND SIDING COMPANY

3514 W. Wabansia Avcnue, Chicago
Pašaukit mus neskaičiavimui dykai.

Phone BELMONT 5615.

■ i (

į

MATYKITE SAVĄ VIETINI CHEVROLET DYLERJ
I • . . . '

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet I
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai j 

apdraustas.
..................................................... .. ——/

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
TcL CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praKtikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimu 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klbfdas."Specialė atvda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys ai įtaiko
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. YarčLs 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis pagal sutartį.

Jos. F. Budrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą 

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite 

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30
vai vakare

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais
7 vai. vakarei

WAAF — 950 K. Hawaiian — 
nedėlioj 4:30 po piet.

3 pilni miesto blokai tikrų 
vertybių.
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OKUPANTŲ JUNGAS

Nepriklausomos Lietuvos atsteigimas
Sukankant metams laiko, kai Lietuva yra okupuota, 

tenka pažymėti, kad Amerikos lietuvių visuomenėje mil
žiniška dauguma šiandien žiuri į tą okupaciją, kaip i bai
sią nelaimę.

Pernai vasarą daugeliui dar nebuvo aišku, ką Lie
tuva pražudė, patekusi po sovietų Rusijos letena. Oku
pantai, atėję į Lietuvą, stengėsi nuraminti jos žmones 
gražiais pažadais. Jie prikalbino stoti į valdžią ne vieną 
asmenį, turėjusį pasitikėjimą liaudyje. Jie kalbėjo apie 
“laisvę”, “darbo žmonių gerovę” ir “demokratiją”.

Laipsniškai paaiškėjo, kad tai buvo apgaulė. Vieną 
po kito savo prižadus okupantai sutrempė. Pagavę į sa
vo nagus krašto vadeles, jie pašalino iš atsakingų vietų 
tuos, kurie nesutiko būti aklais jų įrankiais, ir įsteigė 
atvirą diktatūros režimą,. Po to Lietuva tapo prijungta 
prie sovietų imperijos.

Lietuva dabar velka svetimą jungą. Tuo jungu nusi
kratyti yra svarbiausias Lietuvos uždavinys. Amerikos 
lietuviai kuo galėdami prisidės, kad Lietuva vėl būtų ne
priklausoma valstybė.

Laisvė ir demokratija
Bet nepriklausoma Lietuva turės būti laisva ir de

mokratiška. Todėl, kovodami prieš bolševikiškus okupan
tus, mes privalome rūpintis, kad ji būtų apsaugota nud 
fašizmo.

Amerikoje gyvenant, mums tatai yra visai aišku. 
Fašizmas Hitlerio asmenyje faktinai šiandien yra pavo
jingiausias demok^tijosjr tautų laisvės priešas.

Mažosios tautos Europoje atgaus saw laisvę'tiktai 
tuomet, kai bus sumušta hitleriškoji Vokietija. Be šitos 
pergalės nėra ateities nė Lietuvai. Tai labai gerai nu
mano Maskva ir jos tarnai. Jie bijo demokratijų perga
lės dabartiniame kare, nes jie žino, kad, hitlerizmui pra
laimėjus, išsprūs iš Stalino nagų visas jo ligi šiol įgytas 
grobis.

Maskva įsakė savo agentams visose šalyse, kad jie 
kaip įmanydami trukdytų demokratijų pastangas sumuš
ti Hitlerį. Ir jie tai daro. Bet to nieku būdu negali dary
ti mažosios tautos, kurios trokšta laisvės, arba tų ma
žųjų tautų gynėjai. Remdamos Hitlerį, jos nertų sau kil
pą ant kaklo. i

Kova dėl Lietuvos išvadavimo yra kova dėl demo
kratijos pergalės. Jos principais turės būti pagrįstas vi
daus gyvenimas būsimoje nepriklausomoje Lietuvoje — 
tiktai tuomet Lietuvai bus patikrinta saugi ir garbinga 
vieta kultūringųjų pasaulio tautų šeimoje.

• • I /jmgiausiuosius šių dienų demo- jų simpatiza toriai nori “smeto- 
kratijos priešus. Bet juk yra niško fašiziho” Lietuvai? Jeigu 
faktas, kad vokiški kryžiuočiai, koniūništų oratoritai, riedakto- 
prisidengę krikščionybės skrais- riai ir kiti “liaudies švietėjai” 
te, per šimtmečius teriojo že- šitaip kalba, tai j iri Iriiko savo 
maičių kraštą ir išnaikino arti- pasėkėjus žiopliais, kurie tiki 
mą lietuviams prūsų giminę. Y- bet kokiu plepalu!
ra faktas, kad Hitleris atplėšė Peri dvyliką inėiiėsių Stalino 
nuo Lietuvos Klaipėdą, ir jeigu avidė, brisirodO, nepadarė ilč 
šį karą jisai laimėtų, tai jo vieno colio progreso, kaip me- 
“naujoje Europos tvarkoje” vi- tai laiko atgal, taip ii* šiaiidien 
sa lietuvių tauta butų paversta jie dar vis tebekartoja: “sriieto- 
vokiečių vergais. Mes to nega- nizmas”, “smetonizmas” — ir 
lime ir neprivalome užmiršti. | nieko gūdresnio nesugalvoja. « 

Atsišaukimo autoriai vadina 
save “laisvosios Lietuvos revo
liucionieriais”, bet jų balsė la
bai riiškirii girdėti frerikčijos iri Tūo tarpu pei* metus laiko, 
konir-revoliūėijos garsai, kurių nuo 1940 metų birželio 15 die- 
nieku būdu negalima suderinti nos ligi 1941 ribėtų birželio 15- 
su laisvės ir demokratijos prin- os, Lietuvoj ė įvyko daugybė da- 
čipais. tykų, kūriė yra verti dėmesio.

Lietuva neatgaus nepriklau- Kū'oihėt Smetonos režimas 
somybės be Amerikos demokra- sugriuvo, prridėjo Veikti “liau- 
tijos pagalbos. Bet Amerikos | dišk’oji” Justo Paleckio valdžia, 

pabagaslovijo” pats 
draugas Molotovas, šita valdžia 
turėjo duoti Lietuvos žmonėms 
visas tas demokratiškas teises 
ir laisves,.kurias jiems buvo iš
plėšęs fašizmas. Ji žadėjo jas 
duoti.

O ar davė? Pažiūrėkime.
Spaudos, žodžio, susirinkimų 

ir organizacijų laisvė. Ar Lietu
vos žmonės šiandien šitas lais
ves turi? Ne. Smetona buvo tas 
laisves labai suvaržęs, o bolše
vikų palaii^Khtoji Paleckio val
džia jas visai panaikino! Šian
dien Lietuvoje nėra nė vieno 
nepriklausomo laikraščio, nė 
vienos nepriklausomos organi
zacijos; nė vienas valdžios ar
ba valdančios partijos neįgalio
tas žmogus negali šaukti mitin
go arba viešai kalbėti.

Prie Smetonos buvo tautinin
kų partijos monopolis, o prie 
Paleckio yra komunistų parti
jos monopolis. Kadangi komu-

demokratijos užuojautos lietu- kurią 
viai neįgis, jeigu jie rems savo 
kovą dėl Lietuvos išvadavimo 
antisemitizmo, tautų neapykan
tos ir religinio fanatizmo Šu
kiais.

NĖ COLIO PROGRESO

Prieš metus laiko, kai sovie
tų Raudonoji Armija įsiveržė į 
Lietuvą, Maskva ii* jos/klapčiu
kai šitą smurto žygį išaiškino 
taip, kad Lietuvos liaudis, gir
di, tapo “išvaduota iš kruvino
jo Smetonos režimo”. Tą patį 
jie kartoja ir dabar.

Vietinis stalincų organas ra
šo:

“Birželio 15 tikrai svarbi 
lietuviams diena, nes tai die
na Lietuvos liaudies išsilais
vinimo iš po fašistinio jun
go, kurs engė Lietuvą arti 14 
metų, kuris sušaudė eilę dar- 

. biiiinkų vadų, kuris taipgi 
teriojo ir šaudė ūkininkus, 
pareikalavusiūsi geresnės būk-

Todėl, girdi, birželio 15 d. 
lietuviai tiųį^pa^ęįkštį: /‘Su 
Smetona, ar Prieš Smetoną.”

Kitaip, esą, pasireikšti nega-

mis mes niekados netuririiėTAI JAU FANATIZMAS

Spaudoje pasirodė atsišauki
mas, pavadintas “Europos Lie
tuvių Balsas” ir {parašytas bir
želio 15 d. phoga. Jame karštais 
žodžiais smerkiamas sovietų 
Rusijos smurtas, atliktas prieš 
Lietuvą, ir žiaurus bolševikų 
šeimininkavimas Lietuvoje. Bet 
ahonymiški atsišaukimo auto
riai vietomis eina per toli.

Nors “Europos Lietuvių Bal
sas” pasisako už laisvą demo
kratiškai tvarkokną hepriklauso- 
kną Lietuvą, bet jie skelbia pik
čiausią neapykantą ne tik bol
ševizmui, o ir rūsų tautai, žy
dams ir laisvamaniams. Vi'ehb- 
je vietoje sakoma:

“•.. jis (priešas) mums 
siunčia galvijo pavidale be
dievį, dažniausiai žydą arba 
kalmuką.”
Kitoje vietoje:

“Tos pamokos mes neturi
me užmiršti. Rusais ir Rusi
jos įtakoje esančiais žmon£-

Toliaūs:
“Šalin rusintojai ir bedie

viškos dvasios nuskurdėliai 
iš musų krašto!”
Lietuvos taūlihio atgimimo 

istorijoje svarbų vriidmertį su
vaidino asmens, kūriuos tam 
tikri žmonės niekindavo, kaipo 
“bedievius”: pavyzdžiui, “auš
rininkas” Dr. J. šliupas, “vat-pi^ 
ninkai” Dr. Vincas Kudirka, Dr. 
Kazys Grinius ir daūgėlis kitų. 
Tai ak*gi Idišybje dem'oklratiškė
jo Lietuvoje tokiems žhiohėhis 
neturėtų būti vietos?

Antra vertus, kuomet tie aho- 
nymiški “Europos lietuviui” 
šaukiri lietūvių tautą nėpasilikė- 
ti rusais ir hteapkęsti žydų ir 
kalmukų, tUi jie nė vienū iri
džiu neprasitaria prifeš Vokieti
ją — prieš Trečiojo Reicho na
cius, prieš Prūsijos militaristus 
ir Ostelbijoš junkerius. Galimas 
daiktas, kad “aplinkybės” jiems 
neleido pasisakyti prieš pavo-

(Tęsinys)
Vienu žodžiu, tenegūlvoja už

sieniečiai, jog Stalinas pasuko 
dešinėn.

Hitlėristai šiuo atžvilgiu bū- 
vo tylesni.

Jų vadas, savųjų avių išlaiky
mui, tūrėjo didesnį autoritetą 
ir jis nesiskubino atsakyti į1 
tdip hekUkių įdribsimą: ar jis 
išsižadėjo sdvo kOvOš pririš ko
munizmą ?

ir lik širiridieh, kuoihbt Hitle
riui kyla riaujriš pavėjui Ame
rika; ir jo šrilihihkų tarpe ga
li kilti abejonių atridenant, kad 
visgi RUsija ii* gali pulti Vokiė-

Jų vidujinis artėjimas vyks
ta palaipsniui ir šiandien, su
lig paskutinių žinių iš Vokieti
jos, sutapimas vidaus santvar
ka toks didelis, kad tai du kū
nai ir viena dvasia.

Politine santvarka tas pats 
skalbiamas melas: daugumos 
tariamas valdymas dėka vienos 
partijos, kurion suvaroinri visi 
prievarta, bet ii* kurioje taip 
pat niekas netūrii balso, nes kas 
partijoje — tas turi būti aklas 
vado įrankis be savo valios, 
protavimo, vienu žodžiu — au
tomatas. Tiek Rusijoje, tiek 
Vokietijoje viskas priklauso 
hūo vieno žmogaūs, kitais žo
džiais tariant, nuo saujelės žmo
nių. Reiškia šiuo atžvilgiu — 
tapatybė.

Skirtumas tik varduose: vie
nut vadas Hitleris, kitur Stali
nas, vienur saujelė .Vadi naši ko
munistai, kitur — nacional so
cialistai, vienur sako siekia so
cializmo, kitur tvirtina 
Rusijoje sakoma, kad 
pasaulis kapitalistinis, 
joje tas pats, Rusijoje
karas imperialistinis, Vokietijo
je taip pat, Vienur pagrindai! 
padėta nacionalizmas, kitur 
prie to einama.

Ekonominis skirtumas nuo
latos ihažta.

