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DIKTATORIAI APTARĖ KARO REIKALUS 
IR PARUOŠĖ TAIKOS PLANUS

Pasikalbėjimuose dalyvavo abiejų valsty
bių generolai ir diplomatai

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
29 d. — Adolfas Hitleris ir Be
nito Mussolini penkių dienų 
laikotarpyje tarėsi apie yisus 
dabartinio karo reikalus ir pa
ruošė planus Europos tautoms, 
kad jos ateityje gražiai tarp 
savęs bendradarbiautų ir berei
kalingai karų nekeltų.

Mussolini su aukštais italų 
štabo karininkais lankėsi rytų 
fronte ir pasikalbėjimus su Hit
leriu tęsė paties Hitlerio vy
riausiame štabe. Pasikalbėjimai 
prasidėjo praeitą pirmadienį ir 
vvko pačioje pafrontėie. Posė
džių metu dažnai girdėjosi pa
trankų garsai.

Konferencijoj dalyvavo abie
jų kraštų aukšti karininkai ir 
diplomatai. Mussolini Ivdėio 
gen. Cavallero, štabo viršinin
kas, italu ambasadorius Berly. 
ne ir kiti valdininkai. Ministe^. 
ris Ciano negalėjo dalyvauti, 
nes jis serga. ?.

Iš vokiečių pusės konferen
cijoj dalyvavo užsienio rtiinįs- 
teris Ęibbentrop,'Kffftel ir 
nacių ambasadoridamitalijpjč.

Specialiai išleistame* pj*aneši-
me sakoma, kad konferencijoj1 dalyje.

buvo aptarti visi karo reikalai 
ir galimybės, kurios gali karą 
pratęsti. Bus kovojama, kol bus 
visiškai išnaikintas bolševizmo 
pavojus ir panaikintas pluto- 
kratiškas išnaudojimas.

Abiejų kraštų gyventojai ir 
valdovai pareiškė stiprią valią, 
kad karas privalo būti tol tę
siamas, kol bus pasiektas lai
mėjimas. Pasikalbėjimas vyko 
draugiškoj atmosferoje ir di
delėje vienybėje.

Iš karo laimėjimo išaugus: 
nauja Europos tvarka panai
kins plutokratišką išnaudojimą 
it* duos galimybės Europos tau
toms ‘taikiu ir draugišku keliu 
bendradarbiauti.

Pasikalbėjimų metu Mussoli
ni su Hitleriu nuvyko į tą da
lį rytų fronto, kur kovoja ita 
lų divizija ir ją inspektavo. Tųc 
pačiu metu abu diktatorius pa 
sveikino vokiečių maršalas voi. 
Rundstedt.

Vėliau Mussolini su Hitleriu 
aplankė maršalo Goeringo šta
bą.

Visuose frontuose vyksta ka
ro, operacijos ir vokiečiai artė
ja prie’ Leningrado pietinėje j c

JAPONAI DEDA PASTANGAS IŠVENGTI 
KARO SU JUNGTINĖMIS VALSTYBĖMIS
Kenoje nota prašo 

taikos
VVASHINGTON, D. C., rugp. 

29 d. — Aukšti valdžios sluok
sniai tvirtina, kad japonų am
basadorius Nomura ir preziden
to Roosevelto pasikalbėjimo 
metu buvo dedamos pastangos 
išvengti karo.

Premjeras Konoje savo noto
je reiškia norą taikiu budu su
gyventi su Jungtinėmis Valsty
bėmis.

Prezidentas Rooseveltas spau
dos atstovams atsisakė daryti 
bet kokius komentarus Konoje 
notos reikalu.

Rooseveltas žada tę
stiderybas

WASHINGTON, D. C., rugp. 
29 d. — Diplomatiniai sluok
sniai tvirtina, kad derybos sų 
japonais prasidėjo, nes pasikal
bėjimo su Rooseveltu metu da
lyvavo sekretorius Hull.

Užsienio departamentas tvir
tina, kad netrukus laukiama an
tro prezidento, sekretoriaus Hull 
ir ambasadoriaus Nomura pa
sikalbėjimo.

Manoma, kad bus galutinai 
nustatyti tolimųjų rytų santy
kiai visų suinteresuotų valsty
bių atžvilgiu.

Japonai nori baigt 
Kinijos karą

TOKIO, Japonija, rugp. 29 
A. — Japonai tvirtina, kad Ko
noje savo rašte Rooseveltu! pa
reiškė norą galimai greičiau 
baigti karą su Kinija.

PERIMA. LĖKTUVNEŠIO “ILLUSTRIOUS” VADOVYBĘ

NAUJIENU-ACME Tclophoto
Lordas Mountbatten, anglų karalia is pusbrolis, kapitonas Tuck ir leilenan-

tas Alex Foulerton (iš kairės į dešinę) apžiūri britų lėktuvnešio “Illustrious” 
jurininktis. Lordas Mountbatten perėmė karo lai”o vadovybę, kol jis bus patai- 
sytas Portsinouth laivyno dirbtuvėse.

HARRIMAN VADOVAUS MASKVON SIUN-I 
(K1IA1 J. VALSTYBIŲ DELEGACIJAI

Pakeltus algos laivų 
statytojams

VVASHINGTON, D. C-, rugp.

Jeigu Jungtinės Valstybės ir 
Anglija nebūtų rėmusi Čankai- 
šeko, tai karas su Kinija se
nai butų baigtas.

Japonų kabinetas susirinko 
specialiam posėdžiui, kur bus 
aptarti visi japonų ir Jungti
nių valstybių santykiai. Mano
ma, jog galimas kabineto kr i- 
zis.

Naciai paėmė Esti
jos sostinę

BERLYNAS, Vokietija, rugp 
29 d. — Vokiečių karo jėgos 
šiandien puolė ir paėmė Taliną, 
buvusią Estijos sostinę, skelbia 
vokiečių karo pranešimas.

Vokiečiams pavyko paskan
dinti 32’ sovietų laivus. Pasken
do 10 karo laivų ir 22 trans
porto laivai, kuriais sovietai 
bandė atitraukti savo kariuo
menę.

Juros kova dar tęsiasi, bet 
rusų kareiviai prispirti visiškai 
prie juros.

Sovietai sudarė nau- 
ją frontą

MASKVA, Rusija, rugp. 29 
d. — Sovietų karo jėgos pajė
gė sudaryti naują frontą visa
me Dniepro pakraštyje, skel
bia karo pranešimas.

Raudonoji armija pajėgė iš
gelbėti savo kariuomenės dau
gumą, kuri pertvarkyta ir pa
siryžusi pastoti vokiečiams ke- 
lią.

Ukrainoj besitraukdama so- 
vietų kariuomenė padarė na
ciams labai didelių nuostolių, 
nes išžudė ištisas vokiečių di
vizijas.

KitĮMąriąi dar . 
nepaskirti

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
29 d.-— Prezidentas RooseveL 
tas šiandien paskelbė, kad iis 
rengiasi paskirti Averell Harri- 
maną vadovauti Maskvon siun
čiamai Amerikos delegacijai.

I * ■ •

Rooseveltas tvirtina, kad ki-1 
ti delegacijos nariai bus paskir-“ 
ti šiomis dienomis.

Rusijon vykstanti delegacija 
susitiks su panašia britų ir so
vietų delegacija, kuri aptars 
trijų valstybių bendradarbiavi
mo reikalą.

Aviacijos karininkai 
vyksta frontan

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
29 d. — Amerikos aviacijos ka
rininkų grupė, kuriai vadovaus 
gen. George Brett, šiomis die
nomis išvyksta į Afrikos ii 
Egypto frontus.

Karininkai vietoj e stengsis 
patirti kaip veikia moderniški 
Amerikos orlaiviai ir išaiškins 
koki yra svarbiausi britų avia
cijos reikalavimai ir trukumai.

Manoma, kad kelionėje gru
pė bus priversta pasiskirti į dvi 
dalis ir lankyti skirtingas vie
tas.

■ I| I I I. »

Surastas sostinės 
moterų žudikas

WASWINGTON, D. C., rugp. 
29 d. — Washingtono policijai 
pavyko išaiškinti piktadarį, ku
ris paskutiniu metu žudė mo
teris Washingtone.

30 metų amžiaus juodukas 
Jarvis Roosevelt Catoe prisipa
žino, kad jis nužudęs ir išnie
kinęs 6 moteris.

Jis pasisakė nužudęs Bose 
Simson, Ada Puller, Lucy KicL 
well, Mattie Steward, Josephine 
Robinson ir Betty Strieff, kai 
ro departamento stenografistę.

29 d* — Sidney Hillman šian
dien pareiškė,.y,jog pavyko iš
vengti streikų >11 didžiųjų, ežerv 
aivų statybos dirbtuvėse ir dar
bininkai gaus didesnes algas.

Hillman tvirtina, kad pirjnos 
tųšies mechanikas gaus $1.12 
dol. į valandą.

Naujai padarytą susitarimą 
patvirtino laivyno departamen
tas ir vietos AFL paskirtos ko
misijos. Susitarimas galiom 
dviems metams.

Pagyvės prekyba 
Amerikos žemyne
VVASHINGTON, D. C-, rugp 

29 d. — Susitarus Amerikos 
žemyno valstybėms dėl konfis
kuotų “ašies” valstybių laivų 
plaukiojimo, manoma, kad žy
miai pagyvės prekyba.

Prekes pradės vežioti 168 
iaivai, kurie paskutinį metą sto 
vėjo uostuose be jokios nau
dos.

Prekyba Amerikos žemyne 
sustojo, nes dauguma laivų ve
ža karo medžiagą britams.

ORAS
Giedras ir šiltas.
Saulė teka — 6:12; leidžias’ 

— 7:30.

DARBO DIENOJ
(LABOR DAY)

Pirmadienį, rugsėjo 1 
d., “Naujienos” neišeis. 
“Naujienų” raštine bus 
uždaryta, bet skelbimus 
galima bus paduoti te
lefonu (CANal 8500) 2 
vai. popiet ir vėliau.

“N.” ADM.

IŠ KAUNO SAVIVALDYBES IŠBĖGIOJO 
BOLŠEVIKU PASTATYTI TARNAUTOJAI

< • ‘ »

Komunistai išvežė visas miesto susisieki
mo priemones

BERNAS, Šveicarija, rugp. 29 d. — Iš Lietuvos atėjusie
ji laikraščiai rašo, kad iš Kauno miesto savivaldybės išbėgiojo 
apie 300 tarnautojų, kuriuos buvo pastatę bolševikiški okupan
tai. Miesto įstaigos daug nenukentėjo ir daugelis pradeda nor
malų darbą.

Komunistai, grobstydami susisiekimo priemones, suardė ne 
tiktai gyventojų, bet ir savivaldybių susisiekimą. Normaliai vei
kia senelių namai. Seneliai aprūpinami maistu. Sveikatos sky
riuje darbas vyksta normaliai. Medicinos pagelba teikiama, nors 
jaučiamas didelis specialistų gydytojų trukumas.

’ Ligoninės ir poliklinikos veikia. Ligonių lankymą namuose 
labai sutrukdo susisiekimo priemonių trukumas. Veterinarijos 
ir kelių įmonės veikia. Gatvės prižiūrimos ir taisomos. Kana
lizacija ir vandentekis tvarkoj, išskyrus Aleksotą.

Lavalio sveikata 
neina geryn

PARYŽIUS, Prancūzija, rug 
piučio 29 d. —- Vokiečių ir pran 
cUzų gydytojai nutarė padaryt 
skubos * operaciją sužeistam La 
valiui, nes jo sveikata didelia
me pavojuje.

Manoma, kad greta širdie 
esanti kulka užnuodijo raume 
nis, todėl nutarta ją galima 
greičiau ištraukti.

Lavalio temperatūra žymia, 
pakilo ir gydytojai uždraudė pa 
Šalinių vizitus. Deatui ištrauk
ta kulka ir tikimasi, kad jis pa 
sitaisys.

Colette nepriklausė 
komunistams

PARYŽIUS, Prancūzija, rug
pjūčio 29 d. — Valdžios orga 
nai išaiškiho, kad Paul Colette. 
pasikėsintojas prieš Lavalį ii 
Deatą, nepriklausė komunistų 
partijai, kaip pradžioje buvo 
paskelbta.

Colette buvo prancūzų ka
riuomenėje, dalyvavo mūšiuose 
Belgijoj ir Dunkirkėj, kartu su 
britais, buvo išvežtas į Angli 
ją.

Paskutinėm savaitėm Coletu- 
dėjo pastangas išvykti Anglijor, 
ir prisijungti prie laisvų pran
cūzų, bet jam nepavyko išvyk
ti.

Argentinoje perse
kioja nacius

BUENOS AIRES, Argentina 
rugp. 29 d. — Argentinos kon
greso komitetas, kuris tyrinė
ja nacių veikimą, tvirtina, ka? 
nacių ambasadorius Thermanr 
labdarybės tikslams renkamus 
pinigus naudojo nacių propa
gandai.

Komitetas padarė platų ra
portą apie nacių veikimą ir vi
są bylą persiuntė kongresui.

Komitetas tvirtina, kad Ar
gentinoje naciai turi suorgani
zavę 60,000 narių pusiau kariš
ką organizaciją. ... .

Pabėgo vienintelis 
kalinys

ANDORA, Pirinėjai, rugp. 29 
1. — Maža Pirinčjų respublika 
iandien neteko vienintelio sa

vo kalinio. Kalėjime laikytas 
Domingo Lardiez pasidirbdini, 
aktus ir pabūgo iš kalėj mo-

AndorieČiai tvirtina, kad su 
uitajam pasidarė vienam per

t

daug nuobodu, todėl jis ir pa 
bėgęs.

Andoros ‘ biudžetas nenurrrif.'č
jokių pinigų kalėjimo sargui valstybių 
vodėl jie sargo ir neturi. Su-
imtąjam lengva buvo pabėgti.

---------------- (
Suomiai nepuls 

Leningrado
WASHINGTON, D. C., rugp 

29 d. — Suomių karo attaclic 
Zilliacus pareiškė, kad Ameri
koj gaminti orlaiviai padeda 
suomių kariuomenei kovoti 
prieš bolševikus.

Suomiai šiuos orlaivius ;si- 
gyjo 1939-40 karo metu. Šuo 
miai neturi jokios sutarties su 
vokiečiais ir stengiasi atgaut 
prarastas savo žemes.

Suomių kariuomenė nemano 
pulti Leningrado ir kovoti prieš 
rusus, kai atsiims savo terito
riją.

— Britai sutiks taikytis sv 
Irano valdžia, jei ši įteiks bri 
tams 3,000 nacių agentų, ga 
rantuos transportą su Rusi j? 
ir britų kariuomenei gamim 
benziną, kaip gamino iki šiam 
metui.

— Vokiečių štabas skelbia, 
kad kovoje žuvo nacių lakūnas 
Herman Joppien, kuris šio ka
ro metu numušė 70 orlaivių.

— Italai giriasi, kad jiems 
pavyko paskandinti 4 britų nar- 
laivius ir paimti nelaisvėn dau
gelį jurininkų. Italai neteko vie
no narlaivio.

Lietuvos vokiečiams 
neleis grįžti

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
29 d. — “Gazette de Lauzanne” 
sako, kad vokiečių tautybės gy
ventojai, atvykę iš Pabalčio 
kraštų, nebegrįšią Į savo buvu
sius kraštus, bet pasiliksią Vo
kietijoj.

Vokiečiai nori sukoncentruo
ti visas rasines pajėgas dabar
tinėse aiškiose sienose.

Vokiečių politika rytų atžvil
giu numato sudaryti visą eilę

— daugiau ar ma
žiau nepriklausomų, — bet ne
nori tiesioginės aneksijos.

Gyventojai prašo 
Kauno pagelbos

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 29 d. — Raudonasis Kry
žius perspėjo gyventojus, kad 
iš Lietuvos provincijų niekas 
nevyktų į Kauną pašalpų ieš
koti.

Pašalpos reikalu reikalinga 
kreiptis į Raudonojo Kryžiaus 
komitetus, esančius provinci
joj.

Raudono Kryžiaus vadovybe 
pataria kreiptis į valsčiaus sa
vivaldybę, jeigu minėtoje pro
vincijoje dar nesudarytas ko
mitetas.

Teisyne panaikinti 
sovietų Įstatymai
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

rugp. 29 d. — Lietuvoje panai
kinti Visi sovietų okupantų įves
ti įstatymai baudžiamose, civi
linėse ir darbo srities bylose.

Visose šiose srityse grąžinti 
įstatymai, veikusieji iki 1940 
m. birželio 15 dienos.

Per Kauno radiją paskaitavo 
žurnalistas Petras Babickas. Jis 
ragino jaunimą nenusiminti ir 
pasitikėti geresne ateitimi.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Nacių valdžia pareikalavo iš prancūzų atiduoti visus ra

dijo priimtuvus, kuriais galima klausyti užsienio stotys.
— Japonų valdžia įsitikino, kad vokiečiai lengvai nesumuš 

rusų, todėl ir pradėjo derybas su Amerika, skelbia valdžios at
stovai.

,— Sovietų jėgos atmušė nacius Ukrainos ir centro fron
tuose. Naciams padaryta labai daug nuostolių ir išmušta 15,- 
000 kareivių.

— Lavalio gyvybė dideliame pavojuje. Padaryta X-spindu
lių fotografija, pakilo temperatūra ir gydytojai neturi vilties 
išgelbėti. Paryžiuje tapo nukirstos galvos 8 asmenims.

— Vorošilovo kariuomenė pradėjo smarkią ataką prieš vo- 
kiečius,
' —Talinas tapo visiškai sugriautas ir sudegintas.
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Pagerbtuvės, — 
Ir Vestuvės 
Ciceroje
Rytoj apsiveda Johanna Ang- 
licft&s ir J. Katilius; Račkaus

kaitė baigė mokyklą
CICERO. — Praeitą šeštadie

nį pagerbta panelė Adele Biė- 
kauskaitė, 1331 S. 48th A ve. 
Sėkmingai užbaigė kursą ir ga
vo diplomą Beauty Culturc.

Ta proga teta Antanaitienė 
sli p. Kuzmiene sumanė ir šit* 
rengė pagerbimui vakarą. Su
prašė gimines, diaugus ir pa
žįstamus gana skaitlingą bū
rį, kuris gražiai linksminos . 
Vakarienės laiku pasakyta 
daug gražių 1 nkėjimų. Toast- 
masteris buvo p. Deveikis.

Motina mirusi
Kaipo senas pažįstamas tėvų 

dar iš jaunų dienų pris minė 
velionę Račkauskienę. Sako, 
motinai šis momentas butų la
bai džiaugsmingas matant’J-a 
vo dukterį pasiekusią tikslą.

V. Račkauskas senas v.’cios 
gyventojas, yra buvęs biznyje, 
išauklėjo sūnų ir dukterį. Su
miš Aleksas jau vedęs ir turi 
atsakomingą darbą. Duktė Ade
lė dabar pabaigus mokslą savo 
mėgiamo grožio profesijos, im
sis dirbti. Kaip jai seksis tai 
netrukus parodys ateitis. Aš ir 
visi kiti linkime gero pasiseki
mo.

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skopiu*-.
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

Būtinai Pamatykite
Winkler

STOKERĮ
U. S. Machine Corp.

išdirbystės.
STOKERIS TURINTIS VISKĄ 
Geresnį Darbingumą • Ilgą Gy
venimą • Didžiausią Vertybę ir 

Pilnai Automatinį Saugumą.
NO SHEAR PINS

TRIANGLE
Engineering* Co.

