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HITLERIO VALDŽIA VEDA PAPRASTA 
GROBUONIŠKI POLITIKĄ „

Vyriausybe neleis naciams varžyti preky 
bos juromis

WASHINGTON, D. C., birž. 
20 d. — Naciai, skandindami 
Robin Moor Atlantike, nusižen
gė tarptautiniams įstatymams 
ir pasielgė, kaip tikri piratai, 
kongresui padarytame praneši
me tvirtina prezidentas Roose 
veltas.

Robin Moor paskandinimą 
Amerikos gyventojai privalo 
skaityti nacių perspėjimu dėl 
laisvos sprekybos vandenynais 
Vokiečiai nori pagązdinti Jung
tines Valstybes, kad ji nesiųs
tų savo prekių j tuos kraštus, 
kurie yra nepalankus naciams; 
kad Amerika pakeistų savo nu
sistatymą pagelbėti britams.

Vokiečių jurininkai pasielgė, 
kaip tikri piratai, nes paskan
dino prekybinį laivą ir nepadė
jo saugion vieton jame plauku
sių keleivių bei jurininkų. Ame
rikos laivas turėjo aiškius val
stybės ženklus ir vežė vien tik
tai įstatymais leidžiamas pre
kes, o ne karo medžiagą. -

Šiandieniniai Vokietijos val
dovai, toliau tęsia Rooseveltas, 
vartoja teroro veiksmus prieš 
nekaltus ir bejėgius apsiginti 
kraštus, bet jie gali būti tikri, 
kad Jungtinės Valstybės nenu
sigąs jų grąsinimų ir apgins 
savo teises.

BRITAI PADĖS RUSAMS, JEIGU NACIAI 
JUOS UŽPULS

Nacių-rusų santykiai 
negerėja

LONDONAS, birž. 20 d. — 
Britų valdžios sluoksniuose kal
bama apie reikalą suteikti pa- 
gelbą rusams, jeigu nacių ar
mija užpultų sovietų Rusiją.

Laikraščiai tvirtina, kad ru
sai turėtų gintis nuo to paties 
priešo ir butų priversti sueiti : 
artimesnį kontaktą su britais.

Nors tvirtinama, kad pasira
šyta nauja ekonominė sutartis 
su rusais, bet turima žinių, jog 
santykiai negerėja.

Vokiečių generolai 
nori karo

LONDONAS, birž. 20 d. — 
Turima žinių, kad pats Hitle
ris nenori kariauti su sovietais, 
bet vokiečių generolai verčia jį 
pradėti karą.

Generolai tvirtina, kad da
bartinis yra geriausias momen
tas sovietų karo jėgai sunaikin
ti, todėl ir verčia tą karą pra
dėti.

Jie nekreipia dėmesio į eko
nominius Stalino nusileidimus. 
Ribentropas ir kiti naciai pata
ria Hitleriui nepradėti karo su 
sovietais.

Britai naikina pra
monės centrus

LONDONAS, birž. 20 d. — 
Britų karo vadovybė nekreipia 
dėmesio į sovietų pasienio kon-

Robin Moor paskandinimas 
yra pirmas teroro veiksmas 
prieš Ameriką. Nacių pradėta 
kampanija prieš Jungtines Val
stybes yra labai panaši į kam
panijas, vartotas prieš kitus 
kraštus. Amerikos vyriausybė 
tai aiškiai žino ir nemano pati
kėti nacių oficialiais paneigi
mais.

Naciai perspėjo Ameriką, 
kad ji nebandytų pastoti kelio 
nacių pastangoms nukariauti 
pasaulį. Naciai primena Ameri
kai, kad ji gali plaukioti juro- 
msi tiktai tuo atveju, jeigu na
ciai leis plaukioti.

Jeigu Amerika šioje srityje 
nusileistų naciams, tai ji butų 
priversta nusileisti ir visose ki
tose srityse, bet Amerika na
ciams nenusileis, baigia savo 
raštą prezidentas.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
20 d. — Jungtinių Valstybių 
charge d’affaires šiandien ilgai 
tarėsi su vokiečių užsienio rei
kalų ministerijos valdininkais 
dėl tolimesnių santykių.

Amerikos konsulatai tVarkė 
ne tiktai Amerikos, bet ir dau
gelį kitų valstybių reikalus. 
Dalis konsulatų tarnautojų pri
žiūrėjo britų reikalus ir neži
nia kas toliau šiuos reikalus 
tvarkys.

centracijas, bet be sustojimo 
naikina vokiečių sunkios karo 
pramonės centrus.

Kiekvieną naktį skrenda ke
li šimtai didelių bombanešių į 
dideles dirbtuves ir viską su 
žeme maišo.

Patirta, jog britų lakūnams 
pavyko išgriauti sintetinio ben- 
žino ir kaučuko fabrikus, ku
rių vokiečiai negalės atstatyti 
per ištisus metus.

Atlantiko kova labai 
žiauri

LONDONAS, birž. 20 d. — 
Admiralitetas paskelbė, kad pa
skandintų laivų skaičius praeitą 
mėnesį yra žymiai mažesni, 
bet kova Atlantike kasdien da
rosi žiauresnė.

Britams pavyko paskandinti 
nepaprastai didelis kiekis nacių 
submarinų, bet jų skaičius au
ga ir naciai tebetęsia kenks
mingą darbą.

Naujai įgyti britų laivai pa
truliuoja Atlantike ir krašto ap
saugai daug pasidarbavo.

— Sovietų ambasadorius Ber
lyne paskutinėms dienoms la
bai užimtas. Dekanozovas kelis 
kartus matėsi su Ribbentropu 
ir net su pačiu Hitleriu.

— Amerikietė lakūnė Jac- 
ąueline Cochran nuskrisdino 
Anglijon naujai pagamintą 
bombanešį. Ji skrido pirmą kar
tą per Atlantiką ir sako, kad 
panašiais orlaiviais galima drą
siai skristi.

Turkai susirūpinę 
Amerikos parama
ANKARA, Turkija, birž. 20 

d. — Turkų valdžios sluoksniai 
yra labai susirūpinę santykiai:, 
su Jungtinėmis Valstybėmis.

Manoma, kad pasirašius su
tartį su naciais negalės gaut 
tos karo medžiagos, kuri jai 
yra užsakyta Amerikoje.

Turkai tikėjosi pasinaudot 
prieš diktatorius nukreiptu įs 
t.atymu ir gauti moderniškom 
karo medžiagos be pinigų. Ame
rikoj randasi turkų komisija 
kurios veikimas dabar gali su
stoti.

Suomiai tęsia 
mobilizaciją

HELSINKIS, Suomija, birž 
20 d. — Suomijos vyriausybė 
praplėtė mobilizaciją ir pakvie
tė kariuomenėn vvrus iki 4 i 
metų amžiaus. 

f
Mobilizacija vyksta visa 

tvarkingai ir vyrai noriai k'.a u 
so prezidento ir karo vadų nu
rodymų.

Suomiai manė, kad kilus kon
fliktui tarp nacių ir sovietų, jie 
gali būti .rusų užpulti. Susita
rus naciams su sovietais, rusai 
taipgi gali juda ifžppltk'sti vo
kiečių leidimu. 

__ _______ —

Rytuose valdžia kon
troliuoja žibalą
WASHINGTON, D. C., birž. 

20 d.—Prezidentas Rooseveltas 
šiandien uždraudė be valdžios 
kontrolės išvežti žibalą iš rytų 
valstybės uostų.

Žibalas galės išplaukti tiktai 
į Angliją, Egyptą ir vakarų že
myno valstybes.

Prezidentas rengiasi paskirti 
administratorių, kuris kontro
liuos visą aliejaus ir kitų trans
portui reikalingų priemonių iš
vežimą.

Valdžia steigs bloka
dos ministeriją

VVASHINGTON, D. C., birž. 
20 d. — Turima žinių, kad A- 
merikos vyriausybė rengiasi į- 
steigti blokados arba ekonomi 
nes kovos ministeriją. \

Šį įstaiga dėtų pastangas su
laikyti visas prekes, kurios gali 
patekti į priešo rankas ir vė
liau būti naudojamos kurui tęs 
ti.

Tvirtinama, kad viceprezi
dentas Wallace gali paimti šios 
įstaigos vadovybę, nes jis turi 
daug patyrimo ekonominėje sri
tyje.

— Argentinos vyriausybė at
sisakė duoti vizas Prancūzijos 
piliečiams, kol Vichy valdžk 
nesutvarkys reikalų su Argenti
nos piliečiais, kurie laikomi Da
kare ir Casablankoj.

— Netoli Gibraltaro juroje 
ėjo smarkus mušis. Ispanai gir 
dėjo labai smarkų kanuolių 
trenksmą ir didelius sprogimus.

ORAS 
šeštadienį ir sekmadienį:

Giedras ir šiltas. 
Saulė teka — 5:14; leidžiasi

— 8:28.

DIDELIS NACIŲ PRIEŠAS KAUNO FABRIKŲ DARBININKĖS VERČIA
MOS DIRBTI TRIGUBĄ DARBĄ

Jungtinių. Valstybių prezidentas Rooseveltas skai
tosi didžiausiu nacizmo priešu visame pasaulyje. Nacių 
gąsdinimai neveikia jo ir kongresui šiandien pranešė, 
kad naciams nemano nusileisti. Amerika nesirengia o
prašyti nacių leidimo juromis plaukioti ir pradėjo valy
ti nacių agentūras Jungtinėse Valstybėse. Kai bus tinka
mai pasiruošusi, lai šu demokratijos priešais dar stip
riau kalbės.

.DAMASKAS VISIŠKAI APSUPTAS
■ ■ ■ ' ■ ..Sr .,  , . k... ■ . į-.-

Britai tikisi greit jį 
paimti

KAIRAS, Egyptas, birž. 20 
d. — Britų kariuomenė 'visiš
kai apsupo Damaską ir tikisi, 
kad netrukus jis pateks į bri
tų rankas, skelbia karo vądo- 
vybė.

Kai gen. Dentz atsisakė pa
siduoti, visuose frontuose at
naujintos kovos ir britams pa
vyko prasilaužti dviejuose fron
tuose ties Damasku.

Merdžajun apylinkėse 'vyksta 
smarkios kovos ir Australijos 
kareiviai labai sunkiai skinasi 
kelią pirmyn. 1

Britai siunčia naujas 
jėgas

VICHY, Prancūzija, birž. 2’3 
d. — Britų karo vadovybė fron 
tan siunčia naujus anglų pul
kus, nes prancūzams pavyko iš 
naikinti laisvų prancūzų ir indų 
kariuomenes dalinius, skelbia 
prancūzai.

Sunkiausios kovos vyko prie 
Mezze miestelio, kur yra kare 
aerodromas ir britai užsispyrė 
jį paimti.

Du britų batalijonai buvo vi
siškai išnaikinti ir paimta ne
laisvėn 400 kareivių.

Damaske skleidžiami 
gandai

DAMASKAS, Syrija, birž. 20 
d.—Vakar mieste pasklido gan
dai, kad britų kariuomenės da
lys jau įžengė į Damaską.

Vėliau patirta, kad šie gan
dai neturi jokio pagrindo, nes 
mieste britų dar nėra. Guber
natorius išleido kelis labai 
griežtus dekretus, kuriais yra 
pasiryžęs bausti visus prama
nytų gandų skleidėjus.

Baus visus triukšmo bei sui
rutės kėlėjus ir Vartos jėgą 
tvarkai palaikyti.

Sovietų spauda drą
siai šneka

MASKVA, Rusija, birž. 2C 
d. — Rusai yra pasiryžę smū
giu atsikirsti už smūgį, jeigu 
kas bandys užpulti sovietus, 
tvirtina staliniška spauda.

Sako, kad priešas nedrįs per
žengti sovietų sienų nei girio
se, nei dykumose, nes rusai yra 
pasiryžę ginti kraštą.

Geriausieji sdvietų kariuo
menės pulkai tapo išskirstyti j 
įvairias pavojingas zonas ir pa 
siryžę atlaikyti netikėtus prie 
šo puolimus.

Olandai suėmė nacių 
šnipus

BATAVIA, Olandų Indija, 
birž. 20 d. — Olandų karo lai
vas sulaikė prancūzų prekybi
nį laivą Compiegne ir areštavo 
visus jame keliavusius nueit 
agentus.

Prancūzų laivo kapitonas at
sisakė leisti daryti kratą juro
je, tada olandai privertė laivą 
plaukti į uostą.

Prancūzų laivas plaukė iš In- 
dokinijos ir vežė nacių agentus? 
į neokupuotą Prancūzijos dalį. 
Visi vokiečiai padėti koncentra 
ei jos stovyklom

Paskendo Amerikos 
submarinas

PORTSMOUTH, N. H., birž. 
20 d.—šiandien paskendo vie
nas Jungtinių Valstybių subma
rinas ir bijoma, kad nežūtų 33 
jurininkai.

Laivas išplaukė manievrams, 
nusileido ir kelių valandų lai
kotarpy nutruko su juo susisie
kimas. Submarinas buvo senas 
ir nesenai paimtas pratimams.

Submar-inai ir gelbėjimo lai
vai ieško paskendusio submari- 
no ir dės pastangas išgelbėti ja
me esančius jurininkus.

Niekas darbininkų 
taip neišnaudojo

KAUNAS, Lietuva, birž. 20 
d.—Niekad Kauno audinių fab
rikuose darbininkai nebuvo taip 
išnaudojami, kaip prie dabarti
nio bolševikų okupacijos reži
mo.

Audėja Skopienė verčiama 
dirbti prie astuonių staklių. Ji 
atlieka 8 darbininkų darbą ir 
uždirba į dieną 30 rublių.

Darbininkė Jankauskienė ver
čiama dirbti prie 6 staklių. Vi- 
lienė priversta dirbti už ketu
rias anksčiau dirbusias darbi 
ninkes.

Uždaryti visi Šančių 
restoranai

KAUNAS, Lietuva, birž. 20 
d. — Šančiuose ir Aukštojoj 
Panemunėj — didžiausiuos. 
Kauno priemiesčiuose — nebe
liko nei vieno restorano.

Vienus sovietų valdžia užda
rė, o kiti patys užsidarė, nee 
nėra produktų.

Šiuose priemiesčiuose gyvena 
kelios dešimtys tūkstančių žmo

ROOSEVELTAS UŽDARYS 
ITALŲ KONSULATUS

WASHINGTON, D. C., birž. 
20 d.—Patirta, kad šiomis die
nomis prezidentas Rooseveltas 
paskirs dieną italų konsulatamr- 
uždaryti.

Užsienio departamentas ne
manė uždaryti italų konsulatų 
bet kai Mussolini, sekdamas 
Hitlerį, uždare Amerikos kon
sulatus Italijoj, tai ir italai tu
rės išvažiuoti iš Amerikos.

Turima žinių, kad Hitleris 
privertė italus imtis tokių prie
monių.

— Argentinos parlamentas 
nutarė pravesti labai atydų tar
dymą apie nacių veiklą Argen
tinoje. Parlamento nariai siūle 
nepasitikėti policija, bet suda
ryti atskirą komisiją su specia
liais įgaliojimais.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Laivyno vadovybei pavyko surasti vietą, kur paskendo 

submarinas 09, bet nerandama jokių gyvybės žymių. Submari- 
aas guli 402 pėdų gilumoj.

— Didele kongreso narių dauguma patenkinta prezidento 
Roosevelto pranešimu kongresui apie Robin Moor paskandini
mą. Opozicija nepatenkinta prezidento vartojama griežta kalba. 
Reikėjo, sako, mandagiau kalbėti.

— Vokiečių užsienio ministerija atydžiai sekė prezidento 
pareiškimus, bet savo komentarų šiuo reikalu dar nepadarė.

— Vokiečių radijas plačiai kalba apie Amerikos konsulatų 
uždarymą. Valdžia stengiasi pataisyti blogą įspūdį, kurį užda
rymas padarė visiems Vokietijos gyventojams. Vokiečiai nenori 
karo su Amerika.

— Vakar vakare Suomijoj paskelbta visuotina mobilizacija. 
Ji skiriasi nuo paprastos mobilizacijos tuo, kad mobilizuojami 
visi krašto turtai.

— Fordo bendrovė, kuri nenorėjo pripažinti unijų, vakar 
pasirašė sutartį su unija ir pasižadėjo respektuoti darbininkų 
teises.

— Uragvajaus vyriausybė paskelbė, kad jos uostais galės 
naudotis visos vakarų žemyno valstybės, kurios gins žemyną 
nuo diktatorių.

— Petaino valdžia skelbia, kad jiems pavyko pralaužti Da
masko apgulą ir britai miesto dar nepajėgs paimti.

— Kroatija oficialiai pranešė, kad ji pradėjo organizuoti 
kariuomenę krašto apsaugai. Vyriausiuoju karo vadu yra gene
rolas Kvaternik.

nių, bet jiems neleidžiama nau
dotis restoranais. Šančiuose 
pasiliko atdaras tiktai vienas 
alaus baras.

Parkuose laužo jau
nus medelius

KAUNAS, Lietuva, birž. 20 
d. — Pastebėta, kad paskuti
nėm savaitėm suaugusieji ir 
vaikai negailestingai laužo par
ko ir ąžuolyno medelius ir krū
mus.

Aplaužyta šimtai medžių vir
šūnių ir krūmų, žmonės prisi- 
laužę glėbius šakų velka namo, 
džiovina ir vartoja malkom.

Niekas jų nesubara, nes visi 
žino, jog neturi malkų. Valdžia 
pasižadėjo duoti reikalingus 
malkų kiekius, bet malkų nėra.

Panemunėlio lent- 
piuvė dirba

PANEMPNĖL1S, Liet., birž. 
20 d. — Panemunėlio lentpjūvė 
okupantų buvo nacionalizuota 
ir kurį laiką visiškai buvo su
stojusi.

Dabar direktorius iškabino 
skelbimą, kuriame valstiečiams 
liepia susirinkti ir dar kartą 
pasakyti kaip supjauti suvež
tus rąstus.

Jeigu ūkininkai nemes vasa
ros darbų ir neatvyks lentpiu- 
včn, tai suvežti rąstai bus kon
fiskuojami ir išvežti Rusijon.

Neveda prieštikybi- 
nės propagandos
KAUNAS, Lietuva, birž. 20 

d. — Okupantų valdžios laik
raštis “Tarybų Lietuva” tvirti
na, kad paskutiniu metu visiš
kai " sustabdyta propaganda 
prieš tikybininkus.

Komunistai pagrobė “Lais
ves Minties” redakciją, bet 
prieštikybinę propagandą visiš
kai sustabdė.

Laikraštis pataria būti ko- 
vingesniems ir plačiau nušvies
ti bažnytininkų veiklą, kuri da
bar tebevaroma Lietuvoje.
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KARALIUS
CELEBRUOJA

Sensacinės Lumfaerio ir Statyboj 
Medžiagų Vertybės Laike Musų 

IŠKILMINGO

GRAND 0PEN1NG 
IŠPARDAVIMO!

Kreditas Vien ant Jūsų Parašo! 
Mokėt taip Mažai, kaip $5 Mėn.!

VIDURAMŽIŲ LAIKAI

rnuo negalėjo viešai žmęnėms buvo popiežiaus. Į ją nuolat jie buvo sudeginti ant laužo
Įrodytu, jo gąlima nevadinti pretenduodavo visą eilė didi- kaip eretikai.
^UlOgumi- Kiekvienas turėįo(kų, valdovų šeimos narių. Vos išvengė jų likimo ir ki-

, teisę kely sutikęs tokį asipenį Dąžųąi atsitikdavo, kad mirus1 tas vienuolis Martynas Liute- 
-5^ -i kaip paprasčiausį gy- ’ v*

i 
CARNUfAL 

OF
VALUE8

STORAS 
SLATE 

ROOFING
RAUDONAS, ŽAŲIAS, JUODAS 
SLATE ROOFING. Gedausiąs 
galimas pirkti už pinigus—NĖ
RA ANTRAEILIO. VISAS PIR
MOS RŲŠIES. PILNA GARAN
TIJA. Padengia 100 kvad. pėdų 
;Rolė «Ž9

DokalkosArgotile Asfalto Siding 
—vertos $4:60; sq. pa- $2.95 
dengia 100 kvad. pėdų “ 
BRICK PRINT ROLL 
Pirmos rųšies. Raudonas 
Buff. Padengia 100

SIDING. 
arba 

$1-94 
kvad. pėdų, role ....... ■
INSULIUOTAS PLYTŲ SIDING 
—tvirtas, patvarus, parduodamas 
ligi $10 sq. (Subs.) $C.45 
100 kvad .pėdų .......... **
2-Tab HEXAGON DOKALKOS 
stogams ir sienoms, 50 kvad. pė
dų ryšulys, įvairios $1.95

Kokia buvo valstybių santvar
ka ir Indrai ką gero kultū
rai davė Vakarų Europos is- 

torijo je vadinamieji 
"Vidųramiiai''

žlugus Vakarų Romos vals
tybei — imperijai, jos griuvė
siuose pradėjo kurtis visa ei
lė valstybių.

