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Ui REIKAL JA KARO BAZIŲ SIAMEog

NORI KONTROLIUOTI VISĄ KAUČUKO, 
CINO IR RYŽIU GAMYBĄ

Amerika tariasi su britų valdžios atstovais
LONDONAS, Anglija, rugp. 

1 d. — Japonų vyriausybe šian
dien pareikalavo iš Siamo (Thai 
valstybės) karo bazių visoje te
ritorijoje. Tuo pačiu metu ja
ponai pareikalavo perduoti jų 
kontrolėn visą kaučuko, cino ir 
ryžių gamybą.

Už šias koncesijas japonai pa
sižadėjo atiduoti Siainui visą 
Laos provinciją ir seną Angkor 
miestą, kurie dabartiniu metu 
priklauso prancūzų Indokinijai. 
Laos provinciją dabar kontro
liuoja japonų karo jėgos, nors 
oficialiai ji skaitosi prancūzų 
kolonija.

Siamo vyriausybė dar kartą 
oficialiai pareiškė, kad ji gin
sianti savo krašto nepriklauso
mybę ir neleisianti svetimiems 
kištis į suverenines valstybės 
teises. Valdžia žino, kad įleidus 
japonus į karo pazes, jie pra
dės kištis ir į kitus krašto rei
kalus.

Britų ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybės susirūpi
nusios naujai susidariusia pa
dėtimi. Britai žino^ kad japo
nai, gavę bazes Siame, galės la
bai smarkiai pakenkti Singapū
ro apsaugai.

Jeigu japonai visiškai įsiga

lėtų Siame, tai jie galėtų labai 
lengvai atkirsti Malajų salyne 
susisiekimą su Kinija, galėtu 
pakenkti Burma provincijai ii 
suduoti labai smarkų smūgį bri
tų pozicijoms tolimuose rytuo
se.

Britų aviacijos ministerija 
šiandien paskelbė, kad Anglija 
žymiai sustiprino savo aerodro
mus Burmoje. Britų lakūnai ga
lės ne tiktai gintis nuo priešo, 
bet ir pulti.

Britų užsienio ministerija ir 
Amerikos užsienio departamen
tas senai numatė galimas kom
plikacijas Siamo atžvilgiu ir tu 
ri numatę bendrą veikimo pla
ną. Tikimasi, jog šiomis dieno
mis jis paaiškės.

TOKIO, Japonija, rugp. 1 d. 
— Japonų vyriausybė mano, 
kad netolimoje ateityje japo
nams pavyks susitarti su Sia
mo valdžios atstovais. Japonus 
džiugina žinia, kad Siamo val
džia sutiko duoti japonams di
delius kreditus ryžiams užpirk
ti.

Siamo valdžia oficialiai pri
pažino Mandžuko val&ty.bę> .to
dėl japonai mano, kad pavyks 
susitarti ir kitais reikalais.

Lease-Lend Administ-atoriUs Maskvoje.

NAUJIENŲ-ACME TnlephoK’
Harry L. Hopkins, lend-lease admi listratorius, išlipęs iš lėktuvo Maskvos 

aerodrome. Jis nuvyko ten pasitarti su Stalinu apie paramos teikimą kare prieš 
nacius. Iš kairės dešinėn: Solomon A. Lozovsky, rusų užsienio reikalų vice-ko- 
misaras; Brig. Gen. Joseph T. McNarney, kuris lydi Hopkinsą; Maj. Ivan D. 
Yeaton, J. V. karo atašė Maskvoje; Hopkins, ir Lawrence A. Steinhardt, J. V. 
ambasadorius. Paveikslas atsiųstas iš Maskvos per radiją.

RUSAI GERAI KOVOJA PRIEŠ NACIUS, 
TVIRTINA ROOSEVELTAS

1 — -g’ „...U

Vakar Hopkins lankėsi britų 
ambasadoj ir vakarieniavo ‘ su 
Stafford Cripps,

MEKSIKA ATMETĖ NACIU NOTĄ
Pataria nesikišti į 
Meksikos politiką
MEKSIKA, sostinė, rugp. 1 

d. — Meksikos užsienio reika
lų ministeris šiandien atmetė 
vokiečių notą ir patarė nesikiš
ti į Meksikos politikos reika
lus.

Vokiečių ambasadorius už
tikrino, jog buvo persiunčiamas 
diplomatinis susirašinėjimas, tuo 
tarpu buvo siunčiama nacių re
voliucine propaganda.

Be to, vokiečiai rengėsi pa
statyti stiprią siunčiamą radijo 
stotį, nors tokiam dalykui ne
turi teisės.

Nacių ministeris Collenburg 
zoikalavo, kad Meksikos valdžia 
protestuotų prieš Amerikos su
darytą juodųjų pirklių sąrašą.

Meksikos ministeris paskelbė 
spaudai nacių notą ir pareiškė, 
kad Meksika neleisianti sveti
miems diplomatams davinėti 
patarimus.

Welles pasmerkė 
nacių elgesį

WASHINGTON, D. C., rugp. 
1 d. — Sumner Welles šian
dien labai griežtai pasmerkė 
nacių ministerio Meksikoje el
gesį.

Welles tai pavadino begėdiš
ku ir nachallšku kišimusi į sve
timos valstybės reikalus. Vokie
čiai neturi teisės davinėti Mek
sikos valdžiai patarimų, kaip ji 
privalo elgtis užsienio politiko
je.

Welles patenkintas, kad loty
nų Amerikos valstybes jau ne
beklauso nacių.

Argentina reikalau
ja pasiaiškinti

BUENOS AIRES, Argentina, 
rugp. 1 d. — Argentinos vy
riausybė ne tiktai atmetė na
cių protestą, bet pareikalavo 
pasiaiškinti dėl rastų propagan
dos siuntinių.

Čilė išvyjo nacių 1 
konsulą.

SANTIAGO, Čilė, rugp. 1 d.
— Čilės vyriausybė įsakė iš 
Bolivijos atvažiavusiam nacių 
ministeriui Wendler galimai 
greičiau apleisti kraštą.

Wendler tvirtina, kad jis iš
važiuosiąs pirmu išplaukiančiu 
japonų laivu.

Čilės vyriausybe įsakė aplei
sti teritoriją nacių konsului, ku
ris blogiems tikslams naudojo 
konsulo teises. Valdžia patyrė, 
kad vokiečių konsulas išdavinė
jo klastuotus pasus.

Norvegijos ūkinin
kai prieš nacius

LONDONAS, Anglija, rugp. 
1 d. — Didelė Norvegijos ūki
ninkų dalis kasdien vis griež
čiau pareiškia savo nepasiten
kinimą vokiečiais okupantais.

Bergeno apylinkėse santykiai 
tiek įtempti, kad naciai pasiun
tė aukštus valdininkus nepasi
tenkinimams ištirti.

Naciai steigia labai didelius 
aviacijos laukus ir iš ūkininkų 
atima gerai išdirbtą žemę. Na
ciai nori išvengti Norvegijos 
ūkininkų sukilimo.

Vokiečiai nelaukė 
pasipriešinimo

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
1 d. — Spaudos atstovams pre
zidentas Rooseveltas šiandien 
pareiškė, kad rusai labai gerai 
priešinasi “ašies” jėgoms. To 
kio stipraus pasipriešinimo nep
laukė nė vienas nacių genero
las.

Prieš diktatorius nukreiptai1 
įstatymas neliečia Rusijos, sa
ko prezidentas, Amerika ru
sams negalės duoti ginklų, kaip 
duoda britams.

Bet čia pat Rooseveltas pri
dėjo, kad rusai turi pinigų ir 
gali mokėti.

Rusai puola prie 
Smolensko

MASKVA, Rusija, rugp. 1 d.
— Sovietų karo jėgos smarkiai 
puolė keliose vietose prie Smo 
lensko ir privertė nacius ‘ pasi
traukti, skelbia sovietų prane
šimas.

Jau 17-ta diena kai tęsiasi 
Smolensko mušis, bet vokiečiai 
nepajėgia prasiveržti pirmyn.

Motorizuotos vokiečių divizi
jos, kurios pirmomis dienomis 
prasiveržė pirmyn, nesugebėjo 
grįžti į savo bazes ir rusų bu
vo 'visai sunaikintos.

Hopkins tariasi su 
Stalinu

MASKVA, Rusija, rugp. 1 d.
— Harry. Hopkins antrą kar
tą matėsi su Stalinu ir kalbė
josi trijų valandų laikotarpy. 
Šiame pasikalbėjime nedalyva
vo zMolotovas, bet tiktai ver
tėjai.

Stalinas fteikeiHopkinsui spe
cialų pranešimą^ » kurį prašė 
įteikti Rooseveltui. Hopkins. ste
bėjo nacių aviacijos bombarda
vimus.

• s

35,000 raudonarmie
čių nelaisvėj

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
1 d. — Smolensko srityje vo
kiečiai vakar paėmė nelaisvėn 
35,000 raudonosios armijos ka
rių, skelbia vokiečiai.

Tuo pačiu melu atėmė iš so
vietų 245 artilerijos pabūklus. 
Smolensko koyose žuvo dešim
tys tūkstančiai raudonosios ar
mijos kareivių.

Rusai dėjo pastangas išva
duoti apsuptas raudonos armi
jos divizijas, bet 'visos jų pa
stangos nuėjo niekais.

—; Vakar 1,000 Amerikos ka
ro lėktuvų dalyvavo maniev- 
ruošė, kur derinamas tankų ir 
pėstininkų veikimas.

ORAS
Giedras.
Saulė teka — 5:43; leidžiasi 

— 8:09.

KELMĖ SUNAIKINTA, KAUNAS SU VIL
NIUM MAŽAI NUKENTĖJO

Raudonoji armija traukėsi iš Lietuvos 
paskubomis

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 1 d. — Užsienio laikraštinin
kai, kurie lankėsi Lietuvoje, tvirtina, kad vokiečių-sovietų karo 
metu Kelmės miestelis tapo visiškai išgriautas. Kybartai buvo 
"labai smarkiai bombarduoti, apšaudyti artilerija ir išdeginti. 
Labai nukentėjo Mariampolė, Vilkaviškis ir Virbalis.

Raudonoji armija Lietuvoje labai mažai kovėsi. Nebandė 
stipriau pastoti vokiečiams kelio, bet skubinosi bėgti. Kryžke
lėse ir keliose strateginėse vietose buvo smarkesnių susirėmimų, 
bet karo pėdsakai palikti nedideli.

Kaune ir Vilniuje paliktos didesnės žymės, bet čia buvo ko
vojama ne su vokiečių kariuomene, o su sukilusiais lietuviais. 
Daugelis Kauno namų apraižyta kulkom, langai vietomis visai 
išdaužyti, bet bombardavimo žymių nėra. Panašias žaizdas ga- 
vo ir Vilniaus miestas.

Japonai nori greit 
išplaukti

SAN ERANtlSCO, Cal„ rugp,' 
1 d. Japonų laivas Tątuta 
Maru ' buvo besiruošiąs išplauk
ti, bet paskutiniu metu jam bu
vo sulaikytas leidimas.

New Yorko šilko bendroves 
reikalauja, kad šilkas butų iš
keltas iš laivo, nes bendrovės 
jau sumokėjo japonams už at
vežtą šilką.

Šilko vertė siekia pustrečio 
milijono dolerių. Teisingumo 
departamentas sutrukdė laivo 
išplaukimą.

Naciai vaikus veža 
Slovakijon

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
1 d. — Vokiečių vyriausybė iš
vežė kelis tūkstančius vokiečių 
vaikų į Slovakijos teritoriją.

Vokiečiai nenori, kad vai
kams tektų pergyventi britų 

bombardavimo pavojų. Pirmon 
eilėn atitraukti vaikai iš visų 
pajūrio miestų, kuriuos britai 
lengviau gali pasiekti.

Vežami vaikai ir iš tų karo 
pramonės centrų, kur britų lėk
tuvai gali atskristi.

—<• Ambasadorius Leahy ilgai 
kalbėjosi su maršalu Petainu.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Prezidentas Rooseveltas uždraudė išvežti benziną į už

sienį, išskyrus vakarų žemyną ir britų imperiją. Japonai ne
gaus benzino Amerikoje.

— Japonų laivas Tątuta Maru iškrauna šilką.
— Suomiai nutraukė diplomatinius santykius su anglais, 

nes pastarieji užvakar bombardavo Petsamo uostą.
— Britai skelbia, kad labai didelis transportas perplaukė 

Atlantiką be jokių nuostolių. Vokiečiai transportui visai ne-
sukliudė.

— Prancūzų užsienio reikalų ministerijoj atstatyti trys auk
šti valdininkai. Paryžiaus spauda reikalauja pavaryti daugiau
valdininkų.

-J Vokiečių jurininkai smarkiai kovėsi su norvegų civiliais, 
kurie kareivius apmėtė akmenimis. ‘

— Argentinos valdžia areštavo 30 nacių agentų. Nacių cen
truose rado didelius kiekius provokacinės nacių literatūros.

— Rusų-vokiečių karaš labai nepopularus Vokietijoj, nes
žūva labai didelis vokiečių skaičius. Valdžia negali paslėpti žu
vusiųjų skaičiaus.

Siūlo pustrečių me
tų tarnybą

WASHINGTON, D. C., rugp. 
1 d. — Senatorius liuli šian
dien pareiškė, jog pasiektas 
kompromisas karo tarnybos rei
kalu ir nutarta pratęsti tarny-
bą iki pustrečių metų.

Senate šiuo reikalu senai ei
na diskusijos, bet galutino su
sitarimo neprieita. Kongresas 
taip pat dar netarė galutino Žo
džio. n .. 

Kongreso grupių lyderiai ak
tyviai diskusuoja visa reika- 
lą.-<

Kariuomenė turės 
naują šautuvą

VVASHINGTON, I). C., rugp.
1 d. — Sekretorius Stimson 
šiandien pareiškė, kad Ameri
kos kariuomenėje įvedamas nau
jas šautuvas.

Stimson tvirtina, jog tai yra 
vienas svarbiausių nutarimų 
nes jis žymiai padidins Ame
rikos kareivio naikinamą ir ap 
saugos galią.

Naujai įvedamas šautuvas 
svers tiktai penkis svarus (se
nas svėrė devynis) ir galės iš
mesti didesnį kulkų skaičių.

Sugrįžo Amerikos 
konsulai

NEW YORK, N. Y., rugp. 1 
d. — Amerikos kariuomenes 
laivas West Point šiandien 
įplaukė į New Yorko uostą ii 
atvežė 388 keleivius.

Daugiausia tai yra Jungti 
nių Valstybių konsulai ir j v 
šeimynos, kurios gyveno Vokie
tijoj arba Italijoj. Keleivių tar
pe buvo Švedijos sosto įpėdi
nis.

Konsulai pasakoja apie britų 
aviacijos daromus nuostolius 
visuose Vokietijos pakraščių 
uostuose.

— Prezidento patarėjas Ave- 
rell Harriman vakar sugrįžo iš 
Londono ir tuojau nuvyko pa
sikalbėti su prezidentu Roose- 
veltu.

— Anglijos unijos nutarė 
nebendradarbiauti su komunis
tais, nes šio karo metu komu
nistai du kartus keitė savo nu
sistatymą, o tai yra nerimtu
mo pažymys.

— Petaino valdžia išleido 
naujus įstatymus, kurie dar 
daugiau suvaržė žydų ekonomi
nę veiklą.

Numetė sovietų pri
mestas vėliavas

BERNAS, Šveicarija, rugp. I 
d. — Išaiškinta, kad pirmomis 
sukilimo valandomis visuose di
desniuose miesteliuose patys 
gyventojai nutraukė sovietų
okupantų primestas vėliavas ir 
iškabino lietuviškąją.

Sukilėlių burius sudarė 17-20 
metų jaunimas. Sukilėliai netu
rėjo jokios uniformos, nei spe
cialių drabužių,. ............. -

Sukilėliai nešiojo ant kairio
sios rankos kaspiną. Kaspinai 
buvo įvairių spalvų.

Sukilėliai neturėjo 
ryšių

BERNAS, Šveicarija, rugp. 1 
d. — Vokiečių-sovietų karo pra
džioje sukilta visuose Lietuvos 
miesteliuose, bet ne visi suki
lėliai turėjo galimybes palaiky
ti ryšius.

Kauno sukilėliai susižinojo su 
vilniečiais, bet Vilkaviškio suki
lėliai nežinojo kas darosi Kau
pe ir Vilniuje.

Ryšiai tiktai vėliau tapo už
megzti. Visi sukilėliai gyveno 
kelias neramias valandas, kol 
išaiškino kas darosi Lietuvoje.

Kaimiečiai padėjo 
vyti bolševikus

BERNAS, Šveicarija, rugp. 1 
d. — Didelė Lietuvos kaimiečių 
dauguma sukilime aktyviai ne
dalyvavo, bet kiekviena proga 
padėjo sukilėliams.

( Kaimiečiai nurodinėjo kur ir 
• kokiais keliais bolševikai nuėjo, 
kokiose vietose jie pasislėpė.

Kaimiečiai buvo labai nepa 
tenkinti bolševikais, nes jie vis
ką plėšė ir bereikalingai kan
kino ūkininkus areštais ir didė
lėmis pabaudomis.

Per
Rugpjūčio

MĖNESĮ

NAUJIENŲ RAŠTINĖ BUS
atidaryta

KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO
IKI 8 VAL. VAKARO.

Šeštadieniais
TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.

“NAUJIENŲ” APM
■ _________________________________________________________ )



JUOZAS BALTUŠIS

NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, rugp. 2 d., 1941

(Tęsinys)
* * *

Užstojo šiltos malonios die
nos. Saulė rytą kai pakyla, tai 
ir eina spinduliuodama ir žėrė
dama, lyg gaju tos karalienė. 
Užslinks paklydęs debesiūkštis, 
nusipurki drungnu gaivinančiu 
lietumi, žiūrėk ir vėl sklaistosi 
ūkai, skirstosi debesų gaurai, ir 
dar skaistesnė, dar didingesnė 
išeina saulė, ir milijonuose ra
sos karoliukų dega jos spindu-

šarkos, burkuoja laukinis ba
landis, o gegutė skrenda nuo 
stuobrio prie stuobrio ir karto-

—Ku-ku, ku-ku ...
Maudausi, gaudau žuvį, kal

tinuos! saulėje, o vakare bėgu

laukiu Rivos. Pasiilgstu per die
ną jos akių, jos draugiškos šyp
senos.

Jaučiu, kaip palaipsniui atgy
ja suvargęs kūnas. Kiekvienas 
sąnarėlis darosi žvalus, energin
gas. Kraujas ramiai teka gyslo
se. Ritmingai muša širdis.

šeštadienis.
—Popiet nebeišeik, — sako 

šeimininkas. — Klausysim kon-

Jįs jau seniai pataisė batus.

Naujų niel$§ ųę^eątųę^a. Sėdi 
vėl ant lovos. Kasosi užantį.

—Nemokamo,—priduria, vy
lingai mirkteldamas akimis.

—Ak, tu, bėgėjdi! — šaukia 
šeimininkė. — Mąžąi daf tąve 
Viešpaties pirštas prispaudė’/ 
.Juokus atrado! Jus jp riekląm 
sykit, — kreipusį ji j mane. — 
Čia tik ašarom apsipilt reikia... 
Visai jau išdurnėjo senis!..

—Aš teisybę sakau, — ginči
jasi jis, erzindamas žmoną. —- 
Už teisybę man kad ir galvą 
nuo pečių — neaiktelsiu.

Šeimininkė suzirzusi numoju 
ranka.

Lauke, kitoje smėlingos gat
vės pusėje, staiga pasigirsta is
teriški moters šauksmai ir plu? 
dimasis. Dunda subėgančių 
žmonių žingsniai. Skamba pasi
tyčiojantis juokas, kurstą šūk
telėjimai.

—Prasidėjo, — murma šei
mininkas patenkintas, skubėdąr 
niąs prisikapstyti prie lango.

Aš einu lauk.
Mažiuko kiemelių statinių 

tvoros nusėstos vaikų; kiti net 
į medžius įsikorę. Vartuose, pa
tvoriuose, gatvėje aibės mote
rų, paauglių, vyrų, švilpintas, 
riksmas, juokas.

—Duok jai, duok!

1942 METU MADOS

RADIO PARODA IR
--------  IR---------

Išpardavimas
I o d k.' t f i t. ■

Peoples Krautuvėje

—Kad ipąų šitaip ... ųgąelę 
užleisčiaų!