Winkler Stokerių Autorizuotas 
Distributor.

32 S. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Phone CANal 5355.

Atsilankykit arba šaukit norė
dami apskaičiavimo dykai

tsi ■■■ ■ s—————

Victory *V* Seen 
Throughout Nation

. NEW YORK (Spechl) — Thou- 
sands of “V for Vietoty** buttons 
were being distributed this week 
.throughout the country by the Fight 
for Freedoni Committee.

Vestuvių varpai
Vestuvių varpai vėl ir vėl 

skamba. Šį sekmadienį trečią 
valandą po pietų šv. Antano 
parapijos bažnyčioj sudeda iš
tikimybės prižadus p. Johanna 
Anglickas su John Katilius. 
Vestuvių puota bus Parkhohne 
Community Hali, 8th St* ir 51 
Avė. Vestuvės bus iškilmingos 
ir šaunios, nes jaunųjų tėvai 
plačiai žinomu -Turi daugybę 
draugų. Jauniesiems h tikiu lai
mingo sugyveninio. -*-D.

■ ■ ■............ .....—J

M. Miniotienė 
Jau Pasveiko

Buvo Sužeista Automobilio 
Nelaimėje

SO. CHICAGO.—-Paeitą trr- 
madienį Mrs. Marijona Minio
tienė, žmona Stanley Minioto 
buvo sužeista automobilių ne
laimėje', kuomet ji ir sunufj 
Charles važiavo susitarti dėl 
rengimo South Chicagiečių ben
dro stalo šaltimiero piknike*

Dabar p. Miniotienė jau yra 
pasveikusi ir pranešti, kad ga
lės dalyvauti tame rengime.

Prašo pasižadėjusius dalyvau
ti susirinkti kaip pirmiau? bu
vo susitarta... ~ J. A. S*

Vestuvės Roselande
šiomis dienomis apsivedė:
Josephine Reed, 346 Wesb 

0Oth Street, ir Joseph Karalius 
Jr., 224 West 104th Place, sū
nūs pp. J. Karalių Sr.

Julia Shatkus, 10531 South 
Wabash, duktė pp. J. Shatkau- 
skų ir Frank Passen (Pazno- 
kas), 10743 South Miehigmi 
avenue.

Ann Dal Ponte> 11440 For- 
.:st avenue, ir Frank J. War- 
nauskas, 304 Kensingtpn ;,vc, 
sūnys p. M. Warnauskienės.

Serga Juze fina 
Chernauskienč

Jau Grįžo Iš Ligoninės
18 APYLINKĖ. P-ni Ju- 

.ctina Cheriiauskienč, i0'i) bu* 
Jiron Avė., lodgihg house sa 
•brinkė# grižo iš ligoninės k ek 
ustiprejus. Buvo susirgus plati 

;ių uždegimu, pne to dar pr
adėjus komplikacijoms tap< 
nuvežta į Southtcvvn ligoninę 
Dabar pagerėjus, ligonė randi 
si namuose- Linkiu ligonei grei
tai pilnai pasveikti.

Irgi Ligonė
Antra ligonė, p. Teresė Ki- 

kas, 644 W. 18th st., serga jai 
bene penkta savaitė, — vidų* 
rių liga. Sveik, poni Kikas 
greičiau, nes besergant nėr; 
“vikeišino”. Juozas K.

Išsiėmė Leidimus
MtlvboHLS

(ChicagoP
Raymond W. Gross Ji%, 19, 

su Berniee Wd/szvilai, 17
Petcv Gurskis, 24^ su Loiiisė

YbrtČius, 22
wmiąrn A. West, 56, s j Mi

no: e Uriittias, 43

Reikalauja
Perskiry

PORYT!
■Uhiuiiiiitiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiiiiti

RYTOJ!

nir.inn.ii

v

i POVILAS SALTIMIERAS |

Kristale Kriščiūnaite Jonas J. I^aredna
Flornte Balsiui#

Roselandiečiai 
Pasigenda Dr 
L. H. Lippman’o

Buvo Lietuviams Labai 
Gerai žinomas

Seniau, kuomet dar nebuvo 
daug HėtUvių daktarų, o Rosc- 
lande turbut nei vieno, lai lie
tuviui susirgus jdrh į pagalbą 
iroselandifečiai šaukdavo Dr. L. 
1L Lipprtiaū'ą.

Jis bUVo kitatautis, bėt lie
tuviai SU jUo šiaip taip susi
kalbėdavo, nes Dr. Lippman bu 
vo gimęs Latvijoje ir lietuvis 
kai susigraibydavo.

Mirė Širšės Liga
Bet Roselandc jo nebėra.

Apie rugpiučio vidurį jisai iš
važiavo į Kankakee, III., ieško
ti gražios vielos poilsiui ir r-to 
slogoms, ten jis gavo širdies 
ataką it netrukus mirė.

Tarnavo Arnjjdj

Vėlloiiis buvo apie 52 metų 
Jmžiattš, ii4 praktikavo Roselan- 
cje niio 1913 motų. Ofisą užlai
kė ad. 11439 South Michigui; 
jvfenue. Jis buvo palaidotas 
\Vaidhclfll kapinėse su milita- 
rėmls apeigomis, neš buvo tar
navęs armijoje ir turėjo leite- 
iianto tangą.

Net kuomet Roselande apsi
gyveno keli lietuviai daktarai, 
ir Df, Lippman neteko daug lie-
tuviškos praktikos, lietuvius 
prie jo vis dar rišo sentimen
taliai ryšiai. Ne vienam naujos 
gentkArtės roselandiečiui -lietu • 
viui jis pagelbėjo į pstsauj at
eiti.

-------  —  *— ------ --

TAR? MUSŲ 
BIZNIERIŲ 

i»hli i Vn hniinit r... m-;» .; r t r . ,

Siuvėjas Per 
40 Metų " 
Pradėjo Rygoje

Broliui Ifa ėhunal operuoja 
s’ii vyk’ą

ATLANTIC. — Bruliains Ju
liui ir Kazimierui Balchunams 
t k ką sukako penki melai 1< j 
Jiedu operuoja vyrų ir mot.tu 
drabužių siuvyklą adresu 236 
W. 51 St.

Dabar jų dv.ejų siuvykla yra 
mtjderriiškai sutvaikvta ir sko
ningai iš<Ickoruota. Tolygiai ir 
b zhis išdirbtas.

Prieš 40 ntdtų KUžim erilt 
mokinosi ir praktikavo p€i 
penkis metus siuvimo amatą 
Rygos įhiestė, kuris, kai) ži 
nom, nuo vokieu,ų-rusų karo 
audros l.ko neapsakomai pa
žeistas ir sužalotas.

Kostu hteris

RIStYNĖS .....
Jau trečia savaite lankau ris- 

tynes, kurios trečiadieniais yra 
rengiamos Marignld Gardens 
(Halsted, Graco ir Brcadway), 
o pirmadieniais White City are
noje, ILtasi paprastai penkios 
pofos. Svarbiausiai porai yia 
skiriama viena valanda, o ki
toms — po pusę valandos.

Kugpitiėio 27 d. turėjau pro
gos pamatyti Jim Londos, cx- 
pasiulio čempioną. Jis r tos i su 
Olie Olsonu.

Teiika pasakyti, jog Lomiu, 
visai nekokį įspūdį padarė. Ri
tasi jis dabar ta p, kaip ir ki.i
'“slogcr.ai”, atseit, daugiau mu
šasi, negu i tąsi. Laimėto risty- 
nes jis laimėjo, bot didelio cn- 
tUž.ažmo nesukėlė.

Kieno iiervai nėra tvirti, lai 
patarė au ristynių nelankyti. 
Bet tie, kurie, kaip anglai sako, 
■‘cdn take* it ’, ristynėse gali tu
rėti daug “fonių”. Juozas

N. Damen Avenue.
Per 20 metų tūkstančiai pa

cientų atlankė šią sveikatos 
kliniką, ieškodami palengvi
nimo ir išgydymo kroniškų 
negalių. šiandien gydytojų 
štabas padaugintas ir visoke
riopa pagalba ir patogumai 
pacientams tapo įrengti.

ATSILANKYKITE
J BUDRIKO 

milžinišką RUDENINI IŠPAR
DAVIMĄ RAKANDŲ, Pečių, 
RADIO, Elektrikinių šaldytu
vų ir Skalbyklų.

Pas Btidriką dar nėra kelia
mos kainos, nes prekės buvo už
pirktos kada kainos buvo žemos.

Radios 1942. Visų žytnių išdir- 
bysčių. Pečiai, Angliniai, Garsi
niai, Aliejiniai' Elektrikiniai.

Rakandai, Parlor Setai, Mie
gamo Kambario Setai, Karpetai

This is the eytobol that repre* 
aents eventual destruction of Hit- 
leriam. Although the *V* ls verbo- 
ten by the-Nazis, it is now seen on 
all aidės in the overrun countries 
of Enrope. It is also heard tapped 
out on tables and store-winaows*- 
three short and one long, its equiva» 
lent in the Morse code.

To date, infuriated Nazis have 
thrown into jail thotisandt of peoylo 
in occupied Europe for scrawhng 
the **V” on walls and sidewaiks» 
and for “telegraphing” it by motna 
of -applause at tneir rtovies.

| It’S now even heard on the radio 
in this country. Editors ttfe it te 
their papers, and burines# firma on 
their atationery.

[ Fight for Freedom was the first 
organization to promote adoptlon 
of the ‘*V” in this country, and to 
popularize ūse of the Morse code '• 
aymbol for that letter,... —. Young 

< women members bert of Fight for •> 
Freedom are pinning “V” buttons . 
on the lapele of pedestrians.

| P.S. ūse it in your own corres-' 
pondence, , . 'i-

J6~eph Denis nuo Mildrad 
Don b

Gauna
Perskiras

Lillian K užminėki nuo Fr nk 
K užminėki

MASKVA, ItUsijA, rug,?. 2' 
’ 1. Šovinių informaėi jo-' a°'C’’ 

liros skalbia, kad paskutinėm5r 
savaitėmis ’ visojo Norvegijoj 
ctrtfirkiai nuga sabotažas.

Norvegai degina didžiulius 
miškus, kur vokiečiai bando pa
statyti dtdęj’nes bazės.

Trondtreitnt? vokiečiai b^tidė 
pnstatyti čHdelitfs ke ro medžia 
gos sąndeliife, bet viskas buvo 
išsprogdinta. ’ ,

Pirm. Stasys Žabelio
Į

Baronas Burbulis

35 Metai Kaip 
Gyvena Amerikoj 

f •
22 mėtai biznyje

LAFLIN ir 15-ta gatvė. — 
B'žhiėriits Gęorge Cizinauskas 
Užlaikąs delikatesų krautuvę 
ties 1458 W. 15 St. šįmet mini 
35 fnėtų sukaktį kaip gyvena 
Ame'fikoj ir 22 metų kaip biz- 
lly’Apie Cizinauską tenka pasa
kyti tai, kad jis yth sumanus 
b znier iks, sąmen ngUs lietuvis 
gero karaktė do ir valios žmo
gus*

Natur-o Health In
stitutas Didina Savo 

Klinikų
Plfna modernizavimo pro* 

gfama, kurion įėina nauji mo*
denius pirmo aukšto ofisai, 
patathiių kambariai, naujausi 
ir vėliausi; įtėtigiiijai, etc., da* 
bar Jau pabaigta.. vykdyti N a* 
turi-o ■ .Heajth - institute,- 18(59

Jos. F. 
SUDRIK

FURNITURE 
HOUSE

3409-11 S. Halsted St.
Tėl. YARDS 30118

3417-21 S. Halsted St. 
Ir nauja vieta 

3239-41-43 South 
Halsted Street

■ na ■■■.».' i’.. ■■■■ ' ..........; .t,*

WCFL 1000 K. Nedėlios vakare 
6:30 P. M. Budriko Radio Pro
gramas.

PATRUKUSIEJI
100% užtikrinti 
FITINGAI
CumnUtoU fitlnimi rcJikla. k 
teikia 10O% Ai»HAiir«8 ir 10 
FittinCM. Mumj tikhlu* yra pa- 
K4*ib*tt Jmn. ♦IftdlterlotMris r«- 
llnialK budais Ir suteikti Jums 
IMtth-hklnlma. kaklo niek amu et 
pirmiau neturėjote. PRARY
KITE FITINGV DYKAI Ir pa
matykite. kaip Jūsų paraistes 
Kali būti pritaikytam, artm 
Kaukite naują paraiste taip 
purtei kaili u* 90. ir turėsite 
nuostabias pasėkas; arita ra
šykite p ra lydami informacijų 
DYKAI

100% RUPTURE AND 
SERVICE

JO m. patyrimas įrodo pasisekimą 
1809 N. Damen Ate. Tel. Ar m. 8200 
(ėjimas per , krautuvę į 2 aukštą 

Valandos: KASDIEN 11 iki 8, 
Sekmadienį iki 2 vak
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SVETIMU VIETŲ VARDAI AMERIKE
Geografijos studentas, žiu- šiandien Virginijoj matome 

rėdamas į Jungt. Valstijų že- vardus “Achilles” “Alpha” i? 
mėlapį, mato labai daug kuo- “Troy”,— tie vardai aiškiai 
įvairiausių vardų, jis mato, paeina nuo graikiškų pasakų 
jog daug miestų, kaimų ir ki- ir istoriškų vietų ir ž'monių. 
tų vietų neša “iš svetimų ša- Italai davė vardus Genoa, 
iių” pasisavintus vardus. Kaip Naples ir Seneca, vienas mie- 
Amerikos žemlapis išaiškinu 'stas p-—-“-*—’ -------- - 1
šituos “r- -1-*----- --—J *- '’-^-
lyje, kur istorija mums pra--“Dante”, 
neša, jog pradžioje tik anglai “Avalon 
apgyveno?

i pavadintas Casanova, 
svetimus vardus” ša-jkitas nemirtino poeto vardji

* i”. Francija užvardino 
Champlain ir Ly

ons”; vokiški kolonistai įstei- 
•Pirmosios originalės kolo- gė “Germania” — šiandien tos 

nijos — jų buvo trylika —• vietos nėr, bet “Spotsylvania”, 
kurios sudarė Jungt. Valstijas (kuri neša vardą gubernato- 
Valstijų pradžią, savo apgy
ventoms vietoms davė indijo- 
niškus vardus, bet miestams, 
miesteliams ir kaimams skoli
no nuo angliškų miestų ir An
glijos karalių vardus. Tai nėr 
stebėtina, nes kaip minėjome, 
daugumas gyventojų paėjo iš 
Anglijos. Ir kai jie paėmė ko
lonijas nuo holandų ir švedų, 
jie suanglino vardus miestų 
ir miestelių. Bet irgi randame 
“svetimų vardų” geografijoj 
kolonijų, kurios tapo Jungt. 
Valstijos po revoliucijos karo.

Virginia įsteigta 1607 m. bu
vo pirma nuolatinė angliška 
kolonija. Žiūrėdami į jos ge
ografiją, randame labai daug 
vardų, paeinančių nuo kara
lių. “Jamestown“, pirma ap
gyventa vieta, paėmė vardą 
nuo karaliaus James; kitas'santi prie Anglijos kolonija' 
miestas “Buckingham” gavo ir pilna angliškų vardų. King-Į 
vardą nuo Anglijos karaliaus sville, Charleston, Essex ir 
palociaus Anglijoj. Apskričių Riverdale. Yra Berlin, NeW 
vardai King Williams, Prin- Germany ir Bladenburg. Fre-

riaus Spotsweed vis lieka. Ki
ti vokiški vardai yra “Baden, 
Cologne ir Strassburg”. Mies
tas Pulaski garbina garsų Ne
priklausomybės karo lenkišką 
vardą. Matome holandiškus 
vardus “Amsterdam” ir “Hol- 
land”, airiškus “Belfast Hills” 
ir “Dublio.”

Nuo Rinngold matome, kad 
skandinavai gana anksti ap
sigyveno Virginijoj. Miestui

I “Adria’, Trazewell apskrity
je, vardą davė pietiniai sla
vai, atminčiai Adriatic jurų. 
Virginija turi “Vienna”, “Pe- 
tersburg”, “Buena Vista”, “Al- 
phonso ir Edinburg”.

Maryland, pietinė kolonija, 
apgyventa 1654 m., turi ma
žai svetimų vietų vardų, šita 
valstija prasidėjo priklau-

Įtariamas šnipinė
jimu

'Federaliai agentai sulaikė 
Kurt Ludwig, 58 metų am
žiaus, nes jį įtaria šnipinė
jimu vokiečiams. Jis siunti
nėjo žinias vokiečiams apie 
Amerikos kariuomenę.

Bond, kurs turi viską
Kiekvienas apdairus pirklys 

stato sau kai kuriuos klausi
mus, pirm negu investuoja gry
nus pinigus į degtinę. Tatai yra 
ypač teisinga kalbant apie bond
ed degtines!

šiandien Amerikos rinkoje 
esama apie 500 Bottled in Bond 
degtinių. Pagrindiniai jos visos 
yra panašios... tiesiai 100 nuo
šimčių stiprumo Ruginė arba 
Bourbon, sendintos mažiausia 4 
metus J. V. valdžios priežiūro
je/

Taigi, kas yra ta “neturinti 
sau kainos medžiaga”, kuri pa
daro vieną rųšį — OLD SCHEN
LEY — išėjusią prieky n iš mi
nios? Atsakymui turėkit ome- 
nėje kostumerį pirmiausia. Iš 
Visų tų 500 rųšių, tik viena deg
tine vadinama “America’s Mild- 
est Bottled in 
SCHENLEY.

Ir turėkite 
faktus:

Bottled in Bond degtines.
\ Reikalaukite iš savojo Schen- 
ley sėlsmano OLD SCHENLEY 
plakatų, spalvotų kortelių, tri
jų apėmių vaizdų ir kitų 'OLD 
SCHENLEY pavyzdžių, akcen
tuojančių jos savybes. Poz to pa-

talpinkite jubs kariu su OLD 
SCHENLEY boųkomis savo lan
guose, vitrinose arba ant baro, 
arti cash registerio!

• Jus tuomet pamatysite, kaip 
OLD SCHENLEY gali pakelti 
jūsų pelnus! — Sk.

BRIDGEPORT ROOFTNG AND 
8HEET METAL CO.V 

3216 8. Halsted St VICtory 4965 
Stogus, vynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Be..

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

Bond” — OLD

atmintyje šiuos

OLD SCHENLEY Bottled 
in Bond Bourbon dabar yra 
6 metų senumo. Tai reiškia, 
kad su vartotojai gauna 2 eks
tra metų gerėjimo pirmenybę 
— 50% skoniui boną.

OLD SCHENLEY, geriau 
siomis musų žiniomis, yra lik 
viena nacionaliai garsinama 6 
metų bonded degtinė rinkoje 
šiandien.

Baltimore davė pagamintoj ui 
pirmo Marylando žemlapio, 
bet kolonijališkas vadas —* 
Augustas Herman — kurį sa- 
vinasi vokiečiai ir čekai, buvo 
pagerbtas su miestu Hermans- 
villc, St. Mary’s apskrityje.

North ir South Carolina. 
Daug laiko prieš anglų pasi
savinimą tų valstijų, čia gy
veno anglai, franeuzai-huge- 
notai ir vokiečiai. Ankstyvas 
pasirodymas 
kraujo matytas 
Avon, Beaufort, 
Bordeaux. Yra vokiški mies-'OLD SCHENLEY, Amerikos 
tai Luchnow ir Bamber ir ai-1 švelniausios 6 Metų Senumo 
riškas Bannockburn, McCor- 
mick ir McPhersonvillc.