Epropos istorijoje šis laiko
tarpis, tarp 500—1400 metų 
po Kristaus gimimo, buvo pats 
neramiausias. Jame įvyko di
džiausias tautų kraustymasis. 
Vartydami istorijos lapus, ma-: 
tome traukiant hunų (Azijos 
tautų) pulkus su savo valdovų 
Atila priešaky. Nuolatos ke
lias iš vienos vietos į kitą va
dinamieji visigotai, lombar

vųiį.
Įdomus ir tas dajykas, kad 

tuomet gąlima buvo nuo 
Jie savo samdytų ka" kiekvienos nuodėmės atsipirk- 

savo jėga ti pinigais. Buvo stačiai nusta- 
| tyta kainos, kiek reikia baž-

raliai.
reivių skaičiumi,
viršijo kitus didikus. | tyta kainos, kiek reikia baž-

Gyvenimas., nors ir pamažu nyčiąi ąrba popiežiui sumokei 
ąppmstą. Ukiųinkąi gali ra- už žmogaus užmušimą, už pa
iniau dirbti laukus, taČiąu dį-1 vogimų ar kitats 1 nuodėmes, 
desnę dalį užaugintų javų turi 
atiduoti feodąlui (ponui)- U- 
kininko padėtis varginga, nes

Panašiai galima buvo atsipirk
ti pipigaisį ir nuo įvairių nų- 
skaltimų. Užmušei žmogų, — 
sumokėjai karaliui, nustaty
tą supią pinigų ir tavęs negali 
niekas bausti.

Popiežius pardavinėdavo už

vienam popiežiui, į jo vietą'ris, kuris griežtai pasisaką, 
bydąvp išienkami net du kan- kad už pinigą negalima nusį- 
didatai, kurie tąrpusavy ves- pirkti nuodėmių atleidimo ir

griežtai pasisaką

davo griežčiausią kovą.
Prieš šiuos 

stojo į griežtą kovą garsus 
tais laikais vienuolis pamoks
lininkas Savanarola ir Jonas

nenormalumus dvasiškus titulus.

Husas, šiuos abu drąsius vy- siškių.
rys ištiko vienodas likimas _ •

Tais laikais nepalankiausia 
dirva buvo 
vyrai buvo

tik pagarsėjo šventoji inkvizi
cija. Inkvizitorių pareiga bu
vo kiekvieną asmenį, apšauk
tą raganavimu arba eretiku 
deginti arba skandinti.

Graikijos ir Romos valdy- 
mosi laikus, palyginti su vi
duramžių tvarka, galima pa
vadinti aukso amžium.

iPagaliau

mokslui. Mokslo 
persekiojami dva-

tais laikais kaip

Combination 
D.urys

G-I.ixht 
2’6”xH’7” 

glazed and 
wlred

*4.25

LUMBER
MILL--
W0RK
BVY8!

GKRIAV8 3-Panel

■
 1-LIGHT

Glazed 
Pušies durys 
Reg. kaina

$5.91
e——. Musų kaina 

£3ŽI *4-25

GĖRIAIS 5 X Panel 
Pušie, dury. 
2’0”x«’0” 
Reg. kaina

$4.17
Musų kaiuft 

tik 
$2*49

2x4’s ECONOMY RŲŠIES 4 3/ x 
HEMLOCK. 6’ ilg., lin. pėd ■ /4^ 
NAUJI 7-PĖDŲ CEDAR STUL
PAI. Idealus tvoroms, Qc 
utility darbui, ea..............
VISAI NAUJAS MAPLE FLOOR- 
ING, 25/32x2*4” Specia- 50 
lė vertybė, 100 bd. pėd.
*4x6” BEVEL SIDING.
VVest. Hemlock, už 
100 lin. pėdų tik ......... —
VISAI NAUJOS 1” SHEATING 
BOARDS, No. 3 Hemlock $O 7Q 
100 bd. pėdų .............. C"

skaistus
*2-io

LIQUĮD ROOF CEMęNT, Rę- 
pairs leaky- robfs, a '“pur’/ijį 
5-gal. drums, , 
per gallon .<;•. <j

PALAIDUS ROCK WOOL, daug 
maž 33 svarai kiekvienam EEa 
pilnam maiše. Spec. po w<J ■ 
MASONITE PLYBOARD, švel
nus finišas, arkušai 4x5 iki 
4x9, kvad. pėda .............. ■I’*
36” Gera Gauge Dirvonėliams 
tvorų viela, single picket yi/jA 
lin. pėda už .............. ■
VVALLBOARD, 4x6 iki $ 1 95 
4x10, 100 kvad. pėdų 
%” Plasterboard, dabar 
kvad. pėda tik ..................
—GERIAUSIŲ VER- 

ĮA TYRIŲ NORĖDAMI 
“į ATLANKYKIT 
J MUSŲ PLUMB- 

STlNGO DEPARTA1 JF MENTĄ!

KINO 
MIDAS 

SPKOIALS

VAIZDI VIRTUVEI SINKOS IR 
KABINETO VERTYBĖ!" 

Daili Balto Porceleno 
Ca.t Iron 42x20 sinku 
(ne plieno), pilnai už
baigta im Flttlngai. Ir 
baltu baked enainel ka
binetu. Coin b i n at i o ri 
Htving kruna.. Pakanka
mai vietos padidėti. Orui 
„kylutė.. 5PQ_95 
viskas .......

KING MIDAS VARNIŠIS, į 4 
valandas išdžiuvąs, $4 •79 
galionas ......................
KING MIDAS NAMAM MALIA
VA—pasirinkimas spalvų. Geras 
pirkimas galono $ 4 .19 
už ..................................
KLOSETO AUTFITAS — Visai 
naujas, wash down rųšies, bal
ta tanka ir $Q, 85
indas .............................. w
ALUMINUM MALIAVA, išoriui 
ir vidui, gerai paden
gia. Gal.......................
EKTENSION KOPĖČIOS 
rųšies, 20-32’ ilgio, 
lin. pėda ....................*.
PLIENO SASH, 14x20, 
Reguliari vertė $
$2.49, dabar .... ..........

Stipriai Spindi baked I““
Enamel O

SIENOM TAILAS 
SfOręd Finląh 3

5l/2* G** pėda i—.

?,|.89 
geros 

30e 
2-Lite

(valrloH HpalvoM. Atkutai 12x48 Iki 12x72” 
Tluputl Miradinti.

/ ................. ii. ■ i. ■■■]
I Kų tik Karalių. Parduoda, yra
I Garantuata. Jei ka. nepatenkina, 

Pinigai Mielai Gražinami.
I t J
Atdara visą dieną sekmadieni 

Kas vakaras iki 8 valąndos
Pakankamai Vieto. Parkintl. Būtinai At
siverkite Pilni, Kųrata Medžiagų Ir Nu- 
taiiplnkite Čia. 3 Pilni Mlerto Blokai 

TIKRŲ VKRTYBlV.

HAYmarket 2031
Kinią/tničas

^221 S. ASHLAND AVĖ.

dai.
Šie bastūnai mažai teišmano 

apie ūkininkavimą. Jiems rupį 
pirmoje eilėje ne tinkamai 
dirbti žemę, bet kuo, daugiau 
prisiplėšti grobio, keltis ten, 
kur galima tikėtis rasti dar

Žlugus Romos valstybėje pa
čiam pagrindiniam tautos ele
mentui — ūkininkų 
nėra kas įstengtų 
šiems įvairių
liams, vadinamų tuomet 
barų pulkams.

Kartu su šiais įvairiais 
Šimais, tautas ištikdavo

luomui 
atsispirktį 

tautų klajok- 
bai>

dAr 
badas ir

maras.
Einant nuolatiniam tautų, 

giminių kraustymuisi, nebuvo 
kas dirba su pamėgimu savo 
žemės sklypus.

Stovintieji dyki laukai ne? 
galėjo duoti žmonėms maisto.

Teisingai sako net ir dabar
tinio meto istorikai: nėra to
kios didelės bėdos, .jeigu sm 
stoja dirbęs fabrikas, bet var
gas, kada nedirba ‘‘arba nega? 
Ii dirbti ūkininkas, nes |uo? 
mc| badas, o kartu ir ligos ne? 
išvengiamos.

Tas pats atsitikę ir 500—900 
šimtmety po Kristaus gimimo 
Europoje.

Vieną kartą, tuometiniam 
didžiausiam mieste Konstaptir

ka sunkią baudžiavos, tikriau 
pasakius, verguvės naštą.

Labai charakteringą tąi, kad 
šiame laikotarpy smarkiai įsi- pinigus įvairias aukštas dva- 
galį dvasininkai. Jų rankose siškas vietas. Kunigo turtas ir 
atsiduriu didžiausi turtai. Up parapijų gulimą buvo yamiau- 
dai, grafai, kunigaikščiai, daž- šiai nusipirkti- jeigu nori kle- 
naųsiaį yrą kartu ir pralotai, būnanti turtingesnėj e, vietoje, 
vyskupai, kąrdino.lai. puri daugiau mokėti-

Galime sakyti kad popie- Pralotų, vyskupų, net kardi- 
žiųs tais laikais bUYp galiu- pojų titulai ir vietos taip pat 
giapsias asmuo. Jo turėjo klau hpvo perkuumš ir parduoda- 
sytį peį karaliai- 1 mos, kaip paprasuiausia pre-

Sau nepalankius didikus po^ kė.
piežius ekskumunikuodavo Tuomet dvasiškiai dar ga- 
(atskirdavo nuo bažnyčios). ,lėjo vesti, turėti vaikus, trum-

Het kam mestas popiežiaus pai tariant galėjo gyventi pii- 
prąkeikimas buvo laikomas nu 
skaudžiausia bausme, Toks as-^

Dabar! GALITE TAUPYT

TIKRAI SAUGIAI
V/ OF voua Y > 
k»/ INVfSVMCNT \<j

INSURED
1,000.

Getu ti

ąskaito*
draustos

A>gen’* «

tuomet vieta

PIKNIKAS | .
Rengtą ZKMAKtV J^ULTUKOS KI IVBAS

SEKM., BIRŽELIO (JUNE) 22,1941
KUBILIAUS DARŽE — 82nd ir Kean Avė

Bus gražus programas. Dainuos Suvalkiečių choras*, ir Žemaičių 
kvartetas. Bus išdalinta daug gražių dovanų. Kviečia Visus ątsilan-
Hyti RENGIMO KOMISIJA

. .1 ■lllT

iki ^5»000 ,x.1 i 5L Valdos
Ja J * Uir°s*

A sX*“a

r-i£.,r<s^
VĖLIAUSIAS
DIVIDENDAS

fairfield 
SAVIN GI S LOAN AtiN 
2729 MC Cermak -Rockwell6l26

—T TW

nuo bado ir maro išmirė daur 
giau kaip 10 tukstapęių gy
ventojų.

Marai dažnai ištuštindavo 
ištisas apgyventas sritis, taip, 
kad nelikdavo jokio gyvo 
žmogaus. Laukus, kaimus nu-t 
klodavo lavonai.

Miestai sunyko, kaimai iš? 
tuštėjo. Smarkiai sumažėjo ir 
bendras gyventojų skaičius.

šiandien sunku pet įsivaiz? 
duoti, koks nelaimingas turė
jo būti tuometinių žmonių li
kimus.

Tokie valdytojai, kaip fran? 
kų ir gotų (maždaug dabarti
nės Prancūzijos ir Vokietijos 
ribose) daugeliui jų vadina
mųjų valdinių buvo stačiai 
šmėklos. Tokiose vietose gy
venimas buvo apmiręs. Vie
nur didesnius, kitur mažesnius 
žemių plotus valdė atskiri as
menys, feodalais vadinami.

šie feodalai vėliau pradedą 
vadintis įvairiais tituluotais 
vardais, kaip tai lordais grą- 
fais ar kunigaikščiais.

Jei gerai patyrinėtume šių 
įituluntų asmenų kilmę, tąi 
pamatytume, kad jų daugumą 
buvo kilę iš praturtėjusių plė- 
ŠiRų, šitokie vietų didikai su
spiegdavo aplink save burius 
kareivių ir pasistatydavo savo 
apsigynimui nuo kitų panašių 
didikų tvirtoves — pilis.

Šiame laikotarpy nematome 
mpkslo, meno ąr techniko# 
laimėjiipų, nes jų nebuvo. Vį- 
sur vyravo tik fizinė jėga. Kas 
buvo galingesnis, tas ir geres
nis, ir teisingesnis.

pirmieji labiau už kitus di
dikus įsigalėjo frankų (dabar
tiniam Prancūzijos plote) ką-

Bukit Praktiški!
Nemokėkit Retail Kainų

Pirkitčs Automobilį Tiesiog Nuo

COOK
COUNTY

DISTR1BUT0RS
COOK COUNTY DISTRIBUTO- 

I R1AI, didžiausi TIESIOGINIAI 
I distributoriai puikių automobilių 
I Suvienytose Valstijose, siūlo ka- 
I rų pirkėjams stebėtiną bargeną 
| kurio nė vienas RETAIL dyleris 
I negali pasiūlyti! Štai SYKI-J- 
I GYVENIMO proga įsigyti puikų 
I automobilių sensacingai žema 
I kainą kurio negalima prilygti 
I bile kur!
I GARANTUOTAS SUTAUYMAS 

$100 IKI $500 UŽTAI KAD 
PERKAT TIESIOG 

PAS MUS
| Suvirš 450 karų, didžiausias pa- 
I sirinkimas REKORD-LAUŽIAN- 
I ČIŲ automobilių vertybių kurių 
I nerasite visame karų pasaulyjel

1941 BUICKS
I Turime 1U 1941 Buick Sedans 
I ir Coupes—puikiausi karai kurios 
| pinigai gali pirkti—su radios, Šil- 
| dytuvais, white wall tires—yra 
I VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
I 1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
| visi kaip nauji, Įkainuotos taip

. mai kaip

M25
1941 luKilS

I Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
I su radio, šildytuvu, white-wall 
I tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
|| Fordų taip žemai kaip

$345
1941 PLYMOUTHS

| Puikus pasirinkimas 1941 Ply- 
mouths, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 

| už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 
I ir 1939 Plymouth, visi GERAM 
| STOVY, taip žemai kaip

$¥5

Taipgi 1938 — 1937 — 1936 ir 
j| 1935 karų, visokių modelių ir 
II stilių, pilnai karantuoti už tai 
| žema kaina kaip(ji i fc!** dOO
I NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
| KARA NORITE, MES Jį TURI- 

| ME PATOGIAUSIA KAINA
JUM!

| JUS GALIT PIRKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI 
$100—$500

| NEŽIŪRINT KUR GYVENATI, 
I ATEIKIT IR PASINAUDOKIT

PROGA GAUTI VIENĄ IŠ ŠIŲ 
REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 

VERTYBIŲ
VISI KARAI GARANTUOTI 

NEPA VADUOJAMAS 
PIRKINYS

AR PINIGAI GRĄŽINAMI 
VISI KARAI GARANTUOTI

TOBULUS
| IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 

DIENŲ IŠMĖGINIMAS 
JŪSŲ KARAS ĮMOKĖJIMUI 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK
COUNTY

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street

Atdara Vakarais iki 10
Ncdėliomis iki 7

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

DANTĮ) PLŪK TELES
APSKAIČIAVIMAS $0.00 ir 
DYKAI ...... O aukš.
Dantų plokšteles dirbame tik pa
gal užsakymą ir pagal antspau
das gautas iš laisniuotų Dentistų. 
Pataisymas $1.00. Senos plokš
telės padaromos $5-00 ir 
kaip naujos ....... ** aukš.

PABTOW PENTAI IAB.
5046 SO. ASHLAND AVĖ.



šeštadienis, birželio 21, 1941 NAUJIENOS, Chieago, III.

KabioM Al Y K i f i' J iI S)
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausi Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų 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

r •

Į W

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

PŪGAI KINTAS Mine Run iš geriausių
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP *9.75

LIETUVIŲ KULTŪROS RATELIO

♦?IKNIKAS
SEKMADIENI, BIRŽELIO (JUNE) 22 d

Liberty Grove — Willovv Springo, III
i Programą pddvs Cicero Moterų Pažangos Choras, Keistučio Kliu- 
bo Choras ir Lietuvių Kultūros Ratelio Choras. Lietuvių jaunuolių 
balalaikų orkestrą grieš ir jaunuoliai šoks po Budrevičiaus vado
vybe. Liet. Kultūros Ratelio choras šoks lietuvių liaudies šokius: 
Kadrylių, Kalvelį, Voveraitę ir kitus. Lietuvis ar lietuvaitė, vėliau
sia atvykęs iš Lietuvos, kuris dalyvaus .piknike, gaus $5.00 pinigais 
dovaną, šokiams grieš Ratelio orkestras. Bus visokių valgymų ir 
gėrimų. Užkviečia KOMISIJA ____

I
I Turtas Virš$6,000,000.00 8 

ž

|

Apart Apsaugos, Turime (M7E nnn f)A 
ATSARGOS FONDĄ ViršO4l JęUUUiUU

_____ and
LOAN ASSOCIATIONoFChicago 
JUSTIN MACKIEW!CH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia 11'tl

S

AVINGS

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

11 m tini iiiiii

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332

BAL

•

ZEKAS MOTOR SA
“U VVILL LIKĘ US”

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515

LES

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

A APŠILDYMO REIKALU
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
y HEATING SUPPLY CO., Ine.
6 W. Garfield Blvd. prie State St. J,”; V-State jr 55 St.)

Telefonas ATLANTIC 4290.

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

Vardas

Adresas
□ Stokeriu
□ Sienų Tailu Telefonas

Rytoj Budriko 
Programas

Budriko WCFL, 1000 Kil. ra- 
dio programas sekmadienio va
kare 6:30. Lietuviškos melodi
jos, žymus dainininkai su sim
fonijos orkestrą, liaudies daine
lės ir radio drama “Lietuviai” 
bus suvaidinta.

Juozo. Budriko rakandų krau
tuvė, 3409-11 S. Halsted St., 
leidžia šiuos programos 12-ti 
metai. —Pranešėjas.

Reikalauja
Perskirų

Irene Pivaronas nuo Algird 
Pivaronas

Ruth Koncel nuo Joseph F. 
Koncel 

gimimaT '
CHICAGOJE

KUDULIS, Robert, 1828 Ca- 
nalport Avenue, gimė birželio 1, 
tėvai: Charles ir Dorolhy.

MAROZAS, Joyce, 6226 So. 
Claremont Avenue, gimė birže
lio 9, tėvai: NVilliam ir Gert

rūdą.
TANKUS, Joan Ann, 2022 

Mphawk Street, gimė birželio 8, 
tėvai: Stanley ir Mary.

KAWELL, Charles K., 869 
Nelson Street, gimė birželio 3, 
tėvai: Charles ir Viola.

NABAR, —, 1830 West Oak- 
dale Avenue, gimė birželio 4, 
tėvai: John ir Katherine.

PRINDES, —, 2343 W. Erie 
Street, gimė birželio 10, tėvai: 
John ir Martha.

SHELVIS, Stephen B., 2552 
Jackson Bulvaras, gimė birže
lio 9, tėvai: Anthony ir Jean.

Du Žuvo Elektros 
Kėdėj

Vakar 1:01 vai. ryto Cook 
apskričio kalėjime elektros kė
dėje gyvybėmis už dviejų žmo
nių nužudymą užmokėjo 31 me
tų Orville Watson ir 39 metų 
Edward Ryan. Ryan buvo naš
laitis, o Watson paliko motiną 
ir sužieduotinę.

Jie nušovė vieną žmogų, ant
rą (policistą) mirtinai sužeidė 
laike apiplėšimo alinėje, 4633 
N. Western avenue, 1939 me
tais.

WESTERN
AUTO EXCHANGE

6400 iki 6408
So. Western Avenue
Kampas 64th ir VVestern Avė.

DIDŽIAUSIAS SANDĖLIS 
VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ 

PRIE WESTERN AVĖ.

1941 Buicfc Special Sedan, radio, 
šildytuvus, mažai vartotas, at
rodo ir bėga kaip 
naujas ...................... *995

Įvairus Muzikos, 
Dainų Programas 
Fordo Valandoj

Dainuos Fredda Gibson ir 
Walter Cassell

Simfonijos orkestras, solis- 
ir choras rytoj atliks eilę 

Delibes, Leonca-
tai
Čaikovskio, 
valio ir Gilbert-Snllivan kuri
nių Fordo vasarinėje valan
doje. Ji transliuojama sek
madieniais, nuo 8 iki 9 vaka
re, Ghicagos laiku iš CBS sto
čių, WBBM Chicagoje.

Programe dainuos solistai 
Fredda Gibson ir Walter Gas- 
sell, o orkestrą diriguos Percy 
Faith.

Andante Cantabille
Choras ir abu solistai dai

nuos Čaikovskio “Andante 
Cantabile”, kurią lietuvių tarpt 
išpopuliarizavo Pirmyn Mer
gaičių Choras. Choras ar solis
tai taipgi išpildys “I Pagliac- 
ci” prologą, “Sylvia” ir Lehar-o 
valsą, “Vilią”. , (Sp.)

Diena Iš Dienos
Švęs Gimtadieni

BRIGHTON PARK. — Kaip 
visi geri žmonės, taip ir Bill Po
peli, stambus šios apylinkės biz
nierius ir veikėjas, turi gimta
dienį. Pasitaiko, kad jis išpuo
la šiandien, birželio 21.

P-as Popeli yra savininkas 
Bill’s Taverno, 48th ir Western, 
kur p-ia Popeli šiandien jam 
rengia linksmas vardines, ir 
kviečia visus jo draugus skait
lingai susirinkti. Bus muzika ir 
užkandžių. —B.