Rusijoje bent pramonėje ir 
žemės ūkyje privalė nuosavybė 
panaikinta. Viskas suvalstybin
ta, arba kitais žodžiais tariant, 
pasisavinta tų, kurie sėdi viršū
nėse ir padalinta gerai apmo
kamų algų atžvilgiu saviesiems 
tarnams ir rėmėjams.

Vokietijoje palikta privalė 
nuosavybė vien popieryje. Vis
kas ir viskas kontroliuojama 
valdžios, lygiai kaip Rusijoje, 
dargi taip vadinami fabrikų 
hitleriški komitetai įsteigti iš 
taip vadinamų nacistų, kurie

Blogoje tuo atžvilgiu, jog a- 
merikiečiamš įsikišbs karūn 
Anglija neturi ko flirtuoti su 
Rusija, nes Rusija; kaip impe
rija, jai buvo ir pasiliko prie
šu (nė dėl vidaus struktūroj 
bet dėl imperializmo) ir jai nė- 
rri ko jos gailėtis arba jai pa
kliuvus nelaimėn gelbėti, gi pa
tys rusai, netekę savo pozicijų, 
bėnt ptoletafijate, pasilieka Vie
ni prieš vokiečiui, kurie nors 
negręsia kol kas, bet visgi jau
čiasi ir taip realiai yra, galin
gesniais, negu rusai.

Štai kame Rusijos tragedija ir 
kodėl Rusija tūri šiandien nu
sitarti ir rūpintis viena savimi 
iš Ūiekur nieko nelaūkdamri.

Klaidingai ar teisingai, bet iki 
šio karo Rusija turėjo pakan
kamai simpatijų pasaulyje, nors 
vien todėl, kad pasaulis buvb 
sutikęs leisti padaryti dar bent 
vieną eksperimentą, bet po to,

ti pifse lūpų.
Nagririėdainoš Amerikos įsto

jimo karah galimybę ir Rusijos 
galimą pasįšaušimą, partijos 
viršūnės liepia nenusiminti, nes 
Vokietijos karinis pajėgumas 
tiek stiprus, kad jo nenugalės 
niekas, 6 svarbiausia, po Balka
nų karo jai hebėgręsia nei vie
nas pavojūs sausumoje, kaip 
tik Rusijos.

Vokietijos pūlti negali nei 
anglai, nei amerikiečiai sausu
moje, jei vokiečiai deduos jiems 
progds lai pridaryti Artimuosri 
Ryluūše, kitais žodžiais kalbant 
— Tūrkijdjė.

Rusijos karinė jėga vokie
čiams gerai žinoma ir ji pati 
niekuomet riekibs vokiečiams į 
akį, karas su Rusija priklauso 
ne nuo rusų, bet nuo vokiečių. 
O jei aplinkybės susidėtų taip, 
kad reikėtų kariauti, tai vokie
čiams neteks kariauti savomis 
jėgomis, bet svetimomis!

Kas los svetimos jėgos?
Visos buvusios penktos ko- 

lUnihos užimtuose kraštuose ir 
dabai* sū jais bendradarbiaujan
čios fašistinės jėgos dargi iš Is-

tą patį,
likusis

Vokieli-
sakoma

ji gali laukti pritarimo vien iš 
tų užsienyje, kurie gauna iš jos 
auksą, kurie apmokami, kurie 
patys parsiduotų kiekvienam, 
kuris daugiau mokės, o toks 
elementas nepastovus, juo ne
galima remtis, kaip lygiai nega
lima remtis tomis vadinamo
mis “masėmis”, kurios buk 
šiandien su jais, bet kurios su 
jais ne dėl įsitikinimo, bet to
dėl, kad jom kol kas patinka, 
bet ir tos masės, aklos masės, 
nusigręš, o jei nenorės nusi
gręžti, bus priverstos tai pada
ryti privertus galvojančiai vi
suomenei.

Iš kurio taškaregio bepažiu- 
resi — Rusija pasilieka viena ir 
ji turi rūpintis tik savimi.

Vienas iš svarbiausių klausi
mų Rusijai buvo ir pasiliko — 
VOKIETIJA.

Po visų suteiktų smūgių sa
vo priešams, Vokietija visgi dar 
tiek galinga, kad ji baisi Rusi
jai, baisi daugeliu atžvilgių, o 
tuo baisesnė kaip draugė.

Jei Rusija šiam karui kilus 
butų pasilikus ištiesų neutraiė, 
nebūtų pei* įdaūg pati skelbus 
apie teikiamus smūgius Anglijos 
inlperialižmui savo pagalba Vo
kietijai šiandieh galėtų tikėtis 
jei ne nuoširdžios pagalbos, 
bent palankumo iš kitų pasau
lio kraštų, bet šiandien ji viena 
ir jaū apsūpta, apsupta iš visų 
pusių Vokietijos.

Jau anksčiau rašiau, jog Bal
tijos Užėmimas, dargi Suomijos 
Okupacija (jei įimtų pasisekus’ 
hiekb Rusijai neduoda, nes vi
si keliai jura jai nukirsti. Iš 
Baltijos, iš Lediiiiūotojo, iš Juo
dosios jutos Rusija be vokie
čių leidimo negali išeiti, visi šių 
jūrių Sąšiauriiėi Užimti vokiečių, 
Visur stovi vokiečių anuotos ir 
lyg lo būtų maža, norima ašis 
sujungti paskutiniame žiede — 
Artimuose Rytuose, kur turi 
susieiti ašies Vakarinis galas sū 
Tolimųjų Lytų ašies pradžia.

Rusija šiandien taip apsupta, 
kaip buvo Pietų Slavija apsupta 
vokiečiams Bulgariją užėmus. 
Pietų Slavija negalėjo gauti pa
galbos trumpu laiku, Rusijai ti 
pagalba neateis tokiu pat trum
pu laiku dargi pakeitus savo

kelis šimtus narių (priskaitant 
ir visus “š^jimikus”, kurie prie 
jOs prisipMe, tikėdamiesi “džri- 
bų”), tai Maskva tūrėjo papil- 
dy ti jų atąi^laL iš gįlumos Ru
sijos žniOitėmis, kad bent val
diškas vietas butų kuo Užpildy
ti.

VadirfasiJ ta pati velniava, 
kokia buvo prie Smetonos fa
šizmo, tiktai dar aršesnė.

lima.
Bet tie 

įnagiai žino, kad milžiniškoji 
Amerikos lietuvių dauguma 
nieko bendro su Smetonos rė
žimu nenori turėti — ir tuo 
pačiu laiku ji yra griežčiausiai 
nusistačiusi prieš bolševikišką 
Lietuvos okupaciją.

Smetonos režimas buvo fa
šistiškas, tai tiesa. Jisai panai
kino spaudos, žodžio, susirinki
mų ir organizacijų laisvę. Jisai 
Uždraudė visas partijas, palik
damas politiško veikimo mono
polį vienai tik valdahčiajrii tau
tininkų partijai. Jisai sūvriržė 
dat-bihihkų teises, slopino ūki
ninkų judėjimą, areštavo žmo
nes ir baudė žiauriomis baus
mėmis už mėhkūs nūsikalti- 
mus; laikė gaujas šilimų, kurie 
sekiojo piliečius. Smetoh'os Re
žimas išvriikė žmOnių išriiiktą 
seimą, sUtreriijpė Steigiamojo 
Seiiho priimtą kOiistitliciją ir 
partaikino ’dehiokratišką rihki- 
mų tvarką.

Aniferikos lietuviai to režimo 
visai nesigaili ir, išimant ma
žiukę aklų fašistų saujelę, nie-1 valdžios bernaM. Mokesčiai yra 
kas ne nesvajoja apie jo atgai
vinimą Lietuvoje. Visos musų 
srovės, kurios stoja už Lietuvos 
nepriklausomybę, pasisakė už 
'demokratinės Lietuvos atsteigi- 
mą.

Bet kohitinistai dar ir šian
dien rėkia, per akis apgaudinė
dami publiką, kad visi bblševi- 
kų OkUpa'cijoS priešai “stoja už 
smėtbnizmą’\ “už. grąžinimą 
LietūVai Smetonos pragaištin
gos valdžios”!

Ar koihūhistai nėtūri sarma
tos šitaip mulkinti žmohes? O 
jeigu jau jie sarmatos nepaiso^ 
tai ar jie hesūprahta, kad tbks 
kvailas jų melas parodo visos 
jų “partijos” apgailėtiną proto 
nusisumą.

Nes kuris gi protingas žmo
gus gali patikėti, kad, pav. A- 
njerikos lietuviai socialistai ir

J'eii tikėti Vokiečių teikiamo
mis žiniomis, jie iš Okupuotų 
kraštų gyventojų, griežtai nusi-

vininkai.

Stalino propagandos

> •

mis, kūrins vriržė Smetbna — 
sakysime, su darbininkų^ teise 

būklės pageri-kovoti dėl savo 
nimo: teise streikuoti ir t.t.? 
Streikų laisvė tarybinėje Lietu
voje visiškai panaikinta, ir ūž 
streike skelbimą arba riet ūž 
agitaciją streikuoti svarbiose 
valstybinėse įmonėse yra įvesta 
MIRTIES BAUSME!

Kaip sū Ytkinirikų būklė? Ar 
jie dabar gali deiūdūstrūcijas 
kelti ir šūsitabę riėpardrivihėti 
savo produktų, kuomet kainos 
jieins atrodo per žeftiOs? Sme
tonos laikais ūž tokius elgešiūš 
Sūvalkijbs Ūkininkai būvo mu
šami ii* šaūdonli. Bet tarybinė
je Lietuvoje ūkininkės nė tik 
kad hėtūri jokios teisės dūbyh 
deinohstbacijas arba strėikūbti; 
bet ii* žeme jau yra ne jo. Vi
sus valstiečių ūkius tarybinė 
valdžia “sūyalslybino”, taip kad 
ūkininkas šiandieh yra tiktai

driryti Virš dešimt milijonų ka- 
riūonienę, kuri kriusis ne men
kiau, negu patys vokiečiai.

Štai kodėl Pasakiau, jog Bal
kanų karo laimėjimas ne tiek 
pavojingas ahgiaihs, d rusams 
arba kitais žodžiais tariant, po 
šio karo Vokiečiai jaučiasi stip
resni prieš rusus, negu prieš 
anglus.

Galite būti tikri, jog jei man 
tai teko sužinoti*, patiems ru
sams lai taip pat Ūėpaslaptis, 
ŪObs būsų karo Žvalgyba šiame 
kūrė veikia ūbi kiek nė geriau, 
kaip anglų, kdrios sąskaiton 
reikia Užskaityti daug anglų 
prdlaimėjiriių.

Ir kokioje padėtyje dabar yra

Labai blogoje.

uždėti ne tiktai laukaitis, būt ir 
kiekvienai karvei, aviai ir kiau-

O ai- Lietuvoje Šiandien hera 
žvalgybininkų? Daugiau, negu 
kada hors! Ar žihbriės hera 
areštuojami? Ne tik rihėštū'Ojri- 
mi, bet nakties taihšrijė bolše
vikiški čekistai prigrebia žmo
gų iš namų, ir nė artimiausieji 
pintinės nebežino, kas sū jūb 
toliau atsitiko.

Apie demokratiškų rinkimų 
tvarką ir seimą nebėra hė kal
bos. Rinkimai tapo paversti 
bidūria komedijri*, lies tik viėha 
valdžios partija turi teisę sta
tyti kandidatus.

Taigi, vietoje laisvės ir demo
kratijos, kurios Lietuvos žmo
nės troško ir kurią bolševikai 
žadėjo grąžinti, kuomet sugriu
vo Smetonos režimas, Lietuva

sūsilaūkė mdriojmliriės, totalita
rinės valdžios, kŪH aršiau pri
slėgė liriūdį*, hegū kadri nors ji 
būvb prislėįjta.

Nė viėhO čia priminėto fakto 
Maskvos gižėliai begali nuneig
ti, nes tai yra gtyhri tiesa, ku
rią kiekvienas gali pritirti iš pa
čių paleckinės vyriausybes de
kretų ir oficialių pranešimų 
Kauno spaudoje. O bfetgi jie dar 
ir širindi'en šūkauja Ūpie Lietu
vos “išlaisvinimą iš fašizmo 
jUūgo”, — kuomet vietoje fa
šizmo jungo, LietdVbs okupan
tai uždėjo žmonėms dar bjau
resnį, dai* sūhkesnį ir žiauresnį 
jungą!