Visa tai, sudėjus krūvon, reiš
kia smulkmenų pirkliams leng
vesnį, greitesnį ir pelningesnį 
pardavimą. Pasiduokit milžiniš-

f rančų zi š k o 
nuo vardų
Bonneau ir (kam ir augančiam populiarumū;

SCHENLEY,

vardus pamainė anglai, kuo- 
-------- .....---- - Fnn-j Germany ir Bladenburg. Fre- šiose valstijose kiti miestai met jie privertė Peter Stuy- 
cess Anne, King ir Queon pa- derick miestą įsteigė vokiški yra žinomi ' kaipo Norway, vessant, paskutinį holandišką 
rodo Anglijos ankstų ponų į- palatinatai ir Hagerton buvo Denmark, Switzerland, Cae- gubernatorių, jiems atiduoti 
taką ant žmonių.------------------ vokiečių kolonija, suorgani-' sar’s Head rezortas. Pietų Ca- koloniją 1664 m. New Ams-taką ant žmonių.

Virginijos pradžioje buvo zuota po vadovyste Jonathan Į rolinos kalnuose yra vienas iš terdam tapo New Yorkas, bet 
mažas skaičius vokiečių, frau- Hager. brancija atminta su nepaprasčiausių vardų. Tas Bronx apskritys^“ danų apgy- 
cužųi lenkų, italų ir kitų tau^Du Bois, Havre de Grace ir kalnas panašus į šonvyzdį ry- venta vieta, gavd vardą nuo 
t ų, Į be t Aląugi
po I pasirašymo po Nėpr 
somybės Deklaracija.

, Havre de Grace ir kalnas panašus į šonvyzdį ry- ’ venta vieta, gavd vardą nuo 
yjįto I-ę Gore. Nėra jokio goorgęa- jpiečių imperatoriaus. —
ctalf- fiško ženklo garsios v <‘Bohe- jpiesias “Lugoff.”

mia Manor^,, kurią/vietą Lord

Kitas jų garsaus Jonas Bronx 1639 
| m. Daug didelių holandiškų 

Clatemont, Cog-( turtuolių dvarų, kurie ištikro 
Meuse ir Ram-^tivo miesto didumo, galuti-

Kai “BEAM” pažcnhl'iut degtinę, jtjH žino:, 
kad tai yra “pirkiny*”, ne* ta* vardu*— 
nuo prieA 1705—reinkia ry*kiai»*la Bourbon 
savybę, kokia pasauli* kada žinojo. Nežili

atžvilglu, BEAM Jeibely ženklam, kad deg
tinė padaryta pūga! vieną *enlau*lŲ, ankš- 
flatiMfa vertinamų degtinė* forinul p 1*torl]oj 
BEAM yra jūsų uodas į geresnę bourbon.

JIM BEAM
TIO PROOF

Extra VERTYBĖ
KENTUCKY STRAIGHT BOURBON DEGTINĖ

JŪSŲ MĖGIAMAM BARE AR PAKELIŲ KRAUTUVĖJ
Distilled & Bottled by

JAMES B. BEAM DIST1LL1NG CO., Ine.
Clerniont. Ky.

DISTILIUOTO J AI NUO 1795

Sutaupysi daug darbo ir pinigų 
ant anglių šią žiemą, jeigu įgysi 

geriausį šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
Kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iš 
visų stokeriu. Sumala akmenis ir 
plytas. Niekas negali sugęsti ar
ba nulūžti. Neturi “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai iš kompanijos dieną ir 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti 
Slegaitis Stoker Sales

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

Visuomet gausit teisingą ir man- 
’ dagų patarnavimą. Jonas Slegai 
> tis turi ilgą patyrimą Šiame biz- 

1 nyje ir suteikia pilną užganėdi-' 
• nimą. '

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALim 
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
suos am. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENt E

Tel. LAWNDALE 2630

SAVE

"N-" MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad/Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

P n Orios Rūšies

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS .

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

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

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite

1 “SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. ^tetoMsfj
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

□ Stokeriu
□ Sienų Taliu

■M

Vardas

Adresas

Telefonas

1 Beaufort, 
nac, Lencir, 
seur gavo vardus nuo hugeno-'nai buvo sumažinti. New Yor- 
tų pabėgėlių iš Francijos. Vo-(ko valstija aiškiai perstatb 
kiloki kolonistai davė vardus kosmopolitišką ’^kdkybę savo

* geografijos. šiaurinėj daly, 
vokiški palatinatai kovojo

“Misenheimer”, “Hobucken” 
ir “Hoffman”. šveicarai įstei
gė New Benį, kai jie čia at- miestai yra Berlin, Dresden 
vyko su 
Christoph

Miestas 
išnykimą 
antros žuvusios kolonijos iš 
daugiau šimto gyventojų, ku
rie atvyko 1586 m. ir žuvo 
nuo bado ar indijonų užpuo
limų. Kai kita ekspedicija at
vyko 1590 m. buvo rasta, jog 
kolonija išnaikinta, bet rai
dės “Croatan” įkirstos ant di
delio medžio. Nežinoma, ar 
vardas reiškia. indijonų šei- 
ar būrelį dalmatiečių-jurinin- 
kų, kurie aplankė šitą Roano- 
ke salą. Trys miestai neša sla
vų vardus — Bostic, kuris 
kroatų kalboje reiškia vardas 
ir “Warsaw” ir “Odessa”.

įPuritanai, kurie atvyko į 
Naują Angliją, paliko žymes 
jų religiškų įsitikinimų su 
bibliškais vardais. Nepanašus 
į Virginijos ponus, šitie pilgri- 
mai nekentė karališkų vardų, 
bet atsiminė tėviškės miestus, 
kaimus 
taipgi 
miestą, 
gyveno 
meriką, užvardindami jų mie
stus “Leyden”. Kiti “svetimų 
vietų vardai” Massachusetts 
valstijoj yra Berlin ir Egypt.

Connecticut turi vardus 
Ballouville, Versailles, Berlin 
ir Hamburg.

New Hampshire valstijoj 
randame Bretton W o o d s, 
Franconia, Berlin, Goffstown 
ir Lisbon.

Rhode Island, maži a u s i a 
valstija, turi miestą La Fayet- 
te. |

Grįždami į New Yorkąmes 
randame, kad jo holandiškus

garsiu pionierium 
Graffenried.
“Croatan” primena 
Sir Walter Raleigh

ir kitas vieteles. Jie 
atsiminė holandišką 
kur kaip pabėgėliai 

prieš atvykimą į A-

Pažiūrėkit 
i Savo • 
Dantis— 
Visi tai Daro

PADIRBTOS PLO- 
GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.

Frankfort, Luthern, Luth- 
eransville, New Bremen, Rhi- 
nebeck, Stratsburg, Newburg. 
Yra belgiškų vardų kaip Ant- 
werp, Flanders ir Ghent; švei- 
graikiški vardai Athens, Atti- 
Geneva, Interlaken, Luzerne, 
graikški vardai Athens, Ttti- 
ca, Carthage, Cicero, Corinth,1 
Euclid ir Troy. Rusija turi j 
savo Odessa, Petersburg ir. 
New Russia; Lenkija turi Pu-' 
laski, Warsaw ir PolandJ 
Francija turi Bonaparte, Bou 
quet, Chaumont, Frontenac, 
La Šalie, Lyons, Pierrepont ir 
Versailles; Italija turi Flo- 
rence, Genoa, Pompey, Rome, 
Angelica ir Romalus. Miestui 
Bergen norvegai davė vardą 
ir Bohemia New Yorko pir
mieji čekai.

roK&p!LEa
ON A

SLEEP WEIL

PILOREST MATTRESS

FURNITURE GOMPANY, Ine
2310 W. ROOSEVELT ROAD 

Tel. SEELEY 8760-8732

TINKAMAI
KŠTELĖS

r“

Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo 
$O-50 iki *OE-°°kiek- y v O viena 

KALBAME LIETUVIŠKAI .
Pataisymai į. 3 valandas 

, $1 ir aukščiau.
Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus laisniuotų dentistų.

SATISFACTION
DENTAL

LABORATORIES
1062 W. CHICAGO AVĖ.

Phone Monroe 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

GKRB. Naufttiuį įkaityto*

pirkinių reikalais M t

PETER BARSKIS, JR
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis
“CUSTOM” PADARYTI, MODER 
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VE

DINETTE SETAI • DIDELIS PASI
RINKIMAS KARPETŲ, PEČIŲ, 
RADIJŲ IR REFRIGERATORIŲ.

MANOS FURNITŪRA MMT ne
• ■ . t • . . .

3108 WEST 63rd STREET (tarpe troy m albany; Phone PROSPECT 5757-5758
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The Lithuąniaii News Fui?. Ine.

1739 South Haląted Street
Telephone CANal 8500.

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

3c per čopy.
Entered ąs Second Class Matier 

March 7th |914 at thę Post pffįce 
ož Chicago, 111., under the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos einą kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 $. Halstęų Sį, 
Chicago, iii. TeĮefoąa? Cąąal ?5Q0.

Užsakymo kaina:
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Metams ______ __________
Pusei metų .... ...................
Trims męnesiams 
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Jungtinėse Valstijose, ne ČJdcagąj, 
Metams.................   $6.00

Pusei metų ---------------------- 3.25
frimą mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams _ 1.25
yienam mėnesiui 

Užsieniuose
Metams __ —__ _____ - $8.00
Pusei metų J.______ į_ .......... 4.00
Trims mėnesiams __ ___ ____  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

OrUepu kartu su Užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 3c 
18c 
75c

.75

Z *

APŽVALGA
■ .________ m,

'TRIVATINIS KARAS”

“Laisvoje” Kroatijoje
Kroatų žemėje, kurių Hitleris ir Mussolini “išvada

vo”, atskirdami jų nuo Jugoslavijos, taip neramu, kad 
Dr, PaveJieo “valdžia” nestengia palaikyti tvarkos. To
dėl Mussolini atsiuntė į Kroatiją savo generolų Ambro.- 
šio, .antrosios armijoj vadų, su įsakymu paimti į savo 
rankas komandų visame dąlmatų pajūryje.

“Tąutęs vadas” Ravelio baudė protestuoti, kam ita
lai siaurina jo ąutorįtętą, J3et Italijos valdžia jam atsa
kė, kad tai esu “absoliučiai reikalinga” saugumo užtikri
nimui toje srityje.

Kitų bųdiųga žinia iš tos “išvaduotos” šalies yra ta, 
kad valdžios priešus tenai dabar jau ne šaudys, bet kars. 
Jo, matyt, reikalauja itališka “kultūra”, kuri šiandien 
Kroatijoje bųjoją.

Dniepro tvenkinys
Maskva prisipųžiųo, k&d stambusis pramonės miestas 

Ukrainoje, Dniepropetrovsk, yra atiduotas vokiečiams. 
Nacių karo vadovybė buvų pranešusi kelioms dienoms 
anksčiau, kad Dnieprppetrovskųs yra paimtas.

Sovietų žinių agentūra, be to, dabar pranešė, kad 
bolševikai susprogdino milžiniškų tvenkinį Dniepre upė
je, kuris buvo pastatytas per pirmųjų Stalino ^pįatilįet-l 
ką” ir kaštavo Rusijai 110 miįienų dolerių. Kitos žinios 
tačiau sako, kad yra susprogdintos tiktai turbinos elek
tros jėgai gaminti, o pats tvenkinys paliko nesugriautas,

Kaip ten bebūtų, bet sovietų armijas padėtis Ukrai
noje, matyt, yra kebli, jeigu ji turi naikinti tokias įmo
nes, kuriomis bolševikai didžiavosi prieš visų pasaulį.

Pradėdamas pirnįųjų indųstrialiwijes -''piatilietkų” 
(penkmetį), 1928 m„ Stalinas svajojo apie tai, kad Bo
sija pavirs pramoninga šalim, '-‘pasivys ir pralenks Ame
riką” — ir tuomet kapitalistiškos valstybės jam bus nar 
pavojingos. Ukrainoje jisai sumanė įsteigti svarbiausių- 
jį sovietų pramonės centrų ir pavadino jį “Pnieprostroi”- 
Ukraina užaugina daug duonos, turi geriausios pušies 
anglį (antracitų), geležies rudą įr daug kitokių pramo
nei reikalingų medžiagų.

Vėliau Stalinas susigriebė, kad karo atsitikime Uk
raina gali patekti į priešo rankas. Vykdant antrąją ir 
trečiąją “piatilietkas”, sovietų valdžia jau statė dideles 
dirbtuves prie Uralo kalnų ąr^a Sibiro gilumoje. Šian
dien daug rašoma apie tai, kad, vokiečiams užkariavus 
vakarines ir pietines Sovietų Sąjungos dalis, rusai dar 
vistiek galėtų gintis, turėdami dideles įmones Sibire. Ai4 
tai ti.esa, parodys ateitis.

3et Dniepro sritis, pramonės atžvilgiu, buvo Kuri
jai svarbiausia. Jos netekimas labai susilpnins Rusiją 
ekonomiškai. O be Ukrainos duonos SSSR miestai var
giai galės išvengti bado.

Industrializacijos “milžinai” tapo pastatyti Rusijoje, 
baisiai išnaudojant darbininkus ir dar baisiau — ūki
ninkus. Kad ūkininkus butų lengviau “kirpti”i Stalinas 
suvarė juos į milžiniškus valdžios dvarus, “sovehozųs” 
ir “kolchozus”. Rezultatas yra tas, kad visa Rusijos liau
dis dabar yra paskendusi skurde.

Rusija šiandien butų daug stipresnė ekonomiškai, 
jeigu sovietų valdžia butų rūpinusis darbo žmonių gero
ve, užuot mėginusi pralenkti kapitalizmo šalis. '

Japonija “ant tvoros”

J. V. laivyno sekretorius 
Frank Knox vadina dabartinį 
vokiečių-rusų karą “privatiniu 
caru”, kadangi jokie svetimų 
šalių stebėtojai nėra leidžiami į 
artimesnes nuo fronto vietas.

Amerika nesitiki, kad vokie
čiai .duotų progą jos kariuome
nės atstovams žiūrėti, kąip eį- 
na mūšiai, nes vokiečiai laiko 
Ameriką savo priešu. B.et Rusį- 
jos valdžia neturi pagrindo elg-: 
tis su amerikonais, kajp su są-. 
vo priešais. Rusija prašo Ame-, 
pikos pagalbos ir Amerika tą 
pagalbą, duoda. Tačiau Maskva 
dar iki šiol nedavė leidimo nė 
vienam Jungtinių Valstybių at
stovui nuvykti į frontą.

Pasikalbėjime su laikraščių 
korespondentais sekretorius F. 
Knox tarė:

“Aš noriu, kad jus, vyrai, 
darytumėte spaudimą į Juo-, 
zą Staliną, Rąd musų stebė
tojai gautų pręgą pasiekjti 
frontą.”
Kaip “Naujienose” buvo rą

žytą, tokį pat nepasitenkinimą 
neperseniai išreiškė ir J. V. ką- 
ro sekretorius Stimson. Jisąi 
pasišaukė sovietų ambasadorių 
Umą.nskį ir '“davė jam velnių” 
už tai, kad Stalinas neleidžią 
Amerikos karininkams pamaty
ti, kaip sovietų armija kovoja, 
ir tokių badu neduoda galimu
mo J. V. valdžiai sprąstį ar yra 
prasmės siųsti Ęusijai ginklus.

Maskvos užsispyrimus slėpti 
ųuo pasaulio tai, kas dMa^i ka
ro fronte, kelia įląrjųąą Londo
ne ir Washingtoųe, kad sovietų 
karjųomeilei sekasi daug pras
čiau, negu kad pasakoja vice- 
koinisaras Dozovskįs ir oficia
liai sovietų RomųųiRątąį.

Ir iš tiesų, bolševjk^ gencro-

tarptauįinę valdžių, Lietuv-Lat- 
višką Respubliką ir 1.1. Socia
listai tuomet pasiūlė rezoliuci
ją, kurioje reikalaujama Lietu
vai teisė po karo pačiai nusprę
sti savo likimą, pasiremiant 
“tautų apsisprendimo princi
pu/’ šita rezoliucija buvo pri
imta vienbalsiai (nors šliupas 
ir kai kurie jo šalininkai susi
laikė nuo balsavimo).

Antras susikirtimas įvyko, 
renkant ^Lietuvos Šelpimo Fon-

“ųę , y ienos. pėd^s wlčtų že
mės”, o tuo t.ąrpu ną.cių divizi
jos jau įėjo kelis ŠiniLųs myliu 
į SSSR teritoriją, ir ‘‘penųgali-; 
moji” Raudonoji armija dar vis, 
traukiasi.

Be to, pąčįoj.e kare pradžioje' 
Stalinas paskyrė politinius ko
misarus prie kiekvieno raudo-( 
npjo karininko, vadinasi, — jj- 
sąi nepasitiki ųet savo armijos 
vadais. I

I
I

IŠ PEREITOJO KARO 
LAIKŲ

“Aųięrjkos Dietųyyje” Vyt. 
Sirvydas rašo apie Brooklyųo, 
seimą, kuris įvyko 1914 ių., 
pereitojo pasaulio karo pradžio 
je: >i. .

“Dalyvąyo tautininkų ir 
socialistų srovės, kurioms su
sitarti nepavyko. Tautininkai! 
įkūrė sąvo Samlaros partija’ 
ir Autonomijos (vėliau, Ne-' 
priklausomybės) Fondą. So-' 
ciaiistai pasiėmė seime su-j 
kurtą LJetųvos šelpimo Fon-! 
dą. Tautininkų Fondas Lie
tuvai sukėlė $96.000. Socia
listų Fondo apyskaitos po 
ranka neturim”

tininkai reika/avo, kad iždinin
ku būtinai butų jų sręvės žmę- 
gus, Tanias Paukštis. Socialis
tai, vietoje to, siūlė, kad 7 ko
miteto nariai butų išrinkti iš 
socialistų srovės, 7 — iš tauti
ninkų, o iždininkas kad butų 
bepartyvis. Kadangi sųcįalistų 
pusę rėmė beveik du trečdaliu 
seimo dalyvių, tai šis pasiūly
mas, rodos, turčjų būtį priimti
nas taų.tininkams. Bet Dr. šlių? 
po vadovaujamoji grupė nenę-‘ 
rėjų nusileisti, ir kuomet iždi
ninku buvo išrinkftąs bostonie- 
tis K. Šidlauskas (aptiekorius), 
tai tautininkai susirinko po sei
mo sesijos kitoje svetainėje ir 
nutarė ištraukti iš Lietuvos šel
pimo Fopdo komiteto saviškius1, 
7 žmones ir steigti naują fon-‘ 
dų — Lietuvos Gelbėjinio.