Margaret Dikselis 
Jau Pasveiko

Galima pranešti, kad Marga
ret Dikselis, 457 W. 61st Place, 
jau galutinai pasveiko. Ji dėl 
nepaprastų neišvengiamų ne
smagumų ir susirupinimp. bu
vo labai susirgusi.

Ji yra dėkinga tiems žmo
nėms, kurie laike jos ligos, vi
sai mažai ją pažindami, prijau
tė ir pagelbėjo, nors artimesni 
to nepadarė.

Dabar Margaret Dikselis su 
partneriu mano eiti į rooming 
house biznį. —Kaimynas. (Sp)

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chieago j)
Walter J. Bartosz, 24, su He-

len Paukštis, 27
Daniel Baker,

Vaicilenas, 23
Alfred Balnis,

Orzechowski, 28
Anton Juriga,

Payro, 47
Walter R. Kassen, 23,

bina Bobkis, 19

Gauna
Perskiras

Adele Bender nuo 
Bender.

30, su Bernice

29, su Sophie

55, su Franes

su Al-

Joseph

VISOS-AMERIKOS DEGTINĖ
D/SnUED AND BOrniD BY JAMES B. BEAM DISTILUNGCO. Ine. clermont, kentucky 
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Apsimoka Pirkti iš Budriko

Jos. F. Budrik S
Furniture House

Tel. YARds 30883409-11 So. Halsted Street
WCFL, 1000 Kil. žymus radio programas nedėlios vakare nuo 6:30 iki 7:00 P. M.
<. v ’r--i • ’• "■ i •

Milžiniškas pasirinkimas rakandų ir kainos prieinamos, nepakeltos, čionai rasite 
visų geriausių išdirbysčių elektrikinius šaldytuvus po $99.50 už 6 knbiškų pėdų šal- 
dyluyą." Čionai rasite geriausius miegamo kambario setus, pečius ir radijus visų 

geriausių išdirbysčių.

Parlor Setai verti $99.50 po $59.50 ir aukščiaus. Studio Couches po $16.50

1940 Dodge Coupe 
tikras pirkinys ...........
1939 Dodge Sedan 
radio, šildytuvas..........
1938 Old Sedan, 6 cil. 
radio, šildytuvas .......

*545
*475
*395

1937 Plymouth Deluxe
Tudor, radio, Šildytuvas COv
1936 Terraplane Coupe naujas
viršas ir 
maliava . *245
1937 Dodge Sedan, radio, Šildy
tuvas. Geriausias 
pirkinys mieste .. *295
1936 Plymouth Sedan, $1QE 
skrynia ir šildytuvas .... 1 ww

1933 Buick Sedan
gerame stovy .................
1933 Plymouth Coupe
P. D. Rumble Seat ...........

*55
*45

Mažas Jmokėjimas
Lengvi Išmokėjimai

Hemlock 0151
y................................■..... ' a

O ŽEMIAUSIOMIS
KAINOMIS

GIEDANČIOS
Eg KANARKOS

Papūgos, Love Birds, 
Pii Smof Tropikų Žuvys, šunys

Geros klėtkos, pritaikytos pauk
ščiams ir vaistai.

New City Pet Shop
5120 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Hemlock 7673
TONY ZMUDA, Savininkas.

v ........ ......... ....-z
-J--------------------------------------------- i--------------- d-------------------—---- ———>

BRIDČĖPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

5216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.k —

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas:

PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jbs 

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus. 
WAWiVAYAYwV»VA\WM

N eprikl ausomybė 
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 3M>%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
•TOS M. MOZFRTS. Sf> ..

3236 S Halsted St. CAL. 4118

Modern Roofinsr 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.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

PASKOLAI H U11V LfĮ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3Vž% Dividėndų 

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

TvmsS $1,000,000.00

L
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“Reichswehr” prieš politikierius
Paskiausioji versija tariamojo sovietų-nacių konflik

to, apie kurį diena iš dienos praneša užsienio korespon
dentų telegramos, yra tokia:

Vokietijos armJa — “reięhswehr” — nori užpulti 
Rusiją ir ją nuginkluoti, kaip kad yra nuginkluotos vi
sos Europos šalys, kurias vokiečiai okupavo. Bet įtakin
gi ąusie j i nacių vadai šitam žygiui yra priešingi. Jie ma
no, kad daug patogiau vokiečiams bus paimti Sovietų Są
jungą į savo kontrolę ekonominėmis ir politinėmis prie
monėmis, nevartojant ginklo.

Karui prieš Rusiją esąs priešingas užsienių reikalų 
ministeris Joachim von Ribbentrop, artimiausias dabar
tiniu laiku asmuo Hitleriui. O kitas stambus nacių šulas, 
maršalas Goering, persimetęs į armijos pusę.

Šitas susikirtimas tarp “reichswehro” ir nacių vadų 
nuomonių pasidarė taip aštrus, kad Rudolf Hess pabė
go lėktuvu į Škotiją, gelbėdamas savo gyvastį!

Ar tai yra tiesa, sunku pasakyti. Bet tokius gandus 
praneša vienas Amerikos korespondentas iš Portugali
jos. Jo informacijos esančios paremtos žiniomis iš Ber
lyno, Paryžiaus, Romos, Varšuvos, Bucharesto ir Sofijos.

Tenka pastebėti, be to, kad ir Londonas mano, jogei 
vokiečiai gali netrukus įsiveržti į Rusiją. Anglijos val
džia jau esanti pasiruošusi duoti pagalbą sovietams, jei
gu naciai juos užpuls, nes Anglija savo nusistatymo ne-? 
keis: nežiūrint, ką naciai darys, jos tikslas bus ^sutriuš
kinti hitlerizmą”.

Gal būt, tačiau, kad tai yrą tiktai nervų '‘blitzkrje- 
gas”, kuomet laikinai sustojo mūšiai karo frontuose.

Darbiečių laimėjimas Australijoje
Viena iš šešių valstybių Australijoje, New South 

Wales, neseniai turėjo parlamento rinkimus, ir Dąrbo 
partija, galima sakyti, savo priešus nušlavė. Vąldžią ši
toje valstybėje dabar yra darbiečių rankose.

Darbo partijos valdžias turi ir kitos trys Australi
jos valstybės: Queensland, Vakarų Australija ir Tasma- 
nija. Tik Viktorija ir Pietų Australija dar ne darbiečių 
valdomos. Bet šitose dviejose valstybėse Darbo partiją 
turi beveik pusę vietų parlamentuose, taip kad pakaktų 
nedidelio pakrypimo “į kairią” papildomuosiuose rinki
muose, kad susidarytų dauguma darbiečių pusėje.

Iš to aišku, kad netolimoje ateityje turės patekti j 
darbiečių rankas ir federalinė valdžia Australijoje.

Komunistų Australijoje kaip ir nėra. Toks tipas, 
kaip Harry Bridges, tenai nebūtų turėjęs pasisekimo. Ji
sai todėl atvyko į Ameriką, kur politinis masių susipra
timas dar yra žemas.

steigiipą Lietuvoje. Jie žihę gę? 
rai, kad tai yrą melas; bet jei
gu komimistąi nemeluotu, |ą| 
jie neątlifctų sųvę "pąreigęs 
partijai".

VOKIEČIŲ VAIKAI 
ČEKŲ ŽEMĖJE

Iš Berlyno ir kitų Vokietijos 
miestų valdžia evakuoja vaikus 
į saugesnes vietas, čekoslovakų 
spaudos biuras praneša, kad 
jau yra du milionai evakuotų 
vokiečių vaikų “Protektorate” 
(Bohemijoje ir Moravijoje) ir 
Slovakijoje.

Iš to galima numanyti, kad 
anglų bombonešiai padare ne
saugiu gyvenimą Vokietijos did
miesčiuose.

ĮSIKANDO

Jau mažiausia dvidešimt kar
tų vietinis komunacių orgaųas 
rašė apie tai, kad “Naujienos*’ 
pardavinėjusios p. A. Smetonos 
bąąkietn tikietus, — yęrs tų ti- 
kietų jps visgi nepartfąvjnejp. 
Ir jisai dar vis pęsilįaųja,

šitpkįais prasijųanypiais bol
ševikiški hunibllgierjąj bąnJo 
"įrodyti” kąj “N?ujįęųo§” sto
ją už “Smetonos ręžįnjo” ąt-

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams .... ..................  $8.Q0
Pusei metų ....................  4.00
Trims mėnesiams ....... 2.00
Dviem mėnesiams ........ 1.50
Vienam mėnesiui ...............« .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ...................... „ 3c
Savaitei ..............................- 18c
Mėnesiui ................................ 7qc

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj?
Metams ....... .............   $6.00
Pusei metų .................  3.25
Trims mėnesiams ........... — 1.75
Dviem mėnesiams ........... - 1.^5
Vienam mėnesiui .............. .. .75

Užsieniuose:
Metams ..............................- $8.Q0
Pusei metų ......   4.Q0
Trims mėnesiams ................. 2.§0
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ANGLIJOS demokra
tizacija

Karo eigoje Anglija darosi 
vis demokratiškesnė. Labai 
svarbiose jos valdžios vietose 
dabar jau sėdi Darbo partijos 
ir darbininkų unijų vadąi: Att- 
lee, Greęn^vpod, AlexąųJeF, Le
vin, Morrison ir k.

Prieš dvejetą savąičių Ąąglb 
ją padarė dar vieną stambų 
žingsnį demokratizacijos kryp
tim- Užsienių reikalų ministeris 
Antony Eden pranešė pąrją- 
mentui, kad vietos užsienių reL 
kalų tarnyboje, diplomatijoje ir 
konsulatuose jįuo dabar bus at
daros visiems pagal žmonių ga
bumus. Parlamento nąriąį Iš
reiškė savo pritarimą Šitiems 
ministerio žodžiams smarkiu 
delnų plojimu.

Iki to laiko į užsienių tarny
bą ir diplomatiją Anglijoje gu
lėdavo patekti tiktai asmens, 
pabaigę aristokratišką Eton’o 
mokyklą.

Pasirodo, kad karas ne visuo
met neša pragaištį demokrati
jai. Kuomet demokratiška šalis 
kovoja dėl savo gyvybės, tai ji 
būna priverstą suteikti daugiau 
teisių liaudžiai, kad ji karą 
remtų.

ŽMOGAUS PRIGIMTIS 
IR KARAS

Per šimtus metų žmonija de-’ 
batuoja, kaip panaikinti karus, 
bet ligi šiol niekas patenkinan
čio atsakymo į tą kausimą ne
suranda. Karai nuolatos iškala 
ir, gąlų gaJe, pas Jąugelį žipo- 
nių susidaro nuomonė, kad ka
ras tai —: “neišvengiamas daik
tas”.

Karams pašalinti buvo siūlo
ma nusiginkluoti. Bet ramių 
tautų ąusiginklavimąs tik pa
tarnavo agresoriams. Kai pasi
rodė, kad nusiginkluoti yra pa
vojingą, kuomet pasaulyje ran
dasi akiplėšų, kurio tyko pro
gos užpulti silpnesuįjį savo kai
myną, tai pradėtą ginkluotis. 
Bet apsiginklavusios valstybės 
pačios virsta agresoriais.

Tai kas tuomet daryti? Rei
kia ieškoti karo priežasčių gi
liau. Įr štai ji tapo “surastą”, 
būtent: žmogaus prigimty ję. 
Karai kyla iš to, kad pas žmo
nes yra daug savimeilės (egoiz
mo), godumo ir neapykantos. 
Šitos blogos žmogaus ypatybės, 
vadinasi, turi būti panaikintos 
— tuomet karų nebebus.

Tačiau ir čia kyla abejonė: ar 
žmonės gali tų savo blogų ypa
tybių nusikratyti?

Paliesdamas šitas diskusijas, 
“Keleivis” išreiškia nuomonę, 
kad sumanymas ■ panaikinti ka
rus esąs neįvykdpmąt?- bako:

“Taigi, nežiūrint kaip ka
rų priežastis aiškintume, vis- 
tick reikia pripažinti, kad 
svarbiausias jų akstinas yra 
pati žmogaus prigimtis. O 
prigimtį išnaikinti negalima, 
neįšnąįkįnant palies žmo
gaus. Gal hutų gajimą ją pa
keisti, bet iki šiol dar niekas 
nėra suradęs tam budo. To
dėl išrodo, kad kbl žmonės 
žemės paviršy gyvens, jie vi
suomet tarp sąvęs kariaus.”
Tai labai pesįmMiŠka nuo

monė. Jeigu žmonės “visuomet 
tarp savęs kariaus” — o karo 
ginklai tolyn darosi vis baises
ni, tai, ląikųi bėgant, žmonija 
turės žūti. Kokia prasmė tuo
met galvoti apie socializmą ar
ba kitokią geresnę visuomenes 
santvarką?

Bet mes nemanome, kad jau 
žmonijos ateitis yra tokia tam
si. Karų Idąųsimąs yrą l$oinpli? 
kųotąs, bet dažniausia jisai yra 
svarstomas ne iš to galo.

Gamtos ar visuomenės 
reiškinys?

Tie, kurie laiko karų piktos 
"žmogaus prigimties” vaisium? 
įsivaizduoja, kad jie protauja 
giliau, negu ki|| žmones, kurie 
siųlp pašalinti karus švietimu, 
propaganda už nusiginklavimą, 
religijos arba moralybės skelbi
mu ir 1.1- Bet tai yra klaida. 
Karo priežasčių reikia ieškoti 
visuomenės tvarkoje.

Visuomenė, liesa, susideda iš 
žmonių ir todėl, paviršium (žiū
rint, atrodo, kad, norėdami pa
keisti visuomenę, mes turime 
kpjsti žmones. Tuo gi tarpų už- 
mirštąma, kad pati visuomenė 
dąro įtaką į žmones.

“Keleivis” rašo:
"Yra idealistų, kurie tiki, 

jog karai išnyks, kai žmonės 
' daųgiąu sukulturės, kai aukš

čiau pakij§ a&švletą įf Ihpk§- 
Įas. Ęet gyvenimo faktai ro
do, kad juo daugiau žmonės 
kulturėja, juo daugiau kyla 
apšvieta ir mokslas, juo bai
sesni darosi karai.

“Rusijos hniševįkąi manė, 
kad karą galima sustabdyti 
nusiginklavimu- Jeigu netu-

Hitiriiiiu

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Paveiksiąs parodo Amerikos laivą Robin Moor po to kai jį vokiečių submarinas torpcdavJ vidury Pie

tinio Ątjantiko, ir grupę išsigelbėjusių įgulos narių bei keleivių. Jie vandenyne mažoj valty išpluduria- 
vo 18 dienų iki pagaliau tąpo brazilų laivo išgelbėti.

rėsi ginklo ir nebusi savp 
kaimynui pavojingas, tai jis 
tavęs nepuls, jįe aiškino. Ir 
todėl 1917 metais, kai su
griuvo carp valdžia, jie pra
dėjo agituoti, kad rusų ar
mija mestų ginklus ir eitų iš 
apkasų namo. Ir armija pa
klausė. Kareiviai paliko savo 
ginklus karo lauke ir nuėjo 
•bolševikų prakalbų klausytis. 
Kas tuomet atsitiko, visi jau 
žino. Vokiečiai užėmė visą 
Ukrainą, visą Pabaltį ir bu
tų užėmę visą Rusiją, jeigu 
bolševikai nebūtų tuojau pa
sirašę pažeminančios taikos, 
atiduodami priešui derlin- 
giausįus • j Rusijos laukus ir 
pramoningiausius miestus. 
Tik aliantams karą laimėjus 
vokiečiai buvo priversti iš 
Rusijos pasitraukti.

“Dabar Rusijos bolševikai 
jau nesako, kad nusiginkla
vimas yrą geriausia apsauga 
nuo kąret Priešingai? jie 'sa
ko: ginkluokimės ir ginkluo- 
kimės, kąd niekas nedrįstų 
mus užpulti. O besiginkluo- 
dami jie pradėjo jau ir už
puolimus daryti, pradėjo 
grpbh kitų tautų žemes.”
Reikią čia pastebėti, kad ne 

visai tiesa, jogei bolševikai no
rėjo sustabdyti karus nusigink
lavimu. Leninas nebuvo toks 
naivus. Jisai tiktai kitiems lie
pė nusiginkluoti, o jisai pats ne
buvo pacifistas. Jisai norėjo pa
versti tuytų karą pilietinių ka
ru. Kai tik Rusijos armija pa
dėjo ginklus ir pasiliovė Rusi
jos karas su Vokietija, tai Le
ninas ėmė organizuoti savo “re
voliucinę armiją”. Faktinai Le
ninas ir Trockis savo armiją 
organizavo jau tuo laiku, kuo-

jiĮOęJu agitavo prieš karą 
sų Vokieti ją, Bolševikų nusista
tymas buvo toks: pasijuokime 
Vokietijai? hęt ginkluokimės 
prięš sąvo šalies “buržuaziją”.

Tai buvo, žinoma, visai ne 
ręvpliu.ęinis nusistatymas, o 
greičiau kontr-revoliųcinis. Nes, 
pąsiJupcĮami Vokietijai, •bolše- 
yikąi stiprinu Vokietijos buržu
aziją ir Vokietijos kaizerišką 
valdžią! Ta valdžia buvo daug 
pavojingesnė pasauliui, negu 
Rusijos buržuazija. Po to, kąį 
buvo nuverstas carizmas, Rusi
jos buržuazija pasidarė visai 
silpna, ir todėl Laikinoji Revo
liucinė Vyriausybė greitu laikų 
pateko į darbininkų ir valstic? 
čių atstovų rankas, su liaudi
ninku Kerenskiu pryšakyje.

Pasiduodamas kaizerišką! 
Vokietijai, bet kovpjąmas prieš 
Rusijos pusiau-socialistinę vy
riausybę, Ląninas tarnavo reak
cijai — lygiai taip, kaip šian
dien Stalinas tarnauja pasaulio 
^akcijai, palaikydamas “drau
gingus” ryšius su hitleriška 
Vokietija ir kovodamas prieš 
Vakarų Europos ir Amerikos 
demokratijas.

Aišku, kad šituo keliu priei
ti prie karų panaikinimo nega
lima.

Tautu santykiu Mausimas.

ROBIN MOOR SKĘSTA PO' TORPEDAVIMO

Rct bolševikai vienų laiku bu
vo bepradedą svarstyti karo 
klausimą teisingai. Sovietų val
džia įstojo į Tautų Sąjungą ir 
jos atstovas Gęųevoje (komisa
ras Litvin.ovas) nuolatos kalbė
davo apie “kolektyvaus saugu
mo” reikalą. Eidamas šituo ke
liu, Lįtyinoyas, toliau, pasiūlė 
daugeliui valstybių pasirašyti 
sutartį prieš “agresorius”. Tą 
idėją jisai ne pats sugalvojo. 
Jos autorius buvo garsusis 
Francuzijos socialistas Jeąn 
Jaures (kurį Francuzijos juo
dašimčiai užmušė 1914 m.).

Tai buvo teisinga mintis. Ka
dangi karas kyla santykiuose 
tarpe tautų, tai, norint jį paša
linti, reikia tuos santykius tam 
tikru bildu sutvarkyti.

Senovės laikais, kuomet dar 
nebuvo valstybes? nuolątos ei
davo karas žmogaus prieš žmo
gų, šeimos prieš šeimą, genties 
prieš gentį. Valstybė uždraudė 
žmonėms kits kitą užmušinėti. 
Kad jos įstatymų žmonės klau
sytu, buvo įsteigta policija. O 
kad, iškilus ginčui tarpe žmo
nių, butų kas juos sutaiko ar
ba skriaudiką nubaudžia, tai 
buvo įsteigtas teismas.

Vidujiniai karai lokiu budo 
buvo panaikinti, žinoma, prie 
to nebūtų buvę prieita, jeigu 
žmonės nebūtų iki tam tikro 
laipsnio sukulturėję. Rot ir kul
tūringiausioje draugijoje įvyks
ta ginčų ir susikirtimų tarp 
žmonių. Jeigu nebūtų tam tik
rų valstybes įstaigų, kurios tuos 
ginčus sprendžia, tai ir šiandien 
žmonės butų priversti vartoti 
jėgą ir ginklą prieš kits kitą, 
norėdami apginti save arba su
rasti “teisybę.”

Panašiai yra ir su karais tarp 
tautų. Kol nėra tarptautinės į- 
staigos, kuri gali apginti silp
nesnę tautą nuo stipresnės ar
ba kuri gali išspręsti ginčą, ki
lusį tarp atskirų tautų, tol joms 
nepalieka nieko kito, kaip atsi
dėti savo jėgomis, t. y. gink
luotis.

Vadinasi, kad nebūtų karo, 
reikia sudaryti tam tikrą auto
ritetą, kuris stovės virš tautų ir 
reguliuos jų santykius. Niekas 
kitas tokio autoriteto negali su
daryti, kaip tiktai pačios tau? 
tos.

Pirmas bandymas tokį auto
ritetą įsteigti buvo Tautų Są
junga. Jisai nebuvo sėkmingas, 
bet tai nereiškia, kad toks pat 
nesėkmįngas bus ir antras ban
dymas arba trečias, Valstybės 
irgi nebuvo iš karto suorgani
zuotos. Jos kūrėsi ir griuvo; 
bet laipsniškai žmonės išmoko 
suprasti jų naudingumą ir jos 
įsigyveno taip tvirtai, kad šian
dien butų sunkų ir įsivaizduoti, 
kaip žmonija galėję kada nors 
be valstybės gyventi.