Štai dėlko Ariiėrikbs lietuviai, 
šūlriūkę pirhių metinių Lietuvos 
okupacijos sūkaktuvių, yra nu
liūdę ii* pasipiktinę. Tie, kuriė 
LibtūvOs liaudžiai žadėjo laisvę, 
biriūriausiu būdu ją apgavo! 
Birželio 15 diena paliks, kaipo 
viena juodžiausių datų lietuvių 
tautos istorijoje — juodesnė už 
spalio devintąją ir už gruodžio 
septynioliktąją.

Bet svarbiausia: ar Rusija 
gali pakeisti savo politiką? Ar 
ji dar laisva? Ar ji šiandien; 
visai jai nejaučiant, nepaklius d 
jau Vokietijos globon?

Rusija negali keisti savo už
sienio politikos nepakeisdama 
savo vidaus politikos, gi keisti 
vidaus politiką negali dabarti
niai valdovai*.

Vokietija su Rusija surišta 
tokiais saitais, kad negali atsi- 
dalinti viena nuo kitos be vi
dujinio sukrėtimo. Jiedvi pik
tumu ar gerumu turi būti kar
tu*, nes per toli bendrai dirbda
mos nuėjo viso pasaulio nenau
dai.

įstatymų, fabrikrintai galėjo tu
rėtu,tik d^ipehlO iš savo įmo
nes. kitais žodžiais tariant, ga
lėjo naudotis meluose tik tiek, 
kiek gautų iŠ Savb kapitalo, jei 
jį būtų priskolinę šeštu nuošim
čiu, nežiūrint kiek fabrikas ar 
kita įmonė pelno beduotų. Jei 
įmonė nedavė dargi tų 6%, 
nuostolius'turėjo padengti fa
brikantas, jei davė daugiau, vi
sas kitas pelnas ėjo valstybės 
kason, kaip paskola be vilties 
už ją ne tik gauti nuošimčius, 
bet dargi kada nors atgauti tą 
sumą.

Karui prasitęsus metus laiko, 
išleista nauji parėdymai sulig 
kurių fabrikantai gali imti tik

mažino fabrikantų pajamas 
šia u.

(Bus daugiau)

su
pu-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vokiečių nuostoliai 

Kretoj
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

12 d. — Vokiečių karo vado
vybė paskelbė, kad Kretos ope 
racijų mėtų vokiečiai neteko 
5,893 karininkų ir kareivių.

Užmušta 125 nacių karinin
kai ir 1,228 kareiviai. Sužeistų 
skaičius siekia 1,900. Kiti skai
tomi žUvūšiais be žinios.

Vokiečiai paėmė nelaisvėn 
15,700 britų iV graikų karei
vių. Kretoj žuvo apie 5,000 bri
tų karininkų ir kareivių.

— Anglijoj labai smarkiai 
išvystytas skraidymas naktį. 
Aviacija turi specialius orlai
vius ih Specialius budus enak- 
tį gaudyti vokiečiu lėktuvus. 
Vienas naktinis medžiotojas 
numušė vienu vakarti penkis 
načhį hdmbrineŠiUs.

Škėlbihtiai Naujifehose 
duoda baudą dgltb, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,
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CIDADE MARAVILHOSA IR TEN GYVE
NANTI LIETUVIAI

(Tęsinys)
Reikalinga kiek plačiau apsi

stoti apie Rio de Janeiro lietu
vių koloniją. Kaip jau minėjau, 
čia yra ir keletas šimtelių ir 
musų tautiečių. Čia lietuviai nė
ra visi atvykę iš Sao Paulo, 
kaip daugelis mano, yra daug 
tokių, kurie visai Sao Paulo ne
pažįsta — nėra buvę jame, bet 
atvykę iš kitų estadų, o kiti 
tiesiai iš Lietuvos atvažiavę ir 
čia įsikūrė.

Lietuviai čia negyvena susi
spietę vienoj vietoj, kaip Sao 
Paulo; tiesa, vienoj priemiesčio 
dalyje — Caxias gyvena apie 
10 lietuvių šeimynų, ten jie be-

Neužmirškite
Tėvo Dienos

Neužmirškite nė jo pypkės 
ir Tabako. Max Kohn, 1728 S. 
Halsted St., Chicago. Telefo
nas 9345: Tikras Rusiškas ir 
Turkiškas Tabakas

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

veik kiekvienas turi paėmęs iš- 
simokėjiniui po žemės sklypelį* 
pasistatę šiokias tokias nuosa
vas lūšneles, bet vieta nepavy
dėtina ir negali prilygti Sad 
Paulo lietuviškomis vilomis, k*, 
t. Vilią Zelina Vilią Bella ir ki
tos.

Tiesa dar reikia pažymėti ii 
tas, kad Caxias lietuviai yra ga
nėtinai gerbiami kitų tautų kai
mynų, yra tokių kurie net gra
balioja lietuvių kalbą ir sako, 
kad jiems labai patinka ši kal
ba.

Čia tarpe lietuvių kaip šeimy
niniam taip ir visuomeniniani 
gyvenime didelių intrigų nėrė 
kaip S. Paulo, ir tai tur būt 
dėl to, kad čia nėra tiek orga
nizacijų priešingų viena kitai. 
Lietuviai čia skaito laikraščius 
koks papuola, bet daugiausia y- 
ra skaitomas “Aidas”, po jo 
“Lietuvis”, “Šviesa” ir dabar 
žurnalas “Rylas”. Kai kurie lie
tuviai gauna laikraščių iš Lie
tuvos ir kitų šalių.

Yra čia ir viena lietuvių or
ganizacija — “Vilnis”. Tiesa, 
apie “Vilnį” musų laikraščiai 
kartais išpučia didelį burbulą, 
parašydami, kad joje dalyvau
ja visi Rio de Janeiro lietuviai, 
tai yra tuščia kalba. “Vilnis” 
neturi daugiau kaip porą desėt- 
kų narių, tai ir viskas.

Dabar ir kylė klausimas, ko
dėl Rio de Janeiro mieste, kur 
gyvena apie 1000 lietuvių, turi 
tik vieną organizaciją ir ši to-

kia neskaitlinga nariais?
Į tai reikia atsakyti. Pirma, 

kad “Vilnis” organizacija, nors 
ir skelbėsi esanti nuošali nuo 
bet kokio politikavimo, bet tik
rumoj smarkiai simpatizuoja 
tiems, kurie nieko neveikdami 
tik ardo lietuvių kolonijos vie
ningumą. Juk neišmislas, kad 
“Vilnies” atstovas, suvažiavime 
kur buvo svarstomas projektas 
sudaryti Brėzilijos Lietuvių Or
ganizacijų Centrą, atsisakė nuo 
Centro tvėrimo, kuoniet pama
tė, kad jo gerbiami ponaičiai 
negalės jame viešpatauti. Tai 
kur eina “Vilnies” organizaci
ja? Antra, kad nieko nėra pa
stovaus; rodos, kad visi gyve
na tik laikinai, su kuo tik ne
pasikalbėsi, kiekvienas sako: 
progai pasitaikius aplcisim Gi- 
dade Maracilhosa ir taip kalba 
didžiuma lietuvių, dėl per karš
to tropiško klimato, kuris be 
pasigailėjimo kankina kiekvie
ną europietį. Rio kle Janeiro 
daugumas lietuvių yra pavie
niai — viengungiai, šie kaip tik 
galėtų sudaryti stipriausią orga
nizacijos branduolį, bet deja, 
jie irgi daugiausiai inemano čia, 
ilgai gyventi, na, o šeimyninis 
žmogus, tai dauginusia susirū
pinęs savo asmens reikalais. 
Tiesa, ši “Vilnies” sąjunga kar
tais pasirodo ir viešam gyveni
me, surengdama vieną-kitą vie
šą vakarėlį, kur žinoma, atsb 
kinko pažiūrėti keletas desėtkų 
lietuvių, bet jei kas sako, kad 
ši sąjunga vaidina didėlį vaid
menį, viešame Rio de Jėiieiro 
lietuvių kolonijos gyvenime — 
tai tik pasigyrimas.

tiume ir su “lanca perfume”, 
o ubagų čia irgi netrūksta.

Tai taip, trumpai pažvelgus, 
atrodo pats stebėtinasis mies
tas ir jo gyvenimas. Kaip aukš
čiau minėjau, dėl klimato lie
tuviai ten negalės sukurti pa
stovios kolonijos, klimato at
žvilgiu lietuviams patogiausi 
yrė S. Paulo ir Rio Grėlidė do 
Sul estadai; čia ii* kurias lietu
vių kolonijos branduoliai. O 
Rio de Janeiro mieste lietuviai 
tur būt visuomet liks tik turis
tai, atvykę “pasidžiaugti ste
bėtinuoju miestu.

(GALAS)

Atsisako Grąžinti
Chicagietį
Kalėjiman

Pabėgo 19 metų atgal
19 metų atgal 51 metų chi- 

cUgietiš Josepk A. Žetile, 6535 
S. PėoHa Št„ pabėgo iš kalėji
mo NOrth DakOtOjė.

Jį susekė, kai Žėltle Neseniai 
raportavo valdiškam darbui ir 
tėti paėmė jd piVštiį nuotrau
kas.

Nortli Dėkota pareikalavo jį 
grąžinti kalėj iman* bet gub.

Green atsisako tai padaryti, ka
dangi per visus metus laisvėj 
Žettle buvo pavyzdingas pilie
tis.

Suėmė 146 Triukš
mingus Motoristus

Bausmes už bereikalingą si
renų birbinimą turi užsimokėti 
146 Chicagos motoristai, suim
ti Užvakar ir vakar. Viso per 
šią savaitę ir pereitą policijų 
suėmė už bereikalingą triukš- 
mavimą sirenomis 476 chica- 
giečiūs.

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Cd. of America 
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUČR 
CO.—VVHOLESALE
4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tol.

VIRginia
2332

BALZEKAS MOTOR SA
“U WILL LIKĘ US”

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515

LES
•

Taip pat ir vielinių gyvento
jų akyse “Vilnis” lietuvių var
do kelti negali, nes “Vilnis” y- 
ra ten žinoma kaipo “Club Rus- 
so”, turbut dėl to, kad nuo- 
muoja su rusais vieną salę.

Tėvo DIENOJ DUOKIT

PUIKIAUSIĄ PASAULY BOURBON
Nuo
1795

BONDįb beam

ttičiatl 
NėAmdngiai 
Įkainuotą

BDUR80H WHIW

otTied-;i

Į TurtasVirš$6,000,000.00 E s

Apart Apsaugos, Turime O/Į 7 £ ftAft 
ATSARGOS FONDĄ Virš MI JįįUUU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONOS

I STANDARD
IFEDERAL.MflNGS
E ~ana „ ZZZZ
f LOAN ASSOClATIONof Chicago 
ę JUSTIN MACKIEVVICll, Pres.
Į 4192 Archer Avenue 

VIHginia Ilki

GRANE COAL COMPANY 
53Š2 So. Ix)ng Avemie 

Telefonas PORTSMOUTJI 9022 
POCAliONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tohbs ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
SA'ieš Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP ....... 59.75

AtSILANKYklT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia jmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

• 1

Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKEfclS.

NO GEARS—NO OIL
3 rtiėtų garantija.

iMifi ?nni[(iįiti»ifaf

PLUMBINGO ARBA APšIL&YltfO REIKALU

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. stateirssst)
Telefonas ATLANTIC 4290.

Aš esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės) :

□ Apšildymu □ Stokeriu
□ Plumbingu □ Sienų Tailu

Vardas ...

Adresas

Telefonas

z— ■ "r 1 1
Sieniniai popieriai, ma 1 i a v o s, 
aliejai, automobilių trankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET
Tel. LAFayette 4139 .k ..  ... . J

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

Moving
Perklaustom forničius, pianus ir 
visokius rakan'duš bei štortis. 
Vežam j farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina, Musų darbas 
garėYituotns. ‘taipgi pristatotn ah- 
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted SL
Šabkit ffel. VICTOhV MIG6

* FOTOGRAFAS

Taigi dcl tų ar kilų priežas
čių nėra vilties, kad lietuviai 
pastatytų tinkamoj aukštumoj 
savo koloniją Rio de Janeiro 
mieste. Ekonomiškam gyveni
me lietuviai čia irgi nepakyla 
aukščiau, kaip kad Sao Paulo 
ar kitur. Tiesa, vienas — kitas 
turintis savo biznį gyvena kiek 
geriau, bet ir tai negali konku
ruoti su Sao Paulo esančiais
biznieriais lietuviais. Kiek laiko
atgal lietuviai ten pusėtinai ver
tėsi šepečiais (marožinu), bet

jau nevyksta, nes sbrvėterijų 
priviso daugybė, ant kiekvieno 
skersgatvio, per ką daugėlis jų 
turėjo užsidaryti.