Vijokliais apgulusiuose In
keliuose sėdi puąąrtl^įs, jdęgęs 
vyras. Ruko pgpjrpšg. Iponįšįą 
šypsena žaidžia jp Inpdsę.

Vidury kiemelio, plačiai iš
skėtusi kojas, stovi nebejauna 
moteriškė. Gėlėta skrybėląitė 
nusmukusi į šalį; plaukai išsi
taršę, varvą prakaitu. Veidas 
pergedęs ųdp įiykčio ir kapščįo. 
Rąnjkoje sjkėtis.

—Kad tų sprogtunj m ip 
skriauda! Kad nįaiįp ąšąros p#ą- 
gare tave svilintų! — rekįd ji, 
išskaičiuodama pačius šlykš
čiausius pavadinimus ir epite
tus. — Kad tave paralyžius su
suktų . . . kąjd tąve frąų.cąį su
pūdytų ... ką.d nė viėnąs ŠUO 
neaplenktą! • •

—Ghp, cho, cho!! — stąųgil 
minia.

Ghi, ęhi, chi!
—šjtąip jai, šitaip.
Laųge pasirodp pailgus, iš

blyškęs jgupps merginos vfeį.das. 
Pavargę akys painiai ąp^yelgįą 
susiripkusį.uą, Uždarp Įaugą. 
Užtraukia ųžuoįaidąs.

Moįeris bėga artyų, Nirtulių- 
gai dąįižp skėčių siikluą. ŠykČs 
blizgųliųpdąipps krintą ir žvan
ga ant fųųjdąmentp ąįęniėpiį.

—Pąsįslėpei, stetvą, ą? Pasi
slėpei! Po žentele tave ątrgąįp! 
Pragare pasieksiu!...

Staigų ji prityla. Atsisuka į 
gonkeliąs.

—Ąptek, dnš.enka, — šnibžda 
jaimingų, maldaujamu balsu,— 
dėl tavęs čia . . . už Vaikų aša
ras .. .

Hos Automatic 
Record Changer 

and 
Exdusive 
Tilt-Front

Kurti, slopinama rauda plė
šo jai krutihę. Didelės; iriitrzi- 
nos ašaros rieda skruostais.

Vyras išspjauna nuorūką. Už
sidega naują papirosą. Paten
kintas pučia durnus. Šypsosi.

—Molodiec! — rėkia susirin
kusieji.

—Šitaip su jom, šitaip!
Moterįšįiė vėl puolą prię lan- 

gQ.
Nauja keiksmų, koliojimpsi 

ir plūdimo srovė sklindą aplin
kui. Skėtis talžo stiklų likučius. 
Šaukią, kvatoja minia.

—Patinka? — klausia šeiiąi- 
ąinkąs pro langą.

Aš ųeatąakąu. Stovių ir žiū
riu . . . stoviu ir žiūriu . . . Ap
linkui vis renkasi žmonės. Grū
dasi, stumdosi. Kiekvienas nori 
arčiau. Pasijuntu išstumtas į 
priekį; prie pat moters.

Balsas jos burnoj pradedi 
gargti. Tyliau ir n,e taip gpas- 
lųi.ngai skąmba l<eį]k$inąi. Suk
nelė prilimpa prie prakaituotos 
nugaros. Skėtis bejėgiškai iš
slysta iš rankų. Visiškai nusil- 

pat ant tako, 
sodrų prakai-

pusi, sėda ji čia 
Delnais braukia 
tą.

—Kąįp ąkmųp

tamstas atlankyti, pama-PEOPLES KRAUTUVĖ kviečia 
tvti, išgirsti ir sužinoti apie 1942 METŲ MADOS Radios’J 
ZENITH, PHILCO, RCA., VICT0K I

GENERAL ELECTRIC ir Kitus
Jie yra aukščiausiai pagerinti, gražesni, tobulesni ir 

Pigesni. PEOPLES KRAUTUVĖ Siūlo:
Midget Radios nuo ...........  *7.50 iki $59.50
Kombinacijos Radios nuo $29.50 iki 200.00 
Console Radios nuo ....... *19.50 iki 150.00

Parduodam Lengvais Išmokėjimais
IMAME SENUS RADJOS į MAINUS

Duodame Didelę Nuolaidą

rURNITUREta
ianOfącturing company®
4179-83 ARCHER AVENUE

Arti Richmond Street

JURGIU JANKUS

Difteritas
jp ka.Žin kur Pro langą. Ji iš 
karto musą nepastebėjo, bet pa- 
škUrii pašoko ik nusitraukė nuo 
vagio skepetą. Kai gydytojas ją 
sveikino, ji pasakė kažin ką pa
našų į tai: “O Dieve... Taip... 
Aš... Mano Daliutė”. Ji buvo su
mišusi, raudo ir bal°. Kol gy
dytojas jai pasakė keletą rami
namą žodžią, aš netyčia atsi
stojau į tą vietą, kur ji sėdėjo, 
ir pažiurėjau į langą: jame, 
kaip paveiksle, mačiau kyšan? 
čiąs obelą šakas, o už jų mor 
kyklą. Man pasidarė čia sunku. 
Pąėmiaų mergaitę ant rankų, 
prinešiau • prie lango įr palai
kiau, kpį gydytojas grandė ger
klytę. Jis vėl, papurtė galvą, bet 
ąntiidiįFterino įtrėškė.

Ądęlęs ųębuvau matęs nuo 
Sąbp mįrties. Ji stovėjo užpa
kaly gydytojo ir žiurėjo į ma
ne. Dieve, kokią ji buvo suly
susį it k.okips gražipš, pilnos 
mpįlės tebuvo j.ps akys. Aš vėl 
ėmiau žiūrė,ti į mergaitę. Taip, 
jį mirs.

Kaį ėjpių, Sąbie:ip nįeko ne- 
bąsąkė. Ji sustingusį ir nebyle 
piąbk0 DPe durų, (slenksčio. Ne
toli naiųą gydytojas, lyg sau, 
pasakė:

—Kas iš jos beliko.
—Ji graži buvo, — pasakiau, 

— bet akys dar tebėra los pą- 
čjps.

Ir vėl ėjome tylus. Aš pergal
vojau, kuriuos vaikus apžiūrė
jęs, pąpurtę galvą. Jų buvo ke
turi.

—Tai dar keturi,—pasakiau.
Jis pažiurėjo į mane ilgu, ti

riamu žvilgsniu. Jis dar nesu
vokė, iš kur aš žinau, bet pa-

—Ę.et, popas daktąre, fejčęrį.o 
ritės jau dči diehsts laukėm,

—fitipk iįdp i$ipybc. Aš šęlė- 
cialiai dėl tamstos felčerio juk 
negaliu laikyti.

—Daktare, tamsta beprotis.
Jis pavadino ni^ię chųriįp.
Išėjau iš pa§įo įp valandėlę 

syyrąyau. Aš nežiųpjau, ką da
bar daryti. Bet pdąkMP1 Pasb 
samdžiau arklius ir nųyažįdvaų 
pas artimiaiisią gydytoją. Sa
kiau, kad turime paimti atsar- 
gąį antidifterinicį sbrUinb ir tubj 
vąžippti. Čįą nąĮąjąkųryne jie 
teturi po k4e^ b’ sųąį- 
grpdę mažytėse^ apt greitųjų 
s.iipęstos.e lušnėjėsę. Gyyepo šij- 
sįkipišč b- pef dteną 
sykius virpąs pgs hfgipjb* 
Jie či^ Yįsi jgų t/dpi hpti uįęsi- 
kpėtę. " ’

Meą ląpkėm ‘iięšyąrias lųšhe- 
jes ijr žįųpėjomė į purvinąs į.o- 
vbs, kųripš^ š^rįbąjų iObj 
bbyę g,ir#tį šįipkds vąikp švok- 
šjtiyd^ gbiiBjp dhf 
pi,o ąrbg tjųe^įpii ąpt pbspįikip 
spojp. GydyjtOjąą, ėl^trps leip- 
putą pąsįšyięsdani.ėš, žiurėjo ją 
gerklęą. lįiįįhi pą&M ąąik.šta jp 
kaktą ife kąįp piię^gąiitės, rąą- 
(Jobuč luppą. Mobąps rąądo, 
kad gydytojus randą taip nešva
riai sųgųjdytąš vaikus. “Kod-ė; 
nįęko nepF0pešęį, ipęs visiškai 
lįęląųkem” — sąkč jps, p tpliąu 
patraukusios klausdavo: “Ar 
valdiškas’7? ‘‘Taip, valdiškas”, 
— sakiau. Ąš nenprėjaų, kąb 
jppis prisidėtą nereikąjipg.o rū
pesčio. “Valdžia npri padpti, bęt 
ką gali žinoti,? kur kas darosi. 
Paskambinau, įr atsiuntė”. Aš 
turėjau ką nors pasakyti, kad 
nesirūpintų, nes pinigą uždirbti 
jopis daug šilftkiąu, negu pa-

Į kitą pažinojęs, jis papur
tydavo galyą. Žindų, jis tai da
rydavo pats sau, bet aš žinojau, 
kaęt tas jau bastąs. Jis žiurėjo 
ir tuos,, kurie ,-dar negulėjo, ir 
jiems darė jtrėškimus.

—Jie tikriausiai užsikrėtė, —- 
Sakė.

Jokūbaitis. — Toks oras, ot, už
ėjo, ir gana. Kur Sabienės 
mergšė užsikrėtė?

—Sabienės?
—Na taip. Ir jos serga.
Gydytojas visą pasikalbėjimą 

tylėjo, kai išėjoin pąkląusė: g
—Ar tos Sabienės, kur vyras 

nugaravo?

Męs tylėdami pasukom į jos 
sodybą.

Ji sėdėjo ant siiolp rankas 
tarp kelių suspaudusi ir žiurė-

Nuo besileidžiančios saulės 
raudpnavo pušų viršūnes ir rau
svi Ąžuolų lapai. Aš galėjau va
landėlę išsitiesti ant kalnelio po 
pušų šakomis pridengtų mėly
nu dangum, paklausyti, kaip 
pušys ošia, ir pamąstyti apie šią 
dieną. Man buvo gerą. Rai vię? 
nas atsiskiriu, viską užmirštu, 
ir, rodos, kad be manęs dau
giau nieko nėra. Aš galėjau už
sikrėsti. Bet jeigu pajusčiau 
galvos skaudėjimą ir veržimą 
gerklėje, gulėčiau čią iki patięs 
galo. Tam pušų gaudime ir mir
tis bptų tik kaip saldus prisi
lietimas. Ne, mirtį aš nebijau. 
Ji išlaisvintų mane. Sakau sau, 
kad aš bailys, kad noriu tik iš 
nepatogaus gyvenimo pasi
traukti, bet tie priekaištai ma
nęs visiškai nejaudiną, lyg sa
kyčiau juos tai pušiai arba 
anam ąžuolui, kurio sausa šaka 
kyši į mane, kaip nudžiūvęs 
pirštas.

Guliu ir galvoju, kodėl taip

pavąrgau. čia taip daug naujų 
augalų, vabzdžių ir lapų, čia

votas ir iki smulkmenų išpla
nuotas. Matau dvi žoles: vie
nas lapas ilgas, siauras, o kitas 
kaip keptuvė. Aš nežinau, kodėl 
taip, bet galvoju, kad tai labai 
logiška. Jeigu jas išrovęs parsi- 
neščiaų namo ir pasodinčiau 
kambary j kitokią žemę, jų la
pai visiškai kitokie išaugtų. No
riu jas išrauti ir ieškau po ki
šenes peilio, bet nerandu, ir no
ras rauti visiškai praeina.

(Tęsinys ant 6-to pusi.)

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”
galėtų išgelbėti. Nors tikėtis vi
sada reikią, — pridūrė pagalvo
jęs. ... ;ii;

Jis padarė lygiai dvidešimt 
įtrėškimių. Aš užmokėjau už 
juos ir paklausiau, kiek reikės 
honoraro. Užmokėjau beveik 
visus pinigus, kiek turėjau, be,t 
tikėjausi, kad Stasius paskolins.

—O kas moka už serumą?

—Taip. Jie beveik visi mano 
mokiniai.

Tada jis atsisakė imti hono
rarą, paspaudė ranką ir išva
žiavo.

Buvo jau pavakarys, bet dar 
galėjau spėti išsiųsti inspekto
riui gydytojo pažymėjimą ir 
pąskąjųbinti, kad uždarau mo
kyklą.

Grįždąjnąs norėjau kur užei
ti, bęt tebebuvau tais pačą’s 
drabužiais ir pasukau atgal.

Karalius Trokšta!
SUTEIKTI JUM NUOSTA
BIAS SUTAUPĄS ANT VISŲ
Lumberio ir Statybos

MEDŽIAGŲ 
NEREIKIA ĮMOKĖTI 

Išmokėjimas $5 į Mėnesį

■HM
Rolė 

Padeng. 
100 kvad. 
pėdy

RiHv Raudonas, 
hOr Žaįias, ;

ijy' Juodas
Slate Roofing 

■'Geriausias kokį 
■r pinigai gali pir

kti—nėra antraeilio. Viskas 1-os 
rųšies. Pilna garantija.

2»4’s ECON0MY RŲŠIES PU
ŠIS. lin. pėda .............. |

Nedegą As b ėstos gontai, kari
nių laivų pilkumas, margintas 
pilkumas, waveline, įvairaus 
raštą, medžio pa v y dalo ir švel
nus finišis. Tikras pirkiny?. 
100 kvad. pėdų *4.95

KING MIDAS NAMAM MALIA
VA—pasirinkimas spalvų. Geras 
pirkimas galono $1.19 
uz ................................. * I
KLOSETO AUTFITAS — Visai 
naujas wash down rųšies, bal
ta lanka ir CQ QE
indas *□.00
BRICK PRINT ROLL SIDING.
Pirmos rųšies. Raudonas arba

Buff. Padengia 100 $ 4 ,94
kvad. pėdų, rolė ........... ■

Atdara Visą Dieną šeštadienį 
ir Sekmadienį. Kitais Savaitės

Vakarais Iki 8 Vai.
--------------------------------------- ;-----

Visi Telefonai HAYmarket 2031

2221 S. ASHLAND AVĖ.
tlTV >lOCK> Of »t»t VAtUCĄ^*

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

PATALAI ir PADUŠKOS—Pasiuvami DYKAI
Iš Jūsų Plunksnų, Jeigu Jus Perkate Impllus Iš Musų.—AtsilanRy- 
klt ir pamatykit,' kaip jie padirbami įežjurmt. Mes patapta [iŠ 
namų ir parvezam namo. ' , r

MES DIRBAME MATRĄCUS PAGAL UŽSAKYMĄ.

YARDS BEDDING CO.
1848 W. 47th Street VIRginia 2900

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

nuo krutinės, 
— atsidusta iš širdies gelmių.

Minioj pasigirstą ųž jaučiąs 
ųiurmėjimas.

—Vą ygše 1 ė,—pąsą k,o kąžkąs.
Lange vėl pąsirogo pąilgąą, 

blyškus veįjdas, Blanki šypseną 
švyti ligptuose skruostuose.

—Kada dabar ateisi?
Moteriškei lyg kas naujų jė

gų kvėptelėjo. Veidas suliepg 
noja nirštu. Pašoksta. Dviguba 
energija trata prakeikimai.

Veidas ptąnykąta ąnapu? už
uolaidų. Pasigirsta ritmingas; 
įamus siuvamos mašinos dūz
gimas.

Galutinai išsirėkusi, niotet s 
nutyla. Pasitaiso skrybėlaitę. 
Pakelia skėtį. Apdujušiorhiš aki
mis žvalgosi apLhkui. Šypsena 
atsako į minios jitokiis.

—TainSta nesijtioki? — klau
sia piktai. — Tkins’.a visą lai
tą čia žiopsai ir nesijuoki?! 
Tamstą už ją, ar ūž ttiąiiė?

Aš nesiimoju ką atsakyti. Jai- 
matyt, labai norisi įsigyti dar 
vieiią šalininką. Prideda ilgą 
pasakojimą apie karštą Apteko 
meilę, apie vaikus, ktirlų vieiias 
jau mokyklą idnkąš, b kiti du 
— bekelniai, apie savo la mę...

(Bus daugiau)

.......... B'E'MAR TUXEPOS rentaL “ 
and MEN’S SHOPPE

Tuxedos ir Full Dress siutai parenduojami visokiems įvykiams. 
SPECIALI KAINA SU ŠIUO KUPONU.

5012 South Ashland Avė. Tel. Grovehill 1203

FBEEMAN STOKERIAI IR 
WINRLER STOKERIAI

Yra Eilę Mėtį Prieky Pinigu Taupymo ir 
Darbo Taupymo Padariniais

Kiekvienas apdairus pirkėjas namo sa- $1dQ.5O _ 
vininkas turėtų pdmatyti Winkler Stp- ■ F.O.B
kerį, .pirm negu pirks bet kurios rų
šies automatinį apšildymui įren
gimą. L j

Winkler Stokeris; su daugeliu 
Ištobulintų savybių, šiandieną 
yra PRAMONES įžymusis pro
duktas. ' - * \

Jis taupo .pinigus ir darbą 
tukstdnčiamš namų šavininkiį 
nuo juros iki juros. Ištirkit Ecz- 
Orę kontrolę ... Visai automati
nę transmisiją, neturinčią shear 
pin! Pressure Sealed Hopper... 
The Ęc.ę.ąąmįsęr Bųmer... ir 
daug, kitų vieninteliai Winklęr sa
vybių. S Melų Garantijos Planais.. 
Matykit, kaip Winkler tryna uolas 
ka,nda plįeno dųdą, nęgadinadaipas 
nestaodydaihaš įstoketio.

-H/ UHLC 4

t/te Pemofirtution
BEFORE yot/ EB F

ir

į ARCHER STOKER SALES
4706 So. Węstern Avenue

Phoiie LAFAYĖtTE 31^8. • JOSEPH BAGDON Factory Distrlbutor

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. TąupykUe 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indeliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corporation, VVashington, D. C.

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 yal. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro.

Iniversal Savings
AM LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET
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Juozas žlabys
“BAISUSIS VAKARAS”*)
Fragmentas iš gyvenimo noveles

(Tęsinys)
—Mes norime tiktai pasi

kalbėti, atidarykite.
Durys atsargiai, tačiau su 

drąsia rizika atsidarė. Oro 
srovės pagautas žiburys la
biau suliepsnojo, ir tarpdury- 
se pasirodė juodos figūros su 
įvairiomis kaukėmis, iš po ku 
rių spindėjo tiktai žmogiškos 
akys.

—Kur? —- klausė juodos fi
gūros.

Niekas neatsakė, bet kas tas 
“kur” — visiems buvo su
prantama. i

Žiburys dar labiau pašoko, 
tarytum, norėdamas apšviesti 
nepaprastą vaizdą, kuris buvo 
susitelkęs priemenėje. Tačiau 
atsakymo ne viena figūra ne
belaukė, tik tuojau pasisuko 
prie praviro durų plyšio, iš 
kur tryško mažesnės šviesos 
pluoštas.

Tačiau tuo tarpu, kai prie
menėje buvo pašnekesys, kol 
kaukėtoms figūroms nebuvo 
atidarytos durys ir kol jos ne
buvo sugurėjusios į priesienį 
ir po to, kai buvo pabelsta į 
musų duris, įvyko kažkas ne
paprasto. čia vėl tenka paž

velgti likimui į akis ir galvo
ti ar Čia nebuvo jo pirštas 
prikištas. Durys tais laikais 
buvo užkabinamos dideliu ka
bliu. O tai buvo nepaprastai 
didelis kablys. Visas juodas, 
truputį įlinkęs ir užriestas, 
kaip užriesta katino uodega, 
jis gerai užtraukdavo duris ir 
tada niekas negalėdavo durų 
atplėšti. Jis daug kartų buvo 
išmėgintas ir visą laiką pasi
rodė patikimas. Kablys nepa
prastai gerai tarnavo kieno 
nors jėgai išmėgiti. žinoma, 
pirmiausia vaikų, bet su jų 
jėga kablys galėjo nesiskai
tyti ir nesiskaitė. Jis visas juo
das būdavo ir ramus, dargi ne
sujudėdavo ir nesugrieždavo 
savo geležinio danties. Nieko 
kabliui nepadarydavo nė sveti
mas, didelis vyras, jei norėda
vo įeiti į vidų, kai juodas, sto
ras kablys buvo uždaręs duris. 
Kiekvienas, kuris norėjo įver
tinti kablį, turėjo aiškiai pasa
kyti, kad kablys yra storas, 
buvo storas ir bus storas. Bet 
dabar, kai kažkas pabeldė du
ris, o vėliau pabrazd no ir 
spustelėjo, kablys truko, musų 
virtuvės tarpduryje pasirodė 
augalotas Kazimieras. Jo žvilg-

snis buvo klaikus ir pirmiausia 
nukrypo, kur čia galima buvo 
rasti užuovėją nuo gresiamos 
likimo nelaimės. Jei man ir ki
tiems atrodė, kad čia dedasi 
kažkokie baisus dalykai, tai vy
resniajai kartais, motinai, bu
vo aišku, kad čia Kazimierą ve
ja iš paskos likimo sąskaitos. 
Kai priesienyje buvo atitrau
kiama durų velkė, — Kaz mie- 
ro buvo pasišaukta nukrypti į 
miegamąjį kambarį, kur moti
na kaip dausų paukštis buvo 
sutelkusi vaikus.