Prie labdarybės tikslo jie dar 
pridėjo ir politišką tikslą, ir sa-! 
vo fondą pavadino Lietuvos: 
Gelbėjimo ir Autonomijos Fon
du. f

Taigi netiesa, kad, kaip rašo 
Vyt. Sirvydas, “socialistai pąsi-' 
ėiųč seime , sųkur.tą Diet.ųy.os 
Šelpimų Fondą”, Tą.utįnjinkai iš 
Fopd.9 korii.teįd pą^itrąųfcė, no-( 
rė.d.ąmi jį ^ų^iąųlį. .Jiems pąsi-, 
tr.ąųkų.S, J-ie,l.ųvų? Ąclpjmo Fo11" 
do fcųmiįetaĮs įmyo pąpildy.įa? 
ąeplyųįą!^ a^ePimią, kū
pu di/iįĮ. įuyo sųčįalįstąi, Joti' 

nepąrjtmįąi,
. t olrin,n -;;■>•••

Netiesa taip pat, kad tauti
ninkų Gelbėjimo Fondas šukė-' 
lė $96,000. Jjsai sukėlė Lietuvos » • • • > b • ■ ‘ v ' ’šelpimui daug mažiau, negu' 
Lietuvos, !(Selpįino Fondas, ne
žiūrint to, kad pirmutines su-; 
plaukusias į iįėndrą' foų ją au
kas nusinešė pas tautininkus T. 
Paukštis. Uiętuvos š.eįpiiųo 
Fondas sukėlė apie $įQ,000 au
komis ir gavo bene $30,000 iš 
Rąudųnųjo Kryžiau?.

Siaura; partinė taktiką, ku
ri ųs laikėsi Brųoklyųo ?eimę 
Dr. šliupas ir jų §al;ninkai? pa
sėjo dau$ neapykantos Jib.er,ali- 
jiėje Ąm. lietuviu vi?kuoiųenėje, 
taip kąd y.ėliau b.ęj: koks bend
ras darbas nąsidarė beyeik neį-’ 
iųa?iomąs? šitą senlimęųtą pąs- 
kui išnaudoju Kapsukas įr luti 
bęjševįzino ąpaštąjaj. Ląikųi be-; 
ganį įš. bolfeyikų įšsįvysįč lik-; 
ri fąpa tikai,.

Kai kas, Wri ta pąčlą ,liniją' 
eiti ir šiandį-jn. RezųJtatai b.us 
ųęgęresn;,. ;

SMULKIOS ŽINIOS

Japonijos valdžia pori tartis su Amerika, bet jos 
spauda rąžo 3pįe Aioeri^ fobaį ęwiwBCiaį,

Japonai nežino, kurion pusėn pasukti. Militaristų va- 
tiai nori pąsimaudoti PTOgty kuomet Rysiją ka?
nauja su vokietis, ir pagroti ryting gįjjįrp Bet 
Japonijos biznieriai, kurie jau pailso, remdami karą sų 
Kinija, bijo, kH 4&r irimus į karą sp rų? 
^ais ir, gal būt, anglais ir Jungtinėmis Valstybėmis. Ang- 
Jija ir Amerika prižadėjo pąg^lbft Ry^įjpi, totjol 
pakęstų Japonijos įsiveržimo į Sibiru.

Veikiausia bus taip, kad Japonija lauks ir žiūrės, 
kaip Bįųą kąr&a įąrp y.okįpęįų ir rusjį. Jeigu sovięty pą-; 
jėgos ims visai silpnėti, tai japonai neiškęs neįsivėlę į 
karą, kaip italai. ‘ : ;. i

mų. Visjų-pipnia, Bwkly^m sei?
dajyvavų ne tiRtel socaąlis- 

tei ir tą.ųpiųinkąį, bri ir dwg 
žmonių, nepriklausančių nė vie
nai $ily srovjų; buvo iy katąjir 
kiškų orgąųi^ąotiy ą(s<ovų.

Dr. J. Šliupo vadovaujami 
tautininkai, turėdami mažiau, 
kaip trečdalį atstovų seime, no
rėja seimui diRpuoli, Beį i? .ne
partinių delegatų jie negavo 
daug palupęs, todėl sejųio .va
dovybė pateko į socialistų ran-

MIRTIESJ

ĄCM^-NĄ.UJIENŲ Teleisto
IŠ orlaivio nutraukta fotografija rojo vagoną ir lokomotyvą, kuris vežė 350 

yaikų, nusmuko nuo bėgių ir įsmigo į kūdrą South Kent, Conn., miestelyje. Nė 
viekas vaikas nebuvo smarkiai sužeistas, bet tapo užmušti du mašinistai ir

skyrius su kitais ryšio beveik

PASKUTINE DIENA KAUNO KALĖJIME
* i • . « 4 «, •. <k , • • w

RaiRr.aštis “J Laisvę” dedą to
kį iš Kauno kalėjimo išsigeibč- 
jusio žurnalisto V. Girulio (Vin-1 
co Rąstenio) straipsnį: “Paskų-' 
tinę diena Kauno kalėjime.” 
Birželio 23 dienos rytą atsidarė 
Ęąųno kalėjimo vartai kelioli-, 
kai šimtų kalinių, kurie ten bu-| 
vo uždaryti daugiausia už taip 
Kad jie ęavo laiku sąžiningai; 
vykdė nepriklausomosios Lietu-; 
vųs piliečio pareiga? ir buvo; 
nuoširdus lietuviai. Tiesą, jų 
tarpe buvo dalis per sieną į 
“Utis-yė?” šalį įš Vokietijos bė
gusių lenkų bei prancūzų — ka
pų bejąjsyjų ir truputis krinti“' 
ųaįimų nusikaltėli ų.

Jiems paskutinioji para kalė-’ 
jime -buvo lyg'koks sapnas, k,U; 
rį pergyventi, tiesa, buyp šiek 
tiek tikėtasi, įbęt kųrjš iš td$rų-

— Vokiečiai giriasi, kad jiems 
pavyko numušti 3į britu |ėkr 
tuvą, tuo tarpu britai sakosi, 
kad numušta tiktai 10. Brjjta? • 
ųųmųšė ||Q ypkįškųjų.

.— Pagarsėjęs vokiečių tįRy-' 
bininkas Niemoelier perkeltu į- 
Dachau koncentracijos stovyklą. 
Jo sveikata šjpk tiek pagyre-i 
JUSI. i

Skelbikai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
w Ęąjįuįingos.

įąųkti, ne? puvo ųiajjytą, 
nors varįąi ir prą.vįrj, J#t gat
vėmis sįcųką “nc4)Ųgal.:m<ųi” 
(ar ncpąvejainoj;) artųjų... ta
čiau kcfyįrto skyriaus hkąsioji 
kamerą įšl,a.užė duris, ąp|aųkč 
visas kameras, čia pat ir pra
dėjo lūžti durys, išsilaisvino po 
vieną kitą kamerą visuose sky
riuose, net ir moterų. Raštinė
je buvo surasti raktai ir netru
kus, gal apie septintą valandą, 
visos durys buvo atviros, o ka- 
Įėjimo gyventojai susimaišė 
tarp savęs tikriausia to žodžio 
prasme. Susitiko daugelis pa
žįstamų — nebegalėjusių vieni 
kitų bepažinti, o taip pat ir ta
kių • pažįstamų, kurie sudarė 
pažintį tik kalėjime, kalbėda
miesi kalėj imi nio telegrafo pa
galba ištisus mėnesius kasdien, 
bet niekados v.e.n? kito nema
čiusių. čią pat vartąi ir .pirma
sis tikros laisvės dveji telėjl-

Daugelių žinęmų asmenų jau 
nebebuvo šiame kalėjime: ge
rokas skaičius žymių ir nežy
mių asnienų jau anksčiau bri- 
vo išvežti į rytus aštuoneriems 
ar dešimčiai metų į darbo sto
vyklas, o daugelis buvo jau pa
ruošti išvežti, ir, rodos, perkel-

tai pasibaigtų: sargai pabėgo, 
lieka atidaryti duris ir patiems 
išeitį... Gal bųt, dar atsiras, Ras 
mus iš čia paims ir išdąngįns 
nežinia Rur...

Taip bespėliojant, ir besiklau- 
sinėjant kiekvieno (rckštelėjimo 
(iš moterų skyriaus pasigirdo1 
daina “Eisim seselės namo, na-: 
mo”), atėjo noras ir pasnausti 
iki aušros, ypač, kad tai buvo 
daugumai po 11 mėnesių pirma 
proga užmerkti akis be elek
tros šviesos, nes nebuvo kas ją 
įjungtų. Tik staiga iš aštunto 
skyriaus koridorių triukšmin
gai bėgte įbčgo daug batuotų 
kojų, ir pasigirdo rusiški ragi
nimai skubėti, o duris laužte 
išlaužti. Nubėgo į pat korido
riaus galų, lyg ir perėjo į kęt-i' 
virtą skyrių. Pasigirdo durų 
laužymas, o netrukus tie patys 
balsai, atgal grįždami, jau ru
siškai šaukė: “Rankas aukštyn, 
greičiau, sparčiau, pirmyn, duok 
buože, jei neina, šauk”. Korido
riuje pasigirdo stiprus smūgiai 
ir lyg kūno kritimas... Skubus

' ?ia? uždarytųjų svajone?.
Ęąi. sękinadįenio ankstyvą 

rytą p,ą?įgirdo. salią įėktuyų 
, dP^ginių pirmieji šūvių ir bo.ip- 
i bw ąpr.ogpno garsai, daugumas 
pepaJąįRė .tų rimtų, dąjyku, o 
Jjnfco ipany.tR liąd tai tiR labai 
x;ęąlis,tišRai . spr.ęžisųota? oro 
puolikų prą.tiipas,. Bet kaj tas 
pats dalyka? ėmė kąrtų(tįs ir 
vis dįdesnjp mastų, abej.ojai\čių 
akcijos ėpiė kri?ti vis žemyn ir 
žęmyp. Tačiau vjenųje kąmęro- 
ję diskusijos lųo klaųsjmu .—• 
ąr Jai jau Rąrąs, apie kurio ar- 
tėjjipų į Rąįėjiipą. ateidavo la
bai daug žinių, ąr liktai dide
lių ip.ąsto prątiinąi, tr.uRo 
įki pąt pąyąRarįo. Tik ypajjn- 
gas prižmrėtojų Jjąįlųnias. ruo
šos mC^U ip ruų?o? tvarkus tam 
iiRrąą pąRejtųųąs, jąu beveik 
yjąųą įbRjm),- kąd žįa po juo- 
Raį. Q gąRi.tjpį? į?įtjj<inipiąš su- 
RvJrtėjo, Rąd aštiiųtų vąląndįą 
nebuvę pątikripimo ir .deyinįą 
nieRą? ^epąsRelbė į?ąj<yipo gu|- 
tį.' -Kdę įtą^ųpąs, ąr ^pją pri
žiurę tųjų pamąipą ppatyyko, ų 
buym?įojį pąmaina pąsįšalipo. 
Absoliuti tyįą Ręridorįuje tą jlą- 
rjmą pąjtyirtino. Tąs pat? buvę 
pąąįebėją vjspose sRyrjųosę, ,

Apie 10 yąjapdą prąsįdėjn 
Ramorų pflsiRąlbėjimaį tarp ?ą- 
y.ęs per langus, Jįe daf£?i y j?

ir,gąrse?pi; NioRą? deį 
tokio nogirdčto kąJčjiipp drau.- 
jsmė? ląpžyom <UWįągąvp. Tre/ 
Čiąą, Retyflrįasy .šeštąs ir ąŠtPU- 
<ąvs byriai paskelbė, per yisą 
Rjtepąą, Rad sargų, pębčrą. įš Joetr 
•ypto skyriaus tr^čjp aukšlę pą?‘ 
sReipč, kąd ir bokštęiyje sargy
bos nebėra, o aęą’odrpp^' gąis- • 
rą?, prasidėjo pąžįstaiųų suka-j 
vipjąį Ir paritetini* kę 
įNųtetifl laukti *ytų, z

Miegas nerūpėjo. VyRo pąsi-i
Rąįp diąr gąli įuti, 

ir dąugųipąs reįšfcė ppop)oųę,: 
kad butų per keista, jei visą -ta 
istoriją taip ?tąigįa| įi? pępąpras-

i

bai didejį nuošimtį kalinių tar
pe sudarė darbininkai, ta r n ain
ių j a i, visuomenės veikėjai ir 
kiti, nekalbant apie sienos per-

kalėjime tikrų kapitalistų...

1941 Metų Gražuolė

žodį “visi ’, 
prasidėjęs, 
Mirties ty- 

koridoriuje.

ko pastebėti, kad čekistaį dur
tuvus heyejk į nugaras įrėmę, 
varo, liesiųg veja, Rėktą basų 
ir vįepais skąlbjniaįs ąpsivilku- 
sių, tįesįog iš guolio išrautu 
žmųnių. Vįbenas nešaunąs pešte. 
Tokių bųrcRų buvę Reletąs j? 
ęilės. Viepus yįjo į viršų pakel-. 
tpųiis rajĮkp.m.is, kitu2? — suriš
tomis rąnRoinis... Viepus išviję! 
če^isltąi bčglc, uždusę, grįžo Ri
tų. Taį Ipivo pjopientąs mirti 
visopi? įdubom?, kprip kalėji
me kąip tik pest.ipga.

Kandie i^'yyrąyp tyla. Ąr; 
pas iims ateis, ar gal liksim 
nepastebėti? Dėl visą ko apsi
rengiame, kad bent nuogų ne
išvarytų. Bet tarp čekistų šu
kavimų išgirstame 
Triukšmas, staiga 
staiga vėl nutilsią. 
Ją kamerose ir
Klausome, kas darosi kieme. 
Šūvių negirdėti. Reiškia, vieto
je anų nešaudo. Bet.kas jieips 
bus toliau? Į tą klausimą įr 
šiandien dar nėra atsakymo. 
Greičiausią, juos kažkur nusi
vežė, panašiai, kaip prieš sa
vaitę buvo vežama iš “laisvės”. 
Aušros laukimas pasidarė ne
bejaukus. Tik absoliuti tyli 
pamažu apramino pervų įtem
pimą ir auštant vėl prasidėjo 
pasikalbėjimai per ląngus. Iš i 
ketvirto skyriaus pranešė, kad 
išvarę visą skyrįų, Jiko £ik y ie
na kamera ir karceriai. Vadi
nasi, ištuštinta 20 kamerų, ku
riose būdavo 5—7 žmonės, tai-, 
gi iš viso per 100 žmonių (per 
aštuntą skyrių, rodės, kad tiek 
daug nepravarė, buvo spėjama, 
kad ^al tik apie 20). Kas jie— 
žinių beveik nėra, nes ketvirtas

PAUJIENU-ĄCMC Telelibou,
Švįesjąplaukė ĘeUy Gor- 

don iš Raleigh, N. C., tapo 
išrinkta Brendą Frazier lai
kytam sostui užimti. Miss 
Gordon yra 5 pėdų ir 
iučio aukščio ir sveria W0 
svarų.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

‘ Wirėwma$ ? sęjųųi 
įvyįų dėį poJiįtiuėą reįbliucjj qs. 
Dr. šliupas atsisakė įeiti į rezų-* 
Ijųcijįj koių^jjų, kuoiųęt ąejųv? 
dauguma nesutiko be pataisy
mų priimti jo rezoliuciją apie

ipany.tR
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ŠeštacL, rugpiucio 30, 19?f

Ieva Simonaitytė

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVĖS KOVQS

■

(Tęsinys)
Lukšienė nusivedė dukterį. 

£vė išsižiojo kaži ką Advei pra? 
nešti, bet nebesuspėjo.

—Labą dieną!
Jonis Dagys, prižengęs, ištie

sė ranką į Advę.
—Sveikas!
Nebuvo daugiau žodžių nei 

vienam, nei antram. Ir Advė 
staiga nepasakomai laiminga. 
Taigi, jis ją dar myli, jis jai 
dar geras. Juk šiaip jis nebūtų 
atėjęs ją pasveikinti. Šiaip ne
būtų jai pasirodęs, kad jis jau 
namie.

Jonis Dagys tebelaiko Advės

KODĖL LAUKTI?
KAINOS KYLA

Jus dar galite gauti ilgalaikius 
išmokėjimus. Įmokėkite tik $5.
1935 Plymouth Sedan .... .... $ 95
1935 Fęrd Sedan ........... ...... 85
1934 Nash Sedan ........... ...... 95
1933 Plymouth Sedan .... ...... 65
1936 PJymouth Sedan ....... 195
1936 Ford Sedan ........... .... 135
1937 Ford Sedan ............ .... 195
1935 Chevrolet Sedan ... .... 145
J938 Plypjouth S^edan ... .... 395
1939 Pontiac Sedan ..... .... 435
1940 PJymouth Sedan ... .... 445

Dagys; 
žmonės 
krūtinė

•NAtfJtfiNOSrChi-cMM III.-

100 kitų pinklų bąrenų. 
Tresięgis fabriku atstovas

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH 

1143 Diyersey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

lt
11

ranką savojoje. Azlvei radosi, 
Kad nuo šios dienos turėtų baig 
tis visi nemąlonumai ir visos 
skriaudos.

—Na, kąip ilgai mes Jauksi^ 
me? — susyk pąsigirtlo piktas 
Dagienės balsas.

Advė krūptelėjo, o Joms, dar 
kartą paspaudęs jos ranką, paė
jo su motina ir s.u seserimi.

Vežimas laukė ant vieškelio. 
Sėdėdamas vežime, tėvas Dagys 
pliauškino botagu. Arkliai ųe- 
Kantraudami dūksta, spardosi 
ir kasinėja žemę- plunksninis 
vežimas blizga saulėje lyg veid
rodis.

—Dagių arkliai kaip liūtai!
—Motina ir duktė šnabždan

čiais šilkais pasidabinusios, sū
nus lakuotais batais...

—Dągiai!
Vjsą tai girdi Jojus 

praeinantieji pro juos 
LąijJ kalbasi, ir J.onįo
pasipildo .djdys.tės jausmo, Tik
rai: po Ga^cių — Pągiąi. Visi 
tai žino, ir jis patsai. O jaųi tik 
ter.eikįa ištiesti r.ąnką, <Qaį- 
čjškė jąni priklauso, Jf jisai, Jo
nis Dagys,—dvar/ninkas. Lenk
sis prieš jį vįsi — ir vokiečiai.

Bet Advė, Adyė!
(lipęs į vežimą, Jonis .atsisu

ka žiūrėti, kur Ądvė dingų.
Advė vienų viena tebestovi 

prie bažnyčios ir žvelgia į tą 
pusę, kur jisai nuėjo,

—Advė Perkamytė, skaisčioji 
mergaitė, nepalaužtoji gėlelė, 
kokie musų keliai kreivį ir keį- 
sti. K,ųdėl tu ųe Gaičiaųs Anė! 
— atsidusta Jonis. Bet nebėrą 
laiko svajoti, visu keirn jis žq- 
džiuojasj su motina. z

Ar ir butinaj rejkėję jam lįs
ti ir pasisveikinti sų Adve Per- 
kamikc, po to, kas visą atsiti
kę?.,. j ./z,

—Ne, ųe butinei reikėjo. Bet 
vis dėlto turiu ]>asakyti, kad aš 
doresnės šiandien jokios mer
gaitės ųejųačįau. ,0 ųiano suža- 
dėtiąė ji dąr yjs tebėra.

Argi jisai -vėl prądėsįąs pai-. 
kauti? Ar jam dar nesą aišku, 
kas jis ir pąs jinai.

—Mes šįąųtiięn miotierniški 
žmonės...

—Argi mago sudus tokios 
pasileidėles vertas?

—Nepastebėjau, į<,ą.d ji .tokia 
pasileidėlė. Mąn p.ąsir.od^ kad 
jį jjoriškįąųs.ią iš visą kitų mer
gaičių bažnyčioje.

•    __ __ 1 ;—

—Pasiklausyk, ką žmonės 
kalba...

—Visų kįausęs, keliu neisi, 
mąmike-!