Yra dar keletas lietuvių, ku
rie pusėtinai verčiasi, tai bus, 
kurie turi savas balų d.rbtuvė- 
les ir vienas kitas minkštųjų 
kėdžių dirbtuNėlcs, o iš visų lie
tuvių, tai tur bu t geriausiai len 
verčiasi broliai Adomavičiai, 
kurie turi keletą nuosavų sunk
vežimių ir šie duoda jiems ne
blogą pelną.

Baigdamas noriu dar pasaky
ti, tai dėi tautinės neapykantos 
Rio de Janeiro vietiniai gyven
tojai kaip ir kitur neapkenčia 
svetimtaučių, nors jų pačitį di
delis nuošimtis nota gryno gua-, 
rany kraujo, bet daugiausid 
portugalų ir kitų europiečių mi- 
■šiiiys, bet visgi jie dabėrįinius 
ėlnigrantuš pravardžiuoji viso
kiais vardais, gingais ir kitaip. 
Yra ir tokių, kdri'e sVetimtaU- 
čius gerbia kaip prideru žmo- 
gėbs jausmams, šiaip, catiUctū 
yra linksmo biUlo žmonės kaip 
ir kiti visi brazilai.

Čia kur važiuoji arba eini tai 
girdisi sėhibų, nimbų ii* kiti: 
tautiškų šokių melodijos, Mor- 
ro da Fa velia cariocų jaunimo 
yra labai gerbiama, dėlto, kad 
ji davė cariocams geriausius 
sambų kompozitorius.

Jeigu visoj Brazilijoj yra 
nuoširdžiai gerbiamas karna
valas, tai cariocai jam atiduo
da viską. Čia (carnaval nuo o 
sopa) kaip jie sako, mat jie 
jokiu budu nenori atsilikti nuo 
svetimų šalių piniguočių, kurie 
čia atvykę tūkstančiais pila ant 
gatvės. Čia net ir ubagas per 
karnavalą eina maskarado kos

DISTIUEDAND BOHLED BY JAMES B. BEAM DISTILLING CO. Ine. ™ont, kenzucky 
DISTILLERS SINCE 1795 B }

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir
kios YuįŠiės su mo
derniškomis u ž 1 » i- 
domte Ir Hollywood 
1Me#bfnfe. Darbas 
garantuotas.

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

tM',—■■

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto

> iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką Ir kitus įdomius 

. pranešimus.

z

KAINA 15 CENTŲ 
Hk k^ gavome naują mhdų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite alavo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St,
Chicžgo, HL

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

Adresas ................... .......... .....
; Miestas-----------------------------

Valstija ---  -- ----------- '
k.,.- ... -..... .. ......  _ J



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadien., birželio 14, 1941

Padidino Tankų
Užsakymų
Chrysler'iui

DETROIT, Mich. — U. S. 
armija kiek laiko atgal davė 
užsakymų Chrysler korporaci

11 1TI A Gėlės Mylintiems 
|J |J Ja Vestuvėms, Ban- 
ri|J&l kietams, Laidotu- 

wiawa ■ vėms, papUOši. 
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone I.AFAYETTE 5800

jai pastatyti 1,000 tankų. Va
kar armija padidino tų užsaky
mų iki 2,600. Tankai yra 31 to
nų dydžio.

Specialiai tankams pastatyti 
Chrysler dirbtuvė juos jau ga
mina. Kai įves 24 valandų dar
bų, lai jų pagamins po 15 kas
dieną.

Pritruko Vandens
Carbondale Mieste

CARBONDALE, III. — šia
me mieste pasireiškė toks dide
lis vandens trukumas, kad re
zervo yra tik dviems dienoms.

DAKTARAS SULAUKĖ AINIO

LOVEIKIS Siunčiam Gėles 
Telegramų* į 

Visas Pasaulio
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Valdžia davė leidinių majo
rui Charles Johnson naudoti 
vandenį iš Crab Orchard ežero, 
bet jis randasi už 3^ mylių, ir 
reikėtų kelių savaičių išvesti 
vandens vamzdžius vandeniui 
iš ten gauti.

Tel. YARDS 7308

DANTĮ) PLOLTELĖS
APSKAIČIAVIMAS $0.00 ir 
DYKAI ...................... © aukš.
Dantų plokšteles dirbame tik pa
gal užsakymą ir pagal antspau
das gautas iš laisniuotų Dentistų. 
Patąisymas $1.00. Senos plokš
telės padaromos $£.00 ir 
kaip naujos ....... w aukš.

PAETOVV DENIAI LAB.
5046 SO. ASHLAND AVĖ.

Vėtra Užklupo 
Ūkius

BLOOMINGTON, III. — La
bai smarki audra užklupo š a 

I apylinkę, padarydama didelius 
nuostolius ūkininkams. Apg.i- 

. dino daug triobėsių ir išlaužė 
vaisinių medžių.

Daugiausiai nukentėjo ūki
ninkų Emil Marguart ir Austin 
Roth ūkiai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3Toijn jf. ^ubeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

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

Telefonas LAFAYETTE 0727
— • KOPLYČIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radiu programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš VVHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

IIIIIIHIIItlIlIlIlIlItlIlHIIIIIIIIIIIIII

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 198th Street Tel. Pullman 1278

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

■H

r

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109
6812 So. Westem Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St

Telefonas YARDS 1419.

JNAUJ1EN Ų-ACME Photo
Tėčio tėčio tėtis, Dr. Walter Sclmssler, pats patar

navo šiam kūdikiui per užgigimų. Daktaras išdidžiai 
žiuri į savo anūko sūnų, kuris perdaug nepaisydamas 
apie niekų, ilsisi mainės glėby.

Didina Dvi
Dirbtuves

DETROIT, Mich. — E’ectric 
Auto-lite kompanija skelbia,

kad išleidžia $1,000,000 savo 
dirbtuvei padidinti.

Stinson Aircraft firma irgi 
didina dirbtuvę Wayne, Mich. 
Pridės 80,000 kvadratinių pėdų 
vietos.

4 n

JONAS ZARONAS 
4534 So. Hermitage Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 11 d., 5:10 vai. vaka
ro, 1941 m., sulaukės pusės 
amž., gimęs Liet., Tauragės 
anskr.. Namokščių .oarap., 
Pabalčių kaime. Amerikoj iš
gyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Magdaleną, po tėvais 
Kolišauskaitę, 2 sūnūs, Peter 
ir John, 4 dukteris, Mary, 
Estelle Paycheck, Bernice ir 
Dolores, anūkę Joanną, sese
rį Oną Levickienę, švogerį 
Prancišką, 4 cioces ir jų šei
mynas ir daug pusseserių ir 
pusbrolių ir Jų šeimynas ir 
kitas gimines 
tuvoįe paliko 
ir Juozapą, ir 
joną, Uršulę ir Petronėlę ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 So. Heimi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
.nirmad., birželio 16 d. 8:30 v. 
ryto iš ko.ol. į šv. Kryžiaus 
narap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Zarono gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Sūnus, Dukterys ir 
Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
vra naudingos.

ONA KARBAUSKIENĖ-
KIRBY

ir draugus. Lie-
2 brolius, Petrą
3 seseris, Mari-'

(po tėvais Bartušaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 14 d., 1939 metuose, 
sulaukus pusės amž., gimus 
Liętuvoje, Tauragės apskrity, 
Saurės .parap., Zaltriškių kai
me.

Paliko dideliame nuliudime 
vvrą Joną, sūnų Antaną, mar
čią Sofiją, seserį Marijoną, 
pusseseres, pusbrolius ir kitas 
gimines.

Palaidota Lietuvių Tautiš
kose kapinėse.

Mes Tave, musu brangioji 
moteris ir motinėlė, niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus 
nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk musų ateinant.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Sūnūs, Marti ir 

Gimines.

Rytoj Atidengs . . I 
Paminklą Jonui •

i Strakauskui
X I

Mirė 1913 metais Kewanee, III.

Rytoj, 11:30 vai. ryto, Lie
tuvių Tautiškose Rupinėse Chi- 
cagoj bus atidengtas pamink
las Jonui Srakauskui, kuris apie 
12 metų atgal buvo atkeltas į 
šias kapines iš Kewannee, III.

Velionis mirė rugpiučio 9 d. I 
1913 metais Kewanee, kur ir 
buvo palaidotas.

Jisai paėjo iš šakūnų parapi
jos, Šaulių apskrityje. Mirė dar 
jaunas.

Paminklo reikalu rūpinasi 
chlcagiečiai pp. K. Valančiunai- 
Wallen, 3332 AVest Roosevelt 
Road.

Atidengimo apeigose daly
vaus ir kalbės drg. V. B. Am
brose. (Sp.)

Pabrango Plaukų 
Kirpimas

ROCK ISLAND, III. — Viso
se Rock Island barzdaskutyk- 
lose pradedant šiandien plaukų 
kirpimas vyrams kainuos 65 c., j 
skutimas — 35c.

Ikišiol kainos buvo 50c. ir 25 
centai.

Užsakė $3,000,000 
Motorų Tankams

IIARVEY, III. — Buda Cor- 
poration skelbia gavusi užsa
kymų pagaminti motorų ir da
lių armijos tankams už $3,000,- 
000.

Darbų atliks Ilarvey dirbtu
vėse.

Janitorių Unijos 
Amerikos Diena

Didelės Iškilmės Soldier’s 
Lauke.

Ryloj pirmų po pietų Chica
gos Soldier’s Field Stadione, 12- 
ta ir ežeras, įvyks įspūdingas 
masinis parengimas, kurį ren
gia Chičagos Janitorių Unija. 
Tai “Amerikos Diena”.

Dalyvauja Rev. Flanagan, 
Boystown prieglaudos viršinin
kas, majoras Kelly, gub. Green, 
dainininkė Gladys Swarthout, 
visa eilė vodevilio ir cirko ak
torių, taipgi apie 50 įvairių or
kestrų.

Šioms iškilmėms, beje, buvo 
išrinkta ir “karalaitė” 18 m. 
Catherine Fahey, nuo 7140 
Franklin avė., Forest Park.

butų mirusi, jei nebūtų gavu
si greitos pagalbos.

Policistai yra, Fatrick McDo
nald ir Harold Tierney iš W. 
North avenue nuovados.

Žuvo Policistas, 
Žmona, 2 Vaikai

Buvo Išvykę Atostogoms ,

Per 20 metų seržantas Ar- 
į thur McGuire tarnavo policijos 
departamente, daugiausiai prie 
trafiko skyriaus.

Keletą dienų atgal jis su šei
myna išvažiavo atostogoms. 
Prie Roswell, New Mexico, ji
sai, jo žmona Nora, sūnūs Ar- 
thur, 12, taipgi duktė Maria, 
9, buvo užmušti, kai jų auto
mobilis susidūrė su troku.

Kitos Nelaimės
Chicagoje, prie Leland ir 

Sheridan Road, automobilis už
mušė 3 melų Jan Cavadol, 947 
Leland, ir 68 metų Joseph Tray- 
nick, 1883 Maud avenue, prie 
Halsted ir Chicago avenue.

Du Nauji Artistai 
Fordo Valandoje

Mary Van Kirk ir Brad 
Reynolds)

Kaip ir kiekvienų sekmad.e- 
nį, taip ir rytoj vakare CBS 
stotyk (WBBM Ch’cagije), 
transliuos Fordo B-vės “Vasa
ros Valandų” 8 v. v. Chicagos 
laiku.

Programe dalyvaus Mary 
Van Kirk ir Brad Reynolds, du •z r

jauni dainininkai, kurie nese
niai pasirodė Amerikos publi
kai, bet jau pasiekė didelio pa
sisekimo. Jie dainuos kelis po
puliarius ir lengvus klasinius 
numerius.

Simfonijos orkestrui diri
guos Percy Faith. (Skl.)

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

+
Dr. F. Pulsucki 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 VVEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 314«
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

dr.a..tenkins
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo
7_ 9 vai. vakaro ir pagal sutarei.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

U

DR. MARGF.RIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

' KITATAUČIAI 
"drTherzman

Tš RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7461

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. TLLTNOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonai! YARDS 0994

AGNIEŠKA GRIBINIENE

Metinės Mirties Sukaktuvės

Persiskyrė su šiuo pasauliu 15 dieną birželio mėn., 1940 
metais, sulaukus pusės amžiaus, gimus Telšių apkr., Pavande
nių parap. ir miestely.

Paliko dideliame nuliudime mylimą yyrą Damijoną (Dan), 
sūnų Joną, dvi dukteris: Leokadiją, žentą George ir dvi anū
kes Thurman, Oną ir žentą Joną Višniauską; dvi seseris: Ber
nice, jos šeimyną Yudikauskus, seserį Oną, jos vyrą ir šeimyną, 
pusbrolį Bennie, jo moterį Oną Paliulius, dėdienę Katriną ir 
šeimyną Gribinus ir Lietuvoje seną motinėlę.