("nelaukite-
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALJAI AGENTAI šių Kompanijų:

. ./AMERICAN INDEMNITY COMPANY
* ' COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY ,
j IMPERIAL ASSURANCE COMPANY .

LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. - 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

— Kazimierai, — maldavo 
moteris, — ten vaikai.

Jos žvilgsnis savaime nurodė 
seklyčią. Galimas dalykas, kad 
ten keli langai nurodys Kazi
mierui kelią į laisvę ir erdvę. 
Kazimieras godžiai nusuko į 
seklyč’ą, o ten jani buvo žino
mos kryptys ir durys. Jam rei
kėjo tiktai kuo greičiausia nu
slinkti prie išeiginių seklyčios 
durų ir — jis išlaisvintas. Ka
zimieras pirmiausia ten ir at
sidūrė. Jis atsidūrė prie durų, 
kol vyrai, kurie jį buvo matę 
pro langą, atidarinėjo langines, 
o dabar buvo pareiškę norą pa
sikalbėti su juo, buvo įleisti į 
priemenę ir truputį tenai su
stojo. Kazimieras pasiekė du
ris, kurių kartą rakto skylate 
buvo iš nakties prikišta visokių 
spalvų proklamacijų, o dabar 
jas reikėjo tiktai atidaryti ir 
bėgti, bėgti... Bėgti visviena 
kur, kad tik išbėgus. Tačiau 
Kazimiero mintys durims, tary
tum, iš anksto buvo žinomos. 
Durys kažkaip smarkiai pa
griebtos už mesinginės ranke
nos baisiai sudejavo.

ti. Gale siora krosnis nieko ne
kalbėjo. Nuo lubų nenukrito nė 
vienas spalių šipulėlis. Firan- 
kos kaip vualiu užsitraukė, ta-1 
rytum iš aistros* išblizgusius 
langus.

Ir tada Kazys atsidūrė vienas 
pats tarp visos seklyčios daiktų 
ir pasijuto labai vienas. Jis bu
vo vienas pats, labai skirtingas 
ir nelaimingas. Tada jis krito 
ant kelių palei stalo kampą, 
plačiai apkabino stalo koją ir 
žemai susviro žemėn. Tai buvo 
ne vyliaus ir gudrumo gestas, 
tai buvo nusižeminimo ii\ pasi
davimo, tai buvo didelio apgai
lestavimo gestas. Ir kai tyliai iš 
žemaičio akių, iš rusų tarnybos 
policininko akių nusirito ašara, 
tai kitos dar paliko žėrėti aky
se, nes1 netrukus jos sužvilgo 
šviesoje lempos, kurią atsinešė

įėję vyrai. 1905-tųjų metų vy
rai. Tai buvo nauji vaizdai ir 
paujas likimo sprendimas.

Kai jauni ir šaunus vyrai įė
jo į seklyčią, — jie išgirdo tik 
viena žodį...

—Dovanokite I
Tai pasakė Kazys, pargriu

vęs prie stalo kampo ant kelių. 
Aukštas, žemaičio ūgis ir taip 
buvo pakilęs, bet Kazys jį su
mažino dar labiau prikniubda
mas žemėn. Rusų tarnybos de- 
sėtninko ir mėlynos kelnės su 
raudona siūle buv\> nužemin
tos, per kelius sulenktos, jos 
taip keistai atrodė. Taip pat 
nužeminti buvo ir nušveisti de- 
sėtninko batai. Nužemintai at
rodė ir antpečiai ir sagos. Visa 
kas buvo prieš valandėlę didu 
ir galinga, dabar buvo visai | 
menka. Ir visa tai pasigailėji

mo prašė. Ar jautė tai Kazys, 
ar jautė tie, kurie čia suėjo? 
Ar jautė tai visa aplinkuma? Ir 
tada dar kartą prakirto tylą 
vienas ir tas pats žodis:

—Dovanokite!

*) Toje novelėje aprašomi 
1905 metų įvykiai šiaurės Lie
tuvoje, pačioje Pakuršėjc, kai 
ten tada ypatingai siautė bau
džiamieji caro būriai, be ato
dairos ir pasigailėjimo plak
dami, žudydami latvių ir lie-

tuvių valstiečius, čia aprašo
mas jvykis, paties autoriaus, 
tada dar mažo vaiko, kaip liu
dininko, pergyventas, liečia 
vieną lietuvį — žemaitį, tar
navusį caro policijoje ir per
daug uoliai ėjusį savo parei
gas...

(Galas)

REIKALINGA
Lietuviškai kalbanti Sales Giri. 
Gera alga už pastovų ir ekstra 

darbą. ' 
KREIPKITĖS J MR. NELSON 

W. H. LEWIS
4716 SO. ASHLAND AVĖ.

MADOS

No. 4757—4759—Kurortinės vasarinės sportiškos arba išeiginės suk
nelės su apsiaustėliais. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio, 
numerį pažymėti mierą ir aiš-, 
kiai parašyti savo vardą pa-, 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-į 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-( 
te pasiųsti pinigus arba paš-; 
to ženkleliais kartu su užsaky-j 
mu. Laiškus reikia adresuoti:. 
Naujienos Pattern Dept.. 1739 
Su. Kalate d SU Chicago, III. )

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. HalsteJ St., Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mieros ...................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

—Ai-ai-ai-ai — suriko durys, 
ir Kazys paleido rankeną — 
durys buvo uždarytos. Kai Ka
zys paleido rankeną, durys vi
sai nutilo, bet lauke per gon- 
kų lango stiklą matėsi juodi 
figūra. Figūra pamatė Kazį. 
Tada ji, tarytum, išsitiesė, pa
šoko du žingsniu atgal ir užlin
do už gonkų kampo ir daugiau 
nieko. Figūra tylėjo. Tylėjo ir 
durys. O Kazys movė atgal į 
seklyčią ir čia pagriebė pirmą
jį langą. Kazys mėgino langą 
atidaryti.

—Brrrr... sudrebėjo langas.
— Biaurrrrybe — tarytum 

kalbėjo ir išmetinėjo langas. 
Visviena iš čia neišspruksi. Jei 
ką nors darysi, aš pakelsiu 
skandalą, aš skambėsiu, žvan
gėsiu, o štai ana figūra paleis 
šūvį, suskaldys stiklus, pažers 
šukes, bet gera valia aš tavęs 
iš seklyčios visviena neišleisiu.
- Ir iš tikro langas buvo stip

riai į rėmus įsirėmęs ir jo ne
galima buvo atidaryti. Bet ir 
čia kaip tyčia pasirodė juoda 
figūra ir langas savaime nuri
mo.

—Ar aš nesakiau, — tary
tum pridėjo langas, kai buvo 
paliktas ramybėje.

Seklyčioje matėsi dar vienas 
ir kitas langas, pats galinis lan
gas, pro kurį juodavo kriau
šės medis, o toliau matėsi ag
rastų krūmai ir pagaliau visai 
toliau, kaip koks volas, tam
siai juodavo žagarų tvoros vo
las. Visa tai buvo gerai matyti 
nes seklyčioje nebuvo žiburio. 
Gal čia — pamanė Kazys. Bet 
galinis langas taip pat sudrebė
jo. Jis net dar daugiau pasakė 
Bet gal apie tai kalbėjo tiktai 
jo mintys.

—Ar dar plaksi musų bro
lius Bukaičiuose, ar dar dau
žysi jų kunus, paliksi žmonas 
ir vaikus? Ar dar plaksi, Kazy?
— klausė, prikaišiojo ir tyčio
josi galinis langas. Lango stik
lai žybčiojo patamsyje, mėtė 
piktus žvilgsnius į Kazio akis, 
kai tuo metu ir ties galiniu lan
gu pasirodė figūros. Tada vis
kas nutilo. Nutilo ir Kazys ir 
pasidarė didelės / tylos nuotaika.

—Nieko nepadarysi, broleli,
— tarytum prašneko visi sek
lyčios daiktai. Grindys pir
miausia buvo labai 'pajuodu
sios ir išsigandusios. Tarytum 
jos laukė, kad ant grindų dar 
kai kas baisęsnio gali pasidary

SįiSiSiŽrMATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAI!-
ŠIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime ; _ , . _
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

Modem Roofing- Co.
1821 'SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

I PIRKIT SU PASITIKĖJIMU 

Ir ALLIED^
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 

Ssuojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. . LAWNDALE 2630

BRIDGFPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

<216 S. Halsted St. VTCtorv 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustasjūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei-

LIETU VISKAS., PARDAVĖ JAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITVVINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

TAUPYMO RANKUTĖS
■ ; [' 'T (H

Universal Savings and Loan 
Association duoda kiekvienam
progą įsigyti šias gražias su ka
lendorium bankūtes visai ne
mokamai, tik reikia atidaryti 
taupymo Šerų sąskaitą Univer
sal Savings and Loan Associa
tion, 1739 S. Halsted S t. Tąsyk 
gausite šią bankutę nemoka-

mai. Šią savaitę musų atstovai 
atsilankys į jūsų namus ir
smulkiau apie musų planą pa
aiškins.

Kurie neturite progos susi
tikti su musų atstovais, galite 
kreiptis tiesiai į Universal Sav
ings and Loan Association raš
tinę, 1739 S. Halsted St.

k

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.

INSURANCE
(APDRAUDA)

01
• PILNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siun iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So., Halsted St

CHICAGO, ILL.

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

apd LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. 8fz.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

Atvykit ir Paimkit Jį! 
THE

MIRAGLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI € O 
40 pėdų Lotai— Q Į Ų DĖ
VISI pagerinimai Į JI 
yra. 7c karteris į Am 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MĖNESĮ 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti—
Apžiūrėti

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ine.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

NEW C 0 M PLĖTĖ

HEATING
PLAlfll

C N JO STILIAUS
plonų tūbų radiato- _
rial. 5 sekcijų 17" TIK
Red Jacketed Boile
ris. su 470 kvad- 
ratinių pSdų k ari to f
vandens radljacija. jn ■ ■ ■ ■ B M 

automatinis vandens Į ■ > g
leidimas, visi reika- g g
lingi fitingai, uždą- 
rai ir čudos pilnam 
apšildymo įrengimui. 
Visa nauja medžiaga.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai visų iš
dirby s dių boileriam. Taipgi tankai. 
Šildytuvai. Išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS 
______ ligi 1 P. M.
f UŽMIESČIO ORDERIAI I 
) ______ G REIT UI PILDOMI_______ Į
Apskaičiavimai noriai teikiami veltai

{E. MILLER ffir
1247 W. LAKE —MONroe 33S?

a L' M*, i
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NAUJIENOS 
The Lithuanian Dau.'Z Ntwi 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500. '

Subscription Rates: 
$6.00 per year in Canada 
$6.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Anglijos amatinių unijų kongresas ir Darbo Partija 
atsisakė su komunistais bendrai veikti. Savo nusistaty
mą darbiečiai ir unijų nariai remia tuo, jog komunistai 
nėra pastovus ir atsakingi žmonės, kad su jais butų įma
nomas bendradarbiavimas. Nuo karo pradžios Anglijos 
komunistai jau du kartu savo “liniją.” mainė.

Šia proga bus pravartu paduoti keletą faktų apie tai, 
kaip šlykščiai Anglijos komunistai talkininkavo Hitle
riui. Po pasirašymo Stalino-Hitlerio pakto, jie, žinoma, 
visais budais pradėjo karą smerkti. Jų leidžiamas “Daily 
Worker” nesidrovėjo pateisinti kiekvieną Hitlerio žygį. 
Tame laikraštyje mirgėjo didžiausiomis raidėmis antraš
tė “Kaip Anglija į vėlė Norvegiją į karą”. Tai, girdi, at
sitiko dėl to, kad anglai Norvegijos pakraščiuose pradė
jo minas dėti. Už Norvegijos užkariavimą Hitleris iš ko
munistų pusės nesusilaukė nė vieno blogo žodžio.

Belgijos, Olandijos ir Balkanų invaziją komunistai 
iš anksto pateisino. Girdi, Hitleris priverstas buvo tai 
padaryti, nes prie invazijos rengėsi ir Anglija.

Net kada pačiai Anglijai grūmojo didžiausias pavo
jus, tai komunistai visais budais stengėsi apsigynimo 
darbui kenkti.

Visiems yra gerai žinoma, kad Anglija buvo labai 
menkai karui pasiruošusi. Jos armija buvo negausinga, 
ir ta pati menkai apmokyta.

Tom Wintringham, kuris vadovavo britų batalijonui 
Ispanijos civiliniame kare ir ten įgijo labai daug patyri
mo, su atsidėjimu pradėjo raginti darbininkus, kad jie 
stotų } kovotojų eiles. Svarbiausia kiekvieno darbininko 
pareiga, sakė jis, yra neprileisti, kad Hitleris Angliją už
kariautų.

Wintringham sukurė, Ostęrley parke savo rųšies ka
ro mokyklą, kur jisJėvino laisvanorius. Vėliau iš tų lais- 
vanorių išsivystė karinė organizacija žinoma kaipo 
“Home Guard”.

Buvo atsikreipta į Internacionalės brigados narius, 
kurie kovojo Ispanijoje, kad jie savo patyrimu prisidėtų 
prie to darbo. Brigados vadovybė, kuri buvo komunistų 
įtakoje, patvarkė, kad nė vienas brigados narys nepriva
lo remti Wintringhamo darbą. Ir tai nežiūrint to, kad 
Wintringham buvo labai artimas komunistams žmogus!

Dar įdomesnis dalykas atsitiko su Hugh Slater, ku
ris buvo Internacionalės brigados Ispanijoje lyg ir ge
neralinio štabo viršininkas. Jis iš komunistų partijos li
ko pašalintas už tai, kad parašė knygą vardu “Home 
Guard for Victory”.

Su kažkokiu pakvaišiusiu įnirtimu anglų komunistų 
spauda rėmė Amerikos izoliacionistų nusistatymą. Di
džiausiomis antraštėmis toji spauda pranešdavo, kad “A- 
merikos žmonės stoja už pilną neutralitetą”, “yra griež
tai nusistatę prieš karą” ir t.t.

Kai anglai gavo iš Amerikos 50 naikintuvų, tai ko
munistai visiškai pabludo: jie ėmė rašyti, kad Anglija 
“užstatė savo imperiją” ir kurstyte kurstė jūreivius, kad 
jie priešintųsi plaukioti “tomis senomis^ geldomis”.

Valdžia buvo priversta komunistų laikraščius užda
ryti, nes jie atvirai ėmė kurstyti žmones, kad jie oro ata
kų metu atsisakytų dirbti!

Tai tokiais tiesiog išdavikiškais darbais pasižymėjo 
Anglijos komunistai.

Ar galima tad stebėtis, kad darbiečiai ir unijistai 
nusigręžė nuo jų. Kitaip jie juk negalėjo pasielgti.

Su nevalyvais gaivalais, kurie per 22 mėnesius tie<- 
siog dirbo išdavikišką darbą, jokis padorus žmogus nie
ko bendro negali turėti.

“SAULEI” 53 METAI

Mahanoyaus “Saulė” skelbia, 
kad jai sukanka 53 metai. Apie 
tą įvykį ji rašo taip:

“Nedelioje sueina 53 metai 
kaip laikrasztis ‘Saule’ ran
dasi Mahanojuj, kur pirmu
tinis numaris pasirodė Lie
pos (Juty) 27-ta diena, 1883 
mete. *Saule’ užaugo drauge

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams------------------------$8.00
Pusei metų____________ .... 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams_______1.50
Vienam mėnesiui________ .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija 3c
Savaitei __    18c
Mėnesiui _______________  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams ...........   $6.00
Pusei metų 3.25
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ... ............. 1.25
Vienam mėnesiui.75

Užsieniuose:
Metams _______  $8.00
Pusei metų _____  4.00
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Anglijos komunistai

E-NAUJ1ENŲ Teleohoio
Gubernatorius W. Lee O’Daniel žiuri į savo dukterį 

Molly ir jos jaunavedį vyrą Jack VVrather, Jr., kai tie 
“kaštavoja” vestuvinį pyragą. Gubernatorius savo duk
teriai iškėlė pačias didžiausias vestuves Texas valstijos 
istorijoj. Jis pakvietė visu Texas valstijos piliečius at
silankyti — ir 3,000 jų atsilankė, ,

• su miestu, drauge su gyven
tojais, mate gero ir blogo, 
daug nuo tojo laiko iszmire 
musu senu gyventoju ir daug 
užgimė, bet ‘Saule’ da tarp 
jus gyvuoje!”

“Keleivis” dėl tos sukakties 
daro tokią pastabą:

Amerikoje, tai graži sukak- 
metai lietuviškam laikraščiui

Didžiausios Vestuves Texase. Dr. J. Pj.

Rusų- Vokiečių Santykiai Per 100 my

“Penkiasdešimts ir trysi Kaip matote, pastaruoju lai- 
tis. Bet ji butų daug gražes
nė, jeigu per tuos 53 metus 
‘Saulė’ butų išmokusi geriau 
lietuviškai rašyti.”

KEISTA LOGIKA

Vietos stalincai labai niršta, 
kad jiems yra prikišama “ra
gožium persivertimas”. Jie da
ro “ekskursiją”, į praeitį ir su
randa, kad Stalino saulė visuo
met buvo skaisti ir kad jo pa
sekėjai visada ėjo tiesiu keliu.

“Kas sakė teisybę?” straips
niu jie stengiasi išblaškyti visas 
abejones dėlei to, kad komunis
tai kada nors butų klydę. 
Straipsnį jie pradeda labai pik
tai, taip sakant, iš vietos pasi
leidžia zovada. Tik ‘klausykite;

■ ■ •• ĮV ! , ’ ’ ‘

“Trumparegiai ir demago
gai bando tyčiotis, kad mes 
‘ragožium persivertėm’, kad 
mes pirmiau buvom prieš de
mokratiją, o dabar jau kal
bame už ją, kad mes buvom 
prieš karą, o dabar jau kąl-

“Mums visai nesunku at
remti tuos žioplus kaltinįr 
mus, nes visos netolimos isr 
tori jos painokos kalba už 
mus.”
Visas blogumas su istorijos 

pamokomis yra tas, kad jos, 
kaip rus^i sakof “što dyšlo — 
kuda povernul, juda ir vyŠlo” 
(“kaip grįžulas, kur pasukai, — 
ten ir eina”).

Kai revoliucijos pirmaisiais 
metais reikėjo griežtai pa
smerkti visokius carus ir kuni
gaikščius, tai bolševikiškos “is
torijos pamokos” be jokių ce
remonijų tatai padarė. Lietu
viai gali pasiskaityti Pokrovs- 
kio istoriją, kurią išleido litera
tūros draugija.

Vėliau, kai Maskvos politiko
je įvyko posūkis, tai per kelis 
metus Pokrovskio skelbiamos 
“istorijos pamokos” pasidarė 
nekošernos. Kadangi reikėjo pa
teisinti imperialistinę Maskvos 
politiką kaimyninių (autų at
žvilgiu, tai staiga “istorijos pa
mokos” pasidarė visai kitokios. 
Pavyzdžiui, buvo surasta, jog 
bolševikų istoriko išniekintas 
Petras Didysis labai daug Rusi
jai gero padarė. Naujos istoriš
kos pamokos ne tik Petro Di
džiojo nebesmerkė, bet faktiš
kai ėmė jį girti.