Ar tada jisai yėl norįs grįs
ti i Vokietiją ir ten mą/tintis, 
margarinu, užuot ąąyp pakąrtojtį, jej jipri> į įie> 
turėjęs. Ar jis geriau norįs Įci-i vieną atsakyčiau, šitaip jau, 
tiems ppąąms batus yntyti; edH 
uot įjąteąj pnnns

užusj jjągi -bą _ net jt dn nš! 
jau (f
minsimos žinnįi
kad W f^į^\
vokietis y^sti, Tąį yflkteO! 
ir tikuti perais i nkį-j 
Na, mw itetiflF jnn ^išvien,

Mantikę kndėi to mnų nė' 
apsigąteoti neduodi?

—Apsi^i^i toninį tedmi 
visais šitos pnsteraisįnie metitis.- \ 
Ir kę.sto, dm* nrapsi^kvojąj,! 
Tikrą?, tą Perimto^ tito 
kių žotią nždnyųsti knd to: 
kaip pątrasęs pąskni jns Inks
tai?

—Jokią žtoią.. .ji .yra te 
moteris, kuri mąn patinka,

—šiandien ąegąlįina į patįki ; 
mą žinoti.- Mkia žmrato kns.( 
naudinga. Kiekvienas iš karo 
grįžęs vyras susirado sau geres
nę vietą, geresnę PlteMb j iš 
būtų prieš kar^ gavęs. Tik tą 
prie proto Hepjrįemį. l£ąd nebo
tų taip visa kas kaip ant delnos. 
padėtą, tąį dar nk&9 ąesąkąų. 
O dabar...

Jonis juokiasi:
—Mesk šunį ant kiaulės, kad’ 

nepjauna.
—šiandien Gąjčiąi ątvąžįuų- 

ja. Kviečiau. Gali vėį kartą pa
simatyti su An.eJe. Žydi kaip rą
žė. Stačiai ųžgavimas taip kal
bėti, kaip tu kąd kalbi. Kad 
mudvi susįeinava ir kąlbavą 
apie tave, tai tik žiba, tai tik. 
žiba jos akytės. .O koks gražus 
Gaičiaųs ūkis!

—Ale aš tai jau žinau, seniai, 
seniai žinau.

—Aš tik norėjau dar kartą 
priminti.

patiko Vokietijoje? Ar negrįši? 
Juk pas mus geriau? Juk...

—Pamažu, pamą(žu, brangią? 
ti panele, ųjHc^damgs juą? 
ką, tąy» Jonis. —- Tuos klausi 
mus gąųsi dar po yimą

dw»wk, katras ka
va
—fca 4žww^w*s p»- 

įsikišto (faičienė, — 
a«|p ka.^aa k#Hw spto Java ir 
vis to pstj kartoto? tada p?ražs 
.•tontois? Kam jis jutoto? Kas 
ji išrara? — rodos.-,. — 
ėto Gatofato, psmta Jratofe 
kai /tolis Ftotosi toaka #w 
praatos,

—Argi? ==• toro jis, —Ji toro- 
wto»to tatawto? — M< &aa •

*10.25
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Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2504

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Rooeevelt Rd.. Ąustin JL17Š

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefoną* PORfSMOUTH 90Ž» 
WE§T VIBGINtA Pocahoutas Mine 
Ęun iš geriausių mainų, daug $8.25 
dulkių išimta................-........ -

Perkant 5 tonųą ąr daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI___

JJLAGK BAND LUMlP ........ j 
Sales taksai ekstra.

■f
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MY THE WAY 
THĄT'S MOST

TERMS AS L0W ĄS $4 A A 
per yyĘ£K .....* | ■ UŲ

TIRES AS
LOW AS

Fąr 6QQ¥tf

NOR-GAR-GAS &
FUEL OIL CO.

4800-24 SP. GĄLJFįORNIA AVĖ.
Telephon^s L-AFAYĖ'Į’J’E 03.94-$
Listen in to our morning pro-
gyams—Thurs., Fri. and Sat.

Qver statięn Nį. S- B. C.

T *T

Taisykite Savo 
Namus Pakol

Jeigu neturite pinigų, kreip
ki į Ngujiepų spųlką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METp.

1730 So. Halsted St. 
jęąiCAGO, IIX-

mrrw mrm’r^TRr

_____

Turtas VlrS$6,000,000.00 i
š

kitą, apie piršlybas dar įt primą 
laiko. • •»'< > . v,

He.t nebetoli buvo namai. 
Far.v.ažjay.us į kiemą, pasamdė, 
kad sy.ečjąj j.au čią. Ąne Gaiči-

suknele apsirengusi, sūkneįč 
rąju,d,oji4oiiąis Ibitpi?!^ ąį/s^.y..n,č- 
ta, raudona apykakle uždėta.

—Tikra papūga, — dingtelė
jo Jop'iui mintis, ir jis beveik 
garsia; prasijuok#. — Ne, tai 
jau ne mano skęą/s. Kąip visai 
kitaip bų\o apsįreją^ųsji Perka- 
mikė! Kųjdjąi, ąkpriingai, kad 
ir senoviškai $ar.

—Ląijią ąr tikrai
n* tu (čia? KatĮą pąyyykai? Juk

NAKTINIS PIKNIKAS 11
<MOONLI(ĮHT fl.ClJlip)

Rėpsią Į4et. Keistučio Pas. Klubas 
Šeštadienį, Rūginčio (Aug.) 39 d. 1941 

Prasidės 6-tą valandą vakaro.
LIBERTY GROVE, Springs, HJ, 

Ęus gėrimų ir skanių yalgjų. per^a ęrkestr^ grješ įietevlškąs įr 
ąrnerįkęniškąs šokius. Įząąga visiems veljtui.

KVipcjA komitetas ir klubas.

,jawg. toitito iigąi ožtotes^ Ir
— pa

ikojo
—tiflW&0.įe? .-r 

stetilto — Pimą kąrfeį

—Kad tas kunigas man visai 
nepatinką. Jis toksai žemaįtiš? 
kąs Norį įąfrai gudrus j
būti. Mano, kad jis Indijoje bu
vęs, tai kaži koks ten išminčius. 
Aną kMą pąs Vilkinąs? kovo 
laidotuvės. Paskui jįą buvo ir 
šermenyse, žinai, kad ims jis

^smo’JSUMjioo.oo |
Vieų»s D6Į Taupymo Pinigų.

<*"*, ll°

SfĄNlARD „
Mm
4102 Ąffhfr Avenue

Įf I!V

i

EJ?ąųti dora n\ergąjt.ė ir payyz- 
dįųgą, tokia ji esąnĮt geru lietu
vaitė! Visos mergaitės galinčios 
iš jos pasinio,kinti.

—Rasi, Perkamįkė ir tįkrąi 
pavyzdinga mergaitė, — pamą-; 
nė Jonis, 7;

—Ta! ar žinai, ką žmonės: 
apie ją kalba?

Jonis nenoriai numojo ranką, 
esą jau gana apie tuos plepalus 
kalbamą. Ne, jis niekada neti
kėsiąs paskalbomis.

—Tikėk, JųpeJi, tikėk, —- pri-- j *' K .f
lindo Gąičięnė. — Ją vyrai nak
timis namo’ parjydi. Aųą sykį, 
kai Jonušaitę vėl kartą buvo su
sirinkimas, tąi manę vyras pat
sai matė, kąd Ądyę Perkaųiikę' 
lydėjo namo. Lūkš o Martynas.

Jonis nutilo. Jį paėmė didelis 
pyktis. Jaiįi; norėjosi įšyy.u įš.1 
namą visus apie Adyę Perkami- 
kę blogai kalbančius žmones/ 
Bet Sunkų tai padaryti. Tąda 
beliktą jis'Aiy yienąs sų

Tipsą, Ey& ji yisaį sų j.u.o pe- 
bčkąjbą, PąryązJąvęs n,ąmo y.a- 
jmL ji$ j^i P.asąkė sąv.o nuomo
nę, visai ramiai, ų,ė kiek 
bardamąs. Jis tiktai piMiiin/ 
jai,-kad ji d^Mg p^r jauna ^ąų- 
ti Len idė
joms. O, be to, ji ęsanti lųaįta' 
savo ^rąš.tųi bufci ištikima, my- 
lėt? Vųkietij^ į<aip sąyę tįk.F.ąj. 
tėvynę.

O Ęvė jam atsakė, kad jis nė 
patsai nežinąs, kas ta jo tėvy
ne, Jeigu jisai butą žinojęs, ta 
nebūtų, esą, pąvaręs Ciesorių

nebūtų pąsi^tąt^s kokį ten pre
zidentą ir paskui jį peiktą pai
ku rynjim.nkn ar kuo tokiu

į^įFChicagrp

Jaunosiom ir Pajau 
nčm A»tf itai

TĖMYKIT

OPENING

MUSŲ
GRANO

MARTHA
Chjcago’s Largest 
BRIDAL SHOPPE

TAIPGI IŠEIGINĖS DRESĖS 
IR SKAUTAI

4936-38 S. Ashland A v.
(Seniau adresu 5012 S. Ashland) 

Tel. PRQSPĘCT 5513.

lt

TONY LUKOŠIUS
Geriausias Ęrighton Park Drabužių

Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rųšies Aąrbją- 
žius. Taipgi išvalome, pataikome ir perdirbame furkąMčipę 
į ągpjas madas už prieinamas kainas. Darbą atliekame 

gre|taj ų #£s turime daug metų patyrimą.
2555 W. 43rd St. Tel, Eafayette 1310

Jonis jai atsake, kad ji per 
kvaila ką aP^e pul-tULiis 
klausimus kalbėki. Tai esą yyrų 
re kala j. Jie žiąą, ką darą; yis- 
.vi^ii, ar kąra 1 jy pąyąrą ir Fyiųi* 
ųipką prezidentų ^ą^jsĮtatą/ tai 
ne vaįkų reįkąiąs, Masį ji jau 
savo pote^Us užiųirąusi... JĮ^jd- 
kąs pakartoti,,.

Dabar ji eina šnypšęląųią pro 
Jonį'ir yis nosį iškėlusi.

—Kodėl negalima nė su vie
na moterim pasikalbėti kaip 
reikia. Norėk pasitarti, pežinąį, 
kai]) pradėti šneką, štai, jau jos 
ir šiaušiasi. Kad bent ką apie 
reikalą sĮipFastų! Bet geriau/ 
kad jos tyli, negu tiek kalba? 
kaip štai Gaičikč, kuri plepa ir 

“plepa, kaip papūga.
Dagienė pakvietė prje kavos, 

Besirenkant prie stalo, lyg iš 
žemės išdygo Jįiodghlvięnė. Jį 
atsisėdo tėvų tarpe. Jonis su A- 
ne stalo gale. Ėvė nesirodė.

-—Pasiutęs tos mergaitės at
kaklumas! —- pyksta Jonis sa„- 
vy.
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Remkite Lietuvišką 
žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—wholesale 

4707 S. Halsted 8t 
Tel. Roulevard 0014

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkr&ustom /orni&us, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmaa ir kitus mies
tus^ Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VIOTORY 0066

JUll II | !■! I .11||

Modern Roofing Co.
182J SO. LAVVNDALE AVĖ.

J. and C. Šarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stęgų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkąinąvimo.
Tel. CRAvford 0619

—Pilnai Apdrausti—

Tuxedos ir Full 
Dress Siutai

RENDAI 
VISQK,UOSE 
REIKA
LUOSE

SPECIALI
KAINA

SU ŠIUO
KUPONU

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS 
Studija įrengta pir
mos njšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
i'aran tuotas.

42# W. 63rd St. 
; Td. ENG. 5883-5849

>arcus
TUXEDO

Mes taipgi lai
kom pilną eilę 
Men’s Furnįsh- 
ings.

BE MAR
RENTAL and MEN’Š 

SHOPPE
5012 S. Ashland Avė.

TeJ. GfcOVEHILL 1203.
TTT

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto.
Su/Jatomus nuo 8:3Q iki9:15 

vai. ryto.
J’irmądienjais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

■■■y1 « x.u- ■" '.■?................  —- ------------:---------------- ----------------- -<

NEIAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jej ąpr.iįe ųžsįtikripti ąuo ugnips narnąs, tyaldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdraustų reikalaukite agento, arbįa brokerio^ kad jis pa
rūpintų jums poj&ą per /ąuęą j^mpanjją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite
“Mes

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

NAUJIENOS
1739 $o .HaUiftd 81 
Chicago, HL

jokių nemalonumų.
esame pirą^kląsiai napjai ęhieago Ęoard of Underwriters” 

O’iHALLEY & MeKAY, Ine.
W. Adams Si. kamb. 1548-54

'telefonas CENTRAL 5208
GENERALinl AGEįNTAI Šių Kompanijų:

/-.M^RiCAN INDEMNITY COMPANY
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERlAC assUrAnce ČOMPANY 
LUMBERME^’S iiNSLIRANCfc COMPANY 
MĄSSĄCHUSETTS ČTĖ# ‘ & MARINE INSURANCE CO. 
M1ČH1GAN F1RE AND MAĘI&E INSURANCE COMPANY 
ptd^NlK JN^MNIT-Y CĮŲMpĄNY.

FREEMAN STOKERIAI IR
WINKLEB STOKERIAI

Yra Eilę Mėty Prieky Pinigų Taupymo ir 
Darbo Taupymo Padariniais

*149-so F0BKiekvienas apdairus pirkėjas naąio sa 
yinjnką? turėtu pamatyti Winkler Sto- 

kepį, .pirm negu pirks bet kurios rų
šies automatinį apšildymui įren
gimą.

Winkler Stokeris, su daugeliu 
Ištobulintų savybių, šiandieną 
yrą PRAMONĖS įžymusis pro
duktas.

Jis taupo .pinigus ir darbą 
tukst^ųčjąįiS narnų savininkų 
n,u,6 jurąs ikj juros. Ištirkit Eez- 
Oro kontrolę ... Visai automati
nę transmisiją, neturinčią shear 
pini' preąsure Sealed Ęopper ... 

; The Eėoriomiser Bumer... ir
daug kitų vieninteliai Winklersa 
vybių. 3 Metų \Garąntijos Planas 
Matykit, kąip JVinkler tryna uolas 
kanda plieno dūdą, negadihadamap ir 
nestabdydamas stokęrio.

JYARNĖR RADIO bus duotas dovanų PYKAI su pirki-■
• / mu stokęrio.

ARCHER STOKER SALES I
4706 So. Western Avenue

ĮĮJĮ3S. f JOS|EPH BAGDON Factory Distributorl 
mniiiiiM-'wii)i I IMI IIH.IIU, Ulini i i ti i bhi iii>i-.,wi m i mfi mi ~

GARSINKITE “NAUJIENOSE”
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Standard Oil 
Pakelia Algas

WHITING, Ind. — Standard 
Oil Company of Indiana skel
bia, kad pirmadienį ji pakelia 
algas 10 centų visiems darbinin
kams, kurie dirba valandomis, 
ir proporcionaliai padidins atly
ginimą. . ofisų darbininkams ir 
agentams, kurie gauna savaiti
nes algas arba komisus.

(Kiek ankščiau algas pakele 
Shell, Cities Service ir Sinclair )

Radio Programas 
Iš Pullman’o 
Dirbtuvių

HAMMOND, Ind. — šiand en 
6 valandų vakare, WMAQ ir 
NBC transliuos specialį radio 
programų iš Pullmano dirbtu
vių Chicagoje ir Hanimonde.

Programo tikslas yra paro
dyti kaip tos dirbtuves atlieka 
tankų ir kitokių karo pabūklų 
gamybų.

Žuvo 7 Vaikų
Tėvas

JOLIET, III. — 33 metų vieš
kelių darbininkas, James Bus- 
by, buvo mirtinai sutrintas kai 
nukrito po ratais mašinos nau
dojamos kelius aliejuoti. Jisai 
paliko žmonų ir septynis vai
kus.

Pakėlė Algas 
Laivų Statybos 
Darbininkams
Uždraudė Streikus, Lokautus.

WASHINGTON, D. C.—AFL 
Metalo unija ir laivų firmos 
prie Michigano ir kitų didžiųjų 
ežerų pasirašė susitarimų Wash- 
ingtone, kuris nustato $1.12 al
gų į valandų pirmos kliasos 
mechanikams, ir didesnes al
gas kitiems darbininkams.

Susitarimas uždraudžia strei
kus ir lokautus, nustato 40 va
landų darbo savaitę, pusantros 
algos už viršlaikį ir dvigubas 
algas už darbų sekmadieniais ir 
kitais šventadieniais.

Sutartis galios du metus lai
ko.

Tai “Šmotas” 
Alkoholio

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Metinę konvencijų čia laiko 
blaivininkių organizacija, Wo- 
men’s Christian Temperance 
Uųion. Suvažiavo 2,000 delega
čių. Jos nusprendė, kad didžiau
sias Amerikos ginklų ir armijos 
“sabotažininkas” yra ne kas ki
tas kaip alkoholis.

Konvencijoj raportavo, kad 
per nvtus amerikiečiai išgėrė 
1,834,392,741 galionų alkoholi
nių gėrimų ir už juos sumokė
jo $3,327,664,370.

SPORTININKAI PASIŽYMĖJUSIU RUNGTYNĖSE

AAr.TIENT’ ACME
George Frank dalyvauja dabartiniu metu Chicagoj vykstančiose pasižymė

jusių Amerikos sportininkų rungtynėse. Žaidimai vyksta Soldicrs Field aikštėj

Senatorius Albert 
B. Chandler Kalbės 
St. Charlesiečiams

Kalbų Transliuos Mutual 
(WGN); Taipgi Daly

vaus W. D. Scott.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. Cubeitusi
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
i605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

S* POVILU 0ALTTMIERU

Laidotuvių Direktoriai

■y

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ST. CHARLES, III. — St. 
Charles’o metiniame “Festiva! 
of the Green Corn”, rytoj po 
pietų kalbės senatorius ir buvęs 
Kentucky valstijos gubernato
rius, Albert B. Chandler.

Rytdiena festivale bus “Fight 
for Freedom Diena”. Nuo Fight 
For Freedom komiteto kalbės 
ne vien Chandler, bet ir Wal- 
ter Dili Scott, buvę Northwe'st- 
ern universiteto prezidentas, 
taipgi Chicagos aldermapas 
Paul Douglas.

Šen. Chandler kalba bus 
transliuojama nuo 5 iki 5:30 
pp., per Mutual sistemų, WGN 
Chicagoj.

St. Charles festivalas įvyks 
Pottawatomie Parke.

Pirmadienį nuo Roosevelto 
oponentų ten žada kalbėti šen. 
B. K. Wheeler. 

___ \

Beveik Kruvina 
Tragedija

GARY, Ind. — Vos spėjus 
South Shore traukiniui prava
žiuoti, netoli Gary, Ind., sugriu
vo apie 150 pėdų ilgio medinis 
tiltas, per kurį bėgės eina. Kitų 
traukinį, einantį paskui, pasi
sekė sulaikyti.

Kokiu tai būdu išdegė tilto 
pamatas, ir niekas to nepaste
bėjo.

Abu traukiniai važiavo į 
South Bend, su ekskursijomis 
footballo mėgėjų, kurie buvo 
atvažiavę Chicago “Ali Star” 
lošimui.

Automobilis Užmušė 
Mergaitę

EENTON, III. — Automobi
lis vairuojamas B. Lawrence’o 
iš Johnson City, III,, užmušė 
dviračiu važiuojančių 16 m. 
mergaitę O. Yocum ir sužeidė 
9 m. Betty Johnson.

Norėjo Gaisrininkus 
Pamatyti —

KANKAKEE, III. — 17 me
tų Robert Mcllroy prisipažino, 
kad jisai padegė biznio namų, 
nes norėjo pamatyti kaip grei
tai atvažiuos ugniagesių trokai. 
“Aš mėgstu gaisrus”, jis pasi
gyrė.