Mes Tave, musų brangioji žmona ir motina, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka:
VYRAS, SŪNŪS, DUKTERYS, ŽENTAI, SESERYS,

. PUSBROLIS, DEDIENg IR GIMINES.

Kariausim Ir Čia 
Chicagoje —

Su uodais

Skubėkit į vaistinę citrone- 
llos pirkti, ir, jeigu dar to ne
padarėte, skubėkit sietus į lan
gus sudėti, nes netrukus Chica- 
gų užklups piktas priešas.

Per paskutinių dienų liūtis, 
sako Cook apskričio miškų 
prezervų viršininkai, buvo “ro
jus” uodų perams — todėl ne
trukus Chicagų apniks debe
sys tų piktų, geliančių vabz
džių.

Du Policistai 
Išgelbėjo Moters 
Gyvybę

Du greiti policistai, atšvilpę 
skvadkaryje į namus adresu 
2659 Thomas street, dirbtino 
kvėpavimo aparatais < atgaivino 
48 metų moteriškę, Anita Ideo. 
Ji neteko sąmonės ir vos nenu
mirė gavusiu širdies ataką. Ji

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 9 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų teL—Hyde Park 3395

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(iiskiriant trečiadienius ir ielta.)

VYTATTTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. ■ vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 757J
Va!.: nuo 9:00 iki 11:00 jyto.
SIU SO. HALSTED STREET

TaL YlCtery M79 ri
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IŠVYKO CALIFORNLJON MOKSLUS EITI 
•ĮLOS BAIGĖ IR GYVENIMO DRAUGI RADO
Naujas Gydytojas — Dr. Alfonsas Tipshus

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui,

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė PardavimuiREAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
AUTOS—TRUCKS WANTED 
Atitomoblliiį ji- Trokų Reikia

HELP WANTED—F1EMAI.E 
. Darbininkių Reikia

Mr. ir Mts. i,iį>šliUš — irtalb- 
nųs, ptiikųš Ir pdv^zdlrlįi žmo
nės. Jiems nereikėjo sidabrinių 
vestlivių nei dntrb šliubo, kad 
patyfcdingdi ir sumaningai gy
venti, ir gražiai išauginti šeimy
ną. Užaugino sūnų Alfonsą ir 
dukterį Ohutę. Onutė užbaigė 
“aiskulę” ir studijavo poht fne- 
tų kolegijoj. Dabar jau treti 
Inetai kaip ištbkčjlts ir gražiai 
gyvena.

Sūnūs Alfonsas, šiemet už
baigė medicinos daktaro moks
lą šii diikšUiš kfreditalš. Jiš bh- 
Yd Išvykęs štddijų reikalais į 
Califomiją. Tėhai bepraktikuo
damas susitiko it stisiįiažirib su 
jauna gražia slauge p-le Claricb.

Cdlifbrhijbjfe Užbaigęs savo 
siekį, p. Alfbnšas stigrĮžb atgal 
į Chicagą.

Apsivedė Chicagoj.

Cliicagos Lietuvių 
Draugijos Pikniko 
Darbininkai

Darbininkai, kurie dirbs Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos piknike bir
želio 15 dieną Liberty 
darže.

Grove

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. Savas kambarys, smagus 
naujas nąmas. Daktaro namas.

HAYmarket 4451.

VEI'f’ERKdS, PAY'tURIOS, šva
riai arrodaųčios. Nereikia dirbti 
sekmadieniais arba šventadieniais.

53 Wėst Vdn BUren. •

BENDRAM NAMŲ DARBUI. Pa
tyrusi. Paprastas virimas. Padėti 
kūdikį prižiūrėti. Savas kambarys, 
vonia, radijas. $li pradžiai.

5516 Everett Avė., 2-ras aukštas. 
FAIrfax 6451.

CASH ANT VIETOS už jūsų Ka- 
bą pas .

BURtON MOTOR SALĖS
1806 S. Halsted St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
GyVeiiitaui Kambariai

RENDAI kAMiiARYS. Karštb vdii- 
dėhs šiluma. Su valgiu ar be val
gio. Kaitipinis narnąs. Iš šbno Įėji
mas. 2 aukštas. 4459 S. Washtėnaw.

RĖNDON 2 MIEGAMI kambariai 
dėl 2 vaikini). 3232 So. Emerald 
Avė, VlLtory 5530, 3-čiąs aukštas.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkifrią namų 
pirkti už cash arba maindis. Norinti 
iiirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 
tąrnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ĖSTAtE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS lobi.

SU DAILIAIS MEDŽIAIS ŽEMA 
kaina ežero fronto lotai prie Woo- 
ster ir Duck ežefų, E. H. Luby, 
Round Lake, Illinois.

2 FLATŲ MŪRAS SU apartmeri- 
tu beismente. 5-4-3 apartrtientai. 
Moderniam, geram stovy. Karštb 
vandens šiluma. Rcfrigeracija, in
staliavimas. Uždaryti porėtai. Gara
žas. $1,272 metinių pajamų. Kaina 
$6,500. 711 West 59th St. Wcnt- 
worth 0368.

Nepoilgo parsikvietė iš Cali- 
forhijos ir savo susipažintą jau
nąją draugę ir su jd neseniai 
apsivedė. Kadangi jaunoji gi
mus ir augus Californijoj, lai 
chicagiėčiahis Tij)snų gifriihėmš 
ji buvo nepažįstama.
? Kad supažindinti gimines su 
jaunaja, ir sykiu pasidžiaugti 
savo pastangomis ir atsiektu 
tikslu — t. y. išleišli sūrių Al
fonsą į daktarus, pp. Tipshai 
surengė iškilmitigaš vdišes.

Šiisipažinimo Vaišės.

j. Gasparuitiš
J. Stalgaitis
K. Stelriiokas
J. Turriėnas
P. Skurkiš
A. Jašinontas
J. Virbickas
P. švelniš
P. Brazis
A. Rafriahdtiskas
K. Matekonis
K. Rypkevičienė
A. Mittskus
A. Vaisiu
A. Aleksaiidrhs
E; Ascilla
M. Ascilliche
A. Vilienė
Visus darbininkus kviečiame 

susirinkti kaip 10 vai. ryto.
K-ja.

Šv. Marijos Parapi- 
johai Ruošiasi 
Piknikui

SEWI&G MĄCHINE OPERATORS 
Geronis drešėms. Pastovus darbas. 
Tik patyrųsibš tegul kreipiasi.

223 Weši Jacksbh Blvd.
i Room 407.

RET.kALlNGA MOTERIS dirbti 
kaipo virėja į summer resort. Turi 
būt phtyrusi virėja. Atsišaukite: 

2552 West 63rd St.

PARDAVIMUI BATŲ TAISYMO 
dirbtuvė. Išdirbta vieta, elektriki- 
nės mašihos. Iš priežasties mirties 
parduosiu pigiai. Randasi 2649 W. 
43rd St. Kreipkitės: ĄNNA AND- 
REWS, 4341 So. Talman Avenue.

MACH1NE OPERATORS; Patyru
sios prie korsetų. Blair Corset Čo., 
231 Grbbh Street.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Bizniu ėina gerai ir išdirb
tas per. 21 metus. Moderniški fik- 
čeriai. Renda nebrangi. Pagal susi
tarimą. 4530 So. Honore St.

PATYRUSIOS MERGINOS reika
lingos prie moteriškų slabk siutų. 
Garantuotos geros algos. The Monroe 
Garinei!I Oompąny, 329 West Moh- 
roe. Dedrbbrn 9764.

KAUNTERIU1 MERGINOS RES- 
torano ddrbė.

356 North Clark Street

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurų šeriuoti, Pastovus 
darbas. 1144 S. Fairfiekl Avė.

REIKALINGA MOTELIS nakties 
darbui vidurniifcsčio trobesy. Valah- 
dos 7 iki 12. Darbas grindų maz
gojimu' 
Kambarys 1216, 59 E. Madison St.

7 vai. vakare.

HELP WANTED-MAJLE-FEMALE 
Darbihinkų-Darbininkių Reikia

PARSIDUODA KEPYKLA SU 
nauju mūriniu namu. Pilni įtaisy
mai ir mašinęrijos. Wholesale ir 
retail biznis. Pardavimo priežastis 
—silpna sveikata. Rašykite, Box 
2494. 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ. Ge
ra vieta, kampinė krautuvė. 3001 
So. Ėmerald Avenue. 
----------- ,----------------------------------

KAS NORĖTŲ JEITI į taverno 
biznį su mažai pinigų. Turi mokėti 
anglų kalbą. Kreipkitės 7240 So. 
Racine Avė.

BRIDGEPORT
REALTY .COMPANY

SĄKO:
2 DABAR LAIKAS KIRKTI. 
Trukumas flatų. Kainos kįla.

BtuDGEl’ORt:
3257 S. EMERALD AVĖ.

2 flatų mūras, 6-6 kambariai. Kar
što vandens šiluma. Lotas 50X125. 
Kaina greitam pardavimui $6550.00.

3614 S. L()WE AVĖ.
2 flatų mūras, 6-6 kambariai. 

1-me aukšte furrtaso šiluma. Rei
kia $1200 cash. Balansas $33.00 į 
mėnesį.

34TH IR WALLACE ST.’
4 flatų plytų ir akmens. 2 po 5, 

2 po 4 kambarius flatai. Kaina: 
$5,500.

34TII IR UNION AVĖ.
4 ir 5 kambarių medinis. Karšto 

vandens šiluma. 2 karam medžio 
garažas. Kaina $3,750.

35TH IR EMERALD AVĖ.
4 flatų medinis. 

$l/J00 įmokėti, 
išmokėjimais.

30TH IR
6 kambarių

Lotas 50X125.
Balansas lengvais

PARSIDUODA PIGIAI Gas Sta 
tlon 
ko.

ir Restorants.

Archer arti
LEMont

11% akerių miš

135th St. 
87J1.

6 / KAMBARIŲ RfcZlDĖNCIJA, 
garažas, uždarytas porčius, padan- 
giniai. Dailus kiemas. Reikia paau
koti tuojau. Priežastis liga.

4514 North Whipplc Street

PARDAVIMUI
2 fintų mūras ir 2 flatų medinis 

užpakaly, $3,300.00. 1905 S. Ruble st, 
Phone Armitage 0289.

KAINAVO 45 TUKSIANČIAI 
DOLERIŲ

Dabar parsiduoda už 15,700. 2 
štorai, 4 flatai po 4 kambarius. Ge
roj bizniavoj vietoj South West 
Side.

Mažas įmokėjimas. Taip gi turi
me Marųuette Parko apylinkėj apie 
50 namų visokio didumo. Galima 
pigiai pirkti arba mainyti. Kas 
turite.

CHAS. B. SUROMSKIS CO., 
6921 So. Western Avenue 

Tel. RepubĮic 3713.
Vakarais šaukite PROspect 1111

PARDAVIMUI MARQUETTE PAR
KE PROPERTĖS.

4 flatų mūrinis, su garažium, 
stokeris, arti gatvėkarių, 14500.

7 flatų mūrinis, arti parko, octa- 
gon frdntas, $17,500.00.

Dviflatis mūrinis, apylinkėje 63 
ir Western Avė., 5 ir 6 kambariai, 
stoketis, garažas, $8,000.00.

BungaloW, mūrinis, 6 kambarių, 
garažas. Apylinkėje lietuviškos 
bažnyčios, arti parko, $5,000.00.

Mūrinis namas su groserne ir 3 
flatai, kaina su bizniu $9,000, arba 
mainysiu ant dviflačio ar mažes
nio namo.

North WeSt Sidėj 4 flatų mūri
nis, pečium apšildomas, garažas, ar
ti gatvėkario, labai gerame stovyje, 
rendos $68.00. Priverstinai turi 
parduoti už $3,500.00, $1000 įnešti ir 
po $22.00 ant mėnesio.

South Sidėj 4 flatų po 4 kamba
rius, apšildomas, garažas $11,500.

Seniai išdirbtas restaurantas da
ro gerą biznį, parduoda už $980 
su visais įtaisymais, arba parduos 
pusę savo dalies.

CHARLES URNICH (Urnikas) 
2500 West 63rd St.

Tel. PROSPECT 6025. 
rytais arba .pagal sutartį.

ką

PARSIDUODA 2 FLATŲ MURO 
namas, po 6 kambarius, karštu van
deniu apšildomas, garažas. Parduo
siu ar mainysiu : 
mo. 3227 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA NAMAS 5 pagy
venimų ir štoras, arti 2 karų lini
jų. Renduojas gerai. Už cash arba 
mainus. Tel. Boulevard 1116.