Ir ne tik Petrą; bet ir visus 
tuos kunigaikščius ir carus, ku
rie praplėtė Rusijos sienas. Dar
gi Jonas Baisusis (Ivan Groz- 
nyj) liko nubaltintus. Girdi, jis 
nebuvo toks baisus, kaip pa
prastai vaizduojamas. O tuo 
tarpu esą Rušijaj jis daug g£, 
ro padarė, nes gerokai praįdėlė 
jos teritoriją. / ~* 5 

ku bolševikų istorikai apie carų 
ir kunigaikščių gerumą ar blo
gumą buvo pradėję spręsti iš to, 
kiek sėkmingi plėšikai jie buvo. 
Jei tie carai ir kunigaikščiai pa
sižymėjo užkariavimais, tai jie 
buvo geri, o jei ne, — tai apie 
juos nebuvo reikalo daug kal
bėti.

Tai tokios yra bolševikiškos 
“istorijos pamokos”.

, Be jokio tad reikalo vietos 
stalincų organas niršta ir karš
čiuojasi, bandydamas Maskvos 
liniją apginti. Jis rašo: >

“Kas kaltas už tai, kad Če
koslovakija, Ispanija, Ethio- 
pija buVO išduotos? Jau tūk
stantį kartų įrodyta, kad tai 
nebuvo (Sovietų kaltė, bet 
kaltė ’čhamberlainų, Ilalifa- 
xų, Dąladier’ų, Boii’net’ų ir 
kitų inunichiečių, kurie atsi
klaupė prieš Hitlerį, norėda
mi uzšitmdyti jį prieš Sovie
tų Sąjūdį; Tai jie, o ne mes 
iŠkriieni demokratijos liniją 
į pro-fa&stinę liniją.”

. / . .
Dėl Chamberlainų ir kitų 

miunichiečių negarbingo kapi
tuliavimo prieš Hitlerį nėra rei
kalo daug kalbeli: šiandien be
veik niekas nė nebando jų pa
teisinti.

Bet jeigu Miuncheno negali
ma pateisinti, tai kokiu budu 

su Hitleriu?
Jeigu iš Ghamberlaino pusės 

būvo kriminališka siundyti Hit
lerį prieš Sovietų Sąjungą, kad 
tuo budu butų galima išvengti 
karo vakaruose, tai kokiu budu 
galima pateisinti Staliną, kuris 
pasirašydamas su naciais paktą 
pastūmėjo Hitlerį pradėti karą 
vakaruose ?

Šiek tiek logiškai protaujan
tis žmogus gali padaryti lik vie- 

sinti Miuncheno, tai negalima 
pateisinti ne Stalino pakto su 
Hitleriu. .

Blogas darbas yra blogas dar
bas, nežiūrint, kas jį atlieka: 
Chamberląinas ar Stalinas.

TIK DABAR PAMATĖ 
PAVOJŲ

Dabar visi Stalino saulės gar
bintojai suskato šūkauti apie 
pavojų Amerikai iš Hitlerio pu
sės. Jie tiesiog “nobažnai” ci
tuoja prezidento Roosevelto žio
džius. O tuo tarpu prieš birže
lio 22 d. prezidentas jiems bu
vo Wall$trycio įnagis.

“Tiesa”,/tarp kita ko, rašo:
“Savo išsamioje5 kalboje 

prezidentas reikalavo, kad 
kongresas paskelbtų nepapra
stą visąjį krašte stovpr leis- 

’ , tų prezidentui pailgimi tar
nybą kariuomenėje. 'L

l. BISMARKO POLITIKA
KRYŽKELĖJE

Staigus posūkis rusų-vokie- , 
čių santykiuose, padarytas 1939
m. rugpiučio 23 d. pasirašytu, 
nepuolimo paktu, verčia per
žvelgti istorinę eigą santykių 
tarp šių dviejų valstybių, ku
rios dabar kalba apie šimtme
tinius santykius.

Kokia bebūtų praktinė to 
pakto reikšmė, neabejotina, kad 
vokiečių tauta sutiko jo suda
rymą su dideliu džiaugsmu. Ka
ras su Rusija niekad nebuvo 
Vokietijoje popitliarus, į jį žiū
rėta, kaip į neišvengiamą bū
tinybę. Eilinio vokiečio galvoji-1 
mas po 1914-1918 metų karo 
buvo toks: — Musų kariuome
nė ir visa tauta buvo stipri, bet 
musų prieškarinė diplomatija 
buvo netikusi, nes leido įstum
ti Rusiją į musų priešų glėbį. 
Jei Vokietija butų ėjusi karau 
santarvėje su Rusija, niekas ne
būtų galėjęs jųdviejų įveikti. 
Sudėkite vokiečių techniką, ka
ro meną ir mokslą su Rusijos 
žmonių ir medžiagų ištekliais, 
— ir gausite visam pasauliui 
neįveikiamą jėgą. Visa bėda, 
kad musų diplomatija nukrypo 
nuo “geležinio kanclerio” (Bis
marko) užbrėžtų kelių ir pada
rė Rusiją musų priešininku.
' Jei ir galima sutikti, kad tų 
dviejų valstybių sudėtinės jėgos 
tikrai sudarytų milžinišką galy
bę, tai visai neatitinka istorinių 
faktų toks tvirtinimas, esą Bis
markas vedęs prorusišką politi
ką ir tik jojo įpėdiniai dalyką 
sugadinę, nustatę Rusiją prieš 
Vokietiją ir tuo sudarę sąlygas 
1918 metų pralaimėjimui. Iš 
tikrųjų gi, Vokietijos užsienio 
politika ligi 1914 metų ėjo to
mis pat vėžėmis, kurias jai bu
vo nužymėjęs Bismarkas, su 
tuo tik skirtumu, kad keitėsi 
veikiančiųjų jėgų santykis ir 
davė kitokius rezultatus, negu 
tikėtasi. Bet visos problemos, 
iškilusios Vokietijai 1900-1914 
metų laikotarpyje, buvo jau už- 
simęzgusios Bismarko laikais: 
jo pasėtoji sėkla negalėjo duo
ti kitokių vaisių. Kad tuo įsiti
kintume, turime lik peržvelgti 
istorinių faktų eigą, paskaityti 
paties “geležinio kanclerio” at
siminimus ir posakius, užrašy-

Po Napoleono karų, buvusi

“Aišku kiekvienam, jog su 
mažai lavinta ir prastai gink
luota armija negalima pasto
li kelią tokiam užpuolikui, 
kuris yra geriausiai apsigink
lavęs. Amerikos saugumas, 
todėl, reikalauja turėti ge
riausiai prirengtą armiją, ko
kios reikalauja musų šalies 
prezidentas.”
Kaip matote, dabar “kiekvie

nam aišku”, kad Amerikos sau
gumui reikalinga geriausia ar
mija. Tačiau birželio 9 d. Sta
lino saulės garbintojams tatai 
visai nebuvo aišku. Pavyzdžiui, 
tą dieną “Laisvė” su didžiausiu 
pasigerėjimu paskelbė komunis
tams pritariančio kongresmano 
Marcantonio kalbą, kurios da
lis skamba taip:

“ ... jus žinote, kad šis ka
ras yra karas tarpe dviejų A- 
merikos liaudies priešų gru
pių; jog tai yra karas hitle- 
rizmo prieš hitleriznią, kuris 
tereiks laimėjimą vienos iu- 
šies. hitlerizpio prieš kitą rų- 
šį; kaip tik todėl, jog žinote 
kad nedaro skirtumo paverg
tiems žnjonėnjs ištisai pasau
lį, kurių pavergėjų rankose 
rąndasi nagaika, Adolfo Hit
lerio ar Wall Stryto-Downing 
Stryto viešpačių...”
Tada Stalino saulės garbinto

jams nebuvo jokio ąkirtumo, 
kas karą laimės. Bet dabar, kai 
toji “saulė” ėmė temti, tai skir
tumas pasidarė visad “aiškus”.*

sąjungininkė Rusija nuo 1813 
m. ir per visą 19-tojo šimtine- , 
rio pusę gyvena geruoju su 
Prūsija. Įkūrus Vokietijos im
periją, Rusija taip pat yra jai 
palanki; per 1870 metų karą ji 
ne tik nepadeda Prancūzijai, 
nespaudžia Vokietijos iš užpa
kalio, bet laiko palankų neutra
litetą. Bet štai ateinančiais de
šimtmečiais šių dviejų tautų in
teresai susiduria vadinamais 
oriehtaliniais klausimais: Rusi
ja, vadovaudamosi panslavine 
idėja, stoja ginti Balkanų slavų 
nuo Turkijos priespaudos. Aus
trija betgi yra per arti Balkanų, 
kad galėtų likti tuo nesuininte-

■ resuota, ir per daug gimininga 
Vokietijai, kad ši butų neutra
li ir bešališka kylančiuose kivir
čuose tarp Dunojaus imperijos 
ir carų valstybės. Rusų-turkų 
karas baigiamas labai jau pa
lankia Rusijai San-Stcfano su
tartimi. Kitos didžiosios valsty
bės negali ramiai žiūrėti, kaip 
Rusijos “lokys” torio j a otoma
nų imperiją. Seka griežta Ang
lijos diplomatinė intervencija, 
jos pasekmėje Berlyno kongre
sas 1878 metais. Sustiprėjusi 
Vokietija išnaudoja čia savo 
“raktinę” padėtį, Bismarkas pa
siima arbitro vaidmenį, jis no
ri būti tik “sąžiningas makle
ris”, tačiau šio makleriavimo 
rezultatai yra toki, kad Rusijai 
tenka atsisakyti nuo žymios da
lies savo laimėjimų.

Čia yra pirmas sprendžiamas 
posūkis Vokieti j os-Rusi jos san
tykiuose. Rusijoje vis labiau 
silpnėja prūsams ir vokiečiams 
palankių sluoksnių įtaka, prie
šingai, vis daugiau įsigali pan- 
slavistiniai, antivokiški sluoks
niai, kurių reiškėjas ir neper
maldaujamas Bismarko priešas 
yra užsienių ministeris Gorča- 
kovas. Romanovų ir Ilohcnco- 
lernų dinastijas dar vis riša 
draugystės ryšiai; jie neišnyks, 
nors ir tapę politiškai bereikš
miais, ligi pat tų dinastijų galo. 
Tačiau visuomenės, tikriau, va
dovaujantieji politiniai sluoks
niai, vis labiau ima skersuoti.

Pražaidęs Rusijos draugišku
mą, Bismarkas nemato kito ke
lio, kaip tik sudaryti sąjungų 
su Austrija, prie kurios vėliau 
pritraukiama ir Italija. Sąjun
gininkų jam būtinai reikia, nes 
Prancūzijos visos mintys ir pa
stangos kreipiamos nusikratyti 
Sedano gėdą (lygiai, kaip da
bar Vokietija Versalės “dikta
tu”). Kanclerį labai erzina 
priešvokiška Gorcakovo akcija,

Užimišė Policininką

von Werra, kuris pabėgo iš 
Kanados koncentracijos stovyk
los, tapo užmuštas rusų fron
te.

LONDONAS, Anglija, iic

NATJJIENU-ACME Tel^hoto
Alton Picketts, Jr. 15 m., 

Holląnd, Mich., kalėjime, 
po to, kai jis užmušė de
tektyvą Burton Irwin iš 
Grand Rapids, Mich., šiam 
bevežant jaunuolį namo iš 
Kentland, Ind., atsakyti į 
automobilių vogimo apkal
tinimą.

varoma diplomatijoje ir spau
doje.

Jis paveda patikimajam spau
dos šefui dr-ui Bušui parašyti 
gana aštrų straipsnį, nukreiptą 

riešprieš Rusiją ir ypačiai 
Gorčakovą. Čia jis taip įvertina 
Rusų politiką: “Tamsta .žinai, 
kaip “Golos” (Gorcakovo orga
nas) nuolatos prieš musų poli
tikai prieš mano asmenį kursto 
ir kaip jis siūlo Rusijai eiti iš
vien su Prancūzija, tvirtinda
mas, kad mes buvę neteisingi 
Berlyno kongreso metu. Tai da
ro Gorčakovas ir Jomini, apie 
tai reikia parašyti musų spau
doje, reikia charakterizuoti 
Gorčakovas ir įrodyti, už ką 

penkiasdešimt ar šešiasdešimt 
metų turime būti dėkingi ar ne
dėkingi ir ką mes Rusijai per 
tą laiką esame padarę. 1813 me
tais ji mums padėjo, bet savo 
interese. 1815 m. rusų politika 
bendrai buvo gera, bet taip pat 
mums kenksminga: ji sutruk
dė geresnį Vokietijos suforma
vimą, kurs netiko į planus, pa
gal kuriuos Aleksandras norėjo 
sutvarkyti pasaulį, ir jie tik pu
se burnos parėmė musų atlygi
nimo reikalavimus. Galiausiai 
jų laimėjimai buvo didesni, kaip 
musų. 1830 m. jie norėjo pulti 
mus kartu su prancūzais, ku
riems jie norėjo duoti įsigyti 
kairįjį Reino krantą, ir tik lie
pos revoliucija tai sutrukdė. 
1847 metais mes taip pat Rusi
jos interesuose numalšinome 
sukilimą Poznanėje... 1851 m. 
Krj’ino karo metu, mes laikė
mės neutraliteto, tuo tarpu kai 
Austrjja prisidėjo prie vakarų 
valstybių; 1863 m., kada Ivil
kijoje įvyko sukilimas, ir Aus
trija notomis rėmė jį kartu su 
vakarų valstybėmis, mes stojo
me Rusijos pusėn ir intervenci
ja nepavyko. — Tai Kra tik 
trumpa debeto ir kredito per
žvalga, tamstai teks apie tai

1870 metais Rusija mus nepuo
lė, netgi atvirkščiai. Ret tai juk 
buvo taip pat Rusijos interesuo
se. Prūsija buvo 1866 m. Rusi
jos pykčio prieš Austriją egze
kutorius, o 1870 metais irgi bu
vo tik sveika politika, jei ji ir 
buvo mums palanki; nes juk ir 
rusams nebūtų buvę labai pa
geidaujama, kad laimėjusi aus- 
trų-praneuzų kariuomenė prisi
artintų prie Lenkijos sienų, ku

jos, o Austrija bent pastarai
siais metais Rusijos sąskaitom 
O jei mes jiems dar vis dėlto

atmokėjome Londone 1870 m. 
Čia mes jiems išrūpinome Juo
dųjų jūrių laisvę; be musų jie 
nebūtų to iš Anglijos ir Prancū
zijos gavę.” (Moritz Busch, Ta- 
gebiatter, II, 552).

(Bus daugiau)

Užmuštas nacių la 
kūnas Werra

Lakūnas Werra buvo patrauk
tas atsakomybėn Amerikoj, bet 
paliko 5,000 dclerių užstatą ir 
palėgo Vokietijon teismo ne
jaukęs.

Wcrra kalbėjo gc ai angliš
kai ir Amerikos spaudai gyrė
si, kad jis vyksiąs į frontą la
kūnų mušti, bet vienas ir jam 
palaikė.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVĖS KOVOS

no dantis, kuris tabaką ir ruko 
ir kramto?

—Nei aš taip maniau, nei ką. 
Kad tu mano kalbą taip neap
suktum.

(Tęsinys)
—Ne: o Dagiukas, kas jis, ne 

jaunikis ?
—Eik tu man iš akių su tuo 

tavo Dagiuku! Aš noriu geres
nio. Vyras turi man patikti vi
sokiais budais. Jis turi būti ne 
vien turtingas, bet ir gražus ir 
protingas 1

—Toks, kaip tu, Anele!’

200
TŪKSTANČIU

DOLERIŲ
RAKANDŲ

Lovų, Matrasų, , Karpetų, 
Elektrikinių Š a 1 d y t u v ų, 
Skalbiamų mašinų, Radio ir 
Radio Kombinacijų.
Kainos čia nėra keliamos

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

1941 Elektriktniai Šaldytuvai, 
pėdų po

—Hm, argi aš graži? — ti
kėdama, o tačiau apsimesdama 
netikinti tuo, paklausė Anė.

—Dar ir klausi! Kad aš teikia 
graži ir daili bučiau, tai ir aš, 
rasi, turėčiau kokį jaunikį... 
— Katrė nuraudo dėl tokių sa
vo minčių ir ištarto ilgesio ir 
skubiai kalbėjo toliau:

—Tu man labai patinki, Ane
le. Man rodos, kad tu gražiau
sia visoj apylinkėj. Kad 
nueinava į bažnyčią, tai 
žvalgaus, ar pamatysiu 
kokią gražesnę mergaitę 
ve, bet nėra daugiau.

—Kurgi nebus.
—Tikrai nėra! žiūrėk, tavo 

akys tokios ... tokios, kaip ...
—Kaip musų šėmargio ver

šiuko, hahaha! — Anč juokiasi 
kiek negražiai, o Katrė surim
tėja:

—Ne, aš taip nenorėjau sa
kyti, fui, Ane, ko taip šaipais, 
matysi, kad supyksiu.

Bet Anė meilinasi:
—Nepyk, nepyk, Katrike, pa

sakok toliau. Man vis dėlto pa
tinka, kad tu mane giri. Taigi: 
mano akys kaip... na, kaip?

—Aš ką tik galvoju ir nie
kaip negaliu išgalvoti... Aa, jau 
žinau: tavo akys kaip dyvukų 
žiedai...

—Geltonos? eik jau cik! Da
bar man reikėtų pykti.

—Kaip rudi dyvukų žiedai. 
Tu vis tik nori mano kalbą iš
kraipyti, vis tik nori mane er
zinti...

—Aš jau nebeerzinsiu. Pasa
kok toliau.

—Tavo nosyte tokia tiesi, ji 
labai pritinka tavo veidui.

—Dėl to, kad ji .mano.
— Mano nosis, irgi, man pri

klauso; o žiūrėk, kokia ji atvi
pusi... O tavo lupos tokios rau
donos, stačiai krau j raudonos. 
Pro jas žiba tavo dantukai kaip 
auksas...

—Na, tu

Anė prispaudžia pykstančios 
savo drauges alkpnę arčiau prie 
savęs. Meilindamosi žvelgia ja 
į akis ir maldindama sako:

—Na, ko t«da sakai, kad ma
no dantys geltoni, kaip...

Bet Katrė atkakliai teisinasi:
—Aš nesakiau, kad geltoni, o 

sakiau, kad žiba tavo , dantys. 
Kad aš žinočiau, kas už auksą 
daugiau žiba, o nėra geltonas, 
tai palyginčiau į tą.

—Gerai, gerai, žiba 
dantys, o toliau?

—Tavo rankytės tokios bal
tos, mažytes ir siauros, kaip tik
ros freilinės.

mano

mudvi 
aš vis 

kada 
už

i —Na, ir stebuklas: nieko ne
dirbant. Kad tu tik tiek tedirb
tum, ir tavo rankos butų bal
tos, rasi, dar baltesnės už ma
no.

! —Juk aš ne pačių duktė, A- 
neliukai. Galiu būti ir esu lai
minga, kad galiu pas jus būt J 
ir dirbti. O tiek jau nedirbu, 
kad persidirbčiau. Namie reikė
davo daugiau prisispausti. — O 
buvau tada namie, ne svetur. 
Maloniau tai buvo,—tyliai kal
bėjo sau Katre ir atsiduso.

—Jūsų ūkis buvo didesnis, jis 
jau dvaras,* dėl to daugiau ir 
darbo buvo, aišku. O ką mes 
pas mus dirbsime? Esava mud
vi, turime dar tinkėti... Na, ko
kių gražumų turiu dar? — lyg 
erzindama, lyg ir iš smalsumo 
klausia Ane savo draugės. O ši
toji jau ir vėl svajoja:

—Pirm viso tie tavo plaukai, 
kurie yra tokie... tokie...

—-Kaip musų raudojo uode
ga... Ne, ne, nepyk. Ką aš pa
darysiu, kad mano toks liežu
vis. Arba eikš, užtrauksiva vis 
dėlto dar vieną dainelę.

—Dainuok, kad nori, aš ją- 
kių dainų nepažįstu. Mano mo
tina drausdavo dainuoti.