Taigi, kad karai išnyktų, ųe 
žmogaus prigimtis turi bpti kei
čiama, bet turi būt įsteigta 
tarptautinė organizacija su tam 
tikrais organais, kurie, paims 
savo žinion tą visuomeninio' 
žmogių gyvenimo sritį, Irioje 
šiandien siaučia karas.

Literatūros Reikalais
POETAS LIUDAS GIRA
XXXIX.

Liudas Gira prašo Dievo pagal
bos bolševikų “rojuj”.

Lukiškių kalėjimai) vyro pa
matyti atėjusiai Girienei, poe
tas Jave smulkiausių nurody
mų kur eiti ir prie ko kreiptis, 
kad jį išliųosuotų. Jis žinojo, 
kad didelė Lietuvos gyventojų 
dauguma kovoja prieš bolševi
kų okupaciją ir prašė stipres
niųjų pagalbos.

Kai Giricnė su juo atsisveiki
no ir išvyko į Kauną, tai Stali
no konstituciją apgiedojęs poe
tas štai kaip aprašė savo savi
jautą. Eilėraštis rašytas bolše
vikų kalėjime Lukišky, 1919 
kovo 10 dieną.

“Su saulutės spinduliais,
Su pirmaisiais—
Tu šiandieną išskrisi,
Keliu leisies.
Spaugas miestas dar miegos,
Tik už krūty
Aš melsiuos, kad Dievas Tau 
Lajinę duotų .. .
Kad sumanymui Tavam
Duotų klotį,
Kad pavyktų mus iš čia 
Išvaduoti...
Lauksiną, Įauksina tos dienos 
Išsvajotos,
Kai nuo laisvės nebeskirs
Musų kratos...
Mirga sodžiai pakeliais,
Musų sodžiai!—
Kaip žiūrėčiau ašai nūn
Į juos godžiai!
Slebiasi žvilgsnys graznos
Tau paliestas— 
Pasiliko jau toli 
Vilniaus miestas.
Pasiliko jau toli
Gudus murai,
Kur saulutės nematai, 
Nors ir žiūrai...
Bet tuos niurnos kalinys
Pasilikęs—
Juo toliau Tu, juo labiau
Tavim tikįs...
Juo toliau, juo labiau
Laisvės Jaukia —
Tad važiuoji ir parvesk 
Žinią jaukią...
Gira žiuri ir saulės nemato.
Ilgą dar yra Lipdę Giros dai

na apie ję žmpnos kelionę į 
Kauną, Bet iš cituotų žodžių 
aiškiai matosi, kad poetas buvo 
pasiryžęs imtĮs bet kukio žygio, 
kad tiktąi galėtų grpičiau iš
sprukti iš sovietų “rojaus”.

1919 metais Liudas Gira vie
šai prisipažino, kad jis žiurėjo 
ir saulės Lęnipp “rpjuj” ųeiųa- 
tė, tuo ląrpų 1940 metais pra
dėjo visai kitokius dalykus 
skelbti. Gira pasakoja, kad jis 
visur matąs stalinišką sau^ę ir 
kitiems patarinėja ja džiaugtis.

Bet su šia staliniška saule 
šiandien Lietuvoje darosi tas 

pats, kas Liudui Girui atsitiko 
1919 metais. Tada Liudas Gira 
niekur saulės nematė, nors ir 
atydžiai į ją žiurėjo; šiandien 
visi Lietuvos gyventojai Stali
no saulės nemato, nors Liudas 
Gira ir labai plačiai apie ją kal
ba.

Kai kurie lietuviški bolševi
kai buvo bepradedą įžiūrėti Sta
lino saulės atspindžius, bet ir 
jiems dangus jau aptemo, nie
ko jie daugiau nebemato.

Buvęs kunigas Liudas Ado- 
mauskas pasakojo, kad jis bu
vo praregėjęs, kad buvo bepra
dedąs įžiūrėti Stalino saulės 
spindulius, bet kai nuvažiavo į 
Maskvą, pamatė Lenino mumi
ją, tai vėl saulė jam užtemo. 
Sugrįžęs Lietuvon bandė dar 
tamsoje grabaliotis, bet patyrė, 
kad naujai paskirti komparti
jos centro komiteto nariai jau 
šalčiau su juo šnekučiuojasi; 
kontrolės komisaro vieta buvo 
kito komisaro užimta ir aplin
kui pastebėjo nepaprastą tam
sumą. Šiandien Adomauskas ar- 
timesniems draugams jau pa
sakoja, kad Stalino saulės švie
sos jis nebemato.

Žemės ūkio komisaras Mic- 
kys taip pat buvo bepradedąs 
įžiūrėti Stalino saulės spindu
lius, (kai buvo bepradedąs per
tvarkyti žemės ūkio ministeri
ją, bet atvažiavęs Stalino pa
dėjėjas Mickiui saulės šviesą 
užstojo. Mickiui akyse tamsu 
pasidarė, savo akimis nenorėjo 
tikėti padėjėjo paskelbtais davi
niais apie jo valdymą komisa
riatą. Šiandien Mickys, kaip 
Liudas Gira 1919 metais, jau 
atsidėjęs žiuri, bet Stalino sau
lės niekur nemato.

Pijus Glovackis taip pat bu
vo bepradedąs skelbti Stalino 
saulės spindulių grožį, bet ge
riausias jo draugas ištraukė 
viešumon praeities trockines in
trigas prieš užsitarnavusius 
partijos narius, tai ir šiam ly- 
derukui akiratis jau aptemo.

Galima butų išvardinti dar 
visą eilę aršių komunistų, kurie 
pradžioje skelbėsi išvydę Stali
no saulės spindulius, bet kurie 
šiandien nebemato ne tiktai sta- 
liniškos saulės spindulių, bet ir 
paprastos planetos spindulių.

Liudas Gira saulės spindulių 
nemąfč J9J9 metais. Dabartinių 
jųgfų jis deda pastangas įtikin
ai apie ijgpaprastų Stalino sau
lės spindulių esimą, lyę tarpu 
lietuviai atsidėję žiuri, bet nie
ko nemato, kaip jis nematė Lu
kišky j. Kazys Varkaia

— Vyriausybė rengiasi už
drausti įvažiuoti tiems asme
nims, kurie turi giminių nacių 
okupuotuose kraštuose. Vėliau 
naciai juos naudoja propagan
dai, nes vartoja represijas prieš 
giminiečius.
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Mes raginame visus savo kostumerius įr draugus 
pirkti United States Defense Boi)ds. Jus galite pri
sidėti prie palaikymo “American Way of Life” pa
gelbėdami finansavime prisirengimo programe. Mums 
bus malonu priimti jūsų užsakymus U. S, Defense 
Bonds.
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to zylioti ir zyliojo visą dieną, 
ligi pat vakaro, neduodama 
jam nė valandėlės poilsiui.. O 
val^e karvė grįžo namop, pa
skui ją pąrsįvilko ir Datua.- Jis 
taip buvo nuvargęs nuo lak
stymo paskui zyliojančią kar
vę, kad negalėjo ųė kąsnio nu
ryti, ir išsineštą ryte duona 
parsineša su savim atgal- Įėjo 
į tvartą ip pąklaųsė Petrikolą: 

—Į<as tau yrą, broli, gal ser
gi? •

—Kur tau — sargi!
—Tai kodėl guli?
—Matai, iššlaviaų aš triobą? 
Šiukšles suverčiau į kaimy

nų kiemą. O to kiemo šeimi
ninkai kai tik mane pąmątė, 

jiakviętė į savo namus ir gę- 
1 rai pavaišino. Nuo didelio kįę- 
kio išgerto vyno dar ir dabar 

T ... . TZ t I svaigsta mano galva. O tų
Iincre .jos j Kart- kaj [aik leidai? 

riešutus. O tu is _A§ 8TO
dėl Dievo meiles >. bayau . sudaviau

—Aš, broli, cinu iš Kartli: papilčiau šyilpynėn. Čia įpuno 
nešu parduoti vilnas. Štai, ką karvė ėmė gražiai šokti. Sų$i- 
aš tau pasakysiu, jei pąsiklau- rinko bematant minia vyrą ir 
sysi: jokios mudviem iš to moįerų ir tąip visi linksmino- 
naudos nebus, jei mes su savo mes. Įsivaizduok, pet dppąą 
preke vilksimės tokiu sunkiu atgąl pąrsįnešiąu: įš tpS Įinks- 
keliu ten ir atgal, tik vyžas' įnypės net pavalgytį užmiršau, 
nudėvėsim. Duokš, pasikeiski
me maišais: tu nunešk į Ime-
retiją parduoti mano vilnas, o galėsi paviešėti pas musų ma
mai! duok savo riešutus, aš loniąusius kaįpiynuS;
nusinešiu juos parduoti į Kart-, —Tegi 
lį. | Datua, -

—Labai gerai, prisiekiu mu-, pasipriešindamas.
dviejų draugiškumu. Geriau
mudviemm grįžti kiekvienam pergyveno tą patį, ką ir D.a- 
atgal: nėra prasmės tokiu ke-|tua: karvė visą dieną zyliojo, 
liu vilktis. Štai, imk riešutus P Datua tąip gąyo į kąilį, kad 
ir duok man savo maišą vilnų.'vos bepavilko kojas.

keitė1 Naktį juodu ome tartis, “Jei 
grįžo mudu iš čia nespruksime, tai 

numirsime badu, arba nuo

(Gruzinų Pasaka)

Kartą gyvęno du melagiai. 
Viena vardas buvo Datua, o 
kitą vadino Peįrikela. Vieną 
sykį melagis Datua pasiėmė 
maišą, prikimšo jį samanų, 
ąnt viršaus uždėjo vilnų ir nu
nešė parduoti į Imeretįją. Kaį 
jis užkopė Suramo kalno virr 
šųnę, prieš jo akis atsiskleidė 
puikus Imeretijos vaizdas ir 
čia jis netikėtai susidūrė sų 
melagiui!! Petrikela. Pas Petri- 
kclą už pečių kabojo didelis 
maišas, prikimštas riešutų luk
štų. Tik iš viršaus maiše gulė- \ 
jo saujalė neišlukštentų riešu
tų.

—Sveikas — sušuko melagis 
Datua.

—Sveikas!—atsakė melagis 
Petrikela.

—Einu iš 
lį parduoti 
kur, sakyk

—Jei taip, brolį, tai ąš rytoj 
ginsiu į ganyklą karvę, o tu

bus taip, -—sutiko 
peiioriu. įžeisti tąve,

Rytojaus Petrikela

maišais, ir kiekvienas 
sayo keliu.

Nuėjo juodu galą kelio ir lakstymo ir smūgių galą gau- 
štai, kada vienas antram išny- Sime.” 
ko iš akiračio paskubom atri
šo kiekvienas savo maišą. Ma
to—apgavo vienas antrą.

Po kurio laiko juodu vėl su
sitiko. Pasveikinęs Datua tarė 
Pętrikclai:

—Aš maniau, kad tik aš vie
nas moku meluoti, bet pasiro
do, kad tu, broli, meluoji ne
blogiau už mane.

—Tai tau. Ko gi čia, broli, 
stebies? Jei tu sugebi reikalą 
atlikti, tai kodėl ir man nesu-

—Tai žinai ką, susibroliuo- 
kįvą!

—$ųsįbrplmokiva.
—Ir einam drauge kur nors 

tarnauti!
—Einam!
Įf pĮelągįąi ęmė ieškoti tar

nybos. Vaikščiojo juodu, vaikš
čiojo ir pagaliau nugirdo kal
bant, l<ąd kažkuriai sepeį reik
alingi du bernai. Juodų tuoj 
nuvyko pas ją ir pasiteiravo 
apie sąlygas.

Senę įarė:
—-Turiu aš vieną karvę ip 

štai šitą nąmą. Vienas judvie
jų turėsite kasdien ginti kar
ve i ganyklą, pasiėmęs švilpy
nę ir būgnelį, nes mano karvė 
moką ir mėgsta šokti. Ąptrąs 
turėsite triūsti apie namus, 
šluoti grindis, palaikyti švarą,

Juodu nusprendė bėgti. Beį 
buvo kliūtis, Hsenė nakčiai už
rakinėjo visus išėjimus. Petri
kela tarė:

—štai ką mudu padarysime; 
imsim ir papiąųsiųi karvę; vie
nas mudviejų padės kitam už- 
sirąngytį ąnt stogo, o nuo sto? 
go virvės pągęlbą bus galimą 
užtempti ir karves mėsą m a ir 
še. Paskui ta pačia virve bus 
užkeltas ant stogo ir tas, kas 
bus palikęs* apačioj. Ir tada 
mudu abu galėsįpie bėgti.

—Tai bus puikų, — pągyrė 
jo sumanymą Dątųa. — Aš 
stipresnis už tave, aš lengvaį 
galiu vilkti ir mėsą ir tąye.

Petrikela tuojau palenkė nu
garą ir kai Datua, užisrioglL 
nęs ant jos, užsilipo ąųt sto
go, tvirtai pririšo prie virves 
maišą, įkišo į jį vieną, kitą ga
balą mėsos, paskui įlindo į jį 
pats ir susuko viršun;

KAS RYTĄ! 
w mmii iiiirbi hm oii i r~r m im u

lietuviški radio programai
— Iš Stoties —

1240 Kilocycles 
kas penkios minutes paduodamas tikras lai

kas IR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRAMA 
JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:00—7:45 VAL. RYTE

šiukšles. Jei judų su šipių są
lygom sutinkat, tai galit eiįį 
pas mane tarnauti.

—Sutinkam, kodėl ne! — aL 
sakė jųod-ų abu.

Pįriną tarnybos dieną-petrį- 
keją pasiliko namia, o pątua 
pasiėmęs plytą duonos, švil
pynę ir biĮgąelį, išginė karvę,

Petri'kėlą iššlavė triobą, su
rinko šįukšles, bet vos tik prą-

to kį.emo šąiųiiuiiikąį pgolė jį 
ir skaudžiai išpėrė kailį, šaky?

nuleisk virvę atgal.
Datua užtempę į viršų maišą 

ir, tikras, kad visa karvės mė- 
so jo rankose, užsimetė- įpaišą 
ant pečių ir pasileido bėgti, nio
bes i r u ] j i n d a m as draugu.

Nubėgęs gerą gąlą, jis nu- 
yąrgO ir panoro pailsėti. Nusi
ėmė n no ppčių piąišą ir sviedė 
jį Replėm '

—Atsargįąu, tų, velpie, su
laužysi man 
ko Petrikela 
šo.

kaulus! — sušu- 
ir išlindo iš jpai-

esi velnias! Mar 
skauda nuo pešivisos strėnos

mo.
-t—Na, o ką gi aš kaltas? Jei 

mudu butuine buvę ištikimi 
yienas antram ir laimėje, ir 
nelaimėje, tai neskaudėtų 
mums nei strėnų, nei širdies, 
—atsiliepė Petrikela.

Taip tuo tarpų įr baigėsi. 
Bet nuo tos dienps juodų pu•1A QlojĮJvl v od.lvj'T | ailivz tVj j li.Vj.vbvi

darni: “Ar tai čia tau vieta pij- liovė melavę ir vienas kitą ap
ti šiukšlėųąs?”

Petrikela? visas nusilpęs nup 
gautų smūgių, vos parsivilkp 

bejėgiškai puyirto tvarte aut 
suolo.

Bet ir melagiui Dątųa nege
riau sakėsi: nespėjo jis išginfi 
karvę į ganyklą, kai ji pasiųs

gąudinėję ir ėipė gyvępti, Įcaų 
tikri broliai įpyjėdąipies ir sų 
tąrdąmi, o teisybę brąngmdam 
labįąu už viską pąsaųĮyje.

REMKIME TUOS, KUĘIE 
gaęsinasi 

“NAUJIENOSE”

TAUPYKIT $’s SU

HEITM ANN
• LUMBERIS • VIRTUVĖM KABINETAI
• WALLBOARD • DURYS IR SASH
• ROOFING * MOLDINGAI
» IJJSUUACJJA • PLYWOOD

» CĘLOTEX PRODUKTAI

F R E D W.

HEITM ANN
LUMBER CO, 

5820 Su, Ashland Avė. Hemlock 8500 
Tuoj į Šiaurę Nuo Viądųktp

WWWJB9WI.il!1!1,1 ■" 1 I t mi— ■ u ■ « ■■f"11 ' '■>.  

MMTO WIN1)OW SHADE €0,
S. J, YOTflm TeJ. Latayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
PARANKOM LAUPĄS;,MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

Į8Q3 47th STREE? (ARTĮ WQOD ST.)
į Wl,i!j.,1 !■' 1 II! I' ■». !<. I' !.M|J!|| W.WJW!"l"W........... . ..  ■ ' 1. " ............... '

[''NELAUKITE —
\ Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jęį pųriĮe užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
Šiąip ^p4r^HSti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa- 
rųpfnĮų įwm per’fliusų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rite jokių ųemąlųftMųių.

■‘■’MąS pirąiąk|as^i nariai Chicago Board ot Underwriters”

O’MAI.I.EY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERAL1A1 AGENTAI Šių Kompanijų:

AMERICAN INDEMNITY COiMPANY
COLUMBIA FW INSURANCE COMPANY
IMPER1AL ASSŪRANCE CpMPANY
LUMBERMEN’S 1NSURANCĘ COMPANY
MASSACHUSErn’S F1RE MARINE INSURANCE Co.
M1CHIGAN F1RĖ AND MARINE INSURANCE COMPANY

I PHOENĮK INDEMNITY COMPANY.

Šiemet Investuokite I

■ GENERAL MOTORS

FRIGIDAIRE
GAUSITE GERIAUSIUS DIVIDENDUS 

SAVO GYVENIMUI

Apsaugosite 
Sveikatą 
Turėsite 
Geresnį 
Maistą 

Sutaupysite 
Daug 
Pinigu

General Motors Rcfrigęrato-Pamatę kitus, pamatykite
rius Progress Krautuvėje—greitai persitikrinsite, kad GM 

yra visais išrokavimais geriausias refrigeratorius. Del eko- 

nopiiškupip, dąl geresnio ir saugesnio maisto užlaikymo, 
dėl patogumo ir gražiausios išvaizdos. Progress Krautuvė 
yra aųtprizųptą GM pardavėją ir užlaiko pilną 1941 metų 
modelių pąsirįųkiiųą, Kąiųps labai žemos. Pilni 6 kubiš- 

kų dydžio 1941 GENERAL MOTORS Frigidaires nuo

$124.95
LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Piįi Nuolaidą pž Seną Šaldytuvą

3222*24 So. Halsted St, prie 32 gatvės
J. NAKROSIS — Vedėjas

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America
175 W. Jackson HAE. 2500

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

Reiųkite Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE
4707 S. Halsted St.
Tel. Poųlevard 0014
.........  l"!'i|!n i111.1--

Sieniniai popieriai, ma Ii a vos, 
aliejai, automobilių įrankiai, peį* 
’iai Ir namų reikmenys, taipgi 
pJumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardware & Paint Co 

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4189

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0056

I H"yi, I ■ ■ .1 I 131 .11... ĮI ■ ■

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įr.eųgta pir
mos rųšies su mo- 
derniškPU?įs u ž 1 r i- 
domįs ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

opine
Barčus
IJYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto.
Subatnmis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:0Ų 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

AR ESAT VISUOMET PAVARGĘ? 
ŽOLĖS PADĖS JUMS

Taip daug sveikų, veiklių, stiprių 
asmenų vartoja Žoles tvirtumo jau

smui palaikyti. Tik 
truputis ekstra pagal
bos yra viskas, ko jum 
reikia, kai jaučiatės 
Prastai, Pavargę dėl 
Persidirbimo, Rūpesčio 
arba nepaisymo kas
dienio vidurių judėji-

“Heleną” mo. Atlankyki! mųsų 
HERB ŠHOPPE. Leiskit išaiškinti, 
kaip ŽOLĖS, tiksliai medicinos pri
taikytos žmonėms vąrtoti, gali jums 
padėti. Atsilankykit ir gaukit didelį 
$1.50 mieros “HELENA” HERB 
COMPOUND kiekį už $1. Įdomus 
spausdiniai apie ŽOLES duodami 
dykai, kai paprašoma.

“HELENA” HERB SHOPPE 
J869 N. Damen Avė. Bruns. 4900 

Kampgs Cortland St.
Įsteigta prieš 40 metų. 

Valandos: KASDIEN 9 iki 9.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip- 
kis į Naujieną spųlką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
MĘTŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.
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“Sėdėjimo Streikas” 
Pagelbėjo—

Nusikratė Uošvienės.
FORT WAYNE, Ind. — 43 

metų WPA darbininkas Waltcr 
Stanford atšaukė “sėdėjimo 
streiką”. Jis savo tikslą atsiekė. 
Jo uošvienė sutiko kraustytis 
kitur gyventi.

Stanford paskelbė “streiką” 
užvakar rytą. Jis prikalė prie 
namo sienos, lauke, iškabą su 
parašu, kad “tol neis į vidų kol 
uošvienė neis laukan”. Jam, jis 
skundėsi, ji tiek įgriso, kad “ne
begali jos pakęsti”. Susikraus
tė į jo namus su visa savo šei
ma kovo mėnesį ir gaspadoriau- 
ja lyg ji butų namų šeiminin
kė! >

“Arba ji turi eiti, arba aš ei
siu.” jis kategoriškai pareiškė 
savo žmonai, ir pradėjo lauke 
sėdėti, prie savo iškabos. Po ke
lių valandų to “streiko” uošvie
nė pasidavė.