FINANCE AND LOANŠ 
Finansai ir Paskolos

PRIVATIŠKA YPATA NORI 
skolinti pinigus antgaražas. Pardūo- skolinti pinigus ant genį pirmų 

ant mažesnio na-1 morgičių be komišino. Box 2496,

Vaišes įvyko birželio 8-tą d. 
Batavta, Illinois, ant gražiosios 
DėsPlaines Upės kranto, iiuosa- 
vainė |>p. Tipshų ūkyje. Svočių 
susirinko didelis btirys ir visi 
buvo privaišinti iki soties.

Pp. Tipshai gyvena adr. 6902 
W. Rbbsevfcit R(t, Oak Park, 

-Ilk Savb pdstangbiiiis savo «su- 
p^timS^apftT rAdtfslo^^rtę ir 
savo sugabumu, pralenkė visus 
kitus savo giniines ir savo vi
sapusiški! ba vyzd i ridi! m u alsi-

VYSK. S. B. MICKĖV1ČIO 
Atminčiai Sbsifinkimds fvjrks 
rytoj, birželio 15 d., 12:00 vdl. 
dieną, šv. Marijos bažnyČ. sve
tainėje, 2235 Sb; Dariien Avė.

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High Schobl. Patyrimas 

nereikalingas. Mokytis ofisų darbo, 
amato, dirbti įmonėse, etc. Algos 
$15 iki $20. Pastovus, užtikrintas 
darbas.

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

RESTORANAS pardavimui.
Geras pirkinys.’Klauskite pas Lie
tuvišką Žyduką. 4707 So. Halsted
Street. '.-'1

Išaugino dukterį Onutę ir su
teikė jai mokslo.

Turi Dar Viertą Stihij.
li’ 1S

leido į daktarus, dar atiRiiid 
atlipą šunų Rttihkį. Jani ilg4 ža- 
dd dubti mokslo.

Taigi, pamateriib jatthąją Tip- 
slių marčią; jauno daktaro Al- 
fohsd žnioną Ctaričė (ne lietu
vė); ir susipaiihome su .ja. š ub- 
įhi tfenka pal ūkėti jaunajai po
rai laimingo g>vėnimd 
tarųi Alfonsui geros 
profesijoj. Tėvams Mr. 
Tipshus lieka garbė už
seangds ir atsiektą tikslą!

Tipshų draugas V. M. ii.

ir dak- 
kldties 
ir Mrš. 
jų P*-

Visi tautiečiai prašomi atvyk
ti, nes yra daug dalykų apsvar
styt: išrinkti, darbininkus atei
nančiam piknikui, kuris įvyks 
liepos 6, 1941—“CLUB AL J” 
darže, prie pat 'vartų Tautiškų 
Kapinių, Justice, 111.

Prife Vysk. S. B. Mickevičiaus 
kapo geg. 3C d. bttvd parinkta 
aukų. Iš viso stiHhkta $6.75 pa 
iiiiiik’b statymui.

Su tilo šis kilnus Gmbhs ir 
prasideda. Ačid aukx’tojhhlš tiž 
atikas. AČiti ktm. S. Liilkbi ir 
kiiielns kunigams Už gražų pą- 
vyzd; ir patndksltiš. AČIŪ kabų 
hžvėlzde tojams Už tūpėštingą 
obižidbčjimą ir tvdbktį. Ačiū 
‘Naujiohų” Redakcijos Vfede- 
iafris tiž skelbimą šv. MaHjd.'j 
?araįnjos pratesimų.

REIKALINGAS VIRĖJAS 
virėją pdtyrdsi į restaurantą. 
ras darbas, gera mokestis.

3480 Archer Avė.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

AR
Ge»-

PATIKIMAS, ANGLlšKAi kal
bąs, švarus, darbštus haųiburgei’ 
vyras—taipgi porteris reikalingas. 
Amžitis 27 iki 45.

Pasimatyti 6 iki 8 vai. vakaro. 
19 E. Cermak

--------- ---------——------------------- ----------------------

REIKALINGAS PUSAMŽIS vy-; 
ras dirbti prie bučernės ir groser- 
nės, gyvenimas ant vietos.

6108 So. State St.

REIKALINGI ANGLIŲ sėlsmąnai 
su triipučiu patyrimo dirbti už algą 
ir komisą. Rašykite 1739 South 
Halsted St., Box No. 2492.

RFjjkALlNGAS PUSAMŽIS darbi- 
įlinkas pataręs dirbi restorane 
liborge’s Cafc, 8465 S. Mbigan Št

D-G Postas Vėl 
Gerai Pasirodė

Mickevičius
Zukovv 
Stonis 
Jasaitis

A. Jarus
A. Marųuardt
V. Daujotis
J. Martin
A. tiasiaviez.

S
PARTNERS WANTED

PartneHij Reikia
REĮkALINGAS PUSININKAS į 

taverii biznį. Vienai moteriai per
daug sunku. 7301 S. Pebria.

PARSIDUOlJĄ GERAI IŠDIRB
TA per daugelį metų Shoe Re.pair 
Shop su Ager*i8^fehgimais ir ma
šinomis, prietaąma kaina. Pardavi
mo priežastis mirtis, 2309 So. Hoy- 
he Avė. Savininke Ė. Ruplis, gyvė^ 
na f>o antrašu 2008 W. 23rd St.1 ' ■ ''S* t i'
------f ;—■—*----------------------- - —

PARDAVMtfm^lĮŲČERNĖ, su na
mu arba bb namo, biznis išdirbtas 
per daug metų. Tel. Yai’dš 6009.

( PARSlbUODAJlUČl’RNĖ. ir gro- 
serne su namu, Biznis išdirbtas pėč 
ilgus metus. Biznis yra geras. Na
mas bizniavoj vietoj. Priežastis par
davimo senatvė ir nesveikumas.

4104 So< Campbell Avė. ,
—------ ,------ ------

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kūrortai—Bendrai

ATOŠTOG1NINKŲ Ad'YDAI!
Visi pardnkumai |hle pat ežero, 

Al-O VVisędnsiho oras gaivinantis, 
sišaukite prie saviniiiko

M. A.. SMARKA .. 
119-125 Š. Bi’own St.

Rhinelander, Wisconsin.

PRALEISKITE VAKACIJAS prie 
gražių Twin Lakęs, Wisconsine, 75 
mylių nuo Ųhicagos. Gražus kam
bariai su valgiu už .prieinamą kai
ną. Dėl informacijų atsišaukite:

A. LINKUS,
2552 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL,

Amerikos Legionas škėlbid 
kad “Poppy Day” r.’rikliavoj 
Chicagoj Surinko $88;874, apie 
$5,000 daugiau Bėgu pernai.

Rinkliavoj dalyvavo ir Dd- 
riaus-Girėno Postas. PfBpdrcid- 
naliai, pagal narių-rlnkėjų skai
čių, šis postas siiririkb bene 
daugiattsiai pinigŲ iŠ pbštų Chl- 
cagds.

Poličistų NėbtiS)
Vien Šviesos

Dovana Septihtoins 
SūkaktuvŠihs

Chicagdš Parkų člištrikto 
’ičija skelbta, kad pradedant 
kar dielią parkų bulvaruose prie 
vidurthiesčid, trafiko nebetvar
kys policistai. Bus vien švie- 
sbs. Perinamos tikslas patirti 
kaip telkia šklešaš sutvarkyti, 
kad prie didesnių kryžkelių bu
tų gaiiifia visai apsėiti be tra- 
cikb poličistų.

po
vą-

GegužėsBRIDGEPORT.
12 dieną pp. Anthony ir Sojihta 
Kirby-Karbauskai, 3242 Etne- 
rhld Avenue, šventė septintas 
vbdybų sdkaktuves.

Apie tai, matyt, buvo pftin 
formuotas ir p. Garnys, ir Su
manė pp. KarbaUskams atnešti 
dovanų. Tai padarė. P-ai Kirby- 
Karbauskienei, su pagalba Dr. 
Charles Segal, paliko-gražią, 
sveiką dukrelę, Diana Dorothy.

Drg.

Nuo Nuodų Mirė 
Buvusi Komunistė

Sl.SIRINKI.MAI
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POL. IR PAŠ. KLUBAS 12 
Wardb laikys pusmet. susirinkimą 
sekmadienį, birželio 15 d., Hdlly- 
wood svet., 2417 West 43rd St.

—Paul J. Petraitis, rast.
LIETUVOS ŪKININKO DR-JOS 

mėnesįnis susirinkimas įvyks bir
želio 15 d., 1 vai. popiet, West Side 
Hali. Prašom narių skaitlingai su
sirinkti, nes yra daug dalykų ap
tarti ir išrinkti darbininkus atei
nančiam piknikui. —P. F.

LIETUVIŲ EXMAINIĖhlŲ DR- 
ŠKO KLUBO pusmetinis .susirinki
mas įvyks sekmadienį, f-mą vai. 
popiet, C. Ūkelio svet., 3436 South 
Lituahlca avė. Susirinkimas šaukia
mas hnksčiau dėlto,, kad tą dieną 
įvyksta didelių .piknikų. Sus-mą 
anksčiau užbaigus, nariai turės pro
gą dalyvauti piknikuose. Malonė
kite visi būti laiku, 1 vai. popiet.

— Valdyba.

WHOLESALE tURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— \ 
už rakandus, sutaupysi riuo 4C 
iki 60%. Mes pristatome bile kur 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. yien , tik nacionaliaJ 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 JS°- Western Avė., 

Chieago. UI Tel RĖPublih «n5i

PRCįFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

TURITE FISTULĄ ARBA PI
LĖS? Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą su 
stampa. H. K. Bergman, P. O. Box 
56, Chieago.

FARM S FOR SALE 
Ūkiai. Pardavimui

PARENGIMAI

Išgėrusi, nuodų, gal per klai
dą, gal ižnodama ką daro, nti- 
slhtiodljb 39 įlietų Mrš. Eleahor 
Čarlis Hendersdii, 7730 South 
Sdtiįamdll Street.

Ji bbvb komuniste ir 
metdis komunistų sąraše 
didatavo Į kongresą New 
kd valstijoje.

1932 
kah- 
Yor-

LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIA..

Šeštadienį, birželio 14 d., 7 vai. 
vakaro įvyks šokių ir pasilinksmi
nimo vakaras Milda svetainėje, 2 
aukštu 3140 So. Halsted St. Visiems 
bus smagu šokti prie geros orkes- 
tros. širuirigai vistis užpfdšb ątsi- 
lankyti. —Parapijos . Komitetas.

Klebonas Maskoliūnas • >

MASON KAUNTĖJE, Michigane 
—80 akrų general farmh, šiaurėje 
nuo Bass Lake, pUsė mylios nuo 
Federalio vieškelio. Heavy clay and 
gravel loom žemė; vaismedžiai; na
mas, beismentas, barnė, vištininkas, 
garažas, svirnas ir com-crib. 
$3300.00. HANSON-OSBORN, Hart, 
Michigan.

5 AKRAI IR 6 KAMBARIŲ na
mas, vištininkai. Kietas kelias arti 
miesto. $3900. 146 farmos. 42 vištų 
farmos. 44 namai, etc. E. L. Walsh, 
Real Estate, New Lenox, Illinois.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOS^ 1

x 85% AKRŲ ŽEMĖ, Deoatur; 
Mich. Visa apsėta. 9 kambarių na
mas furnąsas. Didelė barnė, elek
tra- ' • Kl.

- MRS. MAĖV BRSKA, 
1716 Centefr, Whiting, Irid.

L0WE AVI 
niurp 

kamb. beismente. 
šiluma. 2 karam 
Kaina: $3750.00.

3337 S. WAI 
kamb. apaitmcntai, veninės.
geram stovy. Saviiiinkas ne- 
mieste, pariltios pigiai.

SOUTH SIDE:
KAMPAS, 4 , apartmentai po 4 

kiekvienas. Elektrikinės ledaunės ir 
pečiai. Stynio šiluma. Kaina: $11,- 
oOO.

4 APARTMENTAI: 2 po 5-kis — 
2 po 4-i’is. štymo šiluma. Elektri
kinės ledaunės ii’ pečiai. Kaina: 
$12,500. <

12 APARTMlaNTŲ: 6 po 5-kis, 
6 po 4-ris. šlymo šiluma. Rendų 
$420 į mėnesį. Kaina $15,000, cash 
$7'000.

KAMPINIS^S hpai’tmentų. 4 -po< 
4^2, *1 po J-is. 'failo veninės, elek
trikinės ledaunės ir pečiai. . Rendų 
$350.00 j mėnesį. Kaina: $19,500.