1,000 Automobilių 
Labor Day Parade

GARY, Ind. — Lake apskri
čio Industrial Union Council 
pirmadieni rengia Labor Day 
iškilmes Gleason Parke. Prieš 
tai įvyks didžiulis paradas, ku
riame dalyvaus apie 1,000 auto
mobilių ir “fliotų”. Jie važiuos 
per Hammondą ir kitus pramo
nės centrus.

“Gerai, Kad Lavai 
Pašautas”, Sako 
Francuzė Marcinkus

— “Išdavikams Galas”

Užbaigė Vys. S. B. 
Mickevičiaus 
Paminklo Darba
Likusius $4.50 Skiria Seneliams

Rugp. 24 d., Lietuvių Tautiš
kose kapinėse buvo pastatytas 
paminklas vysk. S. B. Mickevi
čiui. Tuo darbu rūpinosi tauti
nė šv. Marijos parapija. Jos 
klebonas kun. S. Linkus, 2235 
S. Ęamen avenue, prašo pra
nešti parapijiečiams ir aukoto
jams, kad visos paminklo lė
šos yra apmokėtos. Paliko apie 
$4.50, kurie yra skiriami sene
lių reikalams.

Kun. Linkus reiškia padėka 
visiems svečiams ir tautiškiems 
dvasiškiams, kurie atidengime 
dalyvavo. Buvo ark. C. H. Car- 
fora, vysk. F. Kanskis, kunigai 
Z. Vipartas, B. Baranauskai, J. 
Jeblanauskis, J. Liūtas, X. Žu
kauskas, J. Glažikas ir Apoli
naras. • (Sp.)

Žuvo Begelbėdamas 
Kitą Nuo Plėšikų

Apskričio ligoninėje vakar 
mirė 28 metų chicagietis, John 
Nuzimek, 2019 Iowa st. Vakar 
anksti rytų jisai buvo sumuš
tas kai bandė išgelbėti nuo plė
šikų ūkininką, kurie j j užpuolė 
)rie Lake ir Western avenue. 
Plėšikų buvo penki.

Užpultasis yra 29 m. Paul 
Hilliard iš Sioux City, la. Jis 
išliko sveikas. Plėšikai, visi ne
grai, buvo suimti.

“Labor Day” 
Piknikas
Ristikai ir atletai kviečia visus 

su jais pasilinksminti.
Rugsėjo 1 — tai išgarsėjusi 

“Labor Day” šventė. Ir tų die
nų Liberty darže (Willoxv 
Springs) įvyks iškilmingas pik
nikas, kuriame dalyvaus žinomi 
Chicagos ristikai ir sportinin
kai. Įžanga nemokama.

Piknike bus išpildyta graži ir 
linksma programa. Visi lietu
viai kviečiami tame sporto ir 
muzikos piknike dalyvauti. Bus 
duodami puikus prizai už šo
kius ir dainas.

Sporto pikniko rengėjai kvie
čia visus lietuvius dalyvauti. 
Užtikriname, kad smagiai laika 
praleisite. Kvieslys

Northsidę Apnyko 
Vagys

Išplėšia Stubas
NORTH SIDE. — Kažkoks 

vyras, apsirengęs kaipo telefo
no kompanijos darbininkas, lan
džioja po stubas dienos metu 
ir, įsilaužęs į vidų, jas apkrau- 
sto. Praeitos ir šios savaitės be- 
gyj tarp Kedzie, Evergreen ir 
Pierce avės-, buvo apkraustytos 
kelios stubos.

Apie šį plėšikų buvo pranešta 
policijai. Vakar liko dar viena 
stuba apvogta tarp — Kedzie 
ir Pierce avės. Pr.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

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 P

DR. A. .TENKINS
(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

Garsinkitės “N-nose”k

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTĄI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

J. LIULEVTČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

___________________ Telefonas YARDS 1410._________________

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds O7R1

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: «-«4 Būt IMth Street TeL Pollman 127*

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

Ofiso Tel. VTRginia 6036 
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. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

KITATAUČIAI
DR HERZMAN [

' -JŠ RUSIJOS ?
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metua kaipo natvręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Rav ir kitokius 
plektro* 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 
diena, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedaliomis.

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Sunerior 9454 ar Central 7464

EFENSE

Į ON SALE AT YOIJR PQST OFFIČE 0R BAy K

BUY 
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
BONDS 

ANDSTAMPS

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an ęxact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue* by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonda and Štampe, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America’* defense preparatfons.

Vakar atvykusi natūralizaci
jos reikalais, p. Amelie Marcin
kus — francuzė, ištekėjusi už 
lietuvio, išsikalbėjo apie Fran- 
euzijų.

Aš priminiau jai apie naciams 
parsidavusių Laval’io ir Deat’o 
peršovimų. P-a Marcinkienė 
rankomis net suplojo, “ar ne
gerai kad šalies išdavikams jau 
atėjo galas?” Sako, atsiras dar 
žmonių, kurie atsimokės visiems 
tiems išdavikams, nes “per juos 
Francuzija — visa šalis baisiai 
nukentėjo ir prarado Laisvę, 
kuri taip brangiai kaštavo mu
sų tautai!”

“Kiekviena Tauta Jų Turi”
Sakau — “Tiesa, kad atsi

randa kiekvienoj šaly, tautoj 
Judų Iškąri j otų ir Penktoji Ko
lona. Kiekviena tauta kovoja su 
jais, ir ji žino geriausiai kaip 
su jais elgtis, žmonės jau per
daug įerzinti ir perdaug nuken
tėję, kad susilaikius nuo teroro. 
Žmonėms yra gamtos duoti ner
vai, bet jie gali tik tiek būt 
įtempti, o ne daugiau. Pritru
kus kantrybei, nervai nelygi 
nant — styga, trūksta ir žmo
nės įpuola desperaeijon, ,ir jie 
elgiasi tuomet pagal savo im
pulsų. Tuomet bloga ir labai 
bloga šalies—žmonių priešams!

J. K.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomįs nuo pietų, o Ne

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel Yards 18*9 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
754 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutarti.
*

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 6597

Dr Charitę Segal 
oris a s 

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

CHTOAGO TTJiTNOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. rvtn. nuo 2 iki 
4 vai. poniet ir nuo 7 ik! 8:30 vai 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 

valandai diena.
Phone MTDWA Y 2RR9

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.

Telefonu YARDS . MSI

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 oo

plot. 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
DR. STRTKOL’TS

Gydytojas ir Chirursras
OHus 4«45 SO. ASHLAND AVR 
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. VEZEUT8 
DENTISTA8 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tet CENTRAL 1824.
Namu tel —Hydp Perk 3398

DR. BRUNO J. 
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJI VIRTOJE 

2403 Wėst 63rd St. 
VALANDOS; 2—4 popiet ir 7-—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarime. 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų teL Republic 4889

WHITNEY TARUTIS
' ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877,

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

Room 2014 TeL STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel. VICtory 2079
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šestad., rugpiučio 30, 1941 CKicago, ID.GIMIMAI
BALĘS, Loretta, 1448 Glen- 

lake avenue, gimė rugpiučio 10, 
tėvai: Edward ir Esther.

blRWEIGA, James A., 12238 
South Union avenue, gimė rug
piučio 9, tėvai: Jošeph ir He 
lert. >.

piučio 22, tėvai: James ir Mild- 
jęed.
r LIPPA, Carol .Adelaide, 4740 
Patterson avetiuė, gimė rugpjū
čio 18, tėvai : Charles ir fte- 
len. •

LELLISH, Johiij 2510 West 
16th street, gimė rugpiučio 13, 
vėvai: John ir Bittttghe.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

SCHOULS AND 1NSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

________——__________________
HELP VVANTED-MALE-FEMALE

Darbininkų-Darbihinkių Reikia
_______ _ _ ____ __  ____ __
HELP VVANTED—FEMALfe

Darbininkių Reikia

GASPAROVICH, Antoinettc 
6315 South Justine Street, gi 
įnė rugpjūčio 14, tėvai: Ah 
thony ir Anria.

PETRAUSKIS, ---------------*
1343 South Rockweli Street, gi
mė rugpiučio 44, tėvai: Ale*- 
tndcr ii1 Estete

PETKUS, Paula, 9000 Dau- 
phin avenue, gims rugpiučio 9, 
,ėvai: Frūilk i f Patlline.

KRUSINAS, John V., 2251? 
West 13th Street, gimė rugpdu 
Čio 12, tėvai: Joseph ir Anna.

KŪKALIS, Antoinettc, 610> 
Dorchester avenue, gimė rug

RUDĖS, Michael 9240 
Fvhodes avenue, gimė ftigpittčto 
12, tėvai: Miehaei if Vera.

8 Metų Mirties Sukaktuvės.

KLEMENSAS KALAINIS r

Domicėlę
Pauliną ir

ir 2
Eleną,

atminčiai
Klemenso Kalainio

musų

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 1 d., 1933 m., gimęs 
Lietuvoje, Vaškų parap., Tet- 
konio sodžiuj, Panevėžio ap
skrity j.

Paliko dideliame nuliudi- 
fne rhoterį 
dukteris, 
ir žentą.

Liūdnai 
brangaus
bus laikomos šv. Mišios Ne
kalto Prasidėjimo Pan. šv. 
bažnyčioje rugsėjo 3 dieną, 
1941 m., 7:00 valandą ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas.

Mes Tave, musų brangusis 
vyre ir tėve, niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau ne- 
besugrįši, bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka:
Žmona, Dukterys ir Žentas.

TRUPĖS, Francis Jr., $015 
Vest 4Įsi Street, gimė rugpjū
čio 14, tėvai: Francis ii* Jeari- 
ette.

TUMAS, Albin, 6816 South 
Rockvvell štreet, girttė rugpiu- 
eio 12, tėvai: Albin ir Irene.

URBAN, John A., Jr., 4550 
South Mžu’shfietd avenue, gimė 
rugpiučio 14, tėvai: John ir 
Emily.

YUTK A (?), ----- - -------—
JI9 West 33rd Street, gimė rug- 
piučio 19, tėvdi: Joseph ir Mi
kalina.

Lietuvių Tautine 
Katalikų Bažnyčia

šeštadienį, rugpiučio 30 d., 7 
vai. vakaro įvyks šokių ir pa
silinksminimo vakaras Milda 
svet., 2-me aukšte, 3140 South 
Halsted St. Visiems bus sma
gu šokt prie geros orkestros. 
širdingai visus užprašo atsilan
kyti.

Parapijos Komitetas ii 
Klebonas Maskoliūnas.

'^AteLlA kLE&iS 
(gyveno adr. 5567 W, .Quincy, 

Tel. ColumbttS 3f64)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 28 d., 1941 m.< sulaukus 
20 metų amž., gimus Johns- 
ton City, III.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Ghrist Klebąs, 3 seseris: 
Olgą Petrauskas, švogerį Juo
zą, Anną Pask. švogerį Juo
zą ir Jullą Rykus, švogerį 
Jodą, brolį Joną, švogerką 
Minnie ir kitas gimines.

Kurias pašarvotas tahdasi 
A. Petkaus kopi., 1410 So. 
49th Ct., Cicero. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, rugpiučio 30 
d., 1:30 vai. popiet. Iš koply
čios bus nulydėta į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Amelios Klebąs 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Tėvas, Seserys, Brolis, švo- 
geriai, švogerkos ir Giminės.

LaicL Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. CICERO 2108.

ZIGMANTAS GRIGONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučię 29 6 vai. .vak.H;
* 1941. m’.; ‘šdlatŪtę^1 40 rn?' amž., 
gimęs Suvalkų' rėd.į' Pakonių 
parap. Amerikoj išgyveno 35 
metus. • . >

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Kotryną, .po tėvais 
Janulevičiutę, brolį Juozapą, 
seserį Gendrutą Jaros, švoge
rį Joną, brolio dukterį Dolo- 
res ir pusbrolį Juozapą Janu
lį ir jo šeimą ir kitas gimi
nes ir draugus.

Kūnas pašarvotas A. La- 
dhavičiaus kopi., 2314 W. 23 
PI. Laidotuvės įvyks antra
dienį, rugsėjo 2 d., 8:30 vai. 
ryto iš kopi. į Aušros Vartų 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Zigmanto Grigo
nio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Motina, 
minės.

Laid. 
wicz ir 
2515. -

Brolis, Sesuo ir Gi-

Direkt. A. Lacha-
Sunai, Tel. CANAL

in'JlL

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 
JONAS GREIČIUS 

4008 SOUTH TALMAN AVENUE
Jau sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

musų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį Joną Greičių.
Netekome sava mylimo rugsėjo 1 d. 10:15 vai. ryto 1940 

metais. ’
Nors laikas prabėgo, jo niekados ųeužmirsim.
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš musų tarpo, 

užprašėme gedulingas šv; Mišias už velionio sięlą.
Bus atlaikytos rugsėjo 1 dieną 7:30 vai. ryto Šventos Ag- 

ftieškos parap; bažnyčioje, Pershing Rd. ir Washtenaw Avė.
Jonas Greičius paliko dideliame nuliudime moterį Uršulę, 

po tėvais Toleikiutę, dukterį Bemice, brolį Vincentą ir šeimy
ną, Troy N. Y., švogerką Greieienę ir šeimyną, Troy, N. Y., 3 
švogerius: Simoną Kancerevičių ir šeimyną, Stanislovą Toleikį 
ir moterį, Franciškų Toleikį, dėdę Joną Mazumaitį ir šeimyną, 
Joną ir Katryną Simonavičius ir šeimyną, brdlvaikį Joną To
leikį ir moterį, giminaitį Jakomus ir jo šeimyną. Lietuvoje pa
liko 2 brolius: Juozapą ir jo šeimyną, ir Kazimierą ir jo šeimy
ną ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstam^.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose. x . s.

(šį atminimą daro moteris Uršulė, ir duktė Bernice-).

EKSTRA! IŠMOKIT praktišką 
slaugės darbą dabar! Greitai! Len
gvai! Nebrangiai! Apsauga yra 
laikinai. Liga visuomet musų tar
pe. Didelis reikalavimas slaugių. 
Padidinkit savo pajamas. Vakarais 
klasės. Dora Levine Gprdoti, buvu
si Slaugių Direktorė Mt. Sifiai li
goninėje.
3140 Douglas Blvd. ROCkwell 5908

REIKALINGA VEDUSI PORA 
arba pavienis vyras gyventi farmo- 
je visą žiemą. Kreipkitės į kepyk
lą. 841 W. 33rd St.

MOTERYS, 35—40, VIRTI rod 
haUzėje. Alga $15.00 savaitei. Šau 
kitę SUMmit 425.

TARNAITĖ BENDRAM NAMŲ 
darbui, šiek tiek virimo. Nereikia 
skalbti. Savas kambarys, vonia. 
3 vaikai — L 8, 14 metų. $10 sa
vaitei. Paliudymai. 727 Jackson 
Avė. River Forest. Phone Forest 
5060.

PUIKI PROGA
Patyrusios opėrators. Vaikams 

žaisti drabužiai. Sergers, binders, 
zigzag, single, double’ needle. Pafe-<, 
tovus darbas. Švari dienos šviesos

Gė- 
mo-

dirbtuvė. Modernus įrengimas, 
riausios darbo sąlygos. Geras 
kestis.

TUMBLE TOGS 
3720 North Avenue.

Spaulding 4800.

OPERATORS IR FLOOR work- 
ers siūti burlap ir medvilnės mai
šus. Tik patyrusios tesikreipia.

321 W. 24th Place.

MERGINA ARBA MOTERIS, 
lietuvaitė, namų darbui. Nedaug 
virti. $10 iki $12. šaukite prieš 
12:00. RADcliffe, 1141.-

PARTNERS VVANTED 
Partnerių Reikia

PAIEŠKAU PUSININKO į Road 
House biznį. Geras biznis. Vieniem 
persunku. 5700 W. 79th St.

SUSIRINKIMAI

3 SĖLSMANATį vyrai ar mote
riškės, virš 25, Ambicija, geri pa
liudymai. Mes parupinsim jum ge
tai apmokamus ddrbuš tuojaū. Ne
teikia pardavimų patyrimo, šau
ni proga pastoviam darbui. Sena 
atsakinga įstaiga. Kreiptis rytme
čiais tiktai;

Goldenberg Furniture Co. 
3024 Lincoln Avė.

flĖLP WANTED—MALĖ 
JJarbiųinkų Reikia

REIKALINGAS
DARBININKAS

SPAUSTUVEI, 
kuris moka spaudos dar
bą. Atsišaukite greit.
Box 2521, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS PATYRĘS LI
KERIŲ sėlsmanės, kuris turi biz
nio pritarėjų. 'Visus standartinius 
likerius .partipinam. Mokamas 
ščiausiaš komisas.
CORPfELL DiSTRIBUTING 

5648 So. Kedzie Avė. 
HEMlock 2320.

auk-

CO.

PATYRĘS BERNIUKAS kepyk
lai. 5240 Fullerton Avenue.

REIKALINGAS PORTERIS ryt
mečiais prie baro dirbti. Geras mo
kestis. Gyvenimas vietoje.

5700 W. 79th St.
Tel. Summit 868W1.

STALIORIAI ir MAŠINOMS dar
bininkai. Ateikit pasiruošę dirbti. 
2267 Clybourn, arti Ashland ir 
Fullerton.

MARQUETTE PARK LIET. AM. 
PILIEČIŲ KLUBO mėn. susirinki
mas įvyks sekmadienį, rugp. 31 d., 
2 vai. popiet vietinės parap. svet., 
Washtenaw Avė. ir 68 gat. Visi na
riai malonėkite atsilankyti į susi
rinkimą. Turėsime keletą svarbių 
dalykų apkalbėti. —Valdyba.

IŠ PRIEŽASTIES amerikoniškos 
šventės (Labor Day) susirinki
mas Dr-jos ŠV. Petronėlės įvyks 
antradienį, rugsėjo 2 d., 7:30 vai. 
vakaro, parap. svetainėje. Narės 
malonėkite pribūti., >

t • —*A?' Laurinaviche, rast.

REIKALINGAS BARBERIS. Dar
bas ant visados. Mokestis gera. Atsi
šaukite sekmadienį nuo 8 vai. ryto 
iki 2 popiet. 7 Pulaški Rd., Calujnet 
City, III. •='

reikalingAs bartendeAys,
patyręs, sąžiningas, negirtuoklis.

Box 2530. 1739 So. Halsted St.

IŠMOKIT UŽDIRBTI 
Electric and Gas Welding. 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudokit savo liuoslaikį. 

Mokėkit laikui bėgant. 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, šaukit arba 
atlankykit musų mokyklą.

INDŲSTRIAL TRADE SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phohe ROCKWELL 7167.
i..... ————

FUltNliŲriE-FlXTURfc FOR-SALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
PARDAVIMUI: VALGOMOJO 

kambario, miegamojo kambario 
rakandai. Pečiai. Įvairus šeimynai 
indai. 2036 Rice St., BRUnswick 
1272.

PROGA ’ ČjAŲTI dženitoriaus 
darbą. $260 ’įMWūmesį. Atpirkdamas 
mano puikų -ijiamą. $3800. Pusė 
cash. Gaučiau dvigubai daugiaus, 
jeigu ne ant greitųjų. Rašykite 

1739 So. Halsted St. Box 2527.

PERKAM, parduodam ir mataon 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinsimą narni 
pirkti už cash aiba mainais. Norint 
pirkti ar mainyti; dėl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO 

REAL EŠTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė
Tel. YARDS 1001.