Curchillą Ims 
Armijon

MARTINSV1LLE, Ind— Lic- 
pos 1-mą karo tarnybai bus už
registruotas Wilston Churchill. 
Jis 21 metų amžiaus, tolimas 
giminaitis Anglijos premjero, ir 
gi Winston Churchill.

Atsisakė Pertvar
kyti III. Distriktus

Priėmė Parkų Biudžetą.
SPRINGFIELD, III. — Cook 

apskričio demokratai ir keli at
stovai iš provinc’jos legislatu- 
roje atmetė pasiūlymą perorga
nizuoti Illinois valstijos kongre
sinius distriktus.

Kai kurie distriktai, ypač 
Cook apskrityje, yra labai skai 
tlingi gyventojais, o kiti dis
triktai provincijoje yra retai 
apgyventi. Pasiūlymas reikala
vo distriktų rubežius pertvar
kyti, kad jų gyventojai skai
čiais susilygintų.

Kova Pasibaigė.
Legislalura užvakar patvirti

no biudžetą Chicagos parkų 
distriktams, dėl kurių tarp de
mokratų ir republikonų buvo 
kilusi smarki kova, užtrukusi a- 
pie penkias dienas.

Prigėrė Krantų
Sargas

WESTVILLE, II. — Vermi- 
lion ežere, nukritęs nuo vande
ninės “pačiūžos”, prijungtos 
prie motorinio laivelio, prigėrė 
20 metų plaukikas, Earl Tho- 
mas. Jisai buvo buvęs krantų 
sargas.

Sėdėjimo Streikas Prieš Uošvius Per Metus į 
Bažnyčią

Ihl - LAWb
()UT1.AWS

NAUJIENŲ-ACMR Telenhoto
Walter Stanford, 42 metų amžiaus WPA darbi- 

ninkas iš Fort Wayne, Ind., patogiai įsitaisęs prie savo 
namų veda “sėdėjimo streiką” prieš savo uošvius. Jis 
sakė tol nesikrutins iš vietos, kol uošviai gyvens jo na
muose.

Kasėjai-Operatoriai 
Tariasi Dėl Algų

Streikuoja Skalbyk 
’ų Darbininkai 
E. St. Louise

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn JF. ėubetkiž

Berniukas Žuvo 
Šulinyje

Bandė Gauti $10,000, 
000, Mirė Be Cento

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742

RANKIN, UI. — Netoli savo 
namų į negilų šulinį įkrito ir 
prigėrė berniukas Stanley C. 
Wienkemis. Atrodo, kad kris
damas jisai prasimušė galvą ir 
netekęs sąmonės įkrito į vande
nį. Kitaip jis butų galėjęs 
gelbėti.

išsi-

tf>05-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Atidarė Viešą
Tvenkinį Maudytis

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

BELVIDERE, III. — Pilie
čiams maudymosi mėgėjams 
vakar buvo atidarytas naujas 
viešas te’vnkinys, kurį čia įren
gė WPA. Kainavo $80,000. Da
lį sumos užmokėjo pats 
tas.

mies-

DECATUR, III. — Teisėjui 
Fred Fuchte pagailo 17 metų 
jerniuko Doyel Sheets. Jį nu
teisė nuo 1 iki 10 metų patai
sos namuose už apiplėšimą, bet 
bausmę suspendavo, kai ber
niukas prižadėjo kas sekmadie
nį per visus metus eiti i bažny
čią, ne vien pamaldoms, bet ir 
į biblijos pamokas.

BELLEVILLE, III. — Pa
skendęs varge ir neturte, ir su
laukęs 76 metų amžiaus, mirė 
Charles Paridyį- senas vietos 
gyventojas. lh

Jisai iki mirties tikrino, kad 
jisai išrado kelis pagerinimus 
traktoriams, kuriuos pasisavi
no Peoria Caterpillar Tractor 
kompanija. Per kelis metus by
linėjosi su firma, bandydamas 
iškolektuoti 10 milionų dolerių. 
Jis bylą pralaimėjo.

Nubaudė 1'0 Metų 
Už Senelių 
Apgavimą r

Eina Prie Pastovios Sutarties*
SPRINGFIELD, III. -- Illinois 

valstijos angliakasių UMWA li
nija ir kasyklų operatoriai pra- 

| dedh derybas naujai sutarčiai

Komedija
HAMMOND, Ind. — Kiti vos 

neplyšo juokais, bet rcal-cstati- 
ninkui Roscoe Woods, viršinin
kui Woodmar Realty bendro
vės, lai buvo pirmos rųšics tra
gedija.

Beliudydamas vietiniam teis
me, jisai liek įsikarščiavo, kad 
jo diržas truko ir kelnės nu
smuko žemėn.

“Ne pirmą kartą savo kelnes 
praradau”, nusišiepė jisai teisė
jui.

MILWAUKEE, Wis. — Gat
vinėse muštynėse buvo nužudy
tas 22 metų chicagietis, Lorenz 
Neumann, 1412 Irving Park. 
Kamantinėjimui suimtas 18 me
tų berniukas, tarnaujantis tele
grafo bendrovei, ir du kiti žmo
nės.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Po pereito streiko operatoriai

nai, ir abi pusės pasirašė laiki
ną sutartį, pagal kurią kasėjai

EAST ST. LOUIS, III. — Tri
jų skalbyklų darbininkai strei
kuoja kelintą dieną. Jie reika- 
’auja pakelti jiems algas 10 c. 
valandai. Dabar gauna viduti
niai 30.5c.

Šoferiai nestreikuoja, bet at
sisako peržengti pikietininkų li
nijas, kurias streikieriai įsteigė 
prie skalbyklų.

Dabartinių derybų tikslas yra 
daryli pastovią algų ir kilų

darbo sąlygų sutartį.

Perkėlė i Fort 
Sheridaną

ST. LOUIS, Mo. — Kareivis 
Walteris F. Griness, 2104 Bond 
avenue, E. St. Louis, UI., buvo 
priskirtas prie 40-to krantų ar
tilerijos štabo ir pasiųstas tar
nybai į Fort Sheridaną.

LIETUVIAI

Nenori Miesto 
Elektros Stoties

NASHVILLE, Ind. _ 2 prieš 
1 balsų didžiuma šio miesto gy
ventojai atmetė pasiūlymą pa
skirt $160,000 municipialę elek
tros stotį statyti.

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 

Soredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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

dTaTjenkinš"
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Laidotuvių Direktoriai

YARds 1138
YARds 1139

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Telefonas YARDS 1419.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 168th Street Tel. Pullman 1270

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

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

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

Atidarė Naują 
Tiltą Elgine

ELGIN, III. — Trafikui vakar 
buvo atidarytas su kalbomis ir 
kaspino kirpimo ceremonijomis 
naujasis Highland tiltas. Var
das gatvės vedančios į tiltą bu
vo pakeistas iš Milwaukee st. i 
E. Highland avenue.

SIUNTINIAI I

Priteisė užsimokėti ir $15,000 
pabaudą

EAST ST. LOUIS, III. — Fe- 
deralis teisėjas Walter C. Lind- 
ley labai aštriai nubaudė du ap
gavikus, kurie išviliojo apie 
$5,000 iš dviejų senelių, gyve* 
nančių Salem, III. miestelyje. 
Apgavikai jiems pardavė be
verčių Šerų.

Teisėjas Lindley jiems pa
skyrė 10 metų kalėjimo kiek
vienam, ir priteisė užsimokėti 
$15,000 pabaudos.

Nubaustieji yra John H. La- 
lly iš Monmouth, Ilk, ir Henry 
P. Hardy iš Dės Moines, Iowa. 
Jie apgavo 75 metų senelį Wil- 
liam S. Gaines ir jo žmoną.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
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 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu) neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

nuo

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

KITATAUČIAI, 
IirTherzman?

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Malonu pranešti, kad mes 
esame paskirti tvarkyti siun
timą siuntinių asmeniniam 
suvartojimui į visas Sovietų 
Sąjungos dalis, įskaitant 
Vakarų Baltgudiją, Ukrai
ną, Estiją, Latviją, Lietuvą, 
Besarabiją ir Bukoviną. 
Kiekvienas siuntinys turės 
tinkamai autorizuotą laisnį 
—permitą.

VISI SIUNTINIAI YRA 
APDRAUSTI

Baigė High School 
Auroroj

AURORA, III. — 315 moki- 
nių baigė mokslą vietinėj East 
High School. Jų tarpe yra Jo
nas A. Jurgelonis, pasižymėjęs 

I sportininkas, ir keli kiti lietu- 
I viai.

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Weetern Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

CENTRAL PARCEL
SERVICE

Maurice M. Zusser, Manager.
CENTRAL NATIONAL BANK

BUILDING
Roosevelt Road prie Halsted St.

CHICAGO.
Telefonas MONroe 8310

i Paskyrė Apsaugos 
Komisiją

| WAUKEGAN, Iii’ — Majoras 
Frank Wallin paskyrė 8 žmo
nių komisiją rūpintis įvairiais 
kariškais reikalais Waukegane 
ir North Chicagoj. Komisija ko-

• operuos su artimomis Great 
, Lakęs ir Fort Sheridano karo 

» j stovyklomis.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

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
Veli vakaro #

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

Tel. YARDS 3148
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.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
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 diena.
Phone MTDWAY 2880

DR. STRTKOL’TS
Gydytojas ir Chirunras
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

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 3206

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj .pagal sutartį.

DR. BRUNO T. 
ZURRTCK’AS! 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais nagai susitarimo 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadieniui ir Šešta.)

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS 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
Vai.: nuo

3149 SO.
T«L

Te!. STAte 757? 
9:00 iki 11:00 .-yto, 

HALSTED STREET
VTCtory M79
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Nauja Dainininkų
Grupe

Vandens Karalienė

Lavinasi Dalyvauti Laidotuvių 
Prayramuose.

UHIDGEPORT. — Netikėtai 
papuolė užeiti į Chąs. Ūkelio 
svetainę.* Užtikau besimokinan
čią naują grupę dainininkų, ku
riai vadovauja gerai visiems ži
nomas p. J. L. Grushas, 3549 
S. Halsted St. Tel. YARds 2032.

Pasirodo, kad p. Grushas jau 
turi gana harmoningą šešių 
“dainorių” būrį, kuris mokosi 
patarnauti laidotuvių apeigose.

Turi Du Atsargoje.
Tai grupei priklauso pp. A. 

ir B, Stanevičiai, J. Matulis, J. 
Žukas, ir pats vedėjas p. Gru
shas. Dainuoja tik keturi, betgi 
kiti du yra atsarginiai, kad pa
tarnavimas visuomet butų už
tikrintas.

Reikia palinkėti tai grupei 
gero’ pasisekimo, nes jie tikrai 
gali pagražinti laisvas apeigas 
kapinėse. VBA.

Atidengs Paminklą 
Aleksui Jasioniui
Lietuvių Tautiškose Kapinėse.

Sekmadienį, biižilio 22 d., 2 
vai. po pietų įvyks paminklo 
atidarymas. Velionis A. Jasio- 
i(iis, kuris mirė po ilgos ligos 

d. birželio, 1940 m. Paliko 
moterį Rozaliją, du suims ir 
vieną dukterį, brolius ir dau
giau giminių.

Paėjo iš Vilniaus Rėdytos, 
Nemunaičių parapijos, pirmiau 
gyveno su šeima pietiniame I li- 
nojuj. Dirbo angliakasykose 
Harrisburge, Zicglery ir kitur. 
Vėliau per keliolika metų gyve
no Chicagoj. Buvo pavyzdingas 
progresyvių pažvalgų žm?gus. 
A. a. Jattionip moięris, s inųs L 
duktė kviečia visus g nrirs, 
draugus ir pažįstamus dalyviu- 
ti velionio paminklo atidengi
me. J. G.

Simano Daukanto 
Draugija

Pranešimas nariams

Simano Daukanto Draugijos 
piknikas įvyks sekmadienį, bir
želio 22 dieną Williow West 
Grove, 82nd ir Church Road, 
tuojau už Liberty Grove. Pra
džia 11 vai. ryto.

Kiekvienas narys privalo bū
tinai atsilankyti, taipjau pra
nešame, kad darbininkai, kurie 
apsiėmė patarnauti piknike, bū
tinai susirinktų sekmadienį 10 
vai. ryto prie Lietuvių Audito
rijos Bridgeporte, nes trokas 
yra parendoutas nuvežti į pik
niką. Kurie neturite automobi
lių nuvažiuoti, pribukite į virš- 
pažymėtą vietą ir trokas nuveš 
už mažą atlyginimą. Viktoro 
Bagdono ruimingas trokas daug 
gali sutalpinti. Tiktai bukite 
laiku pažymėtoj vietoj.

P. K., sek r.

liflR A Gėlės Mylintiems 
i I U fa Vestuvėms, Ban- 

II EJ f \ kietams, Laidotu-
1 vgms Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Eva Brunson, jauna tele

fonistė, išrinkta “Vandens 
Karaliene” Minneapoly ir 
“karaliaus” ten įvykstančia- 
me garsiajam vandens spor
to karnivale.

Tokie Rengėjai 
Užtikrina Piknikui 
Didelį Pasisekimą
Ryloj Pirmas Joniškiečių Pik

nikas Šią Vasarą.
Daugelis organizacijų jau tu

rėjo savo gražius išvažiavimus, 
šį pavasarį, žaliuose miškuose, 
bet apie joniškiečius nebuvo 
girdėtis. Gal kas pagalvojo, kad 
jie pamiršo apie tai ir taip sau 
ramiai tyli. Bet, jeigu kas taip 
mane, tai didcl.ai apsirijo, nes 
joniškiečiai niekuomet nesėdi 
rankų sunėrę, bet visuomet dir
ba išsijuosę, savo klubo ir vi
suomenes gerpvei. Jie tik ne
pratę perdaug girtis.

Sparčio Darže.

SUSIRINKIMAI
ŽAGARIEČIŲ KLUBO pusmeti

nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
biržMio 22 d., Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St., 1 vai. popiet. Malonė
kite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui, taipgi 
išgirsite raportą iš praeito klubo 
pikniko. —J. Keturakis, rast.

ROSELANDO ŽEMAIČIŲ KULT. 
KLUBO pusmet. svarbus susirin
kimas įvyks birž. 26 d., 7:30 vai. 
vak., Darbininkų salėj, 10413 South 
Michigan avė., Roselande. Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstymui. Taip-' 
gi atsiveskite, naujų narių.

—J. Viliunas, pirm.
Anna Katkus, sekr.

CHICAGOS LIET. SUVALKIE
ČIŲ DR-JOS pusmet. susirinkimas 
įvyks pirmad., birželio 23 d., 7:30 
vai. vak., HollyvVood svet., 2417 W. 
43 St. Visi nariai bukite, nes pus
metinis sus-mas yra svarbus. Taip
gi ątsiveskit naujų narių. Kurie už 
silikę su mokestimis, malonėkite 
užsimokėti.

Ona Svirmickienė, rast.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALI

KŲ BAŽNYČIA, šeštadienio vaka
re, birželio 21, įvyks šokių ir .pa
silinksminimo vakaras, Milda svet., 
2-me aukšte, 3140 S. Halsted st. Vi
siems bus smagu šokt prie geros 
orkestros. širdingai visus užprašo 
atsilankyti. Parapijos Komitetas.

Klebonas Maskoliūnas.

Štai, kad ir dabar, teko suži
noti, kad joniškiečių L. ir K. 
Klubo pirmas šio sezono pikni
kas įvyks šį sekmadienį, Spar
čio Darže. Vieta yra visiems ge
rai žinoma, nes jau per keletą 
metų joniškiečiai ten turi savo 
išvažiavimus ir visuomet su pa
sekmėmis, nes loji vieta yra 
graži ir visiems žinoma. Be to, 
joniškiečiai visuomet stengiasi 
patenkinti svečius, kaip tai ge
ra muzika šokiams, skaniais gė
rimais bei užkandžiais.
Komisijos Nariai—“Ekspertai”.

Šį pikniką rengia komisija, 
susidedanti iš gerai ' patyrusių 
ir darbščių narių, kaip tai J. 
Jonkaus, Klubo pirmininko, ku
ris visuomet nuoširdžiai dar
buojasi klubo gerovei. Yra ir 
S. Kąniušas, klubo iždininkas, 
visuomet geras klubo rėmėjas 
ir draugiškas su visais, nors ir 
užimtas savo bizniu, kurį jis 
užlaiko ties 3510 W. 63rd St. 
Jis suranda atliekamo laiko pa
sidarbuoti ir klubo labui. Yra 
galiau ir W. Bukais taipgi se
nas klubo narys ir geras rėmė
jas. Visuomet linksmas ir drau
giškas su visais. Per keletą me
tų buvo nuosavam biznyje. 
Kuomet iš tokių narių susideda 
komisija, tai galima tikėtis, kad 
šis piknikas bus prirengtas kuo 
tinkamiausiai.

Todėl, varde komiteto, visi 
esate prašomi atsilankyti, ir su 
joniškiečiais linksmai laiką pra
leisti. N. M.

Ne Šiandien, Bet 
Birželio 28

Trumpam vestuvių sąraše, 
kuris vakar tilpo “N.” (Mame 
pųsJapyje, turėjo būti pasakyta, 
kad A. Grigoniutčs ir Charles 
Bimbos vestuvės 'vyksta šešta
dienį, birželio 2’3. Iš paragrafo 
apie tas vestuves buvo praleis-

PERSONAI.

PAIEŠKAU APSIVEDIMUĮ mer
ginos nuo 25-kių iki 30 metų. Aš 
esu 30 metų našlys. Rašykite Box 
2500, 1739 So. Halsted St., Chieago, 
III.

HELP WANTED—FEMAi.F 
_______ Reikią_______________________

EXPERIENCĖD OPERATORS on 
Chenille and Draperies. Pąstovus 
darbas, gera mokestis.

UNIVERSAL DRAPERS CO. 
913 W. Roosevelt Road.

REIKALINGA VIRĖJA (cook) į 
taverno lunchroom. Kreipkitės.

4756 Šo. Western Avė.
LĄFayette 2649.

v
EMBROIDERY NAIL HEAD, 

gunchers, on dresses. Kreipkitės į 
EGAL EMBROItJERY WORKS, 

230 S. Franklin St.

REIKALINGA MERGINA namų 
darbui, patyrusį, nereikia virti. Ei
ti namo arba būti vietoj. $10 sa
vaitei. Atsišaukit pirmadienį.

TRIangle 7620.

DIRBTINŲ GĖLIŲ darbininkės 
visiems departamentams.

SCHACK’S
319 W. Van Buren St. 5-tas aukštas

PARTNERS VVANTED 
Partnerių Reikia

REIKALINGAS PUSININKAS į 
tavom biznį. Vienai moteriai per
daug sunku. 7301 S. Peoria.
F U RNASHED KOOMS-^-TO REN^ 

Gyvenimui Kambariai

RENDON ŠVIESUS KAMBARYS 
moterei, vyrui ar ženotai porai. 
3242 So. Union Avė. antros lubos.

RĘNDON KAMBARYS vaikinui, 
mergįaai ar ženotai porai be vaikų. 
Naujai dekoruotas, .prie dviejų gat- 
vękarių linijų. 10155 So. State St.

_ RENDON KAMBARYS pavieniui 
vyrui ar ženotąi porai, su garažu 
ar be garažo. Gali vartoti ir kitus 
kambarius. REPublic 3547, 6515 S. 
Taiman Avenue.

GRAŽUS FURNIŠIUOTAS kam
barys su amerikonišku ar lietuviš
ku valgiu, švariame bungalow. Dėl 
dviejų ar vienam. 6930 South 
Maplewood Avenue.

RENDUOJASI FORNIŠIUOTAS 
kambarys, su visais parankumais, 
dėl vyro ar vedusiai porai. 2-nd 
floor fronte. 3118 So. Lowe Avė.

IŠSIRENDUOJA 2 miegami kam
bariai. Dėl 2 vaikinų, 3 aukštas. 
3232 S. Emerald Avė. Victory 5530.

REAL ESTATĘ FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norint 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

6 KAMBARIŲ NAMAS pardavi
mui. Karšto vandens šiluma, as
bestas shingles, garažas. A-l stovy. 
Apleidžia miestą. Rimto pasiūly
mo neatmes. 2215 W. Marąuette Rd. 
Prospect 3415.

ŽIŪRĖKIT I ŠĮ 5 kambarių ka- 
tedžių, 427 W. Garfield blvd., no
rėdami bargeno. Kieto medžio grin
dys, štymo šiluma, vieta yra A-l 
stovy. Tik $3750. Mažas įmokėji- 
mas. WĖNtworth 6762.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

SAVININKAS PARDUODA gerą 
pelną nešančią nuosavybę nebran
gia kaina. 2213 W. 21st St.

BARGENAS, 2 APARTMENTŲ 
mūras, 5 kambariai kiekviename. 
Štymo šiluma, stokeris. ARDmore 
2929, Graceland 5698.

6 KAMBARIŲ insuliuota muro 
bungalow. Uždarytas miegojimui 
porčius, aliejum apšildymas, 2 ka
ram garažas. $6500.

4624 Adams St.

PARSIDUODA NAMAS. Naujo
viškos mados. 2 flatai po 5 kam
barius, Rendos $120.