MARQUETTE PARk
2 FLATŲ MŪRAS, 5-5 kahibariai, 

buligalow stogas, karšio vandens ši
luma., Kaina: $9,00.0

4 FLATŲ MŪRAS. Po 5 kamb. 
kiekvieiids. LlekUii, ledaunės ir pe
čiai. Lotas 50X125. Kaina: $15,500.

KAMiPINIS 10 FLATŲ. 2 po 5-kis, 
8 po 4-ris. Elektra, refrigei’atoriąi 

! ir pečiai. Rendų $4i07.00 į tnėrlesį. 
Kaina: $23,500.

kątbdžius. 4 
Karšto vandens 

medžio garažas. 2411

J.ACl
S. 52nd

1739 So. Halsted St.

Phone

8—4 
Namas 
gyvena

Avė

KUR

SYKORAI
į

Cicero

GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA
GALITE SUMUŠTI MUSŲ BARGENUS? MES VADOVAUJAM 

PARDAVIME PARINKTŲ NUOSAVYBIŲ
X—X—X

BRIGHTON PARK
2 PLATŲ MŪRAS. 6-6 kaniba- 

ridi. 4 kambarių muro katedžius. 
1 karui garažas. Pečium apšildy
mas. Kaina: $7,500.

2 FLATŲ MŪRAS. 4-4 kamba
riai. Bungalow stogas. Pirmam 
aukšte karšto vandens šiluma. Kai
na: $7,500.

CICERO SPECIAL
5 kamb. muro kat., 50 Ct. Taipgi 3 
kamb. fl. beismente. Karšto vandens 
šil. 2 karam, garaž. Kaina greitam 
pardavimui tik $5600. Nevėluokit! 
$1100 įmokėti.

x__x__X
TAI- GRAŽYBĖ!

Kampinė 5 kamb. muro bung. Taip
gi 2 did. kamb. atike, šiaurės vaka
rų kampas, Harvey Avė. ir 19 St., 
Berwyn. Karšto vand. šil. Tailo sto
gas ant bungalow ir ant 2 karų ga
ražo. Venetian blinds. Radiatorių 
padengimai. Virtuvėj ir maud. fai
lai. Plasteriuotas beismentas. Trobė
sis insuliuotas. Uždarytas porčius. 
Dailus uolų sodas. Kaina tinkama. 
Parodoma tik pagal susitarimą.

x__x__X
LAWNDALE SPECIAL

2 fl. muro trobėsis ant Millard Avė., 
tarp 24 ir 25 Sts. 5 ir 5 kamb. Furn. 
šiluma. 2 karam muro gar. Uždary
tas porčius. Kaina tik $6600. Gyven
kit viename flate ir leiskit 
.padėti jum pastatą išmokėti, 
įmokėti.

pore. Vasaros virtuvė. Plasteriuo- 
tąs beis. Kaina tik $7400. Reikia pa
matyti, norint įvertinti. $1500 įmok.

X—X—X
VEIKITE GREITAI!

kitam 
$1400

BRIDGEPORT 
REALTY 'COMPANY

Tel. YARDS 0311
SH1MKUS J. UOSTEI.LO

Atdara Sekmadieniais.

RIVERSIDE SPECIAL 
kamb. stucco bung. Furn. 
lotas. Kaina tik $4500. Bukit na- 
sav. $900 įmokėti.

x_ x_ X
3 MURO KRAUTUVĖS 

Randasi Berwyne. 50 pd. lotas. 3 ka
ram muro gar. Visos krautuvės iš- 
renduotas. Bondholderiai .parduos 
tik už $6700. Labai geras invest- 
mentas!

5 
pd. 
mo

šil. 50

6 kamb. muro namas ant 57 Ct., 
avti >13 St. Furn. šil. Naujas stogas! 
Naujai išdek. Uždarytas pore. 2 ka
rų gar. Kaina tik $5300. Mokėkit 
rendą patys sau! $1100 įmokėti.

x__x__X
10 APARTMENTŲ 

Randasi ant šiaurės rytų kampo 
Gunderson Avė. ir 18 St., Bervvyn. 
Kaina tinkama! Parodomi tik pagal 
susitarimą.

v x_ X
BERWYNE TRYS FLATAI 

Muro trobėsis, randasi ant Euclid 
Avė., tarp 18 ir 19 Sts., Berwyne. 
Karšto vand. Šil. 
na tik $11,750. Labai gera vieta. 
$3000 įmokėti.

x__x__X
CERMAK ROAD 

Norėdami patirti apie nuosavyb. ant 
Cermak Rd., esančias Ciceroje arba 
Berwyne, lotus arba namus, maty- 
kit mus tuojau, kai dar kainos yra 
žemos.

2 karam gar. Kai

PARDAVIMUI BUNGALOW, 
kambarių, ir katedžius užpakaly, 
kambarių. Kaina $5600.00.

3438 West 54th St.

5
3

SAVININKAS TURI parduoti 
2-flatį, medinį. Furnaso šiluma. 50 
pėdų lotas. 2 karam garažas. Side 
drive. Cemento beismentas. Morgan 
arti 70th St. '

MANOR REALTY, 
2532 West 63rd St.

HEMlock 8300.

MARQUETTE PARKO APYLIN
KĖJ, 7 kambarių namas, apšildo
mas, gražiai ištaisytas, kainą $4200, 
įmokėti $450.00, kitus po $29.00 į 
mėnesį.

2 flatų rpurinis, po 6 kambarius, 
apšildomas, kaina $6950.00.

9 flatų po 4 kambarius. Viši įtai
symai, kaina $17900.00.

Turime visokių kitokių bargenų, 
didelių ir mažų. Galima pigiai 
pirkti arba mainyti ką jus turite.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Westerh Avė.

RepubĮic 3713, Vakare—Prosp. 1111

xx_ x
HAWTHORNE SPECIAL

2 fl. med., 4 ir 4 kamb. Taipgi 
mcd. katedž. užpakaly. Kaina grei
tam pardavimui tik $2500.

X—X—X 
ROOSEVELT RD.

2 aukštų mur. biz. savastis ant 
Roosevelt Rd., arti Austin Blvd., 
Cicero Krautuvė. 5 kamb. fl. ant
rame aukšte. 14 m. senumo, 
tik $6600.

x x__X
RIDGEWAY AVĖ.

2 fl. mūras ant Ridgeway Avė., ar
ti 26 St. Taipgi 2 fl. trobėsis užpa
kaly. Sav. sako “Parduokit tik už 
$3950.

X—X—X
EUCLID AVĖ. arti RIVERSIDE DR. 

Gražus 6 kamb. muro bung. Nau- 
Holland furn. Stokeris. Muro

Kaina

jas

x_ x_ X
6 KAMB. MURO REZIDENCIJA 

Home Avė., Berwyn, 1% maudy
nės. Taipgi 2 kamb. beis. Furn. šil. 
2 karam gar. Lotas 34 pd. Kaina tik 
$7100. Sav. taipgi mainys į 5 kamb. 
katedž. arba bung. $1400 įmokėti.

X--X--X
25th ST. ARTI 52pd AVĖ.

Biz. lotas, 50 pd. Laukia tik im- 
provementų. Kaina tinkama!

X X X 
PARKHOLMĘ .

Dailus 2 fl. mr. namas. 14 m. senu
mo. Did. 6 ir 6 kamb. 49 Avė. atti 
18 St., Cicero. Karš. van. šil. 2 boi
leriai. 2 kar. gar. Kaina tik $9200. 
Pamatykit jį šiandie. $1800 įmokėti.

X—X—X
KAMPINIS 4 FLATŲ MŪRAS 

Lawndale apyl. tik 1 bl. nuo 26 
St. 4 fl. po 4 kamb. kiekvienas. 13 
m. senumo. Štymo šil. 2 kar. gar. 
Kaina tik $17,300. Veikite tuojau! 
$4,000 įmokėti.

X—x__X
JAUNAVEDŽIŲ DĖMESIUI!

6 kamb. muro bung. ant Cuyler ar
ti 14 St. Karš. van. Šil. 2 kar. gar. 
Kaina tik $6750. Kodėl mokėti ren
dą? $1400 įmokėti.

PIRMI MORGIČIAI PARDAVIMUI
$2000 $2300 $2400 $3000 $3800 $5000

Pirkėjas taipgi gaus Mortgage Title Guarantėe Policy per 
Chieago* Title and Trust Co.

x—X—x
BET KURUS Iš DEŠIMTIES MUSŲ PATYRUSIŲ SĖLSMANŲ MALO
NIAI PARODYS JUMS DYKAI IR BE OBLIGACIJŲ! BET KURI IŠ 
TROBĖSIŲ, KURIUOS MES TURIME PARDAVIMUI, ir patar
naus jums greitai, mandagiai ir išmintingai. Telefonuokit, rašykite arba, 

atšilankykit į musų ofisą ir .persitikrinkit, kad mes esame 
GYVOS VIELOS ORGANZACIJA.

7829 S. ADA ST. muro bunga- 
low. 1—5 kambarių flatas. 1—4 
kambarių flatas su enclosėa por- 
čium. 1—3 kambarių flatas. beis
mente.- Lotas 30x178 pėdos, 2 fur- 
nasai. Tikras pirkinys. Gerbs pa
jamos. Pašaukite arba pamatykite 
J. McGraih apointmęntui.

1432 West 79th St. 
Radcliff 4900.

2411
S. 52nd

Avė

Phofte

SYKORA
REALTOR

Cicero

MAŽAS NAMELIS pardavimui. 
Dviems karams garažas. Namas 
duodd gerą pelną. 4240 Šo. Artestan 
Avė., Brighton Parke.

Mes

26 METAI REAL ESTATE BIZNY 
vadovaujam pardavime parinktų nuosavybių 

SEKMADIENIAIS UŽDARYTA VISĄ DIENĄ.
4



8,

Įsako Pripažinti
C. L 0. Uniją

Federalis apeliacinis teismas 
Chicagoje patvirtino Darbo Ta
rybos sprendimą Borg-Warner 
korporacijos byloje, ir įsake 
firmai pripažinti CIO plieno 
uniją Chicago He ghts dirbtu
vėje.

Taryba savo sprendime pa
reiškė, kad CIO laimėjo tę sę 
pripažinimui, kai gavo didžiu
mą balsy dirbtuvės darbinin
kų balsavimuose.

NAUJIENOS, ■ Chicago, III. šeštadien., birželio 14, 1941

PARENGIMAI
ŠĮVAKAR

Vakarėlis Tėvų Dienai pami
nėti, Jonistų salėje, 814 West 
33rd Street. Programas, vaišės 
ir šokiai. 7:30 v. v.

Metalo Dirbtuvė 
Pakėlė Algas

Reynold Metai Industries, 
Ine., Chicagoje pakėlė ai;as sa
vo darbininkams 8 centais, ir 
pažadėjo pridėti dar du ♦ n Lis 
saus o 1 d.

Derybos užtruko apie savaitę 
laiko, ir vos nepasibaigė strei
ku. Paskutinėj valandoj kom
panija nusileido dirbininkų rei
kalavimams.

Firmos Chicagos ir kitose 
dirbtuvėse dirba apie 3,500 dar
bininkų.

Prašo Atšaukti 
Automobilių Kainų 
Pakėlimus

RYTOJ
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Piknikas, — Lietuvos Okupaci 
jos Sukaktuvių Paminėjimas, 
Liberty Grove darže, Willow 
Springs, III. Kalbės konsulas P. 
Daužvardis, “N” redaktorius P. 
Grigaitis ir adv. K. P. Gugis. 
Programą pildys “Pirmyn” cho
ro dainininkų grupė. Šokiai.

SLA 178 Kuopos (Mount 
Greenwood) Piknikas, Ryan’s 
miške, 87th ir Western Avė. 
Dovanos, muzika šokiams.

žagariečių Kliubo Piknikas 
Stugart darže, prie 79th ir Ar
cher Avenue. Dovanos, progra 
mas, užkandžiai, šokiai.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo Išvažiavimas, Willow- 
West Darže, Willow Springs 
Rd. ir German Church Road. 
Kalbėtojai, programas, muzika, 
šokiai.

Janitorių 
ism Day”, 
Stadione, 1 
dainininkai,

Unijos “American- 
Chicago Soldier’s 
v. p.p. Kalbėtojai, 
vodevilio aktai.

“Jiems dabar nėra pamato”
DETROIT, Mich. — Kelios 

automobilių firmos šią savaitę 
paskelbė, kad kelia mašinų kai
nas $10 iki $45, atsižvelgiant 
koks modelis. ,

Federalės valdžios kainų ad
ministratorius Leon Hendęrson 
kreipėsi į tas firmas prašyda
mas kainų pakėlimus atšaukti. 
Jis sako, kad jiems nėra pa
mato.

Gerai užd rba
Visos tos firmos turi gerus 

uždarbius ir jų finansai nėra 
pavojuje.