—Ir mano tėvai. Bet, tik pa
siklausyk, kad jie savo tarPe 
šnekasi, ne kartą išgirsti apie 
tai, kaip jie jauni būdami dai
nuodavę, kad senieji negirdėda- 
vę. Mes einame į laukus šieno 
grėbti. Musų taip pat niekas

papasakoji: negirdi. Žinai, ką mano senelę 
auksas geltonas, o mano dantys sako? Kitados išėjusi šeimyną i 
balti. Basi, norėjai pasakyti,’laukus, dainuodavusi, kad že- 
kad jie panašus į senojo Pušy- mė lenkdavusi. Tik šiandien ka-

ta-

ji niunuoti:
Rusnės kie-

tu esi imsi-

Parvažiavo Brinkis, 
šun| pasikinkęs...

pždainavo vienas iš bernų, tai- 
sydainas netoli Katrės šieno ku
petą. Kiti pagavo juoktis, bet 
Anė aštriu balsu pabarė:•

—Liežuvį prisikąsk! Dabar 
ne laikas dainuoti. Dirbti rei
kia. Bedainuodami ne pavaka
rės neužsipelnysite.

Katrė tyli, nes į ją buvo tai
kyti dainos žodžiai. Kol Katrės 
Brinkytės tėvai tebegyveno, tol 
ji, kaip vienatinė duktė, visų 
buvo gerbiama. Bet tėvui išsi- 
gyvenus ir mirus, nė vienam 
neįėjo į galvą mintis, kad ne 
vaikų tai kaltė. Ir kas tik kaip 
nors galėjo, nušaipė ir nudarkė 
juos. Motina, nepakeldama pa- 
šiepos, taip pat veik mirė. Bro
liu du išvyko į Vokietiją ir din
go be žinios. Katrę priglaudė 
Vanagai. Jie stengėsi užpildyti 
tėvų padarytą spragą. Vanagie- 

• nė topojo ją, lyg sergantį koki 
vaiką. O Anė, rodos, myli ą, 
kaip savo seserį. Kid ne tas pa
dalinių žmonų danlinėjimas, 
Katre beveik apsipras tų su nau
juoju savo gyvenimu.

Šieno grėbėjai jau gerekai 
buvo pailsę, kada Vanagienė at
nešė pavakares.

-—Stropi mano šeimyna, — 
pagyrė šeimininkė, — dabar at
eikite užsikąsti.

—Svečių įgavome, — prabilo 
šeimininkė, šeimynai bevalgant

X

vieno kito ne
rasi, eisiu už

IR PO

$99-95
Naujos Radios po $9-95

$1 9-95
Nauji Bulovą Laikrodėliai, vy
riški ir moteriški $14.95 
Auksinės Plunksnos, Waterman, 
Eversharp ir Parkers $1.49 

po ........................ ■
Patyręs Lietuvis Akrų Daktaras 
Optometristas, prirenka akinius 
sąžiningai.

Jos. F

DIDELIS PIKNIKAS
11 VVARDO LIETUVIŲ DEMOKRATŲ ORGANIZACIJOS 

įvyksta rytoj, t. y.

Sekmadienį, Rugpiučio-August 3 d.
LIBERTY Grove Parke, Willow Springs, III.
Šiame piknike, kaip ir kituose šios organizacijos parengimuose, bus 
gražaus ir malonaus pasilinksminimo, tad kviečiame visus Bridge- 

porto ir apylinkės lietuvius skaitlingai jame dalyvauti.
Visų lauksime su gera orkestrą, šokiais, dainomis ir dovanomis. 
Prie progos primename visiems Chicagos lietuviams, kad 25-kis 
nuošimčius to pikniko gryno pelno mes skiriame sušelpimui bol

ševikų apiplėštų Lietuvos žmonių.
11 WARDO LIETUVIŲ DEMOKRATŲ ORG.

apteptą sviestu duoną ir sriuo
biant gėrimą.

—Na? — kąsnodama duoną, 
ne labai sudominta, paklausė 
Aąė.

♦—Perkamukas parvyko. Vi
siškai netikėtai.

—Koks Perkamukas? Perka- 
mukų pilni pakampiai.

—Iš Amerikos — Jurgis, — 
paaiškino Vanagienė. —Palauk, 
pamatysi, koks jis ponas, nebe
sakysi, kad tokių pilni pakam
piai.

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. Roosevelt R<L, Austln 1175

Remkite Lietuvišką
Žyduką,NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE
4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

(Bus daugiau) VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY «0M

FOTOGRAFAS

Turtas Virš$6,000,000.00

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 a i- 
domfe ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

arcus
rytine radio 

VALANDA 
— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:16 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Apart Apsaugos, Turime O r nn nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršdJUUjUUU.UU

ži kaip pasidarę nuodėmė dai
nuoti.

—Mano motina ir Šeimynai 
drausdavo dainuoti. Ir ai Ayis 
dėlto manau, kad tikrai nuodė
me dainuoti. Damose nieko ne
sakoma apie Dievo žodį, o tik
tai apie bernelį ar mergelę, ža
lias lankąs, marias ir laivus. 
Tovo tėvelis juk meldėjas. Jei 

■jis pirma ir dainuodavo, tai da
bar parėjo ant išpažinimo ke
lio ir jau atskiria kas gera ir 
kas pikta.

Anė seniai žinojo, kad Katrė 
pamaldinga, kad ji myli dau
giau šventas knygas, bibliją, 
negu visa kita. Bet Anei tatai 
nuobodu. Ji nori atsikirsti, kaip 
nors Katrę įtikinti, kad ir tos 
pačios dainos apie bernelius ir 
žalias lankas ne tokia jau di
delė gali būti; nuodėme, bet ne
žino kaip. Pamaldingi žmonės 
visada gali ir moka geriau įti
kinti kitus, negu paprastas žmo
gus. Kiekviena proga jie žino 
biblijos arba giesmės posmelį 
Kaip atsikirsi, pr cš tai?

Taip begalvodama, visai ne
jučiomis pradėjo 
“Parbėg, parbėg iš 
mo”.

—Visas dainas
klausiusi nuo Dagių Adonio, —- 
priminė Katrė: — sakyk, juk 
jis vis dėlto tau patinka? Juk 
jis nieko sau vaikinas? Pri s'pa
žink.

—kad tu kitaip ir negali, 
kaip tik su Dagiuku mane dan
tinėti, — supyksta Anč.

—Kodėl dantinėti, kad visi 
žmonės apie judu kalba, būtent, 
kad judu tikrai

—Kada aš nė 
begausiu, tada, 
Dagių Adomo.

—Anele, kodėl taip? Ar jis ne 
gražus vyras ?

—Patinka tau?
—Taip. Jis didelis, petainis, 

stiprus ir... ,
—Ir kvailas.
—Ale kurgi, jis taip gudriai 

kartais moka pakalbėti, gali vi
sus prajuokįpti.

—Hm? kardais, bet.. . Ar tu 
eitum už jo?

—Nežinau, bet jis man nesi- 
perša ir nesipirš. Jis nori dai
lios, turtingų^ nori išeiti į ūkį. 
Juk jo tėviškę atgauna vyres
nysis brolis. Ką tada jis su ma
nim darytų? O jis turi daug pi
nigų, Anele. Kiek tūkstančių jis 

. atneš; į tavo ūkį!
—Aš noriu žinoti, ar tu ei

tum už jo ? — griežtas, beveik 
piktas Anės klaus mąs.

Ne, Katrė neitų, tikrai nei'.ų 
ųž jo, kad jis ir pinigais ap'pi - 
tas butų. Bet to ji negali sakyti 
Anei. Tacįą Anė tikrai jo nebe
imtų. O Dagiai su Vanagais jau 
tvirtai sukalbėję. Ką atsakyti 
Anei į griežtąjį klausimą?

Bet Anė jau seniai supranta, 
kodėl Katrė tyli.

—Na, matai, o aš turiu būti
nai už jo eiti, ar noriu, ar ne 
Bet aš eisiu už jo, eisiu, jei ki
to nebegalisitL Jau tpks šiandie - 
ną ūkininkų dukters likimas. 
Džiaukis, kad tu nebesi ūkinin
kų duktė.

Linksmoji nuotaika dingo. 
Katrei nemalonn, ji jaučiasi ka
ži kuo nusikaltusi. Ji norėtų ati
taisyti. Bet kaip? Labudiev, ir 
pieva. Šeimyna jau pradėjusi 
grėbti. Dabar* reikia skubėti vy
tis. šeimyna nė kiek neužkan
da pašiepus. Jai niekas už dan
tų neužkliuna. Tikrai:

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, Šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.
£

HT)rTALdwiNG$
Į LOAN ASSOaAT10NofChic»jo 
| JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
I 4192 Archer Avenue

VIRginia 1141
• • 1*< I‘I
hiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tHi tunui i tini iii ii lininiui tu iitifHtMii m

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug $8.25 
dulkių išimta............................

Perkant 5 tonus ar daugiau. 
SMULKESNI

BLACK BAND LUMlP
Sales

YRA DAUG PIGESNI
$10.25

taksai ekstra.

ATS1LANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.

v * Pirmas mokėjimas spalių 1.

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

3409-11 So. Halsted St.
Tel. YARds 3088

THE ROOF

Javage NATURE 

RUNS WILD.
THE DI5-RAY

AND WITH A 
ROAR.

THE ENTiRE 
SURFACE 

DISSOLVES 
INTO

MOUTEN ROCK.

THE CAVERN
S PARTT OF A 

VOLGA NO.

Prasidedantį šeštadienį, Rugpitičio 2-rą,

Budriko Radio Programai:
WCFL, 1000 K. 5:30 nedėlios va- 
kardis
WHFČ, 1450 K. 7:00 vai. ket- x 
vergo vakarais.

BR1DGEP0RT RADIO & MUSIC
3263 SOUTH HALSTED STREET 
MEMBERS RMS OF THE PHILCO.

Vardas

Valstija

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, I1L

KAINA 15 CENTŲ
Pik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

Adresas —

Miestas------MIGHTY THROAT HURLS A FHARFUL MU5HR00M 
OF LAVA, STEAM AfND OEBRtS FAR, FAR INTO 
THS. CLOUIO5. WHERE (5 THE AURORA?

SUDRIK
FURNITURE HOUSE

ir 
vykstantį keturias savaites. Prizai kas savai
tė! Trys laimėtojai kiekvieną savaitę konku
ruos paskutiniame konteste už grand prizą— 
midget radio. Atsilankykit šiandien išklausy
mui jūsų muzikos.

STOKITE J MUSŲ

AMATEUR SHOW

JACK’SWIFT>

WATER AND FIRE WEET. - • 
AURORA FEEL5 ATHOt 
DIZZY BUANKNESS GRIPS'THEM*

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. ą(tN, 'Y•blate IT DD o t.
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

Vardas

Adresas

Telefonas

0K 0F PATIEMS
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Illinois
Tragedija Bedarbių 
Šeimynoje
Vyras Bandė žmoną Nušauti, 

Pats Nusišauti
PEORIA, III. — Lengva su

prasti kodėl 59 metų William 
Stampley yra labai nervingas. 
Dėl amžiaus jis negali gauti 
darbo, nors yra patyręs meta
lo darbininkas.

žmona Dirbo
Jo 39 metų žmona Marie dir

ba už patarnautojų valgykloj. 
Gauna mažų alga — o iš jos 
rankų Stampley turi priimti 
pragyvenimų.

Vyrui, kuris myli savo žmo
nų ir šeimų — tai skaudi si
tuacija.

Išėjo Iš Lygsvaros
Besirūpindamas ir besikrims- 

damas Stampley galiau išėjo iš 
lygsvaros ir vakar bandė žmo
nų nušauti, po to pats sunkiai 
pasišovė. Jis ir žmona guli St. 
Frances ligoninėje.

Trūksta Vandens
JERSEYVILLE, III. — šio 

miesto vandens departamentas, 
kreipėsi į piliečius neeikvoti 
vandens, kitaip jo pritruks ir 
visas miestas paliks visai be 
vandens. Panašioj padėtyj yra 
atsidūręs ir Shelbyville mieste
lis. Ten rengiasi uždaryti van
denį 15-kai valandų kas parų.

Areštavo — Šerifą 
[r 6 Kitus Už 
‘Slot” Mašinas
O šerifas Areštavo Policijos 

Viršininkų
TAYLORVILLE, III. — Ko

medijas krečia “tvarkos saugo
tojai” Christian apskrityje.

Liepos 17 apskričio prokuro
ras Tom Sweeney padarė kra- 
ų viename sandėlyje, ir kon
fiskavo 107 “slot” mašinas. Jas 
sukrovė Taylorville kaliėjime.

“Pažeistas Autoritetas”
Toks prokuroro pasielgimas 

užgavo šerifo Virgil Ezra auto
ritetų. Be to, kadangi Ezra tu
ri ryšių su asmenimis, kurie 
yra labai suinteresuoti tomis 
mašinomis, tai jisai nakties lai
ku įsibrovė į kalėjimų ir ma
sinas iš ten išvežė. Rezultate 
prokuroras šerifų areštavo, o 
Šerifas iš savo pusės areštavo 
Taylorville policijos viršininką 
Ed Zemke.

Prokuroras taipgi areštavo 
Šešis kitus asmenis ir visus 
raukia teisman už “trugdyma 
statymų pildymo”.

Vienas—Rep., Kitas—Dem.
Šitų komplikuotą dalykų tu

rės išnarplioti Christian apskri
čio teisėjas J. T. Bullington.

Prokuroras Sweeney yra re- 
publikonas, o šerifas Ezra de
mokratas. Be abejo, tie politi
niai skirtumai lošia nemaža ro
lę šiame “slot” mašinų reika
le.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

jf. (SubeifetsJ
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

1605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
Ir _ • KOPLYČIOS VISOSE 

JL/yiYai CHICAGOS DALYSE

Klaiuykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto is WHIP stoties (1520 K.)

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį •
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Bažnyčia Užmokėjo 
Pabaudą Už 
“Užpuolimą”

EUREKA, III. — EI Paso pi- 
lietis E. M. Rutledge buvo nu
teistas užsimokėti $40.00 pa
baudos už užpuolimų ’ir sumu
šima kaimyno, M. J. Hocker. 
Vietos protestonų bažnyčia už
mokėjo pabaudų, kadangi “Rut
ledge turėjo pilnų pamatų už
puolimų padaryti.”

Prarado Abi 
Kojas, Mirė

HERRIN, III. — Illinois Cen
tral traukinys suvažinėjo 45 me
tų John Eddingtonų. Nupjovė 
jam abi kojas.

Eddington netrukus pasimi
rė.

Paskyrė $40,000,000 
Didžiulei Dirbtuvei 
Illinojuj

WASHINGTON, D. C.—Pre
zidentas Rooseveltas patvirtino 
planus didžiulei amunicijos 
dirbtuvei Illinois valstijos pie
tinėj daly j, prie Crab Orchard. 
Dirbtuvei pastatyti prezidentas 
skiria $40,000,000.

Svečias Iš Louis- 
ville, Ky..

CALUMET CITY, III. — Vi
zitui su namiškiaisz iš Louis- 
ville, Kentucky 'valstijos parvy
ko Andy Kowalski, šiame mie
ste augęs jaunas lietuvis. Jisai 
dabar turi valdišką darbų Ken
tucky valstijoje, ir ten gyve
na su žmona, su kųlria neseniai 
apsivedė. __

Ad. 45 155th st., jam buvo 
surengtos sutiktuvės. Vienas 
Andriaus brolis tarnauja laivy
ne, kitas yra armijoje.

Birute.

J. Girijotai 
Švenčia Auksinį 
Vedybų Jubiliejų

Apsivedė 1891 Metais; Daug 
Veikė Lietuviu Naudai •r

CICERO. — Džiugu ir gar
binga susilaukti penkiasdešim
ties metų ženybinio gyvenimo 
sukaktuvių, ši sekmadienį, rug- 
piučio 3 dienų, nuosavam na
me, 1436 S. 48th Ct., Juozas 
ir Emilija Girijotai atžymi auk
sinį jubiliejų.

Veikė Rygoj
P.p. Girijotai seni vietos gy

ventojai. Pats Girijotas jauno
se dienose buvo veiklus lietu
viškoj dirvoj. Pradžių lietuviš
ko veikimo padarė Rygoj. At
važiavęs į šių šalį ir būdamas 
pilnas energijos ir turėdamas 
praktikos veikime, tuoj aus pa-

sinėrė į platų darbų ir jį tęsė 
daug metų.

Ypatingai buvo įdomu ir ma
lonu matyli kaip slinuš ir duk
tė chorų vadovauja, o tėvas už
ima pirmų vieta dainavime, kai
po baso.

Vaikai — Profešidhalai
šiandienų dar tėvai sveiki, 

žvalus. Vyresnysis stihUs, inži
nierius, dirba prie valdžios, ki
tas sūnūs ir jaunesnė dtikte me
dicinos daktarai. Ji tarpe mo
terų turi labai gerų reputacijų. 
Gaibė vaikams švęsti tėvų auk
sinį jubiliejų. Bukite visi svei
ki ir laimingi. D.

PARENGIMAI
ŠĮVAKAR

Tautinės Bažnyčios vakarėlis, 
Mildos svetainėje, 3140 South 
Halsted st., 7 v.v.*
RYTOJ

Roselando Lietuvių Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo Metinis 
Piknikas, Rossi’s Grove darže, 
130th ir Stony Island avenue. 
Trokai išeis nuo Darbininkų sa
lės, 10413 Michigan, 1 v. pp., 
ir 2:30 v. pp. Sustos prie A. 
Nakrošiaus taverno, 311 East 
Kensington.

19-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Piknikas, Ryan’s Miške, 
871 h ir Western Avenue. Mu
zika šokiams, užkandžiai, gėri
mai, prakalbos ir pamargini- 
mai.

Eks- Mainierių Kliubo Pikni
kas Kubiliaus Darže, netoli Tau
tiškų Kapinių. r

Turėtų Būti 
“Dėdė”, O Ne 
“Teta”

Phil Baker, scenos mėgėjams 
ir radio klausytojams > yra ge
rai žinomas komikas ir akor
deonistas. Jam yra tekę viso
kias roles vaidinti, bet dar tur
būt pirmą kartų vaidina mote
rį. -

Jisai yra vyriausias aktorius 
moderniškoj versijoj komedijos 
“Karolio Teta”, kuri neseniai 
buvo atnaujinta Studebaker 
teatre. Jisai vaidina “Tetos” ro
lę. Kadangi yra geras komikas, 
tai labai vykusiai tų rolę at
lieka.

“Karolio Teta” yra ir lietu
viams gerai žinomas veikalas.

(Sp)

Northern Hospital 
pakėlė kainas tonsi- 
lų operacijoms

Neseniai įvykusiame pasikal
bėjime Dr. N. M. Doyle, Nor
thern Hospital ir Polyclinic Me- 
dical Center (2314 N. Clark St.) 
vedėjas, pareiškė: Su apgailes
tavimu turiu pranešti, kad, pra
dedant rugpiučio 1 diena, kai
nos bus pakeltos tonsilų ir ade- 
noidų operacijoms Northern 
Hospital patalpose.

Pakėlimas, tęsė Dr. Doyle. 
turi būti įvykdytas todėl, kad 
kyla medžiagų ir ligoninės už
laikymo kaštai. Daugiau nei 17 
metų Northern Hospital buvo 
toj pačioj vietoj ir specializa
vosi išėmime tonsilų ir adenoi- 
dų, ir turėjo savo štabe lik lais- 
niuotus gydytojus ir chirurgus 
(ne internus).

šiandien, aiškina Dr. Doyle, 
Northern Hospital trys ištisi 
aukštai paskirti šioms operaci
joms. Pradedant rugpiučio 1-ma 
kaina operacijoms (su visu 
kuo) bus pakelta jiuo $10 vai
kams iki $13.50. O suaugusiems 
kaina bus pakelta nuo $15 (su 
visu kitokiu patarnavimu) ligi 
<$18.50.

Platesnių informacijų galima 
gauti telefonu, Lincoln 4200, 
arba skelbime šiame dienrašty.

— Sk.

Bridgeport Radio 
Atidaro Amateur 
Show

Šiandie, šeštadienio vakare, 
atsidaro mėgėjų (amateur) 
show. Jį rengia Rridgeport Ra
dio, 3263 So. Halsted St. Pa
rengimai;- tęsis>4 savaites »ir už
sibaigs' paskutiniu kontestu, ku
rio prizas bus radio. Muzikai 
bus teisėjai kas savaitę, o mu
zikaliai instrumentai bus duo
dami kaipo prizai. Trys laimė
tojai, išrinkti kiekvienų šešta
dienį, dalyvaus paskutiniame 
konteste. Apylinkės bernaičiai 
ir mergaitės, jaunesni negu 15 
metų, kviečiami dalyvauti pa
rengimuose.