7150 So. Mozart St.

ta data, todėl gali susidaryti 
įspūdis, kad jos įvyksta šian
dien.

18 Mėnesių Už 
Karininko Imper- 
sonavimą

Kadangi uniformos dabar vėl 
labai populiarios, tai 61 metų 
Hcrbcrl’as R. S’miley sumanė 
būt laivyno karininku ir pa- 
siniaudoti visomis privilegijo
mis, kurios yra duodamos 'kaip 
kareiviams, taip jurininkams.

Jo “kariška” krajera greitai 
pasibaigė, Smilcy vakar buvo 
nuteistas kalėti 18 mėnesių. 
Jam bent per tą laiką nereikės 
rūpintis guoliu, rubu ir mais
tus/

Žmona Liudija Prieš 
Vyrą-žmogžudi

Berwynicte Nedra Evans va
kar kriminaliam teisėjui Julius 
II. Miner liudijo prieš savo 25 
metų vyrą Wilham Evans, ku
ris yra teisiamas už žmogžu
dystę.

Kai žmona atsisakė grįžti su 
juo gyventi, Evans nudarė 2 
metų sūnų ir mirtinai sužeidė 
žmonos motiną. Tai įvyko kovo 
22.

Naudokitės “Nau
jieną” Informaciją 
Biuru
Teikia Zuitas £pt' Paren

gimus.

HELP WANTED-MALE-FEMALF 
Haybininkų-parbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

MATRACŲ DIRBĖJAI. Vienas 
didžiausių matracų išdirbėjų Det
roite turi vietos kiekviename pra
monės skyriuje—patyrusioms asme
nims. Pažymėkite amžių, patyri
mą, kokios algos tikitės, ar dabar 
dirbate ir vėliausią samdos vietą. 
Wolverine Bedding Corp., 3755 
Beaubien, Detroit, Mich.

VYRAI IR MOTERYS. Matykit 
mus šiandien— geriausia apmokami 
darbai koteliuose, restoranuose, 
resortuose. MODERN HO.TEL, 879 
N. State.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PORTERIS į 
taverną, teisingas ir blaivus.

611 W. 59th St.

REIKALINGAS VIRĖJAS, paty
ręs, į restauraritą. Geros valandos, 
gera mokestis. 6050 W. North Avė.

REIKALINGAS, ŽMOGUS pagel
bėti taverne. Kad nebųtų girtuok
lis ir nerūkytų* ^6502 So. Wentworth 
Avenue.

DIRBTINŲ GĖLIŲ darbininkai 
visiems departamentams.

SCHACK’S
319 W. Van Buren. 5-tas aukštas.

REIKALINGAS APYSENIS 
ŽMOGUS prie, namų, kad .padėtų 
smulkius darbus dirbti. Kambarys 
ir alga. Naujienos, Box 2494, 1739 
So. Halsted St.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
patyręs, pastovus padėti našlei prie 
biznio. 136 E. 107 St.

E L KM1T (JKE-F1XT U RE FOR-S ALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

PARDAVIMUI PIGIAI Vacuum
Cleaner, Hawaiian gitara, rakandai.

3118 So. Lowe Avė.
2-ras aukštas fronte.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDAI TAVERNA IR FIKČE- 
RIAI. Gera vieta bizniui.

6227 So. Ashland Avė.
HEMlock 0036.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PAltalDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė su namu. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Biznis yra geras. Na
mas bizniavoj vietoj. Priežastis par- 
difvimo senatvė ir nesveikumas.

4104 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI NAMAS su taver
na, arba tiktai biznis. 8200 South 
K^an, Willow Springs, III.

MĘAT MARKET and GROCERY 
pardavimui. Priežastį pardavimo 
patirsite vietoje. REPublic 9459.

Nuo 6 v. vak. iki 7 vak.

GROSERNĖ IR DELIKATESŲ 
krautuvė. Uždėta .prieš daugelį 
metų. Pardudama dėl drafto prie
žasties su namu ir bizniu, arba tik 
su bizniu ant ilgo lyso.

R. KUCAUSKAS, 
1439 So. 49th Avė., 

CICERO 2937.

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

VALYMO IR KRIAUČIAUS ša- 
pa. 3 gyvenamieji kambariai. Ren- 
da $30. Pantex Press. Seniai įsteig
tas biznis. 6014 So. Union Avė. 
Normai 2343.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubąi ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei 
kia nemokamai.

REIKALINGįAS PORTERIS, dar
bas nesunkus, tiktai turi būti tik
rai blaivas. Gaus $15.00 ir valgį 
per savaitę ir dirbs tik porą va
landų iš ryto ir vakare. Atsišau
kite tuojaus pas: Mr. WIGODA, 
3464 .So. Halsted St.

REIKALINGAS GERAS barten- 
deris. Užmokestis geras. 1248 W. 
59th St.

AR JIESIAI 
DARBO?

. SKAITYK KASDIEN—— 

įlAUJIENAS 
L Ijį HIJYK SKILTIS

"REIKIA DUBININKO"

Į

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 SodIIi Halsteil Street, CHICKO. III

FOR RENT—IN GENERAL 
RęnddaĮ—Bendrai

RENDUOJASI OFISAS su re- 
ception room. Ant antrų lubų. Nau
jame name, dėl daktaro, advokato 
ar kito ko. 'Rendos $30.00 į mėnesį. 
6924 So. Westėrn Avę. šaukite 
HEMlock 7730.

» • '

Pakeitė Mokesčius 
Iškaboms Prie 
Vieškeliu

-------!'. ' T-1

Cook apskričio valdyba va
kar panaikino $10 mokestį, ku
rį ikišiol ėmė už iškabas prie 
vieškelių, garsininciąs kiauši
nius, daržoves, i? kitus pana
šius produktus pardavimu į. Už 
iškabas 6 kv. pėdų dydžio da
bar nereikės nieko mokėti?

Už didesnes—-mokestis bus 
$3.00 iki $25,00, atsižvelgiant 
koks dydis ir ar iškabos iliu
minuotos.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY
TURI ŠIUOS BARGENUS 

BRIDGEPORTE
32nd and Lituanica, 6 flatai, 4 

kamb. kiekviename, 3 vonios, lotas 
50x125. Kaina: $5,000.

3614 So. Lowe Avė., 2 flatų mū
ras, 6—6 kambariai, 1-me aukšte 
furnaso šiluma, 2 karam medžio 
garažas. Reikia $1200 cash, balansas 
$33.00 į mėnesį.

6 flatų modernus namas, 5 kam
bariai kiekviename, lotas 37X/2X125. 
Kaina: $13,000.

4 flatų naujas namas, 2 po 5-kis, 
2 po 4-ris, štymo šiluma, elektri- 
kiniai refrigeratoriai ir pečiai, 3 
karam garažas. Kaina: $13,000.

MARQUETTE PARK
4 flatų, 5 kambariai kiekviename, 

Štymo šiluma, elektrikiniai refri
geratoriai, lotas, 50x125. Kaina: 
$15,000.

4 krautuvės^ 2 ofisai, 12 apart- 
mentų, štymo šiluma, elektrikiniai 
refrigeratoriai ir pečiai. Rendos 
$9,970 į metus. Reikia $17,000 cash. 
Morgičitis $28,000 po 4%%.

2 flatų, 5—5 kambariai, karšto 
vandens šiluma, bungalow stogas. 
Kaina: $9,500.

2 flatų kampas, 6—6 kambariai, 
karšta, vandens šiluma, 3 karam 
muro garažas. Kaina: $9,000.

SOUTH SIDE
4 flatai, 6 kambariai kiekvienam, 

štymo šiluma, elektrikiniai yefrige- 
ratoriai ir pečiai, lotas “50x125. 
Kaina: $12,000.

flatai, 4 kambariai kiekviename, 
štymo šiluma, elektrikiniai refrige
ratoriai ir pečiai, lotas 60x125. Kai
na: $11,500.

Kampinė krautuvė, 3 flatai ir 
bučernė. .Savininkas apleidžia 
miestą. Kaina: $2,500.

’ BRIDGEPORT
REALTY COMPANY

953 W. 31st St.
YARds 0311

S. SHIMKUS J. COSTELLO 
Vasaros mėnesių laiku sekmadie

niais tik pagal susitarimą.

GROSERIŲ KRAUTUVĖ .parda
vimui. Keturi kambariai užpakaly. 
Brighton Parke. Naujienos, Box 
2498, 1739 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda bučernė su groserne. 

Visai pigiai. Elektros įrengimai. 
Rendos nereikės mokėti. Tik reikės 
prižiūrėti bildingą. Kreipkitės

2242 W. 23rd PI.

GROSERNĖ PARDAVIMUI. Pil
na stako, gerai einąs biznis.

7126 So. Rockwell.

PARSIDUODA 9 KAMBARIŲ 
hotelis ir 5 kambarių katedžius, 
Fox Lake, III. Yra vanduo, vana 
ir elektriką. Vįsi parankumai. 
Taipgi 2 akrai žemės, 1 garažas, 
barnė. ir kiti budinkai. Prie pat 
vandens. Yra ir 7 laivukai. Atsi
šaukite 732 W. Cermak.

PARDAVIMUI PIGIAI SHOE 
Repair Shop. Biznis išdirbtas per 
20 metų. Renda pigi. 3956 S. Rock- 
well St.

PARDAVIMUI DELIKATESŲ 
krautuvė. Gerai einąs biznis. Graži 
aplinkuma, pigi renda su butu gy
venti. HEMlock 2864.

PAĘSIDUQDA BUČERNĖ, nėrą 
kompeticijos, cash biznis, trumpos 
valandąSj sekmadieniais uždaryta.

šaukite SAQinaw 8112.
*7-—1 ■ . ' * !■' ' .i"! . - I ' I I1"! 1

PĄRSĮDŲQDĄ KEPYKLA SU 
nauju mūriniu namu. Pilni įtaisy
mai it mašinerijos. Wholesale ir 
retai! biznis. Gera proga gerąm 
lietuviui; Pardavimo priežastis 
—silpna sveikata. Rašykite, Box 
?494. 1739 So. HaĮ&ted Sf.

MEAT MARKET, 4858% Addięon 
Moderni, pilnai įrengta. Renda 
$50. Vertė, $1,500. Parduos už $650. 
Išmokėjimai.

D. and M- FINĄNCE CO.
9 W. Washington, Franklin 1966.

TEISINGI BARGENAI
Mūrinis, naujas, moderniškas 2 

flatų .po 4 kambarius. Nauja mūri
nė moderniška 6 kamb. rezidenci
ja.

6 flatų po 4 kambarius, muro na
mas.

2 flatai po 4 kamb. 10 metų senu
mo. Muro namas.

5 ir 6 kamb. bungalows mūriniai.
Biznio namai. Štaras ir 5 kamb. 

flatas.
Biznio namas, 3 flatai ir Štaras, 

mūrinis.
Visi šitie bargenai randasi Mar

ąuette Parke ir yra verti pirkti. 
Turime ir daugiau visokių barge- 
nų ir gerų lotų. Statom naujus na
mus kam reikalinga. Rašykite ar 
atsilankykite

JOSJEPH VILIMAS CO.
2500 West 63rd St.

HEMlock 2323.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardaviniui

200 FARMŲ PARDAVIMUI leng
vais išmokėjimais.

N. T. THURSTON, 
Forest City, Iowa.

WAUTOMA, WISCONSIN
200 mylių šiaurėj nuo Chicagos. 

30 dailių ežerų. 100 mylių upelių, 
kuriuose yra trout žuvis. Geras 
žuvavimas. Įdomaudami farmomis, 
ežerų frontu, farmomis Paežeriais 
ir paupiais, vasaros katedžiais par
davimui arba rendai, rašykite ir 
reikalaukite sąrašo tikrų bargenų.

H. J. EAGAN, REALTOR, 
Wautoma, Wis.

DAILUS PROVINCIJOJE namas 
ant 5 akrų. Viena mylia į pietus 
nuo Bloomington, III., ant U. S. 51. 
Geras investmentas, geras pelnas. 
Savininkė. Mrs. J. W. Bauer, R. 
R. 2, Bloomington, III.

PARDAVIMUI, arba MAINYSIU 
į .prapertę Chicagoje. Farma 50 ak
rų geros žemės Wisconsine, prie 
upės, geros trobos. Savininkas va
žiuoja pirmadienį, June 23.

634 W. 35th St.

PASKUTINIEJI DEPRESIJOS 
BĄRGENAI.

Marąuette Park—4 flatų po 4 
kambarius, octagon frontas. Elek- 
trikihiai šaldytuvai ir pečiai. Mū
rinis garažas. Kaina $14,500.

2-flatis .po 5 kambarius, apšil
domas, stokeris, gražioj vietoj, ar
ti gatvekarių. Kaina $8,000.

SOUTH SIDE
Apylinkėj 85 St. keturių flatų 

mūrinis namas. Elektrikiniai šaldy
tuvai, gasiniai pečiai. Garažas. 
Kampas plataus loto. $12,000.

6 flatų; 2 flatai po 5 kambarius, 
4 flatai po 4 kambarius. Mūrinis 
garažus. Elektrikiruai šaldytuvai ir 
gasiniai pečiai. Kaina $16,500.

Turime ir daugiau mažesnių ir 
didesnių mūrinių ir medinių namų 
visose miesto dalyse. Teisingas pa
tarnavimas.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

200 West 63rd St. 
Prospect 6025.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ ka
tedžius, 2 karam garažas, lotas 
45x180, sodas, gėlės, vaisių medžiai. 
Nebrangiai. 2029 Kimball.

SAVININKAS PAAUKOS lotą 
42x133% pėdų prie Hamlin Avė., 
arti 107th St. Bargenas. Tik $450. 
Kreipkitės 3824 W. 107th St.

PIGIAI 2 FLATŲ MŪRAS. 4 
kambariai kiekviename. Užpakaly 
2 flatų medinis namas, 4 ir 3 kam
bariai. Geram stovy.

959 W. 18th Place.

PARDAVIMUI 2 MODERNUS .po 
3 kambarius mūriniai Colonial na
mai atdari apžiūrėjimui. 5110 So. 
Keating Avė. 1% bl. toly nuo nau
jos Studebaker įmonės. Lengvi iš
mokėjimai. šaukite Virginia 2788.

6 KAMBARIŲ MURO bungalow.
3 karam garažas. Karštas vanduo, 
gaso šiluma. Insuliuotas. Storm lan
gai. Linoleum, Blinds, 1 block De- 
von. Geriausiam stovy. 6311 North 
Cąmpbell Avė. Briargate 5556.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ, po 4 
kambarius kiekvienam, South Sidėj, 
$2600, $1400 cash. Parduoda 2 lo
tus arba mainais į biznio nąmą. 
Savininkas 4454 So. Western Avė., 
LĄFayette 0851.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—■Bendrai

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

A. LINKUS,
2552 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL.

RESORTS FOR SALE 
'Kurortai Pardavimui

RESORTAS REID’S prie ežero 
.pardavimui. Hotelis, katedžius ir 
pavilionas. Jeigu norite padvigu
binti savo pinigus, tai dabar tu
rite progą. $38000 CASH.

Rašykit:
MANAGER—REID’S RESORT 

Barron Lake, Niles, Mich. .

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS ANT NAMŲ:
Pirkimui, budavojimui, taisymui 

ir apmokėjimui senų skolų sutei
kiame greitai. Išlygos prieinamos, 
lengvais išmokėjimais.

Išmokėjome 4% dividendą taupy- 
tojams. Kiekvieno taupytojo pini
gai yra apdrausti iki $5,000 per Fe- 
deral Savings and Loan Insurance 
Corporation, Washington, D. C.

Dėl platesnių informacijų kreip- 
kites

GEDIMINAS BUILDING AND 
LOAN ASSOCIATION, 
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. LĄFayette 8248

PROFESSIONAL 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.

WHOLEŠALE FURNITURE ! 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bHe kutv 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacl^aliai 
žinomi daiktai randami pas nK \ ’

ALIŠAUSKAS, SUNŪS, • 
6343 So. Western Avė., 

Chieago. T'-l ana*

Pirkite toąe krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*’



šeštadienis, birželio 21, 1941 NAUJIENOS, Chicago.JŪI.

Nauja Dainininkų 
Grupe
Lavinasi Dalyvauti Laidotuvių 

Programuose.
BHIDGEPORT. — Netikėtai 

pąpuolę užeiti j Chąs. Ūkelio 
svetainę. Užtikau besimokinan
čią naują grupę dainininkų, ku
riai vadovauja gerai visiems ži
nomas p. J. L. Grushas, 3549 
S. Halsted St. Tei. YARds 2032.

Pasirodo, kad p. Grushas jau 
turi gana harmoningą šešių 
“dainorią” būrį, kuris mokosi 
patarnauti laidotuvių apeigose.

Turi Du Atsargoje.
Tai grupei priklauso pp. A. 

ir B. Stanevičiai, J. Matulis, J. 
Žukas, ir pats vedėjas p. Gru
shas. Dainuoja tik keturi, betgi 
kiti du yra atsarginiai, kad pa
tarnavimas visuomet butų už
tikrintas.

Reikia palinkėti tai grupei 
gero pasisekimo, nes jie tikrai 
gali pagražinti laisvas apeigas 
kapinėse. VBA.

Atidengs Paminklą 
Aleksui Jasioniui
Lietuviu Tautiškose Kapinėse.

Sekmadienį, bh žilio 22 d., 2 
vai. po pietų įvyks paminklo 
atidarymas. Velionis A. Jasio- •r 
nis, kuris mirė po ilgos ligos 
18 d. birželio, 1010 m. Paliko 
moterį Rozaliją, du sūnūs ir 
vieną dukterį, brolius ir dau
giau giminių.

Paėjo iš Vilniaus Rūdytos, 
Nemunaičių parapijos, pirmiau 
gyveno su šeima pietiniame I li- 
nojuj. Dirbo angliakasykose 
Harrisburge, Zieglery ir kitur. 
Vėliau per keliolika metų gyve
no Chicagoj. Buvo pavyzdingas 
progresyvių pažvalgų žmagus. 
A. a. Jatdomv moteris, s'.mųs U 
duktė kviečia visus g’m n.s, 
draugus ir pažįstamus dalyvau 
ti velionio paminklo atidengi
mo. J. G.

Simano Daukanto 
Draugija

P r ’ n oš i m is n aria ms

Simano Daukanto Draugijos 
piknikas įvyks sekmadienį, bir
želio 22 dieną Williow West 
Grove, 82nd ir Church Road, 
tuojau už Liberty Grove. Pra
džia 11 vai. ryto.

Kiekvienas narys privalo bū
tinai atsilankyti, taipjau pra
nešame, kad darbininkai, kurie 
apsiėmė patarnauti piknike, bū
tinai susirinktų sekmadienį 10 
vai. ryto prie Lietuvių Audito
rijos Bridgeporte, nes trokas 
yra parendoutas nuvežti j pik
niką. Kurie neturite automobi
lių nuvažiuoti, pribukite į virš- 
pažymėtą vietą ir trokas nuveš 
už mažą atlyginimą. Viktoro 
Bagdono ruimingas trokas daug 
gali sutalpinti. liktai bukite 
laiku pažymėtoj vietoj.

P. K., sekr.

L H!/ r 11/ IO Siimęiam Gėles i 1 F & IX Telegramas į U B LUtlU Visas Pasaulio
Dalis

kvietkininkas
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
33So, Halsted Stręet

Tel. YARDS 7308

I ! i n n £ Gėlės Mylintiems 
E I rl 11 Vestuvėms, Ban-

5 * J II uJ H kietams, Laidotu- i vėms, Papuoši.
GĖLININKAS ”ams 

Į 4180 Archer Avenue 
Phone I.AFAYETTE 5800

Vandens Karalienė

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Eva Brunson, jauna tele

fonistė, išrinkta “Vandens 
Karaliene’’ Minneapoly ir 
“karaliaus’’ ten įvyksiančia
me garsiajam vandens spor
to karnivale.

Tokie Rengėjai 
Užtikrina Piknikui 
Didelį Pasisekimą
Ryloj Pirmas Joniškiečių Pik

nikas Šią Vasarą.
Daugelis organizacijų jau tu

rėjo savo gražius išvažiavimus, 
šį pavasarį, žaliuose miškuose, 
bet apie joniškiečius nebuvo 
girdėtis. Gal kas pagalvojo, kad 
jie pamiršo apie tai ir taip sau 
ramiai tyli. Bet, jeigu kas taip 
mane, lai didokai apsirijo, nes 
joniškicčfai niekuomet nesėdi 
rankų sunėrę, bet visuomet dir
ba išsijuosę, savo klubo ir vi
suomenes gerpyei. Jie tik ne
pratę perdaug girtis.

Spaičįo Darže.
Štai, kad ir dabar, teko suži

noti, kad joniškiečių L. ir K. 
Klubo pirmas šio sezono pikni
kas įvyks šį sekmadienį, Spai- 
čio Darže. Vieta yra visiems ge- 
lai žinoma, nes jau per keletą 
metų joniškiečiai ten turi savo 
išvažiavimus ir visuomet su pa
sekmėmis, nes loji vieta yra 
graži ir visiems žinoma. Be to, 
joniškiečiai visuomet stengiasi 
patenkinti svečius, kaip tai ge
ra muzika šokiams, skaniais gė
rimais bei užkandžiais.
Komisijos Nariai—“Ekspertai”.