LABAI-ŠALTAS “display case 
Atsiimta, garantuota kaip nauja.' 
Balahsas $452. $1.00 įmokėti. 50c į 
dieną. 540 N. La Šalie St.

wiiolesale"~furniture
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakanduš, sutaupysi nuo 40 iki 
60%. Mes pristatome bile kur. Pa
šaukite ar rašykite dėl daugiau 
formacijų. Vien tik nacionaliai 
nomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago, III. Tel. REPublic

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

in- 
ži-

6051

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY 
Dar Neturėjo Atostogų. Ta
čiau Jie Kasa Bargenus Jums.

BRIDGEPORT
3257 So. Emerald Avė., 2 flatų 

mūras, 6—6 kambariai, karšto van
dens Šilima, pirmas aukštas nau
jai išdekoruotas ir gatavas užėmi
mui. Kaina: $6500.

3337 So. Wallace Street, 8 apart
mentų mūras, 4 kambariai kiekvie
name, vonios, namas geram stovy. 
Parduos pigiai.

Ant Halsted arti 35-tos 1 krau
tuvė, 3 apartmentai, 4 kambariai 
kiekviename, 2 karam medžio ga
ražas. Kaina: $7,500.

Ant Halsted arti 32-ros krautu
vė ir 2 apartmentai, štymo šilima. 
Kaina: $8,500.

4 flatų medinis, lotas 50x125. 
Kaina: $4,500. Įmokėti $1,000. Ba
lansas kaip renda.

33-čia ir Lowe 
muro namas labai 
Kaina: $8,000.

BRIGHTON
2 flatų mūras, 6—6 kambariai, 

1-me aukšte karšto vandens šili
ma. Kaina: $7,800.

2 flatų mūras, 4—4 kambariai, 
bungalow stogas. Kaina: $7,300.

2 flatų mūras, 6—6 kambariai, 
furnaso šilima ir 5 kambarių me
dinis katedžius, lotas 50x125. Kai
na: $6,500.

BURNSIDE
2 flatų mūras, 6—6 kambariai, 

karšto vandens šilima, stokeris, 2 
karų muro garažas. Parduos arba 
mainys į

PARDUODU duonos kepyklą
Su namu arba vieną biznį, su 

rendos lisu terminai, kaip ilgai no
rės. 34 melus dariau paseKming^ 
biznį, dabar pasenau, noriu poilsio.

Jei kas norės, išmokinsiu ir pri
pratinsiu to amato.

Norintieji pirkti ar renduoli, at- 
sišaukit į savininką:

LUDW1K GOTOWTT,
2803 Emerald Avė., Chicago, 111.

Tel. Calumet 4959

PARDAVIMUI DELIKATESŲ ir 
groserių krautuvė. Daromas geras 
biznis. Parsiduoda meat market 
fikčeriai. 1038 W. 57th St.

PARSIDUODA TAVERNAS su 2 
flatų namu arba b-e namo. Geroj 
vietoj, geras biznis. Pardavimo prie
žastis—turiu 2 bizniu.

2552 West 63rd St.

Klaida ivyko

SENĄB ' DARBUI kaip
iAILoKs3,1'' ■ 

6957 So.' Racine. .

? ■

REIKALINGAS KRIAUČIUS į 
drabužių štorą^ 4622 S. Ashland 
Avenue.

REIKALINGA^ ’ VYRAS DIRB
TI prie dženitįoriaus. Blaivus, ne
girtuoklis. CRĄvvford 3960.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDUOJASl PRIEKINIS kam
barys, moteriai ar merginai; apšil
dytas, prie vienos moteries. Su ar 
be valgio. 4753 S. Maplewood.

RENDAI KAMBARYS. Karšto 
vandens šilima, 1-as aukštas prie
šaky. 3443 S. Emerald Avė.

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys, apšildytas, šviesus, dėl vyro. 
Be valgio. Šaukite REPublic 4721.

Ponia Veronica Paikus
Pereito ketvirtadienid 

(rugp. 28 d.) Naujienų laido
je tilpo p. šaltimiero rengia-1 
mos Lietuvių Dienos našlikęs 
kontestantės atvaizdas, po 
juo buvo parašas: Ponia V’ej 
ronika Paikus, o turėjo būti: 
Ponia Veronika Patkus.

RENDON KAMBARYS, apšildo
mas, prie mažos šeimynos, vaikinui 
ar merginai. Kampinė bungalovv. 
7201 So. Talman. GROvehill 3444.

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys, apšildomas. Be valgio.

3549 So. Lowe Avė.,
- Pirmos lubos.

KAMBARYS RENDAI, karšto 
vandens šilima. . Su valgiu ar be 
valgio. Kampas 45 ir Washtenaw, 
2-ras aukštas. 2650 W. 45th St.

i [1V F Š K IR
U " L> B 111 v Visas Pasaulio 

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel YARDS 7368

11 n FU A Mvlintie.m‘11 U O fn Vestuvėms, Ban 
Į jį B f okirtams. Laidotu

vAniR PO u O S Ir 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone IAĖAVETTE

■stos

k įkaitytoje prato** 
pirktnty reikalai* eiti į 
ta* krautuve*, kpjiie* 
ekelbiaei Naujiena**^

RENDON KAMBARYS ir gara
žas, arti gatvėkarių. 3956 South 
Rockwell St, Brighton Parke.

RENDAI DIDELIS KAMBARYS. 
Karšto vandens šilima. 3-čias auk
štas. 3246 So. Halsted.

t I llf—

ĖURNISHED ROOM^—VVANTED 
Keikia Gyvenimui Kambariu

PAIEŠKAU KAMBARIO
Moteris su 13-kos metų yaiku pa- 

ieškau vieno ar dviejų kambarių 
prie mažos ir blaivios šeimynos, kur 
galėtume pagaminti sau valgį Brigh
ton ar Marąuettę Parko apylinkėj. 
Rašykite 1739, So. Halsted St., Box 
2528.

FOR RENT—IN GENERAL 
_______ Renddai—Bendrai

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
su x/z akro žemės 6 ruimai, 4 
complete; 18 mylių vakaruose nuo 
vidurmiesčio (loop). Naujienos, 

1739 So-.' Halsted St., Bokf 2528.

KRAUTUVĖ PASIRENDŪ O J A 
geroj apylinkėj,, tinkama visokiam 
bizniui. Ręnda nebrangi. 2517 rW. 
69th Št., PRO&pect 1217.

NAMŲ BARGENAI
Namų kainos kyla. Rendai 

begalima gauti. Laikas pirkti 
mą. štai čia keli dideli namų 
genai:

BRIDGEPORTAS
2 aukštų muro namas, 1 štoras ir 

2 pagyvenimai, 4—8 kambarių, 
prie 32 ir Halsted St., kaina $5,500. 
Atminkit, kad tik vienas lotas ver
tas tų pinigų.

2 aukštų muro namas, 6—6 kam
barių, garu šildomas, randasi prie 

Jurgio bažnyčios ir mokyklos 
Lituanica Avė., kaina $7,900.

BRIGHTON PARK 
kambarių frame houše, furnaso 

šildoma, 2 lotai, kaina tik $3,950.00 
SOUTH SIDE

Bizniavas kampinis medžio na
mas su , tavern fixtures. Taipgi 6 
kambarių bungalovv ant to paties 
loto, kainą tik $6,500.

Turime daug kitokių namų bar
genų atimtų už morgičius Chica- 
goj ir apylinkėj. Atvykit pasitei
rauti. i

. M. J. KIRAS ' 
Real Estate

3251 SO. HALSTED ST.
Tel. VICTORY 0399.

ne- 
na- 

bar-

Šv. 
ant

6

PARDAVIMUI

5 apartmentų 
geram stovy.

PARK

•KETURFLATIS/ MŪRINIS na
mas su išdirbtu tavernos bizniu. 
Geroj' vietoj Roselande. Parduosiu 
arba mainysiu ant bungalow arba 
2 flatų namo. Box 2531. 1739 South 
Halsted St.

TAVERNA PARDAVIMUI. Ge
ras pinigus darantis biznis. Didelė 
apylinkė. 5617 W. 63rd Place.

FINANCE AND L0ANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimaiš 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS
LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 

BEN. J. 
Turtas

and

W. Cermak Rd.
KAZANAUSKAS, Soc
virš $1,000;000.00.

PROFESSIO^AL ShKUti
Profesioualis Patarnavimas

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PI-

FARMA PARDAVIMUI
80 akrų, 30 akrų gerų grėpsų, 

daugiau ganykla, šienas ir komai. 
8 kamb. namas, barnė, vištininkas, 
pomphauzė, gaso inžinas, 2 mulų 
vežimai, vištos ir visi geri įrankiai 
ką tik reikia prie žemės dirbimo, 
2 karvės. Bus apie 50 tonų grėpsų. 
Savininkai turi savo vinerį į Paw 
Paw paima nupirks .po 55 dol. už 
toną. Kaina $4,800. Jei norit be grė
psų, galit gauti su virš $1,000 pigiau.

Savininkas turi kitą farmą. 60 
akrų, geri budinkai. Galima išmai
nyti ant Chicagos nedidelio ha- 
mo, arba parduos už $2,000. 2 blo
kai nuo ežero.. Nereikia agentų, nė 
storotis paskolos. Jei reikia, savi
ninkas duos savo paskolą, ba vis
kas yra cash. Prašau parašyti:

ANDREW WASKO, ’
M. E. Vz So. of Paw Paw City, 

On R. 3, Michigan.
1

120 AKRŲ GENERAL ir ^gyvu
lių farma .pas Oceana Co. 20 akrų 
miško; upelis; lygi, dideli, pakan
kami trobesiui. 50 mėtų vienas 
savininkas. Geras investmentas. 
$4,500. HANSON-OSBORN, REAL 
ESTATE, Kart, Michigan.

. ___ 3LL_______________ _
PARSIDUODA FARMA PRIE 

Sunset Parko. Yra gesas, elektri
ką, ir 7 kambarių namas, 4 kam
barių, katedžius ir kiti trobesiai.

104 Main St., Lėmont, III.

NEBRANGIAI IR GERAM 
STOVYJE.

4607 South Honore Street
4622 South Honore Street 

Del Informacijų Kreipkitės į

V. P. PIERZYNSKI
4559 S. Paulina St.

Tel. YARDS 0145.

MARQUETTE PARKE mainy
siu bizniavą namą. Arba parduo
siu. Namas randasi ant 69th St., 
Rockvvell. Atsišaukite 3553 
Halsted St. YARDS 5118.

2 po 4 kambarius su hot 
heat, ant 70 ir Rockvvell, 
duoda pigiai, arba mainysiu į 2 
po 6 kambarius. Atsišaukite 3553 
So. Halsted St. L. V. SIRUS, Tel. 
YARDS 5118.

South

water 
parsi-mažesnį.

ROSELAND
rytų kampas, 117-ta 
krautuvė ir 3 flatai,

ir
lo-

Šiaurės
Prince ton,

56x125. Duokit pasiūlymą.
SOUTH SIDE

krautuvės, 12 apartmentų nau- 
apylinkėje. Rendos $6,600 į me

tus. Kaina: $26,000. Priims
4 apartmentų mūras, 4 

riai kiekviename, štymo 
šaldytuvai ir pečiai. Kaina

Taverna ir 3 apartmentai, gera 
vieta, mainys į 2-flatį. r

6 apartmentų mųrinįs,.. Rampas, 
Ž po 5 kaiti b./ 4 pd 4 kamb., 4 ka 
ram muro garažas, lotas, 50x125. 
Rendos $171.00 į mėnesį, pečiaus 
šilima. Kaina: $14,000.

MARQUETTE PARK
2 flatų mūras, 6—6 kambariai, 

2 boileriai, bungalow stogas. Kai
na: $8,500.

2 flatų kam.pas, 6—6 kambariai, 
karšto vandens šilima, 3 karam 
muro garažas. Kaina: $9,500.

4 krautuvės, 12 apartmentų, 2 
ofisai. Rendos $10,000 į metus, 
elektrikirliai šaldytuvai ir pečiai. 
Kaina: $45,000.

62-tra ir Talman 2 flatų mūras/ 
6—6 kambariai, karšto vandens ši
lima, 2 karam muro garažas. Kai
na: $7,500.

MES turime šimtus gerų pir
kimų nuo katedžių iki 40 apart
mentų trobesių.

—o—
MES užrašom apdraudą visoke- 

pos rųšies gerose kompanijose.
—o—

MES perkame ir darome pirmus 
morgičius.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY 

958 W. 31st St.
Yards 0311

SHIMKUS J. COSTELLO

tas

3 
joj mainus, 

kamba- 
šilima, 

$12,500.

S.
Per vasaros mėnesius sekmadie
niais atdara tik pagal susitarimą

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS su bizniu. Taverna ir 4 flatai. 
Iš priežasties ligos turiu apleisti 
miestą. Išvažiuoju į farmą.

919 W. 35th St.

PARSIDUODA ŠEŠIŲ kamba
rių katedžius su lotu prie Rock- 
well ir Archer Avė. Atsišaukite: 

2901 West 38th Place.

PARDAVIMUI AR MAINAMS 
bizniava nuosavybė,. 2x6 kambariai. 
Arti mokyklų ir bažnyčių. Gera 
transportacija. 6005 So. Ashland 
Avė. 2-ras aukštas.

NEPAPRASTAI PIGIAI
Parsiduoda muro biznio namas: 

štorąs ir 3 flatai geram stovy, kas 
norite išgelbėti pinigus nuo in
fliacijos, veikite guęitai. Randasi 
ant 18th Street, 2 blokai į rytus 
nuė Halsted St. Savininkai mainys 
ant lotų ar ko kito. Rašykite 
matykite

JOSEPH VILIMAS CO.
6753 So. Rpckvvell St.

Tel. HEMlock 2323.

ar

PARSIDUODA PIGIAI. 11 flatų, 
3 storai. Kampinis muro namas. 
Kaina labai pigi. Mainys ant ma
žesnio namo, farmos ar lotų. Ran
dasi 18th ir Halsted St. Rašykite 
ar matykite

JOS. VILIMAS CO.
6753 So. Rockwell St.

Tel. HEMlock 2323.

PARSIDUODA CHICAGO LAWN 
dviflatis po 5 kambarius, mūrinis, 
su garažium, $7,500.

Triflatis, mūrinis, apšildomas, 
5—5 ir 4 kambariai, garažius, kai
na $8,500.

MARQUETTE PARKE
Dviflatis mūrinis, apšildomas, su 

garįtium, $8,X)00; ’ -J
Brighton Parke mūrinis dvifla

tis ir. beismonte flatas, $8,000.
8 flatų mūrinis, rendos 

apie $500 į mėnesį. $19,000.
300 akerių Wisconsin farma, 

žus budinkai, mašinerijos, 
didelės upės tikrai graži 
$10,000.. Ant išmokėjimo, arba mai
nysiu ant namo.

Turime visokių mainų ir gerų 
bargenų.

Teisingas 
CHARLES 

2500

neša
, gra- 

prie 
vieta,

patarnavimas.
URNICH (URNIKAS) 
West 63rd Street

Prospect 6025.

BUNGALOW
5 kambarių. Insuliuotas atikas 

su vienu furnisiuotu kambariu. 32 
pėdų lotas. Turi parduoti. Savinin
kas 7224 So. Fairfield.

6 KAMBARIŲ KATEDŽIUS, 
aukštas beismantas. Sacher, 2849 
West 40th St.

MARQUETTE PARK 
TIKRAS BARGENAS 

Galima kraustytis tuojau. 
Kainavo $9,800, dabar už $5,950, 
6 kambarių mūrinis bungalow. 2 
karų mūrinis garažas, platus lotas 
geroj vietoj ant Rockwell, netoli 
63 gatvės.

Turim visokių kitokių bargenų. 
Galima pigiai pirkti arba mainyti.

S. P. SUROMSKIS 
6^21 So. Westem Avė. 

Republic 3713.

AUKSO MAINOS
Parsiduoda pigiai biznio narnate 

prie skerdyklų vartų. Gera vieta 
ir geras tavern biznis. Savininkes 
parduoda už cash, ar maino ant 
mažos farmos, lotų ar ką kita. Ra
šykite ar matykite

JOS. VILIMAS CO.
6753 So. Rockvvell St.

Tel. HEMlock 2323.

2 AUKŠTŲ MEDINIS ir krau
tuvė biznio gatvėje. Furnaso šili
ma krautuvėj. Kaina $1,000. Užvil
kti taksai neįškaitorni. Box 2532. 
1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA PIGIAI LOTAS 
prie Archer ir Harlem. Yra didelė 
šandė ir improvementai. Taipgi 
parsiduoda “bleaching” išdirbystė. 
Išdirbtas biznis, ir įrengimai tik 
už $100.00. Galima daryti gerą gy
venimą. Parsiduoda taipgi ožka su 
.pienu—pigiai. Atsišaukite PORts- 
mouth 9402. 7106 Archer Avė.

BUILDERS AND CONTRACT0RS 
Statytojai ir Kontrak toriai

KONTRAKTORIUS TAISO MŪ
RINIUS ir medinius namus. Taiso 
stogus, kaminus, šalygatvitis ir pa- 
damentus. Galutiną darbą prie na
mo. Tel. PORtemouth 6663.

JOE LILEIKA.



NAUJIENOS, Chieago, 111. šeštad., rugpiučio 30, 1941

NAUJAS “FONDAS LIETUVAI ŠELPTI,” 
BET Kį JISAI ATSTOVAUJA?

SPORTININKAI MYLUOJASI SU KINO ŽVAIGŽDĖMIS

Ir Kas JĮ Suorganizavo?

PARENGIMAI
Anę sekmadienį prie River- 

view parko, kur kalbėjo Anta
nas Smetona, taipgi kituose pik
nikuose du jauni vaikinai dali
no mimeografuotus atsišauki
mus anglų kalba, raginančius 
siųsti aukas *’L thuanian Euro-^ 
peari Rehef” Fondui.

Atsišaukimas paduoda adresų 
816 East 53rd Street, ir telefo
nų FAIrfax 1553.

Lapelis nusako dabartinę 
vargingų Lietuvos padėtį, ir 
prašo aukų Lietuvos žmones 
sušelpti maistu, rūbais, vaistais 
ir 1.1. Jis kviečia lietuvius atsi
šaukti į Fondo raštinę su pa
klausimais apie gimines Lietu
voje ir sako, kad “kaip t k bus 
galimybė, tai pasiųs reikalingus 
daiktus Lietuvos gyventojams.”

Kas Užpakalyje?
Fondas buk buvo įsteigt , s 

kokio taį “Lithuanian Charities 
Foundation of America”, bet 
nei apie tų “Labdarybės Fun
dacijų”, nei “Lietuvai Šelpti 
Fondų” nepasisekė gauti jokių 
informacijų, ar patirti jų stei
gėjų pavardžių.

“Naujienos” pašaukė paduo
tų telefono numerį, bet atsilie
pęs asmuo nesiteikė pasakyti 
kokie asmenys yra šio sumany
mo iniciatoriai.

Teko betgi patirti, kad vieno
kiu ar kitokiu budu su “fon
dais” yra surištas buvęs br.dge- 
portiet s pavarde Link.

Kadangi šis “Fondas” toks 
neaiškus, ir nežinia, kas stovi 
jo užpakalyje, tai lietuvių vi
suomenė perspėjama jam nesių
sti aukų. Jeigu šis “fondas” bu
tų rimta, nuoširdi lietuviška 
organizacija, tai ji nematytų 
reikalo savo pėdsakus slėpti.