Ateityje, betgi, sako Mender- 
son, jeigu aplinkybės apsunkins 
jų pelningą operavimą, tai val
džia sutiks duoti “teisę kainas 
atatinkamai pertvarkyti”.

Firmos, kurios prašomos 
kainų pakėlimus atšaukti, yra: 
Fordas, Chrysler, Nash, Stude- 
baker ir Hudson.

Užmokėjo Berniukui 
10c Už Dviejų 
Mėnesių Darbą

10 centu c

2 mėne-

valgyklą 
street.

Paėmė Joną 
Gintalą Armijon

Neseniai iš Lietuvos

Sėdi kalėjime
Miesto teisėjas Green nutei

sė valgyklos savin nką Joseph1 
Shedlock’ą atidirbti kalėjime 
$200 bausmę ir kaštus už tai, 
kad jis užmokėjo tik 
12 metų berniukui už 
šių darbą.

Nubaustasis užlaiko 
adresti 747 West 47th

Gavo ir du “hot dogs” .
Berniukas Raymond Ray, 

710 West 46th street, liūdi,o, 
kad jisai dirbo Shedlock’o val
gykloje po 4 valandas kasdien, 
po mokyklos. Jis plovė indus ir 
grindis, ir atlikinėjo kitus dar
bus.

Shedlock jam žadėjo po 50c 
savaitėj, bet kai atėjo laikas 
mokėti, jis padavė berniukui 
10 centų, du “hot dogs” ir pa
siuntė namo.

Berniuko motina, našlė, dir
ba naktimis viename dango
raižyje, Chicagos vidumiiesty- 
je, už valytoją.

ENGLEWOOD, III. — Į ar
miją metams tarnybos š omis 
dienomis išėjo jaunas lietuvis, 
Jonas Gintalas, 731 W. 6O.h 
street.

Jis Amerikoj gimė, Lietuvoj 
augo. Į Chicago atvyko 1937 
metais ir apsigyveno pas gimi
naičius pp. J. Herbert. Atvyko 
į Ameriką per “Naujienas”.

Per tą pačią agentūrą atsi
traukė vieną brolį 1939 metais, 
taipgi rengėsi atsikviesti ir ki
tą, bet nesuspėjo, dėl rusų 
okupacijos Lietuvoj.

Kiti naujokai
V. B. Waisnor, 1900 South 

49th Avenue, Cicero.
C. Wallon, 2610 Harvey avė., 

Berwyn.

Alkoholio Buvo, Bet 
Lauke, o ne Viduj!

Teisėjui Zuriui visko tenka 
' išgirsti

Safety teismo teisėjui John 
T. Zuriui tenka išgirsti viso
kiausių dalykų nuo nusikaltu
sių motoristų, štai vėliausias ir 
tikrai originalus pasiaiškini
mas, kurį išgirdęs teisėjas ska
niai nusijuokė ir jo “autoriui” 
paskyrė tik $1 bausmę už važi
nėjimą neinspektuotu automo
biliu.

Kaltinamasis buvo 37 metu v 
Richard Hanson, nuo 2340 N. 
Tripp 
jisai 
Bitter 
Shore

Avenue. 
įvažiavo 

Sweet 
Drive.

Ir Jiedu 
Armijoje

Vakar dienos “Naujienų” pa
skutinio puslapio 7-toj špaltoj 
tilpo du vardai, Stanley G. Bra- 
zausky, 6537 South Artesian, 
ir Leonard A. Šeputis, 5725 S. 
Mozart street.

Jie priklausė prie žinios apie 
“Lietuvius Armijoje”, kuri til
po to paties puslapio 6 toj špal
toj.

Prezidentas Paskyrė Naują Vyriausią Tribunolo Teisėją.

*1

PIKNIKASh

K

Chicagos Lietuvių Draugijos

Birželio-June 15 d

Gavęs žinią, kad Prezidentas Roosevellas paskyrė jį vyriausiuoju tribunolo 
teisėju, Harlan Fiskc Stone (dešinėj) aptaria savo, naująsias pareigas su su
mini pastarojo namuose, New Yorke. '

LIBERTY DARŽE
WILL0W SPRINGS, ILLINOIS

d > ’ *

CHICAGOS LIETUVIU DR-JOS PIKNIKAS
Vienerių metų Lietuvos nepriklausomybės praradi

mo sukaktuvės.
Liūdnos sukaktuvės!
Tos sukaktuvės bus atžymėtos birželio 15 d. Liber

ty darže, kur įvyks Chicagos Lietuvių Draugijos pikni
kas.

Pikniko programos dalis bus pašvęsta sukaktuvių 
pažymėjimui: kalbės P. Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, adv. K. Gugis ir P. Daužvardis, Lietuvos konsulas. 
Papasakos apie tai, kokios “laisvės” susilaukė Lietuvos 
žmonės, kaip iš jų viskas liko nusavinta, o jie paversti 
ubagais.

Be to, dainuos Pirmyn choro grupė, bus muzika ir 
šokiai.

Gegužės 20-tą 
į stulpą prie 

Place ir Lake

Kaltino “girtu važiavimu”
Jis buvo apakltintas “girtu 

važiavimu”.
“Aš nebuvau girtas”, teisino

si Hanson.
“Tai melas”, atsakė policis- 

tas, kuris jį suėmė. “Aukohol^ 
buvo galima suuosti už my
lios!”

“Bet tas alkoholis nebuvo vi
duj I” atkirto Hanson. “Aš jo 
negėriau! Jis buvo lauko pu
sėj ! Prieš važiuojant aš nusi- 
maudžiau, ir mano žmona ma
ne alkoholiu nutrynė. Bet jo 
negėriauI”

Lygiai prieš metus laiko (birželio 15 d. 1940 m.) 
raudonoji armija okupavo Lietuvą. Nuo tos dienos Lie
tuva faktiškai prarado savo nepriklausomybę. Piknike 
bus išaiškintos tos aplinkybės, kurios privedė prie oku
pacijos bei nušviesta bus dabartinė Lietuvos būklė.

Kalbės P. Grigaitis, adv. K- Gugis ir P. Daužvar
dis, Lietuvos konsulas.

Pirmyn choro grupė išpildys kelias dainas. Paskui 
šokiai.

Visi nariai ir jų draugai bei pažįstami kviečiami 
dalyvauti.
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Prekiaukite Pas Tuos, Kurie Garsinasi “Naujienose

Niekas Chicagiečių 
Nepralenks, Ypač 
Naujoko Adomaičio

63rd ir Halsted Distriktas 
Texaso Stovykloje.

Ne visi naujokai iš Chicagos 
siunčiami į Camp Forrest sto
vyklą, Tennessee valstijoje.

Jų rasite būrius Fort Ben
ui nge, Georgia valstijoje, kur 
yra lavinama U. S. mechani
zuota “žaibo armija” ir para
šiutininkai. Ten tarp naujokų 
atrasite visą būrį lietuvių, tarp 
jų ir Antaną Uzumeckį iš Town 
of Lake.

North Carolinoj.
Naujokai iš Chicagos taipgi 

miklinasi North Carolinos vals
tijoje, Camp Croft stovykloj. 
Ten apart kitų lietuvių yra ir 
Ernest Grigg-Grigaliunas. (Pir
madienį jį aplankyti išvažiuoja 
į North Carolina sesuo p-lč 
Grigg ir Ernesto sužieduotinė, 
p-lė Lilija Stuporai te.)

Texase.
Virš 1,000 naujokų iš Chica

gos šią savaitę atsidūrė metams 
tarnybos Camp Wolters stovyk
loje, kuri randasi net Texas 
valstijoje. Ten didžiuma naujo
kų yra iš Chicagos 63-čios ir 
Halsted, ir 63-čios ir Damen 
apylinkių. Jų ten tiek daug, kad 
stovykloje įsteigė- “63-čios ir 
Halsted Distriktą” — visi būryj 
gyvena ir visur ir visuomet or
ganizuotai stoja Chicagos gar
bę ginti prieš kitus naujokus.

Chicagiečių tarpe ten yra ir 
naujokas \Valter J. Adomaitis.

“Yes sir, musų pilkas, 60-tas 
pėstininkų,” tvirtina Adomaitis, 
“neturi sau lygaus. Mes visuo
met kitus pulkus pralenkiame, 
niekas negali mums prilygti. Y- 
pač mums Chicagos lietu
viams.”

Nepaprastai Pelnin
gas Divorsas

$135,000 ir $80 kas mėnesį
Nežiūrint kokios buvo prie^ 

žastys divorso chicagiečių Stro- 
m’ų šeimynoje, reikia pasakyti, 
kad jis buvo labai pelningas 
Stromienei.

Vyras Walter H. Strom Jr., 
iš River Forest, sumokėjo bu
vusiai žmonai $135,000 pnl- 
gais, ir prižadėjo mokėti jai 
$80 alimonijos kas mėnesį 
dukterei užlaikyti.

Stromienė gyvena ad. 239 S. 
Maple Avenue. Ji 23 metų am
žiaus. Strom yra sūnūs buvu
sio prezidento Strom Steel Bali 
Company dirbtuvės. Jie apsive
dė 1937 metais, persiskyrė per
nai, o šįmet gavo divorsą.

Baigia Northwestern 
Universitetą

Šiandien. Northwestern uni
versitetą baigia ir Bachelor of 
Science diplomą gauna jaunes 
lietuvis Al Masyk, sūnus p-nios 
J. Herbert, 731 W. 60th street.

Diplomų dalinimo iškilmės 
įvyksta šįvakar universiteto rū
muose.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Nukritęs nuo namo, adre
su 2546 South Pulaski Road, 
mirtinai susižeidė penteris, Hen
ry Lemmerman. Buvo 47 metų 
amžiaus, gyveno ad. 19.25 Sedg- 
wick avenue.

e Apleistoj ledų dirbtuvėje, 
1624 S. Keeler avenue įvyko 
sprogimas, kuriame žuvo 23 me
tų darbininkas, Fred Gerald, 
3100 Ellis avenue.

• 19 metų chicagietis, Hen
ry Morganski, 5127 So. Win- 
chester avenue, buvo nuteistas 
30 dienų kalėjime už pabėgimą 
iš nelaimės vietos. Prie 5333 
South Wolcott street, jisai au
tomobiliu suvažinėjo 5 metų 
berniuką, Donald Simmons.

• Dr. George C. Geymer raš
tinėje, 1600 Granville avenue, 
sprogo skardinė etherio, naudo
jamo pacientams apmarinti ope
racijoms. Sprogimas padarė 
apie $200 nuostolių ir labai iš
gąsdino visos apylinkės žmo
nes.

• Policija Northsidėje ieško 
4 piktadarių, kurie susirinko 
$506 iš keturių gėrimų krau
tuvių: ad.ad. 2325 N. Cicero, 
2244 Foster, 1824 Wilson ir 
3211 Irving Park Rd.

O Traktorius užgriuvo i p 
mirtinai sutrynė 22 metų jau
nuolį, Fred Reimer, 4950 Gun- 
nison street.

• Apskričio teisėjas Jarecki 
nuteisė 8 balsavimų valdinin
kus 24-tame warde kalėjiman 
už baliotų klastavimą. Bausmės 
nuo dienos iki 60 dienų.

• Sears, Roebuck and Co., 
paskyrė $10,000 auką United 
Service Organization fondui, 
kuris rūpinasi steigimu kliubų 
ir sporto salių prie karo sto
vyklų, naujokams liuoslaikį pra
leisti.

• Anglijos aviacija skelbia, 
kad apie 170 lakūnų iš Chica
gos ir apylinkės yra įstoję sa
vanoriais Britanijos ir Kanados 
karo aviacijose. Daugelis jau 
kariauja fronte. Jų tarpe "yra 
William Komaiko, sūnūs gar
saus lietuvių draugo S. B. Ko
maiko.

• Per klaidą paėmusi nuodų 
vietoj vaistų nusinuodijo 42 
metų Mes. Margaret Smith, 
Briar Rd. ir Highland Avenue, 
Golf, III.

• Highland Parke ežeras iš
metė ant kranto kūną 32 metų 
chicagiečio Roy H. Nord, kuris 
prigėrė geg. 25 laiveliui apvir
tus 2 mylios nuo kranto. Jis 
gyveno ad. 927 Wesley Avė., 
Evanstone.

• United Airlines oro linija 
didina savo patalpas prie Chi
cagos miesto airporto. Nau
jiems rūmams, ties 5959 South 
Cicero Avenue, išleidžia $350,- 
000. Jie statomi užpakalyje da
bartinės labai gražios ir mo
derniškos raštinės.

• Zenith radio skelbia, kad 
gavo užsakymus 1942 metų ra
dio aparatus gaminti Nash, 
Ford, Hudson ir Willys firmų 
automobiliams.