šį pikniką rengia komisija, 
susidedanti iš gerai ' patyrusių 
ir darbščių narių, kaip tai J. 
Jonkays, Klubo pirmininko, ku
ris visuomet nuoširdžiai dar
buojasi klubo gerovei. Yra ir 
S. Kąniušas, klubo iždininkas, 
visuomet geras klubo rėmėjas 
ir draugiškas su visais, nors ir 
užimtas savo bizniu, kurį jis 
užlaiko ties 3510 W. 63rd St. 
Jis suranda atliekamo laiko pa
sidarbuoti ir klubo labui. Yra 
galiau ir W. Bukins taipgi se
nas klubo narys ir geras rėmė
jas. Visuomet linksmas ir drau
giškas su visais. Per keletą me
tų buvo nuosavam biznyje. 
Kuomet iš tokių narių susideda 
komisija, tai galima tikėtis, kad 
šis piknikas bus prirengtas kuo 
tinkamiausiai.

Todėl, varde komiteto, visi 
esate prašomi atsilankyti, ir su 
joniškiečiais linksmai laiką pra
leisti. N. M.

Ne Šiandien, Bet 
Birželio 28

Trumpam vestuvių sąraše, 
kuris vakar tilpo “N.” (i-tame 
puslapyje, turėjo būti pasakyta, 
kad A. Grigoniutčs ir Charles 
Bimbos vestuvės vyksta šešta
dienį, birželio Ų3. Iš paragrafo 
apie tas vestuves buvo praleis-

SUSIRINKIMAI
ŽAGARIEČIŲ KLUBO .pusmeti

nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
birželio 22 d., Hollyvvood svet., 2417 
W. 43rd St., 1 vai. popiet. Malonė
kite atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui, taipgi 
išgirsite raportą iš praeito klubo 
pikniko. —J. Keturakis, rast.

ROSELANDO ŽEMAIČIŲ KULT. 
KLUBO pusmet. svarbus susirin
kimas įvyks birž. 26 d., 7:30 vai. 
vak., Darbininkų salėj, 10413 South 
Michigan avė., Roselande. Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes yrą 
svarbių reikalų apsvarstymui. Tai.p-' 
gi atsiveskite naujų narių.

—J. Viliunas, pirm. 
Anna Katkus, sekr.

CHICAGOS LIET. SUVALKIE
ČIŲ DR-JOS pusmet. susirinkimas 
įvyks pirmad., birželio 23 d., 7:30 
vai. vak., HollyvVood svet., 2417 W. 
43 St. Visi nariai bukite, peš pus
metinis sus-mas yra svarbus. Taip
gi ątsiveskit naujų narių. Kurie už 
silikę su mokestimis, malonėkite 
užsimokėti.

Ona Svirmickienė, rast.

Parengimai
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALI

KŲ BAŽNYČIA, šeštadienio vaka
re, birželio 21, įvyks šokių ir .pa
silinksminimo vakaras, Milda svet., 
2-me aukšte, 3140 S. Halsted st. Vi
siems bus smagu šokt prie geros 
orkestros. širdingai visus užprašo 
atsilankyti. Parapijos Komitetas.

Klebonas Maskoliūnas.

ta data, todėl gali susidaryti 
įspūdis, kad jos įvyksta šian
dien.

18 Mėnesių Už 
Karininko Imper- 
sonavimą

Kadangi uniformos dabar vėl 
labai populiarios, tai 61 metų 
Hcrbcrt’as R. S’miley sumanė 
būt laivyno karininku ir pa- 
siniaudoti visomis privilegijo
mis, kurios yra duodamos kaip 
kareiviams, taip jurininkams.

Jo “kariška” krajera greitai 
pasibaigė, Smiley vakar buvo 
nuteistas kalėti 18 mėnesių. 
Jam bent per tą laiką nereikės 
rūpintis guoliu, rubu ir mais
tu-. .. ,j. •. r‘ '

Žmona Liudija Prieš 
Vyrą-žmogžudi

Bervzynictė Nedra Evans va
kar kriminaliam teisėjui Julius 
H. Miner liudijo prieš savo 25 
metų vyrą William Evans, ku
ris yra teisiamas už žmogžu
dystę.

Kai žmona atsisako grįžti su 
juo gyventi, Evans nudarė 2 
metų sūnų ir mirtinai sužeidė 
žmonos motiną. Tai įvyko kovo 
22.

Naudokitės “Nau
jienų” Informaciją 
Biuru
Teikia Zuuas £pr Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, yra- 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei 
kia nemokamai.

AR JIESKAI 
DARBO?

'SKAITYK KASDIEN-

-----HR Wl SKIt-TĮS v. . . I

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Soult Halsted Street, CUICIGO, III

I CLASSIFIED AOVERTISEMENTS ]
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PERSONAL 
Asinenų Ieško

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI. mer
ginos nuo 25-kių iki 30 metų. Aš 
esu 30 metų našlys. Rašykite Box 
2500, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III.
^'MELP V
____ parbininkią fieiklą____

EXPERIENCED OPERATORS on 
Chenille and Draperies. Pąstovus 
darbas, gera mokestis.

UNIVERSAL DRAPERS CO. 
913 W. Roosevelt Road.

REIKALINGA VIRĖJA (cook) 
taverno lunchroom. Kreipkitės.

4756 So. Western Avė.
LĄFayette 2649.

į

EMBROIDERY NAIL HEAD, 
punchers, on dresses. Kreipkitės į 
SEGAL EMBROIDERY WORKS, 

230 S. Franklin St.

REIKALINGA MERGINA nąmų 
darbui, patyrusį, nereikia virti. Ei
ti namo arba būti vietoj. $10 sa
vaitei. Atsišaukit pirmadienį.

TRIangle 7620.

DIRBTINŲ GĖLIŲ darbininkės 
visiems departamentams. 

SCHACK’S
319 W. Van Buren St. 5-tas aukštas

HELP WANTED-MALE-FEMALF 
naybinjnkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

MATRACŲ DIRBĖJAI. Vienas 
didžiausių matracų išdirbėjų Det
roite turi vietos kiekviename pra
monės skyriuje— patyrusioms asme
nims. Pažymėkite amžių, patyri
mą, kokios algos tikitės, ar dabar 
dirbate ir vėliausią samdos- vietą. 
Wolveriųe Bedding Corp., 3755 
Beaubien, Detroit, Mich.

VYRAI IR MOTERYS. Matykit 
mus šiandien— geriausia apmokami 
darbai buteliuose, restoranuose, 
resoi tuose. MODERN HO.TEL, 879 
N. State.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PORTERIS į 
taverną, teisingas ir blaivus.

611 W- 59th St.

REIKALINGAS VIRĖJAS, paty
ręs, į restaurahtą. Geros valandos, 
gera mokestis. 6050 \V. North Avė.

REIKALINGAS, ŽMOGUS pagel
bėti taverne. Kad nebųtų girtuok
lis ir nerukytų-1^6502 So. Wentworth 
Avenue.

DIRBTINŲ GĖLIŲ darbininkai 
visiems departamentams.

SCHACK’S
319 W. Van Buren. 5-tas aukštas.

REIKAįLINGAS APYSENIS 
ŽMOGUS prie, namų, kad .padėtų 
smulkius darbus dirbti. Kambarys 
ir alga. Naujienos, Box 2494, 1739 
So. Halsted St.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
patyręs, pastovus padėti našlei prie 
biznio. 136 E. 107 St.

REIKALINGAS PORTERIS, dar
bas nesunkus, tiktai turi būti tik
rai blaivas. Gaus $15.00 ir valgį 
per savaitę ir dirbs tik porą va
landų iš ryto ir vakare. Atsišau
kite tuojaus pas: Mr. WIGODA, 
3464 .So. Halsted St.

REIKALINGAS GERAS barten- 
deris. Užmokestis geras. 1248 W. 
59th St.

II ■llll II——W. Į I ' III-*——, 

FOR RENT—IN GENERAL
Renddai—Bendrai_______

RENDUOJASI OFISAS su're- 
ception room. Ant antrų lubų. Nau
jame name, dėl daktaro, advokato 
ar kito ko. Rendos $30.00 į mėnesį. 
6924 So. Westėrn Avę. Šaukite 
HEMlock 7730.
,. . .i... i ......j n,.-n , ■-s

• • . ' •’ K

Pakeitė Mokesčius 
Iškaboms Prie 
Vieškelių

■ ■ i . 1 ' T' ■

Cook apskričio valdyba va
kar panaikino $10 Įnokestį,; ku
rį ikišiol ėmė už iškabas prie 
vieškelių, garsinjnčiąs kiauši
nius, daržoves ir kitus pana
šius. produktus pardąvimuį. Už 
iškabas 6 kv. pėdų dydžio da
bar nereikės nieko mokėti?

Už didesne^—-mokestis bus 
$3.00 iki $25.00, atsižvelgiant 
koks dydis ir ar iškabos iliu- 
miiiuofos.

PARTNERS wanted 
Partnerių Reikia

REIKALINGAS PUSININKAS į 
taverų biznį. Vienai moteriai per
daug sunku. 7301 S. Peoria.
EURNISMED ROOMS—TO REl^ 

Gyvenimui Kambariai
RENDON ŠVIESUS KAMBARYS 

moterei, vyrui ar ženotai porai. 
3242 So. Union Avė. antros lubos.

RENDON KAMBARYS vaikinui, 
merginai ar ženotai porai be vaikų. 
Naujai dekoruotas, .prie dviejų gat- 
vękarių linijų. 10155 So. State St.

, RENDON KAMBARYS pavieniui 
vyrui ar ženotąi porai, su garažu 
ar be garažo. Gali vartoti ir kitus 
kambarius. REPublic .3547, 6515 S. 
Taiman Avenue.

GRAŽUS FURNIŠIUOTAS kam
barys su amerikonišku ar lietuviš
ku valgiu, švariame bungalow. Dėl 
dviejų ar vienam. 6930 South 
Maplewood Avenue.

RENDUOJASI FORNIŠIUOTAS 
kambarys, su visais parankumais, 
dėl vyro ar vedusiai porai. 2-nd 
floor fronte. 3118 So. Lowe Avė.

IŠSIRENDUOJA 2 miegami kam
bariai. Dėl 2 vaikinų, 3 aukštas. 
3232 S. Emerald Avė. Victory 5530.

......  . . ' L10 KNIT (J KE-EiXT t RE FOR-S ALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
PARDAVIMUI PIGIAI Vacuum 

Cleaner, Hawaiian gitara, rakandai.
3118 So. Lowe Avė. 
2-ras ąukštas fronte.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDAI TAVERNA IR FIKČE- 
RIAI. Gera vieta bizniui.

6227 So. Ashland Avė.
HEMlock 0036.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARolDUODA BUCERNĖ ii gro- 
sernė su namu. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Biznis yra geras. Na
mas bizniavoj vietoj. Priežastis par- 
difevimo senatvė ir nesveikumas.

4104 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI NAMAS su taver
na, arba tiktai biznis. 8200 South 
Kęan, Willow Springs, III.

MĘAT MARKET and GROCERY 
pardavimui. Priežastį pardavimo 
patirsite vietoje. REPublic 9459.

Nuo 6 v. vak. iki 7 vak.

GROSERNĖ IR DELIKATESŲ 
krautuvė. Uždėta prieš daugelį 
metų. Pardudama dėl drafto prie
žasties su namu ir bizniu, arba tik 
su bizniu ant ilgo lyso.

R. KUCAUSKAS, 
1439 'So. 49th Avė., 

CICERO 2937.

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

VALYMO IR KRIAUČIAUS ša- 
pa. 3 gyvenamieji kambariai. Ren- 
da $30. Pantex Press. Seniai įsteig
tas biznis. 6014 So. Union Avė. 
Normai 2343.

GROSERIŲ KRAUTUVĖ .parda
vimui. Keturi kambariai užpakaly. 
Brighton Parke. Naujienos, Box 
2498, 1739 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS.
Parsiduoda bučernė su groserne. 

Visai pigiai. Elektros įrengimai. 
Rendos nereikės mokėti. Tik reikės 
prižiūrėti bildingą. kreipkitės

2242 W. 23rd PI.

GROSERNĖ PARDAVIMUI. Pil
na stako, gerai einąs biznis.

7126 So. Rockwell.

PARSIDUODA 9 KAMBARIŲ 
hotelis ir 5 kambarių katedžius, 
Fox Lake, III. Yra vanduo, vana 
ir elektriką. V{si parankamai. 
Taipgi 2 akrai žemės, 1 garažas, 
barnė. ir kiti budinkai. Prie pat 
vandens. Yra ir 7 laivukai. Atsi
šaukite 732 W. Cermak.

PARDAVIMUI PIGIAI SHOE 
Repair Shop. Biznis išdirbtas per 
20 metų. Renda pigi. 3956 S. Rock« 
well St.

PARDAVIMUI DELIKATESŲ 
krautuvė. Gerai einąs biznis. Graži 
aplinkuma, pigi renda su butu gy
venti. HEMlock 2864.

PAĘSIDUQDA BUČERNĖ, nėra 
kompeticijos, cash biznis, trumpos 
valandąSt, sekmadieniais uždaryta.

šaukite SĄQinaw 8112.
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PARSIDUODA KEPYKLA SU 
nauju mūriniu namu. Pilni įtaisy
mai ir mašinerijos. Wholesale ir 
retaft biznis. Gera proga gerąm 
lietuviui. Pardavimo priežastis 
—silpna sveikata. Rašykite, Box 
2494- 1739 So. Halsted St,

MEAT MARKET, 4858.% Ąddiąon 
Moderni, pilnai įrengta. Renda 
$Ę0. Vertė, $1,500. Parduos už $650. 
Išmokėjiipąi.

D. and M- FINĄNŲE CO.
9 W. Washingt6n, Franklin 1906.

RĘAL ESTATĘ FOR SALE 
Namai-ŽemS Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainoų: 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norint 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

6 KAMBARIŲ NAMAS pardavi
mui. Karšto vandens šiluma, as
bestas shingles, garažas. A-l stovy. 
Apleidžia miestą. Rimto pasiūly
mo neatmes. 2215 W. Marųuette Rd. 
Prospect 3415.

ŽIŪRĖKIT Į ŠĮ 5 kambarių ka- 
tedžių, 427 W. Garfield blvd., no
rėdami bargeno. Kieto medžio grin
dys, štymo šiluma, vieta yra A-l 
stovy. Tik $3750. Mažas įmokėji- 
mas. WĖNtworth 6762.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY
TURI ŠIUOS BARGENUS 

BRIDGEPORTE
32nd and Lituanica, 6 flatai, 4 

kamb. kiekviename, 3 vonios, lotas 
50x125. Kaina: $5,000.

3614 So. Lowc Avė., 2 flatų mū
ras, 6—6 kambariai, 1-me aukšte 
furnaso šiluma, 2 karam medžio 
garažas. Reikia $1200 cash, balansas 
$33.00 į mėnesį.

6 flatų modernus namas, 5 kam
bariai kiekviename, lotas 37%xl25. 
Kaina: $13,000.

4 flatų naujas namas, 2 po 5-kis, 
2 po 4-ris, štymo šiluma, elektri- 
kiniai refrigeratoriai ir pečiai, 3 
karam garažas. Kaina: $13,000.

MARQUETTE PARK
4 flatų, 5 kambariai kiekviename, 

Štymo šiluma, elektrikiniai refri
geratoriai, lotas, 50x125. Kaina: 
$15,000.

4 krautuvės^ 2 ofisai, 12 apart- 
mentų, štymo šiluma, elektrikiniai 
refrigeratoriai ir pečiai. Rendos 
$9,970 į metus. Reikia $17,000 cash. 
MorgičiUs $28,000 po 4%%.

2 flatų, 5—5 kambariai, karšto 
vandens šiluma, bungalow stogas. 
Kaina: $9,500.

2 flatų kampas, 6—6 kambariai, 
karšto. vandens šiluma, 3 karam 
muro garažas. Kaina: $9,000.

SOUTH SIDE
4 flatai, 6 kambariai kiekvienam, 

štymo šiluma, elektrikiniai refrige
ratoriai ir pečiai, lotas *50x125. 
Kaina: $12,000.

flatai, 4 kambariai kiekviename, 
štymo šiluma, elektrikiniai refrige
ratoriai ir pečiai, lotas 60x125. Kai
na: $11,500.

Kampinė krautuvė, 3 flatai ir 
bučernė. .Savininkas apleidžia 
miestą. Kaina: $2,500.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY

953 W. 31st St.
YARds 0311

S. SHIMKUS J. COSTELLO 
Vasaros mėnesių laiku sekmadie

niais tik pagal susitarimą.

PASKUTINIEJI DEPRESIJOS 
BĄRGENAI.

Marąuette Park—4 flatų po 4 
kambarius, octagon frontas. Elek- 
trikiftiai šaldytuvai ir pečiai. Mū
rinis garažas. Kaina $14,500.

2-flatis .po 5 kambarius, apšil
domas, stokeris, gražioj vietoj, ar
ti gatvekarių. Kaina $8,000.

SOUTH SIDE
Apylinkėj 85 St. keturių flatų 

mūrinis namas. Elektrikiniai Šaldy
tuvai, gasiniai pečiai. Garažas. 
Kampas plataus loto. $12,000.

6 flatų; 2 flatai po 5 kambarius, 
4 flatai po 4 kambarius. Mūrinis 
garažus. EJektrikimai šaldytuvai ir 
gasiniai pečiai. Kaina $16,500.

Turime ir daugiau mažesnių ir 
didesnių mūrinių ir medinių namų 
visose miesto dalyse. Teisingas pa
tarnavimas.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

200 West 63rd St. 
Prospect 6025.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ ka
tedžius, 2 karam garažas, lotas 
45x180, sodas, gėlės, vaisių medžiai. 
Nebrangiai. 2029 Kimball.

SAVININKAS PAAUKOS lotą 
42x133% pėdų prie Hamlin Avė., 
arti 107th St. Bargenas. Tik $450. 
Kreipkitės 3824 W. 107th St.

PIGIAI 2 FLATŲ MŪRAS. 4 
kambariai kiekviename. Užpakaly 
2 flatų medinis namas, 4 ir 3 kam
bariai. Geram stovy.

959 W. 18th Place.

PARDAVIMUI 2 MODERNUS .po 
3 kambarius mūriniai Colonial na
mai atdari apžiūrėjimui. 5110 So. 
Keating Avė. 1% bl. toly nuo nau
jos Studebaker įmonės. Lengvi iš
mokėjimai. šaukite Virginia 2788.

6 KAMBARIŲ MURO bungalow.
3 karam garažas. Karštas vanduo, 
gąso šiluma. Insuliuotas. Storm lan
gai. Linoleum, Blinds, 1 block De- 
von. Geriausiąm stovy. 6311 North 
Campbell Avė. Briargate 5556.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ, po 4 
kambarius kiekvienam, South Sidėj, 
$2600, $1400 cash. Parduoda 2 lo
tus arba mainais į biznio nąmą. 
Savininkas 4454 So. Western Avė., 
LĄFayette 0851.

REAL ESTATE FOR SALE 
Pardavimui

SAVININKAS PARDUODA gerą 
pelną nešančią nuosavybę nebran
gia kaina. 2213 W. 21st St.

BARGENAS, 2 APARTMENTŲ 
mūras, 5 kambariai kiekviename, 
štymo šiluma, stokeris. ARDmore 
2929, Graceland 5698.

6 KAMBARIŲ insuliuota muro 
bungalow. Uždarytas miegojimui 
porčius, aliejum apšildymas, 2 ka
ram garažas. $6500.

4624 Adams St.

PARSIDUODA NAMAS. Naujo
viškos mados. 2 flatai po 5 kam
barius, Rendos $120.

7150 So. Mozart St.

TEISINGI BARGENAI
Mūrinis, naujas, moderniškas 2 

flatų .po 4 kambarius. Nauja mūri
nė moderniška 6 kamb. rezidenci
ja.

6 flatų po 4 kambarius, muro na
mas.

2 flatai po 4 kamb. 10 metų senu
mo. Muro namas.

5 ir 6 kamb. bungalovvs mūriniai.
Biznio namai. Štaras ir 5 kamb. 

flatas.
Biznio namas, 3 flatai ir Štaras, 

mūrinis.
Visi šitie bargenai randasi Mar

ąuette Parke ir yra verti pirkti. 
Turime ir daugiau visokių barge- 
nų ir gerų lotų. Statom naujus na
mus kam reikalinga. Rašykite ar 
atsilankykite

JOSEPH VILIMAS CO.
2500 West 63rd St.

HEMlock 2323.

FARMS FOR SALE
Ūkiai, Pardavimui

200 FARMŲ PARDAVIMUI leng
vais išmokėjimais.

N. T. THURSTON, 
Forest City, Iowa.

WAUTOMA, WISCONSIN
200 mylių šiaurėj nuo Chicagos. 

30 dailių ežerų. 100 mylių upelių, 
kuriuose yra trout žuvis. Geras 
žuvavimas. Įdomaudami farmomis, 
ežerų frontu, farmomis Paežeriais 
ir paupiais, vasaros katedžiais par
davimui arba rendai, rašykite ir 
reikalaukite sąrašo tikrų bargenų.

H. J. EAGAN, REALTOR, 
Wautoma, Wis.

DAILUS PROVINCIJOJE namas 
ant 5 akrų. Viena mylia į pietus 
nuo Bloomington, III., ant U. S. 51. 
Geras investmentas, geras pelnas. 
Savininkė. Mrs. J. W. Bauer, R. 
R. 2, Bloomington, III.