šaukite “Better Budnešs 
Bureau”.

Jeigu Fondo atstovai ateis 
pas biznierius ir kitus lietuvius 
prašydami aukų, mes pataria
me pašaukti Ch'kago Better 
Business Bureau ir tai įstaigai 
apie aukų rinkėjų pranešti. Te
lefonas yra, FRAnklin 1808.

Sp.

Campbell Soup 
Pakėlė Algas

Streikas Likviduotas
Po streiko, kuris užtruko apie 

24-ias valandas darbininkai vėl 
sugrįžo prie darbo Campbell 
Soup Co., dirbtuvėje, 2*550 W. 
35th Street.

CIO unija atšaukė streikų, 
kai kompanija sutiko derėtis ir 
vėliau prižadėjo pakelti algas.

Nustatė 40 
Centų Algas 
Siuvėjoms

Federalė algų-valandų admi
nistracija nustatė vakar 40 cen
tų mimmum (mažiausią) algų 
siuvėjoms, kurios siuva mote
riškus drabužius ir rubus vai
kams.

Būrys Naujų Lietu
vių Balsuotojų

Apskričio teisėjas Edmund K. 
Jarecki vakar suregistravo j 
balsuotojų sąrašus ir prisaiki- 
no keliasdešimts lietuvių, dau
giausiai moterų, kurie neseniai 
gavo pilietybės popierius. Ne
būdami piliečiais jie negalėjo re 
gistruotis, ir neturėjo teisė? 
balsuoti.

Pilietybei juos paruošė Adv. 
C. P. Kai ir ŠaltiĮriieto radio 
valanda.

ŠĮVAKAR
Keistučio pašalpos Klube 

naktinis piknikas Libertj 
Grove darže, prie Wi lov 
Springs ir German Church Rd 
Įžanga veltui, pradžia 6 vai 
vakare, muzika šokiams ir vai
šės. •

Pasilinksminimo ir šokly va
karas Jonistų salėje, 814 West 
33rd street, 7 vai. vakare. Jau
nuoliai pildys šokių programą 
ir atliks komiškus va’zd Tus.

Lietuvių Tautinės Bažnyčios 
vakaras Mildos salėje, 3140 S. 
Halsted st., 7 v. v.

RYTOJ
Roselando Ku'turos Draugi

jos piknikas Spaičio darže, Ar
cher avenue, prie Oh Henry 
parko. Bus programas, kalbos, 
vaišes.

Ses’kiečuy Kliubo piknikai 
Big Tree Inn darže, prie Archer 
avenue. Tai bus sesikiečių, taip
gi kaimynų ukmergiečių, deltu- 
viečių ir pagirięčių suvažiavi
mas. • • • . - • <

P. Šattimiero Radio Valandos 
“Lietuvių Diena” Oaks darže, 
Archer avenue ir 119th street. 
(Taipgi pirmadienį, rugsėjo 1, 
toje pačioje vietoje) “Našli- 
kių Konsursas”, muzikalia pro
gramas, kurį pildys valandos 
radio artistai, šokiai, įvaireny
bės ir kalbos.

Šv. Jurgio parapijos (Bridge- 
port) vasarinis piknikas Vy
tauto parke, 115th tarp Pulaski 
Road ir Cicero. Dovanų nau
jas Buick automobilis. Kalbės 
prof. K. Pakštas. Muzikalls 
programas, šokiai.
PIRMADIENĮ (LABOR DAY)

Katalikų dienraščio “Drau
go” sidabrinio jubiliejaus pik
nikas Vytauto darže. Dovanų 
irgi Buick automobilis. Progra
mas, kalbės kun. K. Barauskas, 
“Musų Laikraščio” redaktorius.

P. šaltimiero Radio Valandos 
“Lietuvių Diena” (žiūrėk aukš
čiau).

Suėmė Lietuvį 
Už Apiplėšimus

Su Gauja Pavogė 35 
Automobilfus.

Policija vijkar areštavo 28 
metų lietuvį, Anton Buivydį ir 
keturis kitus piktadarius, taipgi 
merginų, už tariamų automobi
lių vog.mą ir apiplėšinėjimus. 
Keli jų prisipažino, kad pavogė 
apie 35 automobilius ir susirin
ko kelis tūkstančius dolerių 
grobio.

Buivydįs gyvena adr. 2901 
Quinn street ir sėbrai yra pra
minę jį “FooFoo”.

Kiti po areštu yra, 17 m. 
John Ashley, 9568 South Peo- 
ria, John Vladovic, 2925 South 
Princeton, Mike Rospapa, 17, 
Thomas Cody, 39, 3931 Drexel 
avenue, ir Mary Rospapa.

Gaujos lizde, ties 2838 South 
Wells, policija užtiko visų gink
lų ir šovinių “arsenalų”.

Užsimušė Įvažiavęs 
Į Stulpą

MARQUETTE PARK. — 22 
metų jaunuolis James De -Vito, 
mirtinai . susižeidė, kai važiuo
damas skolintu automobiliu įva
žiavo į tiltų Marąuette Parke, 
prie 70-tos ir Kedzie avenue. 
Jisai paėjo iš Nevy Yorko ir lai
kinai gyveno ad. 131 W. 63rd 
street.

\ AUJT^NU-ACMF Tplephn*''
Šitokiu būdu Tonimy Harmpn, pagarsėjęs Michi^ano sportininkas, pasveikino Elyse Knox, jaunę Hol- 

]ywoodo artistę, kai si atvyko į Chicagą. Harmon tvirtina, kad šią savaitę jis rengiasi pasiūlyti artistei 
vedybas. ‘

Nebraska futbolininkas .Henri a h- poht’ig Chicagoje vedė Miss Martha Martin prieš pačias Chicagos 
rungtynes. Abu atvyko iš Lincoln, Nebr., kad galėtų apsivesti Chicagoje.

Ventiliatorius 
Užmušė Darbininką

. - _ n_—ir į m i

Kitų Sunkiai Sužeidė
42 metų darbininkas Anthony 

Somma, 2525 South Drake st., 
buvo mirtinai sutrintas laike 
darbo Western Architech turai 
Iron Company dirbtuvėje, 3455 
Slston avenue. Jį užgriuvo 1,- 

500 svarų sveriantis ventiliato
rius. ;'

Kitas darbininkas, MąrPn 
Migdalek, 901 N. Mozart str., 
buvo kritiškai sužeistas.

Blogi Čekiai 
Bridgeporte

Keletą dienų; atgal nežinomas 
jaunas vyrąs atėj8 pas Biznie
rių Yocių ir paprašė čekį iškei
sti. 'r

Čekis atrodė geras, bet kaip 
dažnai pasitaiko -— jis sugrį
žo- . L ■ -

Čekis buvo u# $10-80, išrą-- 
sytas kokiam tai • H;yTTiggins; 
Pasirašo R. Swanson, neva už 
Chicagos City B£nk and Trust 
Co. , ;

Jei gausite, panašų čekį, sau-? 
gokitės. t. v %. ■

Keli Lietuviai 
Baigė Vasarines 
Mokyklas

Antradienį Prasideda 
žiemos Bertainis

Ne visiems teko atostogauti 
per vasarų. Ne vienas jaunas 
ambitiškas lietuvis per vasaros 
mėnesius lankė mokyklą, ir ne 
vienam pasisekė mokslą baigti 
ir išeiti pasaulin su diplomu, 

darbo ieškoti ar kopti toliau 
prie profesijos.

Tilden vasarinę mokyklą bai
gė:

Peter A. Simonelis ir
Edward M. Jackovac

t •

Lindblom baigė:
Vincentas A. Kazlauskas ir
Helen B, ;Rak. ,

Siūlo Panaikinti 
PartijasKrizio
Laikui;

• , *,•. . • . • ■ l '
•*•**■»■MM

' Rev. Edvvard ’ Dowling, gar
sus katalikų veikėjas, kalbėda
mas Morrison viešbutyje, vakar 
siūlė krizio laikui panaikinti vi • 
sas politines ^partijas.

!; Tas, sako, daug prisidės ;prie 
sudarymo vieningumo atmosfę 
ros Amerikoj ir pagelbėtų kaip 
ginklavimo programų pagreitin
ti ir sustiprintų prezidento Roo- 
sevelto ranką santykiuose su 
užsieniu.

Baldų Biznis Jau 
Pasiekė “1929

I . k ' ‘

Metų Apyvartos’’ i—MM ■ ■

Roosevelt Fumiture Savininkai 
Apie Ateitį.

Pasikalbėjime su Roosevelt 
Furniture Company savininkais 
pp. J. P. Jovarausku ir J. P. 
Bertuliu, jie pareiškė, kad šiais 
1941 metais rakandų biznis jau 
yra pasiekęs 1929 metų apyvar
tos.

Kas š.emet rakandų biznyje 
nedaro geros apyvartos, jie pri
dūrė, “tai kur'pors yra netvar
ka -—arba neturi užtektinai 
prekių arba jos’<yra senos ma
dos”. Rakandų pirkimas yra 
taip įsisiūbavęs, ką d dirbtuvės 
kai kurių daiktų nespėja nei 
daryti, 

. 'Vv : : ū d 4. h ■ • .
Nebuvo Laiko Atostogoms.
Atostogų šią vasarą kaip ir 

nebuvo, nes ir per vasaros mė
nesius pirkėjų;' !atsirado tiek, 
kad: nebuvo galima nuo darbo 
pasiliuosubti ilgesniam laikui. 
P-ąs Jovarauskas1 praleido 4-ias 
dienas, prie Michigan ežero, o p. 
Bertulis, išvažiavo į NVisconsinų 
miškus,- bet. irgi neilgesniam 
laikui; j.

• {. Užperka Atsargas.
Vasarai einant prie pabaigos, 

jie'rengiasi prie didelio rudens 
ir žiemos sezono. Krautuvę už
pilde tokiu staku, kokio “ji iki 
šiol nebuvo turėjusi”. Ateityje 
gali pasirodyti trukumas, todėl 
Roosevelt Furniture, 2310 VV 
RooševeJt Rd. pasirūpino pasi
daryti įvairių svarbesn i] daiktų 
atsargą. Be to, jr kainos laips 
niškai ima kilti. Z.

Trys Didelės 
Aviacijos Dienos 
Chicagoje
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Įvyks Lėktuvų Skraidymo ir 
Akrobatikos Lenktynės

Lėktuvų ir Aviacijos mėgė 
'jams nereikės rūpintis kur pra 
leisti Labor Day šventes. Elm- 
hurst ąirporte, prie Lake ii 
Wėst, Ėlmhurste, IJL, šiandier 
prasideda trijų dienų ^Ąviacič 
jos Manevrai”, kutįų programas 
susidės iš įvairįąiišių lėktuvų 
lenktynių, akrobatinio skraidy
mo konkurso, šokimų iš lėktu
vų su parašiutais, tąipgi nardy 
mo lėktuvais iš didelių aukštu
mų.

Dovanos Lėktuvą
Pirmadienį loterijos keliu 

kam nors bus atiduotas mažai 
Aerdnca ", tipo Imtuvas, kuris 
lęngya -..išmokti yaldyti ir ųe- 

kainuoji operuoti.
■ * Programai, prasidės po pie^ 

u (Sp j

Tikros 
Komedijos

Savaitė atgal Lester J. Laird, 
Cook apskričio policijos virši
ninkas, rezignavo iš vietos, po 
to kai jį užtiko bepietaujantį 
su Chicagos gemblerių lyderiu 
Wm. Skidmore. Apskričio šeri
fas O’Brien net nuskyrė naują 
viršininką, J. Healy.

Vakar betgi Laird grįžo prie 
pareigų, pareiškė, kad jis “nie
kad nerezignavo, nemano rezig
nuoti, o jeigu kas nori priver
sti jį rezignuoti, tai turės eiti 
prie to teismo keliu”.

Sako, 70% Kareivių 
Turi Sugadintas 
Kojas
Daugiausiai “Kornų” ir Kitokių 

Nuotrinų
Jeigu tikėti kojų gydytojams, 

tai Amerikos armijoje apie 70% 
kareivių turi vienaip ar kitaip 
sugadintas kojas. Jie tikrina, 
kad tas paeina nuo negerai pri
taikintos avalinės.

Daug Įaugusi ų Nagų
■ Per visą šią savaitę jie lai
kė savo konvenciją Drake vieš
butyje^ kurią sušaukė National 
Assoeiation of ChirOpodists. Or
ganizacijos vice-prezidentas Dr 
R. Dye raportuodamas apie pa
gyrimus armijoje, sako, kad iš- 
■'gzaminavus 1,637 naujokų ko
jas, gydytojai surado 1,073 
•‘kornus”, apie 2,000 nutrintu 
jadų, 300 įaugusių nagų ir dau
gybę kitokių nesveikumų.

1,000 Delegatų
Chicagoje konvencijos rengi

mu rūpinosi Dr. Wm. Gribow, 
17 N. State street. Gydytojų ir 
lelegatų dalyvavo apie 1,000. 
(Iš lietuvių kojų ligų gydymi 
užsiima chiropodistas Dr. Vai 
tush.)

Lietuvis Vos 
Neprarado Akis

BURNSIDE. — Walter Joku- 
bui, 1142 East 91st street, be
taisant sugedusį seną šaldytuvą 
sprogo šaldytuvo dujų aparatas 
r p. Jokubuf apiplikino abi akis. 
Daktarai manė, kad jisai visai 
praras regėjimą, bet vieną akį 
pasisekė visai išgelbėti, o kitą 
^ebegydo, ir atrodo, kad ir j’ 
bus visąi tvarkoje.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Mirė šeši žmonės
Chicagos distrikte automobi

lių nelaimėse žuvo:
MRS. ANNA GOIK, 5C23 N.

Kolmar
THOMAS HAYES, 70, 12458

Maple avenue, Blue Island
NVILLIAM RICE, iš Bradley, 

III., prie Peotone, UI.
GEORGE SOLCH, 42, 3924 

Gladys avenue.
(žinios apie kitus paduotus 

kitoj vietoj).

Rytoj Bildriko 
Programas

Budriko Radio programas iš 
galingos Radio Stoties WCFL, 
1000 K. sekmadienio vakare 
6:30. 15 instrumentų orkestras 
išpildys visą programą parinktų 
lietuvių liaudies melodijų ir dai
nelių. Stotis aiškiai pasiekia ir 
tolimas apylinkes. Jos. F. Bud
riko Rakandų ir Radio Krautu
vė, 3409 S. Halsted St., yra pro
gramų leidėjai.

Pranešėjas.

Fordo Programas 
Pašvęstas Pietų 
Amerikai

Dainuos Carlos Ramirez
Ir Fordo bendrovė prisideda 

prie užmezgimo artimesnių ry
šių su Pietų Amerikos valsty
bėmis, pašvęsdama joms rytdie 
nos radio programą. Tai Fordt 
Vasarinė valanda, transliuoji 
nuo 8 iki 9 vakare, Chicagos 
laiku, iš WBBM ir kitų CBS 
stočių.

Programe dainuos garsus pie
tų Amerikos baritonas Carlos 
Ramirez, ir amerikietė Evelyn 
Chase.

Dainininkai ir orkestras iš
pildys “Granada”, “Mama Inez”, 
“La Golondrina” ir kitus ispa
niškus ir meksikietiškas kuri
nius.

Orkestrą ir chorą diriguos 
kanadietis Percy Faith.

(Sp.)

Dr. Paul P. Zallys 
Grįžo Chicagon

ROSELAND. Po trijų sa
vaičių Minoocįua’oje, šiauriniam 
WisconsjpeTt€hicagon sugrįžo 
ir pacientus vėl priiminėja den- 
tistas Dr. Paul P. Zallys, 30 E. 
111 street. Jisai ten atostogavo 
su šeimyna.

VAKAR CHICAGOJE
• Nuo kibirkščių iš kamino 

apylinkėje buvo užsidegęs na
mas Union Stock Yards sker
dyklose, ad. 3810 So. Morgan. 
Nuostoliai nedideli.

• Kinieti Ina Mae Hong, 
5455 Belmont avenue užvedė 
divorso bylą prieš (savo vyrą 
Louis Hong, kai netikėtai ati
dariusi jo laišką, patyrė, kad 
jis turi ne vienų, o kelias žmo
nas Kinijoje.

• Našlė Charlotte Zocher, 
951 N. Wolcott street, užvedė 
bylą prieš miestą reikalaudama 
$10,000 pragyvenimui. Ji kalti
na, kad per miesto apsileidi
mą, ir neapsaugojimą upės pa
krančių, jos vyras nukrito į 
Chicagos upę nuo Wacker Drive 
ir prigėrė.

• Dar 23 profesoriai Chica
gos universitete, priešingi savo 
prez. Hutchins’ui, pasirašė pe
ticiją Rooseveltui ragindami jį 
imtis griežtesnių žinksnių kovo
je su Hitleriu.

• Senatvės pensijų adminis
tracija praneša, kad per rug
piučio mėnesį išmokėjo pensi
jomis $3,494,000,148,128 sene
liams.

Kviečia Daug Žymių 
Svečių į “John T. 
Zurio Dieną”

r -— ■

Demokratai rengia iškilm'.ngą 
pikniką rugsėjo 28

Jeigu visi pakviestieji garbės 
svečiai galės atsi’ankyti, tai 
John T. Zurio dienoje, rugsėjo 
28, bus senatorius Scott Lucas, 
taipgi majoras Kel y, federalis 
prokuroras Albert Woll, pašto 
viršininkas Ernest Kruetgen ir 
visa eilė Chicagos politikų.

Liberty darže
“Zurio diena”, vieninteliam 

lietuviui teisėjui Chicagoje pa
gerbti, įvyks rugsėjo 28-tą Li
berty Grove darže, prie Wil- 
low Springs Road. Ją rengia 
Lietuvių Demokratų Lyga 
Cook apskrityje, po vadovybe 
pirm. Al G. Kumskio, taipgi 
Vincento Rėkaus, B. Jakaičio, 
adv. R. A. VaSalle, J. Juozai
čio ir J. Kaminsko su J. Sh’m- 
kum.

Tarp pakviestųjų chicagiečių 
yra M. J. Flynn, Al Brodie, 11 
wardo aid. Hugh B. Connel y, 
Frank Zintak, 12-to vvardo aid. 
Bryan Hartnett, M. Hogan, J. 
Rostenkowski, R. Frohlicb, 14 
wardo aid. James McDennott, 
James Whelan, 9-to wardo po
litinis Ivder.s Sheldon Fovier ir 
Wm. Rowan.

Nori parodyti lietuvių 
solidarumą

Piknikas turės stiprų politi
nį pobūdį ir jis, be abejo, ren
giamas svečiams užimponuoti 
lietuvių demokratų politiniu 
stiprumu ir pajėgumu balsų 
gauti.

Rengėjams todėl svarbu su
traukti kuodaugiausiai publi
kos. Jie tikisi apie 10,000. Pro
gramų! apart kalbų, jie turės 
krutamu paveikslų, vodevilio 
aktų, lošimų ir dovanų. Įžan
ga visiems nemokama.

Susirinkimas
Demokratų Lyga ateinantį 

penktadienį, rūgs. 5 d., šaukia 
susirinkimą savo centre, 6825 
S. Western avenue, kur baigs 
“Zurio Dienos” rengimą tvar
kyti.

NE PAULAUSKAS, 
BET POVILAITIS

Trečiad.enio * Nauj enose” 
buvo žinutė apie p. M. Paul, 
2139 S. Halsted street. Jo lietu
viškoji pavardė turėjo būti Po
vilaitis, o ne Paulauskas. Atsi
prašome. Kor.