DIFTERITAS
(Tęsinys nuo 2-ro pusi.)

Seku, kaip palengva tamsėja 
miško šešėliai ir iš pušų šakų 
nyksta smulkmenos. Nebegaliu 
įžiūrėti spyglių, paskum ir ša
kelių. Viskas liejasi į tamsia 
masę, ir patamsėjusiame dan
guje klostosi visiškai nauji si
luetai. Man šalta, bet keltis tin
giu. Aš tikrai sergu, gerklėje 
juntu keistų peršėjimų. Galvo
ju, kas pirmas čia mane ras, ir 
kų jie pagalvos. Bet šaltis daro
si nebepakenčiamas. Išeinu iš 
miško ir apsidairau. Dar spink- 
so keletas žiburėlių. Ten sėdi 
prie lovų motinos ir klauso vai
kų kriokimo. Gal kuri praden
gia vaiko kūnelį suskeldėjusiu 
pirštu paliečia šlaunikę, kur gy
dytojo švirkštas padarė mažytę 
žaizdelę. Dieve, kad ta mažyte 
žaizdelė išgydytų jos kūdikį!

Adelės žiburys dar tebedegė, 
ir durys tebebuvo praviros, kaip 
dienų. Aš norėjau dar karta pa
matyti Daliutę. Prie durų pa
stovėjau, bet kriokimo negirdė
jau. Galvojau, kad geriau pasi
darė, ir užmigo, bet loji tyla 
mane gųsdino.

ros. Ji numirė, kai motina už
migo — taip geriau. Tyliai pri
selinau ir paėmiau rankutę: ji 
buvo vėsi ir drėgna. Gal būt, 
kad neseniai numirė. Norėjau 
išeiti, bet mane sulaikė kūdikio 
akys: jos buvo visiškai juodos 
ir baisios. Aš jų bijojau. Paž.u- 
rėjau į mergaitę ir motinų. Te
gu ji pabudus dar ne iš karto 
sužinos, kad mergaitės nebėr; 
tegu dar galvos, kad jai ger.au, 
ir užmigo. Užspaudžiau akis, 
kuriomis ne sykį džiaugiaus ir 
galvojau, kad labai panašios į 
motinos.

Ant slenksčio dar atsisukau 
ir valandėlę žiurėjau į jų ir į 
mergytę. Išeidamas pagalvojau, 
ne, aš tai pajutau skausmingai 
ir be žodžių, kad išeinu iš čia 
kaip vagis ir išsineša žmogaus 
džiaugsmų ir ramybę. Viešpa
tie, jeigu galėčiau juos kam 
nors įduoti, kad nuneštų jai ir 
kad ji vėl butų laiminga.

Pasilenkęs nusiskina žolę ir 
įsidedu į burnų. Gaižus kartu
mas degina gomurį, bet aš ne- 
spiaunu. Aš noriu, kad tas kar
tumas įsisunktų į kraujų, į visą 
kūnų ir degintų, degintų...

(Galas)

Adelė sėdėjo prie mergaitės 
lovelės užsikniaubusi ant kojū
galio* Daliutė gulėjo rankutę j 
šalį atmetusi, kaip dažnai mie
ga vaikai, bet akys buvo atvi-

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraugijosNariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sėreddmis1 ir Nėdėl. ‘pagal šutaHį: 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast MSth Street Tel. Pullman 127»

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

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

Telefonas YARDS 1419.

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

ŽOLĖS TEIKIA
~ SVEIKATA

Sveikata tai toks daly
kas, dėl kurio spėlioji
mas ar nebojimas yra 
nepateisinamas; iš visų 
turtų ji yra brangiausia. 
Kai sveikatos nebėra^ 

“Helena” nieko .nebėra. Gyvybė 
priklauso nuo sveikatos, taipgi lai
mė ir pasisekimas. Jus esat kvie
čiami atlankyt musų naują HERB 
SHOPPE. Jus kviečiami pasitarti 
su musų daktarais, jeigu jaučiate, 
kad reikia, ir jeigu jus asmeniškai 
nenorit nuspręsti. Musų daktarai 
mielu noru padės jum patirti tei
sybe apie save. Patarimas, pamoka 
DYKAI. ŽOLĖS sveikatai kaštuoja 
taip mažai.' Atsilankykit, bukit 
draugingi. Nėra jokios prievolės 
jums. Leiskit mum išaiškinti arba 
rašykite prašydami inform a c i j ų 
DYKAI.

“HELENA” HERB SHOPPE 
1869 N. Damen Avė. Bruns. 4900 

Kampas Cortland St.

Diena IŠ Dienos
. ..................  I II i'llll H I I t

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Martin G. Petkus, 25, su Bil

da Stelter, 20 - ,
Leonard Zuk, 26, su Eleanor

Dulski, 24
Edyard Nemchausky, 22, su

Frieda Miknis, 21
Charles Konchus, 20, su Jean

Mitchell, 21
Wilbur C. Schnesler, 27t su

Frances Dohes, 25

Reikalauja
Perskirų

Stanley Balsis nuo Della Bal
sis

Anna Jozelis nuo Adolph Jo 
zeiis

Gauna 
■’erskiras

k -A ’ ‘

John Radziewicz
ces Radziewicz

nuo

Ofiso Tel. VIRginia 6636 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. MARGERIS (
3325 So. Halsted Stf

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Seredoms nuo pietų, o Nedėlioj ' 

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
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 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74C4

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

ir Akinių Dirbtuvė 
WEST 35th STREET 

Halsted St.
iki 4, nuo 6 iki 3 
pagal Sutartį.

Fran-

GERB. Naujienų įkaityto- 
/M ir įkaityta jai protonui 
pirkinių retkalati M t 
toe krautuvėj kuriai 
ekelbiati NaujUnoee.

Tel. YARDS 3140
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 vaL ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 19 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRIKOL’TS
Gydytoias ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų TeL PROSPECT 1930

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 J. 
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

Telefonas YARDS 9994

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 KENwood 4300

ADVOKATAI ~
K. P. GUGIS

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

Telefonai YARDS 0818
Ketvirtadieniais Ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel CENTRAL 1824.
Namų teL—Hyd® Park 93N
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Ragina Neimti 
Armijon Ųkio 
Darbininkų

Jy trūksta derliui surinkti

Illinois drafto tarybos vakar 
gavo instrukcijas neimti ąrmi- 
jon agrikultūros studentų jr 
ūkio darbininkų, jei jų paėmi
mas tarnybon apsunkins der
liaus surinkimą ūkiuose, kur 
jie dirba.

Valstijoj jaučiamas labai di
delis ūkio darbininkų truku
mas. Daug kur darbą atlieka 
moįęrys.

Rytoj Roselando 
KL-Dr-jų Susivieniji 
mo Piknikas

Roselandie-

Įvyks Rossi’s Darže

ROSELAND.
čiai! Rytoj, rugpiučio (Augus
to) 3 dieną užprašome visus į 
Roselando Lietuvių Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo Metinį 
Pikniką, kuris bus laikomas 
Rossi’s Grove darže, prie 130th 
ir Stony Island Avė.

Piknikas bus labai linksmas, 
bus gera muzika. Feliksas Shat- 
kauskas su savo gerai įrengtu 
garsiakalbiu piknike gros viso
kius šokius ir dainas.

Išeis Du Trokai
Į pikniką neturinti savo au-

L Ų V LIIVIU Visa^Fa^auho 
Dalis 

KV1ETKINĮNKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. ¥ARPS 7$Q9

*«*ATRICIA
Cyv<4615 <S,WeIh!> Peul. «533

Persiskyrė su šiuo *pasąuliu 
rugp. l.d.. 10:30 v. ryto, 1941 
m., sulaukus 27 metų amž., 
gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
tęvą Vladislovą, pamotę A- 
miliją, po pirmu vyru Ash- 
mentienę, 2 seseris, Oną ir 
Eleną, brolį Joną, 2 pusbro
lius, Joną ir jo žmoną ir Jur
gį, pusseserę Amelia Ander- 
son ir šeimą, 2 tetas, Domi
cėlę Rasilienę ir šeimą ir 
Petronėlę Kancienę ir jos 
šeimą.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
vičiaus kopk, 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks pirmad., 
rugp. 4 d., 9:00 vai. ryto, iš 
kopi. į šv. Cecilijos parap. 
bažnyčią, 45th Ct. ir Wells, 
kurioje atsibus gedulingos 
pąmaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

• Visi a. a. Patricijos Brazai- 
tytės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: ..Tėvas, 
Pamotė, Seserys, Broliai ir 
kitos Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Suhai. Tel. CANAL 2515.
iii i ------------ '------- --------- *■f

JUOZAPAS DUCHOWICZ 
Tel. RepubHc 0928.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 1 d., 11:10 vai. ry
to, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoje, Lūkės 
parap.,. Varnų kaime, Telšių 
apskr. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris, Juzefą ir Petronė
lę Kletz, žentą Peter, 2 anū
kus, sųnų Juozapą, marčią 
Sophie ir sesers dukterį Pet
ronėlę Jurgelienę ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas namuose 
6632 S. Artesian Avė. Laido
tuvės antrad., rugpiučio 5 
d., 8:00 vai. ryto iŠ namų į 
Gimimo Pan. Šv. parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šy. N^zimierę kapines.

Visi a. a. Juozapo Dūcho- 
wicz giminės, draugai ir pą- 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Dukterys, 
§unųs, Žentas, Marti ir ,Gi-

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

tomobilių galės nuvažiuoti vel
tui. Draugija nųsąm^ė troką, 
tad nors ir visus roselandiečius 
bus galima riuvėžĮti pikpiĮcą. 
Trokas nuo Darbininkų svetai
nės, 10413 Mipfiigan Avę., išeis 
1 vai; ir 2:30, ir sustos pfie A. 
Nakrašio taverno, 311 E. Ken- 
sington Avė.

Todėl prašome rpseiandipčiųs 
susirinkti pažymėtose vietose 
ir nužymėtu Įąil^u.

Už pikniko rengimo komisiją, 
A. Narbutas.

Apsiveda Charles
Ruseckas ir
Cecilija Šchmiedl

ŠiąiĮcJie, šęštadįenį, apsive: 
dą p. Charles Ruseckas (Rus- 
s.ell) su p-le Cecilija Šchmiedl. 
Jaunoji pora šliupą gaus 4 v. 
popiet, o priimtuvės įvyks 
Pipe of Peace Country Club 
patalpose, 131 and Halsted St.

Jaunasis gyvena adresu 15(J 
So. State St. Jis turi svarbų 
inspektoriaus darbą Press 
Steel Co. dirbtuyėj, kuri dir
ba Anglijos karo užsakymus.

Jo tėvai, pp. Ruseckai (Rus- 
sell), yra geri naujieniečiai, 
geri veikėjai lietuvių judėji
me ir malonus žmonės. Be 
jaunojo Charles, kuris dabar 
apsiveda, jie dar turi tris sū
nūs — Juozą, Joną ir Bernar
dą—ir dvi dukteris, abi ište
kėjusias: p-ią Molly Užunarie- 
nę ir p-ią Adelę Augaitienę.

Motina, p-ia Ruseckienė, 
neseniai sugrįžo iš Roseląnd 
Community ligonines, kur jai 
buvo padaryta sunki operaci
ja. Operacija buvo pasekmin
ga ir dabar p-ia Ruseckienė 
laukia sūnaus vestuvių.

Advokatai Prieš
• • >* • l • •

Teisėjų Koaliciją
Piliečiai turi turėti pąširįnkijną

Chicagos Advokatų Draugija 
(Bar Association) pasisakę 
prieš sudarymą koalicinio ti- 
kieto lapkričio menesio Supe- 
rior teisėjų rinkiniams. Mat, 
abi Chicagos partijos žada su
daryti vieną bendrą tikietą.

Advokatai pareiškė, kad jei
gu teisėjai renkami, tai balsuo
tojai privalo gauti progą kan
didatus pasirinkti.

«
 Dėlės Mylintiems 

Vestuvinis, Ban- 
kiėtams, Laidotu-

- - - yėms, Papuoši- 
r IVlMtŽ A C mams

Phon. LAFAYETTE . I 
m—at&Rtnm —t ii«t

MARIJONA 
STANISLAUSKIENĖ, 
po tėvais Povilaįte

Gyv. 7125 Washtenaw Avė.
Tel. Prospect 5270. '

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 3Q d., 5:10 v. ryto, 1941 
m.» sulaukus 42 m. amž.,' gi
mus Kaimelių parap., Kedū- 
lių kaime, šakių apskr. Ą- 
merikoj išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Feliksą, sūnų Edwardą, 
tėvą Pranciškų Povilaitį, pa
motę Oną, brolį Juozapu Po
vilaitį, 5 seseris: Stanislavą, 
švogerį Sylvestrą Nali.vaiki», 
Augustiną, švogerį Joną Sa- 
kąlis, Vandą, švogerį William 
Rokaitį, Emiliją, Švogerį Jo
ną Bartkų, Agotą, švogerį 
Raymdndą Kupetį ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Kurias pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hefmi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., rugpiučio 4 o., 8 v. 
ryto iš kopi. į šv. Kryžiaus 

' parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos ų^ 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Marijonoj Stą- 
nislauskienės giminęs, draur 
gai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pėš- 
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nuliūdę lieką: 
Vyras, * Sunūs, Tėvas, Šese.- 
rys, švogėrlai ir Giminės.

Laid. Direkt J. F. Eūdei- 
kis, Tel. YARDS 1741.. ,

Rekomendacijos
Jie re(<olP£ndavo naujiems 

tęrinipams šiuos teisėjus: Wxp\l 
H. MęSpręly, J. M. O’Connor, 
J. P. McGoorty, J. C. Lewe, J. 
F. ĮHaąs, J. J. Lupę, O. Hebei, 
U. S. Schwartz, R. C. 6’Con- 
nęll, E. I. Frankhauser, J. F. 
Fardy, M. L. McKinley ir J. A. 
Qrąbęr. Į;«|

Ręiįės išrinkti 21 teisėją.

Ką Town of Lake 
Darytų be Halupkos?

didelis bį-l

Ęitės Vįsus Išyaifcytų —

TOWN OF LAKE. — John 
Halupka yra policistas Town of 
Lake nuovadoje, bei netrūkus 
jisai turbūt tur£s dr-.vbą mesjbi 
ir pahkti Litininkū.

Halupka, mat, yra
čių mėgėjas. Tlwll of Lake 
gi, dažnai iš n žinia kur at ^ darbui 
skrenda bičių spiečiai ir susi
meta tai kieme ar pastogėj.

Pi-.skutinis spiečius pasirodė 
ties 5132 S. Rockwell st. Nusi
gandę namo gyventojai šaukė 
policiją juos gelbėti, Halupka 
atvyko, bites susirinko ir par
sivežė pamp.

Jisai jau turi 10 spiečių.

Thyssen turi Ameri 
koj 3 milijonus

31NEW YORK, N. Y., liep.
d. — Vokiečių pramonininkas 
Fritz Thyssen, kuris padėjo kur
ti hitlerizmą, Amerikos bankuo
se turi tris milijonus dolerių, 
bet negali jų paimti.

Vokiečiai tvirtina, kad Thys
sen randasi pietų Ąrųerikoje, 
tuo tarpu prancūzai sakosi jį 
atidavę vokiečiams.

Pasakojamą, kad 
randasi koncentracijos 
loję ir Hitleris nori

Thyssen 
stovyk- 

pagrobti 
jąn? priklausantį turtą užsie
ny.

KONFISKUOSI APSAUGAI
REIKALINGUS TURTUS

WASHINGTON, D. C., liep. 
31 d. — Kongreso karo komi
sija šiandien priėmė Įstatymo 
projektą, kuris leis prezidentui 
konfiskuoti krašto apsaugai rei
kalingą turtą.

14 komiteto narių balsavo už 
įstatymą, o 4 prieš.

Manoma, kad kongresas pri
ims šitokiu budu paruoštą įsta
tymą ir prezidentas galės pa
imti apsaugos reikalams visą 
reikalingą amerikiečių nuosa
vybę.

Tirs svetimą vai
stytą ufcį

WĄSHINGT.QN, D. C., rų-p. 
į 4. — Ropse.veL
ąs šiūiulien pareBĮcč, kad nau

jai sukurta ekonpniines apsau
gos kųiųisija rūpinsis yįęn tik
tai syetirųų vaistu bi,ų ų^iju.

Komisija privalės duoti par 
tarimus, kpĮ<itų būdų gęriau ap.- 
sigiųti ekonominėje dięvoje.

Šios komisijos pirmininku 
yra vįcępr.ezicįentąs WųĮlaęe, 
kuris jau pradėjo rinktis arti
mesnius bendrą,dųrbius.

— Pasižadėjus japonams su- 
ipokėti visus Tituila ųuostohus, 
Amerikos valdžią skąįto likvn 
dųųtu incidenįtą.

— Komunistai skelbia, kaiįl 
v.okįečiai pastato vie-pą kulkos
vaidį įr pritąįao g.ąrsįaką^bjuG.

^trodypi, jpg čąųdpipa iš 
keliasdešimt kulkosvaidžių, Tor 
kiu budu vokiečiai ąpgaudijieja 
rusus.

PARENGIMAI
■ v • *

Lietuvių iAm’iNž katalikų 
bažnyčia. ' 

šeštadienį, .rugpiučio 2, 7 vąl. 
vakaro įvyks šokių ir .pasilinksmi
nimo vakaras Milda svėtaihėje 2 
aukšte,’ 3140 S. Halsted St. Visiems 
bus smagu - Šokti prįė geros orkes- 
tros. Širdipgar visus užprašo atsi
lankyti. --Parapijos Komitetas ir 
Klebonas Maskoliūnas/

CLASSIEIED ADVERTISEMENTS
i............. ....  . ii miiiiĮi.—. ’ i ............. iii

BELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

JAUNAS VYRAS KLERKO' ir 
bendram darbui Grocery ir Mar
kei krautuvėje. Patyrimas nerei
kalingas. Išmokinsimi biznio, jei 
nori dirbti. Turi gurėti draivėrio 
laisnį. Pasitarimui telefonuokite:

LAFayette 3879.

REIKALAUJU BARTENDERIO, 
kak būtų švarus, l^ad mokėtų dng- 
lų kalbą ir suprastų nors kiek 
maišyjną dripksų. Gera mokestis j? 
gerės' valandos. 5305 Wėst Lakę 
Street

ALE

PLUNKSNŲ DARBININKĖS, 
TIK PATYRUSIOS. '

Millinery work, brąnchįiig, pįn- 
king, ėtc. Pastovus darbas. 5Qc vd- 
ląnaaį. Turi mokėti darbą arba 
hėsikręįpkit. Art QuilĮ Npvęlty, 

7® pęosęvėlt Ėcį.

TARNAITĖ, BENDRAM NAMŲ apylinkėj, 35 ir Halsted St. Par- Į 
laivui, asmeniška laųndfė. —j- ----- i—•—

! kambarys, 
virįmąs. 2 suaugę. $9 pradžiai. Turi 
kalbėti angliškai.

MlDwąy 10100.

tienjsfca laundfe, savas duosiu ;už p 
vonia, radib, paprastas ligos. Uždą

MOTERIŠKĖ PILNAI priežiūrai 
2 vaikų ir mažo apartmento. Moti
na samdoma., Gyventi vietoj. $7 
pradžiai.

ROGERS PARK 3663.

50 PATYRUSIŲ OPŲRATORS, 
pri.ė .plaunamų ųresių, taipgi pįrik- 
ers. Aukštas mokestis, taipgi bo
nus. Pastovus darbas. 2300 West 
Armitage. į

OPERATORS, PATYRUSIOS, 
prie house coats ir slack suits. Ge
riausias mokestis. Pastovus darbas

H. HYMAN and CO., 
230 S. Franklin.

PATYRUSIOS MERGINOS kai
po padėjėjos pantrčje. Išeiti. Mo
kestis. Pastovus darbas.

YOŲNKEĘS,
51 E. Chicago Ąve.

ČEVERYKŲ DARBININKĖS, pa
tyrusios. Fancy stitehefs, edgė stit- 
chers, vamper, lining makers. Mo
teriški čevefykai. Geras mokestis, 
pastovus darbąs.