PARDAVIMUI, arba MAINYSIU 
į prapertę Chicagoje. Farma 50 ak
rų geros žemės Wisconsine, prie 
upės, geros trobos. Savininkas va
žiuoja pirmadienį, June 23.

634 W. 35th St.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

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

A. LINKUS,
2552 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL.

RESORTS FOR SALE 
Kurortai Pardavę

RESORTAS REID’S prie ežero 
.pardavimui. Hotelis, katedžius ir 
pavilionas. Jeigu norite padvigu
binti savo pinigus, tai dabar tu
rite progą. $38000 CASH.

Rašykit:
MANAGER—REID’S RESORT 

Barron Lake, Niles, Mich. .

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS ANT NAMŲ:
Pirkimui, budavojimui, taisymui 

ir apmokėjimui senų skolų sutei
kiame greitai. Išlygos prieinamos, 
lengvais išmokėjimais.

Išmokėjome 4% dividendą taupy- 
tojams. Kiekvieno taupytojo pini
gai yra apdrausti iki $5,000 per Fe- 
deral Savings and Loan Insurance 
Corporation, Washington, D. C.

Dėl platesnių informacijų kreip- 
kitčs_

GEDIMINAS BUILDING AND 
DOAN ASSOCIATION, 
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. LĄFayette 8248

PROFESSIONAL SERVICE 
. Prof ^ionalis PatarnavijEnas

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

VVHOLESĄLE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bila kur. 
Pašaukite ar rašykit# dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS. SUNŪS, 
6343 So. Western Avė.,

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE"
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Priėmė Naują 
Susisiekimo 
Įstatymą
Sujungia Gatvekarių-Eleveiterių 

Bendroves.
4O-čia balsų prieš 6 m’eslo 

taryba priėmė ir padavė fede- 
raliam teisėjui Igoe patvirtinti 
naujų Chicagos susisiekimo į- 
statymų. Teisėjui patvirtinus, ji 

* taipgi turės priimti Chicagos 
eleveiterių ir gatvekarių bend
rovės dalininkai.

Įstatymas sujungia gatveka
rių ir eleveiterių bendroves i 
vienų įstaigų, paveda jai ope
ruoti baigiamų kasti Chicagos 
subway ir įsako visur įvest 
transferus iš gatvekarių ir ele- 
veilerių, ir atvirkščiai.

Naujoji bendrovė įgaliojama 
taipgi išpirkti Chicagos autobu
sų bendrovę.

Atidaro Didele 
Dirbtuvę Prie 
Bridgeporto
Gamins Pompas Karo Laivynui.

PARENGIMAI

BRIDGEPORT. — Chicagoje 
neseniai buvo suorganizuota 
nauja firma, “Midland Machine 
Corporation,” kuri nupirko di
delę dirbtuvę prie 35-tos ir 
Parnell.

Kai jų perremontuos ir įrengs 
mašinerijas, tai firma pradės 
gaminti įvairias pompas karo 
laivynui, taipgi reikjnenis amu 
nicijos dirbtuvėms.

Dirbtuvėj d.rbs keli šimtai 
darbininkų. Ji pradės veikti a- 
pie liepos 1.

Kaltina Avienos 
Kainų Kontro
liavimu

Nukenčia Ūkininkai, 
šeimininkės.

Federalė grand džiurė Chica
goje apkaltino Armour, Wilson 
and Svvifto kompanijas, jų vir
šininkus, ir kelias kitas firmas 
kontroliavimu kainų atviroje a- 
vių rinkoje, taipgi kontroliavi
mu kainų ir procesuotos avie
nos.

Dėl tos kontrolės, sako grand 
džiurė, nukenčia ūkininkai, ku
rie avis parduoda, taipgi avie
nos pirkėjos krautuvėse.

Laivynas Išsiuntė 
Kastą Augustą į 
San Francisco

Eis Aukštesnius Mokslus.

U. S. karo laivynas vakar iš
siuntė į San Francisco, Cal., 
aukštiems karo mokslams ka
rininkų Kastų Augustų, iš Ben- 
ton Harbor, Mich. Pereitų penk
tadienį jisai baigė su pasižymė
jimu (“with distinetion”) lai
vyno kursus Northwestern uni- 
vesritete, ir gavo ensign’o ran
gų.

Jisai yra giminaitis “Naujie 
nų” antrojo redaktoriaus ir ofi
so viršininkės pp. Kasto ir Ju
lijos Augustų.

Įsako Nugriauti 
Pavojingą Namą

Miestas ir ugniagesių depart- 
ments įsakė savininkams nu
griauti trijų aukštų mūrinį na
mų, ad. 1413 South Raėine ave- 
nue, kuriame kilo trys gaisrai 
paskutinių 20 dienų bėgyje. 
Name yra įrengta dėžių dirb
tuvė ir sandėlis, praklausą 
William J. Mcllvain firmai. 
Savininkai sutiko persikelti ki
tur ir dabartinį triobesį nu
griauti. <

ŠĮVAKAR
Joninių vakaras Jonistų sa

lėje, 814 W. 33rd Street. Pa
gerbs visus Jonus, jiems rengia 
šokių ir dainų programų, šo
kiai publikai. Pradžia 7:30 v. v.

RYTOJ
Dariaus-Girėno Posto 271 of 

the American Legion ekskursi
ja į Milwaukee laivu “City of 
Grand Rapids”. Išplaukia 9:3C 
vai. ryto iš Navy Pier prieplau
kos, Michigan ežeras, prie Chi- 
cago avenue. Bilietai $2 kelio 
nei į abi puses, užkandžiams, už 
taksi kebus Milvvaukėj, ir pro
gramų laive. Laive taipgi gali
ma bus šokti. Kur bilietus gau
ti — žiūrėkite kitoj vietoj.

Joniškiečių L. ir K. Kliubo 15 
metų sukaktuvių piknikas Spai- 
?io darže, priešais O’Hnery Par 
ką, Willow Springs, III. Joniš
kiečiai, žagariečiai, skaisgirie- 
žiai, gruzdiečiai ir pašvitiniečiai 
kviečiami dalyvauti.

Žemaičių Kultūros Kliubo pik
nikas Kubaičio darže, Justicę 
Park, III. (netoli L. Tautiškų 
Kapinių). Gražus programas ir 
dovanos. Muzika šokiams.

SLA 178 kuopos (Mount 
Greenwood) piknikas Ryan’s 
miške, prie 87th ir Western 
avenue. Dovanos, konkursai, ge
ras orkestras, (šis piknikas tu
rėjo įvykti pereitų sekmadienį, 
bet buvo atšauktas dėl blogo 
oro).

Jaunimo Kultūros Ratelio 
piknikas Liberty Grove darže, 
orie Willow Springs Road ir 
German Church Road. Dainuo
ja trys chorai, dalyvaus ratelio 
šokėjai, dovana “naujausiam 
grinoriui”, gera muzika šo
kiams.

Simano Daukanto Draugijos 
piknikas Willow-West darže, 
prie Willow Springs—German 
Church Road (netoli Liberty 
Grove daržo). Trokas išeina 10 
v. r. nuo Chicagos Lietuvių Au
ditorijos.

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiško Kliubo piknikas Lie
pos darže, Archer ir Kean avė. 
Programas, daug dovanų, žai
dimai, šokiai.

Švento Kryžiaus Parapijos 
(To\vn of Lake piknikas Vytau
to darže, 115th, tarp Pulaski ir 
Cicero. Metriko orkestras šo
kiams, programas.

Rytoj SLA 178 Kp. 
Kartoja Pikniką

' Pirmąjį Sulijo.
MOUNT GREENW00D. — 

ŠIA 178 kuopos piknikas turė
jo įvykti birželio 15 d., bet dėl 
blogo, šalto ir lietingo, oro, bu
vo atidėtas iki šio sekmadienio, 
birželio 22 d.

Kaip ir anasai, taip ir šis 
piknikas įvyksta Ryan’s m ške, 
prie 87th ir Western avenue. 
Daržas labai patokioj vietoj 
nes jį galima pasiekti gatveka- 
riais ir automobiliais.

Bus dovanų svečiams, taipgi 
apsukriausias narys gaus pre
mijų, ir bus galima smagiai pa
šokti ir pabaliavoti.

Kviečiam visus geros valios 
lietuvius atsilankyti. B. W.

Bučerių Unijos 
Agentas Devero 
Vėl Pakliuvo
Grąsinęs “Nušauti” Kelis C.I.O. 

Organizatorius.
AFL Bučerių (Amalgamated 

Meat Cutters) unijos biznio 
agentas Tom Devero vakar vėl 
buvo už grotų. Šį kartų j sa. 
kaltinamas grųsinimu “nušau
ti” kelis CIO organizatorius, 
kurie dalino agitacijos lapelius 
darbininkams prie Brunette 
Packing Company dirbtuvės, 
944 West 38lh placc.

Laukia Teismo.
Devero neseniai buvo paleis

tas po kaucija po p rmemio a- 
rešto ir laukia teismo už pešo- 
vimų jauno bridgeportiėčio Ju
liaus Sereikos.

Pašalintas Iš Unijos.
AFL unija vakar pranešė po

licijai, kad Devero buvo praša
lintas iš tarnybos apie dvi sa
vaitės laiko atgal, ir kad dabar 
nebeturi nieko bendro su nei su 
unija, nei su agentavimu jos 
reikaluose.

Devero vakar buvo suimtas 
netoli AFL. unijos ,raštinės, adr. 
4187 South Halsted street.

Varantų jį areštuoti išpirko 
Frank McCarthy, CIO direkto
rius, kuris buvo su organizato
riais, kuriems Devero darė grų- 
sinimų.

200 Naujų 
Piliečių

Pilietybės priesaikas vakar ir 
užvakar priėmė 200 Chicagos 
ateivių. Jų tarpe buvo keli lie
tuviai.

Juos prisaikdino, ir trumpa 
kalbų apie U. S. pilietybės reik
šmę pasakė teisėjas M. Igoe.

J--- —7-------

Nužudė Savo
Brolį

Laike šeimyninio ginčo gir
tas 22 metų chicagietis, Antho- 
ny Colin, nušovė savo 17 metų 
brolį, Samuel Colin’ų, ad. 5901 
S. Normai avenue. Anthony Co
lin vėliau buvo suimtas adresu 
6201 Princeton avenue, kur jis 
gyveno, atskirai nuo šeimynos.

Rado Negyvą 
T. of L. Politikierių

T0WN OF LAKE. — leloje, 
netoli 45-tos ir Paulina street 
vakar buvo atrastas mirtinai 
sužeistas Jacob Augustyniak, 
sanitario distrikto tarnautojas 
ir demokratų precinct kapito
nas 14-to wardo 2-trame pre- 
cinkte. Jisai buvo 47 metų am
žiaus ir gyveno adr. 4513 South 
Paulina street.

Spėjama, kad jisai buvo už
puolikų sumuštas ar automo
bilio suvažinėtas. Mirė neatga
vęs sąmonės.

Gubernatoriau.^ Duktė Ištekės

I | ' I f. J rvi V. • ' »r» M

Molly O’Daniel, 19 metų amžiaus, Texas guberna
toriaus duktė, ir Jack D. Wrather, Jr., jaunas aliejaus
refinerijų pirklys, kurie paskelbė savo . susižiedavimų.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Prie 111-tos ir Cicero dviem 
automobiliam susikalus žuvo 
41 metų janitorius Louis Ran- 
ger, 5457 S. Lake Park avenue.

Prie 183rd ir Governor’s 
Highway pravažiavęs trafiko 
šviesų su troku susikūlė ir žu
vo 58 metų Paul W. Keotitz, iš 
Circle, Montana.

Goldblatt Firma 
Laimėjo Svarbią 
Algų Bylą

Jos Biznis “Lokali s”

Goldblatt departamentinių 
krautuvių firma laimėjo svar
bių bylų federaliniame teisme, 
kuri palietė algas mokamas 
l,000-čiui; darbininkų firmos 
sandėliuose Chiiagoje.

U. S. darbo departamentas 
užvedė bylų, tvirtindamas, kad 
firma nusižengia algų-valandų 
įstatymui ir darbininkams ne
moka nustatytų minimum al
gų-

1,030 Suaugusių
Baigė Mokslą

Jauniausia mokinė yra 16 
metų amžiaus, vyriausias — 87- 
ių. Viso jų buvo apie 1,000.

Tai buvo abiturientai—mok
slą baigę mokiniai Chicagos 
mokyklų suaugusiems-a t e i- 
viams, kurie nemoka angliškai, 
piliečiams, kurie dienomis dir
ba bet nori daugiau mokslo, ir 
naudojasi nemokamais kur
sais įvairiose vakarinėse mo
kyklose-

Užbaigtuvės Fięld Muziejuj.
Užvakar vakdre įvyko jų 

mokslo užbaigtuvės Chicagos 
Field muziejuje. 1

Jų tarpe buvo apie 75 lietu
viai, daugiausiai jauni žmo
nes, paskutinių kelių metų 
bėgyje giminių . atitraukti iš 
Lietuvos.

Serbų “Laisves 
Diena”-“Vidov Dan”

Pilsen Parko salėje, 3049 W.
26th Street, šįvakar įvyksta 
Chicagos serbų rengiama “lais
vės diena” — paminėjimas tau
tinės šventės “Vidov Dan”.

Dalyvaus Jugoslavijos konsu
las Chicagoje, Vojislav Mirko - 
vich, John J. Palandech, kiti 
jugoslavų veikėjai ir dvasiškiai.

! Rožės Jau
Žydi—

Rytoj turėdami liuosų va
landėlę, prieš vykstant į pik
nikus ar juos jau apsukę, ap
lankykite Garfield, Jackson ar 
Washington, ar net Humboldt 
parkus.

Ten jau sužydo įvairios ro
žės. Jų yra apie 35,000 krūmų, 
įvairių spalvų, įvairiausių ru- 

‘ šių.

Neprivalo Mokėti Minimum 
Algų

Teisėjas Sullivan nusprendė, 
kad tas įstatymas nepritaiko
mas Goldblatt firmai, nes jos 
biznis yra “lokalis” o ne “tarp- 
valstijinis”. Į valandų-algų į- 
statymo jurisdikrijų įeina tik 
firmos, kurios daro larpvalsti- 
jinį biznį, pavyzdžiui, pagami
na produktus Illinois valstijo
je, ir perduoda juos Indiano
je.

Armijos Traukinys 
Užmušė Du 
Jaunuolius
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Pennsylvania gelžkelio trau
kinys, vežantis kareivius, Kast 
Chicagoje sudaužė automobilį, 
kuriame važiavo du jaunuoliai. 
Abu užmušė: Cannan J. Col- 
angelo, 2439 West Fillmore, ir 
Frank Romano, 3616 Lexing- 
ton st.

Abu 20 metų amžiaus, ir abu 
chicagiečiai.
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LafayetteŠtai laivas, kuriuomi eks-iį Milwaukee’s erdvių svetainę,1 So. Western Avė., 
kursantai plauks į Mihvaukee, kur komisija visus maloniai 8484;

• priims ir pavaišins užkand- 
Laivas žiais ir įvairiais gėrimais vel- 

išplauks iŠ Navy Pier. Kelionė tui. “Free for all” 
bus labai linksma, nes yra pri
rengtas geras orkestras, busįvų ir atgal į Chicagų 
Dariaus-Girėno Drum ir !
le/-Corps, kuris susideda iš 50 bent vienos dienos linksmas

Wisconsin, rytoj, t, y, birželio!
22 d., 9:30 vai. ryto.

1150 
8322;

W.Anthony Kasper, 
54th St., Boulevard

B. R. Pietkiewicz, 2608 
47th;

i vcį ii aigui a John Mason, 3211 Lituani-
Bug-Įkam aplinkybės leidžia turėti ca Avė., Yards 6547;

i Ben Mason, 4047 S. Talman
jaunuolių, bus puikus ir įvai-■ atostogas, užsisakykit tikietus Avė.;
mm .m 1 .-.m O o o 1X ' 1 OVllzcf/S 1 n l.rr. £ J ' IAm

Papietavę vėl grįšime į lai- 
Taigi,

rus “floor show”, sudarytas iš|iš anksto, nes prie laivo jie 
15 gabiausių artisčių. Bet ir nebus parduodami, 
tai dar ne viskas.

Visų linksmybių centras bus
Mihvaukee mieste. Iš laivo iš- < Pas komisijos pirmininkų, 
lipus, su jaunuolių kapelija ir|Wm. J. Kareivų, 4644 South 
visa ekskursija, šimtai taksi- Paulina St., Yards 5350; 
kebų veš ekukrsantus į įdo- “Naujienose”.
mesnes miesto dalis. Nuveš ir Dariaus-Girėno svet

Kur bilietai parsiduoda.

Dr. V. Nares, 7054 S. 
ern Avė., Hemlock 8151;

P. Dambrauskas, 858 
33rd Street;

St. Dambar, 2857 S.
r aid

W.

West-

West

Eme-

4416 liną

Avė.;
Nover, 4148 Archer Avė.
J. Ezerski, 4600 So. Pau- 
St.;

VAKAR CHICAGOJE
•

• Apskričio teisėjas Klar~
koįvski vakar patvirtino sutar
tį, pagal kurią ..garsioji Rush 
medicinos mokykla nutraukia 
santykius su Chicagos universi
tetu ir prisijungia prie Illinois 
valstijos universiteto................

• Federalis teisėjas Camp
bell nubaudė metams ir dienai 
kalėjime 30 metų chicagietį 
Edvvard Finkenstein už nusi
žengimų drafto įstatymams. Jis 
neraportavo, kai buvo pašauk
tas klasifikacijai. Jis pirmas 
chicagietis, nubaustas už tai.

Colony Club kabareto 
(Northsidėje) savininkai užsi
mokėjo $976.50 pabaudos mie
sto teismui už nusižengimų gė
rimų įstatymams ir operaviinų 
pinigų lošimo mašinų.

• Gaisras padarė apie $2,000 
nuostolių Chicago Curled Hair 
Company dirbtuvėje, 2301 So. 
Paulina street. 150 darbininkų 
nuspėjo laiku pabėgti, todėl nie
kas nenukentėjo.

® Nuo 10-to aukšto Mer- 
chandise Mart rūmų nušoko ar
ba nukrito ir užsimušė 55 me
tų Elmer Kreis, iš Wheaton, III. 
Jis buvo viršininkas lietsargių 
bendrovės.

• Lawrence H. Jacobson už
ėmė vietą laikino WPA viršinin
ko Illinois valstijoje. Howard 
Drew, buvęs viršininkas, mirė 
širdies liga pereitą trečiadienį.

O Philip L. Sullivan vakar 
šventė 2’J-tas sukaktuves teisė
jo vietoje. Dabar jis yra fede
ralis teisėjas. 1921 metais buvo 
išrinktas į Circuit teismų.

q Armija atmetė garsų White 
Sox baseballininką John Rig- 
ney, kuris vakar raportavo ka
rinei prievolei. Armijos dakta
rai surado, kad jo dešinės au
sies būgnelis pradurtas. Rigne.V 
bandė ištrukti nuo drafto, ir dėl 
to buvo kilę gana daug protes
tų.

<9 Nukritęs nuo trijų aukštų 
namo stogo, kurį taisė, užsimu
šė 82 metų senelis, Frank Car- 
ter, 2335 Kimball avenue.

• Western ir Ashland šįmet 
pavojingiausios gatvės Chica
goje. Abiejose automobiliai per 
pirmus penkis mėnesius užmu
šė po 16 žmonių.
O U.S.O. (United Service Or- 
ganizations) skelbia, kad Chica
goje surinko $101,678 liuoslai- 
kio klubams statyti prie karo 
st°vyklų, kad naujokai turėtų 
kur atliekamas nuo karo tarny
bos valandas praleisti. Chicagos 
kvota yra apie $680,000.

Statys Kariškas 
“Poilsio” Stovyklas 
Chicagoje

Brig. generolas James A. 
Ulio Washingtone paskelbė, 
kad armija su CCC pagalba 
Chicagoj ir apylinkėse pastatys 
keturias stovyklas, kur nak
vynei ir liuoslaikį praleisti ga
lės apsistoti kareiviai paleisti 
iš karo stovyklų savaitgaliui.

Ten galės nemokamai per
nakvoti ir maistų nusipirkti la
bai nupiginta kaina.

S. Mažeika, 3319 Lituanica 
Avė.;

L J. Zolp, 1646 W. 46th St.;
T- Mazenis, 3857 S. Kedzie 

Avenue;
Peoples Furniture, 4183 Ar

cher Avė.; »
Progress Furniture, 3222 So. 

Halsted St.;
M. Narvid, 2424 W. 69th St.
John Pakel, 6816 S. West- 

ern Avė.;
P. šaltimieras, 6912 S. West- 

ern Avė.;
Margutis, 6755 S. Western 

Avė., ir visose laikraščių sto
tyse, taipgi pas posto narius.

Dariaus-Girėno Postas 271.
(Sp.)

('Panašios stovyklos bus į- 
rengtos prie Detroito ir kelio
se kitose vietose.)

Jeigu Norite
Žinoti—

Kam svarbu, bukite pain
formuoti, kad kūdikiai gimę 
vasarų paprastai yra, sunkesni 
už kūdikius gimusius žiemų, 
sakysim, sausio ar vasario mė
nesį. Šitas informacijas skelbia 
vienas daktarų žurnalas.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”
r