IRVINcS” SHOE CO.
168 NanOgden Avė.

BUSINESS SERVICE ’ 
Biznio Patarnavimai

TAISAU MŲfrUltfIUS ir medinius 
namus, štoguįJ kaininūs ir saidvo- 
kus. P0Rtsm<nitlį )6663.* j * r'

RADIO EKSPERTŲ
PATARNAVIMAS IR

1856 47th St.
Tel. YARbS 4693.

v ► • . • / . * • I

• PROFESSIONAD 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. Chicago.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS vyrui su 
valgiu arba bė valgio. 821 West 
35th Place, antros lubos.

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, prie mažos šeimynos, bungal- 
ow, 7042 g,o. ..ęąpĮ.pbeŲ. , .

FARMS VVANTED 
Ieško rirktį Ūkius

REIKALINGA apie 40 akrų far- 
ma prie ežero—5Q ar 80 mylių nuo 
Chicagos. B. Ą. Ąjaipe, 54 io ooutli

FOR RENT-—IN GENERAL
Renddai—Bendrai

ANT RENDOS ŠTORAS su ta: 
verno fikčeriais* Pigi renda, gerą 
vieta dėl taverno. Atsišaukite:

729 W. 19th St. ..........

SUSIRINKIMAI
SIMANO DAUKANTO DR-JOS 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugpiučio 3 dieną, 12 valandą die
nos, Chicagos Lfetuvių Auditorijoj, 
3133 Sb. Halstęd St. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl nariai privalo
te būtinai atsilankyti. Kurie drau; 
gąi e^ate pasilikę su mokesčiais, 
pasirūpinkite apsimokėti.

—p. K., rast.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠ. 
KLUBO mėnesinis sūsirinknhhš 
įvyks rugpiučio 3 d., Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., 12 vai. 
dienos. Duoklės bus priimamoj 
nuo 1.1 vai. ryto. Malonėkite atsi
lankyti. —Helęn C. Rimkus, fašt

DRAUGIJOS ŠV. FETR&NtLĖŠ 
£usirinkiipas įvyk^ pirnjądięnįj rug- 
piūčio 4 dieną. 7:30 vąl. vakaro, 
na'raįiijos svetainėj. ’ Narės malonė
kite ‘ atsilankyti.

— A. Laurtaayięhę, ’ rąi|t. '

REMK1TE TUOS, KUR® 
GARSINASI - ■v

«

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU VYRO ar MOTE
RIES, kuri norėtų geruose na
muose būti' ant farmos. Darbo ma
žai — tik daugiau kad kompaniją 
palaikytų. Mokėšiis $5.00 į mėne
sį ir užlaįkymas. 3433 So. Erne- 
rald, pirmos lubos. YARds 0523.

ĄUTUŠ—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai U* Trokai Pardavimui

PARSIDUODA KARAS 1939. Su
pu pąęmė i ^afiūomenę. Motina 
priversta parduoti karą. Dodge 
DeLųxe, geram stovy ir prieina
ma kaina. Atsišaukite ne vėliau, 
kaip ,8-iose vakare ir nędėlioj pirm 
pietų, 1-st floor 506 Wejst 39th 
St, Chicago, III.

~ BUSINESS CHANCES

RESTOKANTAS IR LUNCH- 
RUIMIS, gferai einantis bižfiis, visi 
elektrikiųiai fikčeriąi, lietuvių 

I 1 AKRAS ŽEMĖS ARTI V1EŠKE- 
•usę kainos iš priežasties ]i0. aucuu viCua mažai iarmai. Ma- 

Uždarylta Šventadieniais ir Z1 tuksiu, nėra as^smentų. Arti Mid- 
. . luthian miestelio. Apleisdamas mieji-

---------------------------------------tel| turi parduoti, urovehill 2270.
vakarais. 755 W. 35th Št.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, nėra 
kitos per 3 blokus. Pigi renda, 
cash biznis, trumpus valandos.1 
Šaukite ŠAGinaw 8112.

PARSIDUODA GASOLINO STO
TIS su 6 elektrikinėm pumpomis 
ir visais įtaisymais. Parduosiu už 
cash arba mainysiu ant bizniavos 
prapertės. šaukite. LAFayette 1775

MAISTO ŠĄPA, GROSERNĖ. Se
niai įsteigta, gerai apmokanti par
duotuvė. Gaivus bįznio blokas. Ar
ti tranšferių kampo. Nėra konku
rencijos. Elektros refrigeracija. Pi
gi ręnda. Gražus flatas: Pilna kai
na $1,050.00. Išmokėjimai.
2420 Fullerton Avė., arti Western.

PARDUODU DUONOS KEPYKLĄ
Su namu aj’ba yi'eną biznį, su 

rendos lisu terminai, kaip ilgai no
rės. 34 metus dariau pasekmingų 
bizni, dabai’ pasenau, noriu poilsio.

Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu ,to amato.

Norintieji pirkti ar rcnduo'.i, at- 
sišaukit į savininką:

LUDW1K GOTOVVTT,
2803 Emcrald Avė., Chicago, III.

Tel. Calumėt 4959

PARDAVIMUI DEL 1 K A T E S Ų 
krautuvė. Gera - vieta, randasi arti 
dirbtuvių. Nėra konkurencijos. Biz- 
nis įsteigtas prieš 20 metų, 
duodamą, nes ręįkia apleisti 
tą. Kaš nupirks, nesigailės. 
T >1458’ W.‘ )5th S.t.

mics-

TAVERNA PARDAVIMUI iš prie
žasties kitokių reikalų. Naujai de
koruota • —■ permpdeliuota. Išmokė
jimai. Normai 0083.

1 KRAUTUVE, 2 FLATAI PO d 
kambarius kiekvienas. Medžio na
mas. Parsįduoda pigiai arba mainys.

3139 W. 38th St.

PARSIDUODA KETURFLATIS 
mūrinis namas ir tavernos biznis 
ant 107to Bulvaro. Didesnis ir 
gražesnis namas visoj apylinkėj. 
Moderniški aptaisymai. Išdirbtas 
biznis. Netoli nuo fabrikų. Vertas 
$35,000. Parsiduoda daug pigiau.

Box 2518. 1739 So. Halsted St.

TAVERNOS BIZNIS ir nuosavy
bė, štoras ir 7 kambarių namas. 
Saviniųkas nestėngia apžiūrėti1. 
Bargenas šią savaitę.

1207 W. 37th St.

77 AKRAI ARTI EŽERO, elek
tra. 174 - mylios nuo Chicagos, 10 
kambarių namas, tr.obos geram sto
vy. Parduos arba mainys į biznį 
savininkas. 2907 Archer Avė.

ANT RENDOS 5 KAMB. FLA- 
TAS, 85 ir Racine Avė. Atsišau
kite per telefoną BOUlevard 4656.

COCKTAIL BAR — Berwyne. 
Dailiai įrengtas." Išdirbtas biznis 
ant. gaivios kryžkeles. Greitam 
pardavimui kaina žema.

Box 2520. 1739 So. Halsted St.

PARDUOSIU CASH ARBA mai
nysiu į privątišką nuosavybę, per 
17 metų išdirbtą tavėrno biznį su 
namu. Užsidirbau pakankamai po
ilsiui. Kreipkitės 4559 S. Wash- 
tenaw.

RENDON TAVERNAS. Biznis 
išdirbtas per 29 metus. Su 4 kam
bariais. Kas norės, gali .pirkti su 
namų. Priežastį patirsite vietoje. 
Kreipkitės: 3934 Sb. Rockwell.

RENppN ŠTORĄS, Per daugelį 
mėtų buvo bučęrnė. Tiųką bile biz
niui: barberiui, kriaūčiūi; nėra ar
ti tokio biznio, švari vieta, didelė. 
Tinka tavernai su rupiais. Arba 
parduosiu ar ipaįnysiu ant paprašy
tos nuosavybės. Pigi kaina, pigi 
renda. Savininkė našlė, persunku 
bizny būti. 3435 vSo.‘ Wallače' St, 3 
floor front.

REN^ŲOJĄSI . ŠTORAS. Tinka
mas dėl ane kokio biznio. Buvo 
ilgus metus shiūiheikėris. štymu 
apšildomas.' Išdirbta sena vieta. 
Klauskite 754 W. 33rd St.

PARDAVIMUI TAVERNĄ. Gera 
vieta, biznis daromės HėUgėlį mė
tų. Parsiduėdą tuojau. Ręnda. pigi.

6341* Sb. Western Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

TEISINGI
BARGENAI

flątų geras muro namas. Mai- 
ant 2 flatų.
flatų, 4 ir 4, naujas, moderniš- 
mūro namas.
kamb. nauja moderniška muro

Tinkama biznieriams

6
nys

2
kas

6
rezidencija.
ar profesionalams.

Biznio namas, štoras ir 3 flatai.
4 ir 5 kamb., 10 metų muro na

mas.
Pigiai labai geras 30x125 lotas.
šios viršmiriėtos nuosavybės 

parsiduoda už teisingus pasiūly
mus ir randasi gerose vietose 
Marąuette Parke.

Kas norite gauti teisingų pirki
nių, atsišaukite ar rašykite:

JOS. VILIMAS CO.
6753 So. Rockwell St.

2 AUKŠTŲ MURO NAMAS, 
kartu su garažu. Nebrangiai. Daili 
apylinkė North West Sidėje. Gera 
transportacij£. Appointmentui pu 
savininku telefonas Independence 
5364.

PAAUKOS 2 FLATŲ MODER
NŲ mūro namą. 1—6 kambarių, 
1—4 kambarių flatai ir Štoras. 7316 
So. Racine Avė. Norėdami pama
tyti ir daugiau informacijų gauti 
telefonuokite LAWndale 5982.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ me
dinis namas. 7 kambarių flatas 
viršuj renduojasi už $30 per mė
nesį. Krautuvė apačioj tuščiu. 
Gera vieta restoranui ir tavernai 
ant South Western Avė. 60 pėdų 
kęnkryto beismentas. Karšto van
dens šiluma. Pardavimo priežastis 
—savininkas negyvena mieste. 
Greitam .pardavimui $4,750.

' Box 2519. 1739 So. Halsted St.

MODERNUS NAMAS ir 5 akrai. 
1 mylia rytuose nuo Cedar Lake, 
Ind. Ant svarbiojo kelio į Crown 
Point. $4,500. F.. P. Strickland, 
Crown Point, Ind.

' BRIDGEPORT
REALTY COMPANY 
Pataria Pirkti Real Estate, 

Saugiausią Invesftmentą 
Dabar ir Ateity 
BRIDGEPORT

3257 S. Emerald Avė. 2 flatų 
mūras, 6—6 kambariai, karšto van
dens šiluma, su tuščiu kampiniu 
lotu. Pirmas aukštas tuščias, išva
lytas ir išdekoruotas, gatavas užė
mimui. Atidarąs šeštadienį visą 
dieną apžiūrėjimui.

6 flatų mūras, 4 kambariai kiek
viename, lotas 50x125. Kaina 
$5,250. Įmokėti $1,000.

bo. VVailace St., 8 fialų ma
ro namas, 4 kambariai kiekvienam, 
voninės, namas labai gerame sto
vy. Savininkas negyvena mieste, 
parduos pigiai.

32nd ir Halsted Sts., krautuvė ir
2 apąrtmentai, mūras. Gera vieta 
bizniui ir geras investmentas. Kai
na: $8,500.

MARQUETTE PARK
12 apartmentų, 4 krautuvės ir J 

ofisai, kampinis namas, elektriki- 
niai refrigeratoriai ir pečiai. Meti
nės pajamos $9,900. Pirmas morgi- 
čius $28,000 po 4%%. Reikia $17,- 
000 cash.

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

Kampinis 2 flatų. mūras, 6—6 
kambariai, karšto vandens šiluma,
3 karam muro garažas. Kaina: $9,- 
500. • •

Greitam pardavimui arba mai
nams įrašykite savo nuosavybę pas 
mus. Mes turime cash pirkėjus ir 
jnainus. Mes išduodam visokių rų
šių apdraudą.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY

953 W. 31st St.
Tel. YARDS 0311.

SHIMKUS J. COSTELLO
Per vasaros mėnesius sekmadie

niais atidara tik pagal appoint- 
mėntą.

S.

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
MŪRINIS NAMAS su Storu ir 5 
kamb. 2 karų garažas. Karšto van
dens šiluma. Priežastis: gyvenu ant 
ūkės. Busiu Chicagoje tik iki šios 
savaitės pąbąigos. 2943 W. 71 St.

$11,500. 4 flatų mūras, 26 kam- 
bąrįai pilnai fumišiuoti, štymas, 
pajamos $5,600 per metus. 65th ir 
Ellis. ;

8155 Drexel, 3 flatų mūras, octa- 
gon frontas, po 5 kambarius ir 
porčius, naujas stogas, $11,000.

$5,500, 85th ir Indiana, 5 dideli 
kambariai ir porčius, muro bunga- 
Idw, <50x160, garažai.

$4,500, medinis namas, lotas 
100x125, garažai, arti 85th ir Prai- 
rie Ąve. Lotas yra vertesnis negu 
kaina.

. a MR. MEDORA
8354 SO. ASHLAND AVĖ.

Bęverly 6155

REAL ESTATE FOR SALE

2 FLATŲ MŪRAS, 6—6, lotas 
37%, pečium šildoma, garažas. 
Cash arba mainais. 2537 Cortez 
St., 2-ras aukštas.

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

REAL ESTATE — LOANS—
• ' INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

DYKAI! DYKAI!
Musų sąrašas No. 263 dabar išėjęs 
ši spaudos. Jį sudaro 216 TIKRŲ 
real estate bargenų, esančių Cice
ro j, Berwyne, Riverdale ir Lawn- 
dale. Jis yra jūsų pagal pareika
lavimą. Telefonuokit ar rašykit, ar
ba atlankykit musų ofisą, o gausit 
mandagų, greitą ir protingą patar
navimą. Bukit išmintingi! Taupykitl 
Pralenkite infliaciją!

JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mėš vadovaujam greitiem 

pardavimam

KAMPINIS 4 APARTMENTŲ. 
1—5, 3 po 4-ris, 2 kambariai beis- 
mante. Štymas. Arti Hamilton 
Park. Puiki transportacija. Rendų 
$2,100. $11,00(1 šaukite FAIrfax 
0947.

............FAKMS FOR SALE 
Ukiąį Pardavimui

GERA 65 AKRŲ FARMA. Įvai
rių rųšių vaisiai, taipgi mari pit. 
Elektrą galima gauti. Pigiai, $3,500, 
jeigu bus parduota tuojau. 100 
mylių nuo Chicagos. W. S. Van 
Barlięgen, Route 1, Brištol, Ind.

58 AKRAI, FLORENCE kaun- 
tėje, % mylios nuo miestelio, ant 
kelio 101. 9 kambarių namas, dide
lė beisęųinto barnė, vištjninkas, ki
ti pastatai, sodas. Neatsisakys mai
nyti į miesto nuosavybę. Reikia 
likviduoti dėl mirties. Mrs. L. Qr- 
vwįk, 1100 WT 63rd St., Chicagp..

160 ĄKRŲ FARMA WILL CO. 
pietinėje dalyje. Matykit Theo. 
r letcher, Peotonė, UI.

73 AKRAI. GERA APYLINKE. 
Elektriką, Paw Paw, Michigąn. 
Cash ar mainais. VAN BŪRĖN 
2089.

FARMA ANT PARDAVIMO. 208 
akrai su gyvuliais ir marinomis ir 
laukai apsėti. Priežastis: vyras mi
rė, aš vieną negaliu prižiūrėti. Dėl 
daugiau žinių rašykit laišką L. Bo- 
gash, Winamac, Ind., R4, B 84.

PARDAVIMUI 5 akrai žemės su 
budinkais ir gyvuliais, 5 kamba
rių namas su visais modemiškais 
įtaisymais. Priežastis pardavimo 
vyro mirtis. Pašto adresas. R. R. 
1. Ivahhoe Avė., Doyvhers Grove, 
III. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas Walter Norak Tąi- 
lors and Cleaners Shop, 809 Wėst 
19th St.

DAILI FARMA, GERAI aprūpin
ta gyvuliais ir mašinerija, Mafi- 
nette kaunjėje, ^Yįs. A. M. Wilsop, 
Marinette, Wis.

68 AKRŲ FARMA, geriausia 
vieta ant U. S. 20. 105 mylios ry
tuose nuo Chicagos, arti South 
Bend. Keliai 3-se farmos šonuose. 
Visi modernus pastatai, 8 kamba
rių namas. Didelis sodas, visokių 
vaisių, geri gyvuliai, įnagiai, javai, 
taipgi šienas. $10,000 cash ar iš
mokėjimais. Galima tuoj užimti. 
E. R. Etherington, U. S. 20, Elk- 
hart, Ind.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak IU.

BEN. J. KAZANAŪSKAS, Sec,
Turtas virš $1,000,000.00. *

■■■■i—..... ...... ....
’ WHOLESALF FURNITURE

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi mio #0 
ki 60%'. Mes pristatome bije kur. 

Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
nformacijų. Vien tik načionaliai 
žinomi daiktai randasi oas mus.

’ ' ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, ' 
6343 So. Westem Avė:, 

Chicago, UI. TeL REPubUc
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VALDŽIA PARDUODA NOTAS 1941 METŲ 
INCOME TAKSAMS MOKĖTI

......... . ...........

Nori Palengvinti Piliečiams Ateinančių 
Metų Naštą

Ginklavimo programui ap
mokėti kongresas žada gerokai 
pakelti ateinančių metų income 
taksus. (Jie bus už 1941 metus, 
nes income taksai mokami už 
praėjusių metų įplaukas).

Pakils 3—6 kartus
Žmonės su mažomis įplauko

mis turės mokėti apie tiek, kiek 
mokėjo šįmet, bet kurie turi 
didesnes įplaukas, turės mokė 
ti apie 3 iki 6 kartus daugiau

Kad tą busimą taksų naštą 
palengvinti ir pagelbėti pilie 
čiams pinigų sutaupyti tam rei 
kahii, federalė valdžia vaka 
pradėjo pardavinėti tam tikra 
taksų notas, vadinamas ‘Ta

— I ■ ■■

Pre-payment Notės”. Jas gali
ma dabar pirkti po $25, $50, 
$100 ir didesnėmis denomina
cijomis, iki $100,000.

Moka nuošimtį
Kai ateis laikas taksus mokė

ti, tai vietoj mokėti pinigus, 
bus galima juos užmokėti to
mis notomis.

Už tas notas valdžia mokės 
jo 16 centų nuošimčių už $100 
tas mėnesį, ir juos priskaitys 
>rie notų, kai taksai bus ap- 
nokami.

Notas galima aguti federalio 
ezervo bankuose, ir visuose 
ankuose, kurie priklauso prie 
ederalio rezervo.

Atstumtas Vyriškis Prisipažino Nužudyme

žvakar vakare

CHICAGO SUDĖJO GINKLAMS 259,500 
SVARŲ ALUMINIJAUS

Northwest Side Daugiausiai — Roselandas 
'Mažiausiai

Chicagos 
miesto valdyba perdavė val
džiai atliekamą aluminijų, ku-

VAKAR CHICAGOJE.

Privertė 17 Metų 
Berniuką Apsivesti 
Su 16 m. Mergina

Teisėjas Zuris 
Išeina iš Felony 
Teismo

William Graliam (dešinėj), iš Indiana Harbor, Ind. 
.< t

po prisipažinimo, kad jis mirtinai pašovė Mary Kozen- 
ka (dešinėj), iš Whiting, Ind., už tai, 
jo pasipiršimą. Kada policija įsilaužė

* ■ .
ham laikė rankoje revolverį ir bandė 
tektinai drąsos pats save nusišauti.

kad toji atmetė 
j jo butą, Gra- 
sukelli savy už

gaminti.
Sudėtą metalą dirbtuvės tu

rės sutirpinti, išvalyti ir tik ta
da jis tiks vartojimui.

Dar renka
Chicago aluminijaus sudėjo 

viso 259,500 svarų. Kadangi jo 
rinkimas eina ir toliau, tai ga
limas daiktas, kad tas kiekis 
bus gerokai padidintas.

. Daugiausiai metalo sudėjo 
Northwest Side — 62,970 sva
rų, o mažiausiai — Roselandas 
— 6,500 svarų.

Southsidė sudėjo 12,625 sva
rus, o Westside — 51,550 sv.
“Patriot:škas bridgeportietis”
Kiek aluminijaus Bridgepor-

tas sudėjo, nežinom, nes jo kie
kis įeina į Southsidės kvotą, 
Bet spėjam, kad bridgeportie- 
tės nelabai noriai skyrėsi su sa
vo puodais ir skauradomis.

Vienas nežinomas bridgepor- 
tietis pasirodė ypatingai patrįę- 
tiškas — savo virtuvei, štai kas 
įvyko.

Prie vienos krautuvės Hals- 
ted gatvė buvo pastatyti stati
nė aluminijui dėti. Krautuvės 
vedėjas į statinę įdėjo kelis at
liekamus aluminijaus daiktus, 
o tarnautojas kiek vėliau įdėjo 
dvi skauradas. Prieš krautuvę 
uždarant vakare visi nuėjo pa
žiūrėti kiek metalo patriotingi 
bridgeportieeiai sudėjo.

Statinėj rado tik vieną skau- 
radą.

• 30 metų ekskalinys Char
les Colonna, iš Californijos, bu
vo nuteistas sėdėti tris metus 
kalėjime už neteisėtą gabenimą 
ginklų iš vienos valstijos į ki
tą. Jį nuteisė Chicagos federalis 
teisėjas.

• Chicagiečiui J. Somteia- 
kiui prašant, miestas įrengė 
“No Parking” ženklus prie jo 
biznio vietos, 3009 Cermak Rd. 
Somterski užvakar pasistatė 
ten savo automobilį ir gavo ti- 
kietą už “parkinimą” uždraus
toje vietoje.

• Vakar armija paėmė me
tams tarnybos 722 Ch’cagos ir 
apylinkės gyventojus.

Ji Laukia Antro Kūdikio, J. J. Griffin jo vieton

Atsisako Tyrinėti 
Aborto Mirtį

................... iki

lAatifo
LITHUANIAN CHAMBER 0F COMMERCE- 

LIETUVIŲ PREKYBOS BUTAS
Įveda Seriją Radio Pranešimų Apie Organizaciją

ROSELAND. — Miesto tei
sėjas William V. Daly South 
Chicago teisme davė šliubą 
dviems jauniems žmonėms iš 
IPullman apylinkės: 17 metų 
Edwardui Saltes, 11253 Cham- 
plain avenue, ir 16 metų Eli- 
zabeth Uhlan, 12314 Aberdeen’ 
st.

Vedybomis teisėjas sutvarkė 
tragingą situaciją, už kurią ji
sai pats nežinojo ką kaltinti: 
ar abu jaunus žmones ar jų

Teisėjas J. T. Zuris, kuris 
iki šiol tarnavo Felony teisme 
(kriminaliam teisme, prie 26 ir 
California) pirmadienį vietą 
užleidžia naujam

Jo “įpėdiniu” 
John J. Griffin.

Atleidžia nuo atsakomybės 
polic sto žmoną

Meile.
Berniukas porą metų atgal

pažadėjo ją vesti. Vestuvės 
neįvyko, bet mergina susilau
kė kūdikio.

Dabar ji jau laukia antro.
Berniukas pereitą penkta

dienį susiginčijo su savo kū
dikių motina, ir jai pasakė, 
kad jos nebenori, jisai apsi
ves su kita, 15 metų mergaite.

Kilo didelė scena, kuriai 
nuraminti buvo pašaukta po
licija, ir tik tokiu budu teis
mas apie dalyką

Manė, kad

teisėju'. I 
yra teisėjas

t urbu t išeisZuris 
! atostogoms, o kur bylų klau- 
, sys po atostogų, dar nežinia.

Kitos permainos z
Automobilių teisme nuo pir

madienio bus Justin F. McCar- 
thy, o saugumo teisme—Fran
cis Borelli.

Felony teisme teisėjas Zuris 
pasirodė labai sumanus ir mie- 
laširdingas.

Šis Graborius Mirė, 
Bet Tebėra Biznyj

Ir turi telefoną

Gegužės 5 d. po aborto 
23 metų chicagietė, Mrs.

mirė 
Rose 

| Smith, 1956 Sheffield Avenue.
Policija tuojau areštavo aku

šerę Mrs. Magdalene Motzny- 
Stegeman, kuri abortą buk pa
darė.

Prokuratūra buvo pradėjusi 
dalyką tyrinėti, bet vakar pa
skelbė, kad akušerės netrauks 
atsakomybėn, nes “trūksta” 
įrodymų, kad abortas buvęs 
padarytas.

Policisto žmona
Mrs. Stegenian yra žjnbna 

policijos leitenanto VVilliam 
Stegenian, Noble ir Milwąųkee.

Mirusios moteriškės vyras, 
Bene Smith, sako, kad jis ne
pasiduos ir reikalaus, kad kalti 
asmenys butų nubausti.

Dainininkai, Orkes 
tras Budriko 
Programe

Garsus radio programas iš 
stoties WCFL, 1000 k., sekma
dienio vakare, 5:30 Chicagos 
laikų. Lietuviškas dainas ir 
melodijas išpildys geri daini
ninkai su geru orkestru iš pir
maeilės didžiulės, radio stoties.

Juozo Budriki) didžiule ra
kandų ir radid Jfcftiiituvė, 3409 
S. Halsted sti’eet, leidžia šiuos 
programus. —Pranešėjas.

“ir ik
Hilda Burte, Buddy 
Clark Fordo 
Valandoj 1

F

patyrė.
Vedę. ' 
kamantinėjo 
pro pirštustėvus, kodėlgi jie

žiurėjo į savo
Berniuko motina atsakė, kad 
ji visą laiką maniusi, jog jie

Antroji 15 metų mergaitė, 
su kuria Saltes žadėjo apsi
vesti, buvo atiduota nepilna
mečiu teismui. c

“Amerika Turi Būti 
Pasiruošusi”

Karo veteranas apie Hitlerį

čia pareiškė
Amerikos 

valstijos virši-

idėjos, kurdas 
yra nepriimti-

metams kalėjimo nuo miesto 
teisėjo Gorinau gavo 28 metų 
ebieagietis Clifton Williams, 
830 S. Michigan Avenue. Jis 
pasiėmė $10 nuo 21 metų chi- 
cagielės Ruth Berger, 5210 N. 
Eawyer Avė., bet žadėto darbo 
neparupino.

O Garaže ties 321 W. 15th 
Piace, Chicago Heights, pasiko
rė buvęs mokyklų janitarius, 
Fred Hub. Buvo 65 metų am
žiaus.

• Garsus Chicagos teatras, 
Princess Theatre, 317 S. Clark 
st., bus nugriautas automobilių 
parking vietai įrengti. Jis buvo 
pastatytas 1908 metais.

• Bugpiučio 10 d. laivyno 
departamentas pilnai perims 
Navy Pier prieplauką Chicagoj. 
Publikai turbūt bus uždrausta 
prieplauka naudotis.

• Prie Sheridan Road ir 
Mapie, Winnetkoj, prigėrė 17 
metų berniukas, Neis Berglund, 
691 Alexander avenue, Elm- 
hurst.

• Negras Bernąrd A. Ed- 
wards, 619 E. 50th Piace, užve
dė bylą, reikalaudamas sugrą
žinti jam tarnybą 111. valstijos 
darbo biure, Hferrine, III. Jisai 
sako, kiid buvo prašalintas dėl 
rasės.

• Prie Čarlfell ir South 
Park pclicistas Sylvester Wa- 
shington iš Wabash nuovados 
nušovė užpuoLką, kuris ištrau
kė jim revolverį iš rankų ir 
vos jį nenušovė. Užmuštasis 
buvo 33 metų Wi.llam L. Mal- 
thews, 5430 Prairie.

• Prie Kimball ir Red vale į 
gatvekarį įvažiavo d džiulis 
trokas, sunkokai sužeisdąmas 
9 gatvekario keleivius, šoferis 
Sam Rupich, 52, nuo 1500 W. 
62nd st., buvo apkaltintas neat
sargiu važiavimu.

• 20 metų studentai North- 
vvestern universitete, Miss Lo- 
rene Rettenburg, 821 Forest 
avenue, nereikės rūpintis apie 
pragyvenimą. Neseniai miręs 
tėvas paliko jai v’są savo turtą 
— $250,000.

O Kaitra atėmė gyvybę 65 
metų chicagietei Mrs. Cathe- 
rine Beauchany, 142 W. 115th 

ataką.
kaitros

Gyvuoja Daug Metų.
Lithuanian Chamber of Com

merce of Illinois arba Lietuviu 
Vaizbos Butas gyvuoja Chica
goje jau per daugelį metų.

Šią organizaciją valdo 15 di
rektorių, kuriuos išrenka nariai 
metiniame susirinkime sausio 
mėnesyje. Direktoriai iš savo 
tarpo išrenka valdybą ir paski
ria pirmininkus įvairių komisi- 
jų-

Šiai metais jos priešakyje ar
ba valdyboje yra sekanti nariai:

Garbes pirmininkas — teisė
jas John T. Zuris, visiems gerai 
žinomas Chicagos miesto lietu
vis teisėjas. Jis dabar klauso

Pirmininkas — John Pakel— 
generalinis kontraktorius, na
mų statymui ir iždininkas Chi
cago Savings and Loan Assn. 
Jo raštinė yra 6816 S. 
Avė.

Du jauni" d’dinlhihkai, operos 
solistė Hilda Bdi-kd^ir populia
rių dainų dainininkas, Buddy 
Clark, rytoj vakare dainuos 
Fąrdo Vasaros 'valandoje, iš 
WRBM, 8 v.v., (CBS stotys ki
tur).

Programe taipgi dalyvaus 
simfonijos orkestras ir choras, 
kuriam diriguos Harry Hor 
liek.

Tarp numerių transliacijoj 
yra Čaikovskio. Strauss’o, Cho- 
pino ir Brahmso kuriniai.

(sp)

Western
Ringling Brothers 
Cirkas Chicagoje raštinin-1- mas vice pirm, ir 

kas — J. P. Varkala, 
registruotas auditorius, kuris 
ruošia metinius raportus Korpo
racijoms ir Taupymo Bendro
vėms, ir prirengia Income Tak
sus ir kitus valstybės raportus
— raštinė 3241 S. Halsled St.

2- ras vice pirm. J. P. Rakštis
— farmaceutas, kuris turi vais
tinę arba “Drug Store” po adre
su 1900 So. Halsted SI.

tele-
kad

Jei 
fono 
Theodore Schwuchow “užlai
ko” laidotuvių įstaigą adresu 
2701 North Clark. O tuo tarpu 
. is mirė pereitų metų spalio 
mėnesį! Chicagos sveikatos de
partamentas susidomėjo šia 
misterija ir pradėjo žiūrėti ka
me dalykas.

Surado, kad ties tuo adresu 
dabar veikia Bentlev & Son 
laidotuvių firma, ir kad ji te
benaudoja mirusio graboriaus 
vardą jo pažįstamus klijentus 
prisivilioti.

Sveikatos departamentas 
ve firmai ultimatumą.

“Ultimatumas”

netikit — pasiimkit 
knygą — atrasite, Pasiliks čia iki rugp. 10

da-

Sclnvunchovv yra miręs. Jei
gu jis miręs, jis negali būti 
laisniuotas laidotojas. Schwu- 
chow telefono knygoj yra ne- 
laisniuotas laidotojas, Bentley 
firma, tokiu budu naudoja “ne- 
laisniuotą 
nusikalsta 
sikaltimą 
biznio.

Todėl sveikatos dept. pareiš
kė, kad Schwuchow’o vardas 
turi būti ištrauktas iš telefono 
knygos, o jeigu ne, tai Bentley 
firma bus “ištraukta” iš biznio.

laidotoją”. Todėl ji 
įstatymams, o už nu
gali būti išvaryta iš

SALEM, III. — Amerika turi 
būti pasiruošusi sutikti priešą 
(Hitlerį) ir sumušti jį pirma 
negu jisai pasieks šio krašto 
krantus”.

Tokią nuomonę 10,000 karei
vių suvažiavime
William F. Waugh, 
Legiono Illinois 
ninkas.

Hitleris ir' jo 
jisai atstovauja,
ni Amerikai. Visi šalies gyven
tojai su tuo sutinka, tik jų 
nuomonės skiriasi kokius me
todus naudoti pavojų sutikti.

“Amerikos valdžia priėmė 
tam tikrą nusistatymą, todė 
dabar visi privalo jo laikytis 
ir valdžią remti. Nusistatymą 
suformulavo piliečių rinkti at
stovai. Jie kalbėjo didžiumos 
balsu, o demokratijoje mažu
ma turi didžiumos nusistatymą

Chicagoj Atidarys 
Gasolino Biurą

Šiandien Chicagon atvažiavo 
didžiausias Amerikos cirkas -— 
“Ringling Brothers, Barnuni 
and Bailey” ir vaidins prie Chi- 
cagos ežero ir Soldiers Field 
iki rugpiučio 10 d.

Cirkas turi žvėryną, kuriame 
yra 50 dramblių, ir dvi labai 
dideles beždžiones — “Mr. & 
Mrs. Gargantua The Great”.

Į cirko 
garsiausi 
raiteliai, 
etc. Duos

aktorių sąstatą įeina 
pasaulio akrobatai, 

‘Melų vaikščiotojai”, 
du seansus kasdien.

(Sp.)

Modernizuota
“Karolio Teta”
Chicagoje

ra
šu

Visgi, Pamatuotas 
Pasiteisinimas

Studebaker Teatre dabar 
vaidinama lietuviams labai 
rai žinoma komedija, “ 
Teta”—“Charley’s Aunt

vėl atsidūrė 
blogą $158 
Chicago biz-

50 metų Roy F. Wall, kuris 
užsiima netikusių 
nimu nuo 1911, 
kalėjime. Įbruko 
čekį vienam East 
nieriui.

Wall atsiduso ir ėmė filoso
fuoti: “Kaip ten nebūtų, aš var
toju tik plunksna, o ne ginklą. 
Savo ^yveniriie nei vieno 
gatfs nesužeidžiau”.

yra 
ge- 

Karolic 
” kuri

buvo statyta jau tūkstančius 
kartų, vienok vis dar tebej no
kina publiką.

Studebaker versija yra nau
joviška —- veikalas sumoderni
zuotas, ir vyriausioje rolėje yra 
garsus komikas, Phil Baker.

Šiandien įvyks du pastaty
mai, popiet ir vakare. Bilietai 
nuo 55c iki $2.£’0.

(Sp)
zmo-

Serž. Frank Alis 
Ligoninėje

Rytoj SLA 260 Kp 
Susirinkimas

Federalė valdžia rengiasi per
kelti iš Washingtono į Chicago 
speciali karo biurą gasolino 
produkcijai ir vartojimui, kon
troliuoti. Jo viršininku yra H. 
F. Ickes. (Tas biuras užvakar 
uždarė gasolino stotis rytinėse 
valstijose nakties valandoms).

Iš Carų P Forrest, Tullahomoj, 
Tenn., girdime,, kad skubi ope
racija buvo padaryta seržantui 
Pranui Ališauskui-Frank Alis, 
kuris Chicagoj žinomas vardu 
“Punęhy Jis dabar ligoninėj, 
bet skubiai eina geryn, ir tiki
si netrukus vėl grįžti į savo 
pulką.

Kalbės Svečias
* ' w /

Rytoj 2-trą vai. popiet,
Zag kliube, 6819 So. Western 
avenue, įvyksta SLA 260 kuo
pos mėnesinis, susirinkimas, į 
kurį kviečiami nariai ir lietu
viai, kurie norėtų nariais pa- 
H^i.

Nusirinkime Turėsime svečią 
p. Ch. Pikielį iš Pittsburgho, 
kuris kalbės apie SLA reikšme,

Zig

31^ Lietuvių Prekybos Butas 
pradėjo eilę radio pranešimų 
apie organizacijos tikslus ir 
darbuotę. Pranešimus darys per 
J. F. Budriko programą 7:45 
v. v., iš WHFC.

žemiau seka tekstas pirmos 
kalbos, kurią pasakė sekr. J. P. 
Varkala).

Vardu Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois, arba 
Lietuvių Vaizbos Buto sveikinu 
visus klausytojus.

Lietuvių Vaizbos Butas nuta
rė oro bangomis supažindinti 
lietuvių visuomenę su šios or
ganizacijos tikslais bei darbais 
ir laikas nuo laiko darys pra
nešimus svarbiais reikalais, ku
rie liečia gyvenimą lietuvių vi
suomenės ir jos biznierių ir pro
fesionalų Chicagoje.

Vienas svarbiausių tikslų šios 
organizacijos yra išplėsti ger
būvį tarpe Chicagos lietuvių. 
Kad pakelti gerbūvį lietuvių 
tarpe, reikalinga įgyvendinti pa
sakymą “Savas pas savą”, arba 
“Lietuvis pas lietuvį”.

Stovi Lietuvių Sargyboj.
Ši organizacija ragino ir 

gins lietuvius daryti biznį
lietuviais biznieriais, ragino ii 
ragins naudotis darbais ir pa
tarnavimais lietuvių profesiona
lų ir amatininkų. ,

Iš kitos pusės ši organizacija 
stovi ir stovės sargyboje lietu
viškos visuomenės, kad lietuviš
ka visuomenė nebūtų išnaudo
jama tiksliai pseudo-amatinin- 
kų, profesionalų ir biznierių: 
kad lietuviška visuomenė nebū
tų apgaudinėjama, taip sakant, 
“per akis”.

Ši organizacija priima į tar
pą savo narių tiktai lietuviškas 
firmas, tik lietuvius biznierius 
ir profesionalus, kurie turi ge
rą ir nesuteptą vardą tarpe lie
tuvių ir kitataučių.

Ką Priima.
Kiekvienas narys įstodamas 1 

šią organizaciją pasižada visuo
menei ištikimai patarnavimą 
teiktu Tiktai tokius narius ši 
organizacija priima į savo tar
pą, ir visuomenei rekomenduo
ja juos remti ir su jais biznį 
daryti ir profesijos patarnavi
mu naudotis.

Per šią radio stotį kas ket
virtadienis šiuo pačiu laiku, jus 
gerbiamieji, turėsite progos pa
vardes narių šios organizacijos 
išgirsti ir jų biznį bei profesijas 
patirti.

ir kodėl apsimoka prie SLA pri
klausyti. Bus kiti kalbėtojai ir 
programas su dovanėlėmis.

» Org. Peter Wolf.

3-čias vice pirm. Dan Kurai
tis, kuris turi agentūrą Buick 
automobilių ir garadžių taisy
mui automobilių, 907 W. 35th 
St.

Iždininkas — Wm. J. Karei
va žinomas kaip “Wholesale 
Butter and Eggs man”. Reijkale 
kreipkitės adresu 4641 S. Pau
lina St.

pačiu laiku per šitą pačią stotį 
WHFC jums pranešiu apie ki
tus tikslus šios organizacijos ir 
paminėsiu vardus kitų direkto
rių bei narių.

Kur Kreiptis Reikalais-
Reikalais šios organizacijos 

malonėkite kreiptis į jos rašti
nę, 3241 S. Halsted St. Telefo
nas CALumet 7358.

Iki ateinančio ketvirtadienio, 
vardu Lithuanian Chamber oi 
Commerce of Illinois, tariu 
ros kloties.

3,793 Vedybų 
Per Liepos Men

ge-

rašti-Cook apskričio klerko 
nė skelbia, kad vedybų biuras 
per liepos mėnesį išdavė 3,793 
vedybinius leidimus, apie 100 
daugiau negu pernai.

Grand

street. Ji gavo širdies 
Moteriškė yra 41-ma 
auka Chicagoje.

• Prie Street er ir
avenue gatvėj buvo rastas ant
ras negyvas 46 metų jurininkas 
James W. McLain.

• Apskričio teisėjas Fein- 
berg priteisė garsų kumštinin
ką Joe Louis mokėti $200 ali- 
monijos savo žmonai, Marva 
Trotter Louis. Ji yra užvedusi 
divorso bylą.

z

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Minės
Gimtadienj

BRIGHTON PARK. — Biz- 
nierių Jokūbo ir Onos Gravų 
dukters Julytės gimtadienis pri
puola rugpiučio 3-čią.

Jo minėjimas įvyks pp. Gra
vų bizniavietėj, ties 4177 Ar
cher Avenue.

— Kaimynas.




