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NEPAŽĮSTAMAS narlaivis kelis kar
tus PUOLĖ AMERIKOS LAIVĄ GREER
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Incidentas sukėlė didelio susidomėjimo 
Washingtono sluoksniuose

T' " ---------------------- --------- 1____ _ _______ _______ ____________________________ . . .____________________________________________________________

J. V. NAIKINTUVĄ UŽPUOLĖ POVANDENINIS LAIVAS

WASHINGTON, D. C., rūgs.
5 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas spaudos atstovams šiandien 
pareiškė, kad Jungtinių Valsty
bių destrojeris Greer kelis kar-. 
tus buvo užpultas Atlantike.

Jungtinių Valstybių karo jė
gos ėmėsi visų reikalingų prie
monių, kad užpuolimą padaręs 
narlaivis butų surastas ir su
naikintas, pridėjo prezidentas.

Užpuolimas buvo padarytas 
dienos metu, nebuvo jokios mig
los ir torpedų paleidęs karo lai
vas turėjo progos aiškiausiai 
atskirti Jungtinių Valstybių vė
liavą ir ant destrojerio esan
čius amerikoniškus ženklus.

Narlaivis paleido torpedas j 
destrojerį Greer vakar ryte ir 
karo laivo kapitonas tuojau pa
leido kebas bombas, kurios j 
sprosta didelėje gilumoje.

Destrojeris Greer plaukė per 
Atlantika ir vežė paštą Islandi
joj išlipdintai Amerikos kariuo
menei. Manoma, kad incidentas 
įvyko netoli Islaųdijos salos.

Amerikos valdžia nepripažį
sta Hitlerio paskelbtų karo zo
nų, nes niekad oficialiai jut ne
buvo pranešta apie tokios zonos 
esimą. Be to, valdžios nepripa- 
ž:sta blokados, jeigu ji nepa
jėgiama įvykdyti.

REIKIAVIKAS, Islandija, rūgs. 5 d. — Amerikos karo lai
vas Greer šiandien pasiekė Islandijos uostą. Jurininkai mano, 
kad paleistos bombos palietė torpedas paleidusį laivą, kuris tu
rėjo paskęsti.

Užpuolimo vietoje liko britų ir Amerikos karo laivai, ku
rie seka narlaivj ir dės pastangas jį visai sunaikinti.

SUNKI ARTILERIJA APŠAUDO LENIN
GRADU SAKO VOKIEČIU ŠTABAS

Vokiečiai stengiasi | 
apsupti miestą

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
5 d. — Sunki vokiečių artilerija 
apšaudo Leningradą, paskelbė 
vyriausias vokiečių štabas.

Stengiamasi sugriauti tiltus 
ir išardyti geležinkelio linijas, 
kurios randasi tarp Leningra
do ir šliuselburgo.

Vokiečių artilerija negriauna 
miesto, bet padeda kariuome
nei jį apsupti. Vokiečiai ma
no, kad pats miestas jiems bus 
naudingas, nes galės vartoti ja
me esančius fabrikus.

Suomiai artėja 
iš šiaurės

BERLYNAS, Vokietija, rūgs.
5 d. — Suomių karo jėgos ar
tėja prie Leningrado ir randa 
si tiktai 15 mylių atstūmėję

‘‘Naujienų” Raštine
SEKMADIENIAIS Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:0Q 
vai. ryto iki 1:00 vai. popiet.
ŠEŠTADIENIAIS atdara nuo 
8:00 v. ryto iki 6 v. vakaro.
KITOMIS DIENOMIS atda
ra nuo 8:00 vai. ryto iki 
8:00 vai. vakaro.

Negalima abejoti, jog užpuo
limą ant Greer padarė vokiečių 
arba italu narlaivis, tvirtina ka
pitonas O’Flaherty, kuris veda 
laivyno departamento spaudos 
skyrių.

Valdžios narių tarpe, senate 
ir kongreso šis incidentas su
kėlė nepaprastai didelio susido 
mėjimo ir komentarų. Senato
rius George nemano, kad šis 
incidentas įvels Jungtine# Val
stybes karan. Senatorius Brooks 
sako, kad Amerika negali ap
leisti Islandijon išvežtų savo ka
reivių ir privalo teikti jiems vi
są reikalingą paramą.

LONDONAS, rūgs. 5 d. —• 
Visa Anglijos spauda didžiulė
mis raidėmis rašo apie Greer 
nuotyki. Incidentas, sako, įvy
ko tokioje juroje, kur Amerika 
negali leisti jokiems karo lai
vams, išskyrus angliškiems, do
minuoti vandenų.

BERLYNAS, rūgs. 5 d. — 
Vokiečių valdžios atstovai sa
ko, kad Greer incidentas sten
giamasi išpusti ir priduoti dau
giau reikšmės,, negu-. iš tikrųj ų 
yra.

Amerikos intervencionistai 
panaudos^ incidentą karui pra
plėsti, sako nacių spauda.

nuo rytines miesto dalies.
Vokiečių kariuomenėj sustip 

rino savo pozicijas prie Puš
kino (Carskoje Selo), kuris ran
dasi 15 mylių į pietus nuo Le
ningrado.

Volkovo slėniu nuo Novgoro
do vokiečių karo jėgos veržia
si prie Ladogos ežero rir nori 
atkirsti miestą nuo užfrontės.

Rusai stumia nacius 
nuo miesto

MASKVA, Rusija, rūgs. 5 d. 
— Sovietų karo jėgos šiandien 
atstūmė vokiečius nuo artimiau
sių Leningrado vietų, skelbia 
sovietų pranešimas.

Sovietų jėgos pasistūmė pir
myn ištisą mylią ir atėmė nuo 
vokiečių keturis miestelius.

Leningrado apsauga tapo žy
miai sustiprinta, nes atvyko 
Taliną gynusį įgula. Uostą pa
siekusieji kareiviai tuojau vyko 
fronto linijosna Leningrado 
ginti.

— Bulgarijos karalius Bori
sas ilgai tarėsi su nacių admi
rolu Raeder.

ORAS
Giedras,
Saulė teka — 6:19; leidžias 

— 7:18.
I

Laivyno departamento pranešimu, šiaurės Atlante nepažintas povandeninis laivas užpuolė J. V. naikin
tuvą Greer, kuris yra panašus į matomą šiame paveiksle. Submarino paleistos torpedos Amerikos laivo vie
nok nepalietė. Užpultajam naikintuvui vadovauja Leit. Kom. Laurence Hugh Frost (dešinėj).

Naciai bombardavo 
Kronštatą

MASKVA, Rusija, rūgs. 5 d. 
— Dideli nacių aviacijos kiekiai 
bandė bombarduoti Kronštato 
karo bazę, bet tapo' numušta 
apie 100 nacių lėktuvų, skelbia 
sovietai.

OJesą gįnųntiejį kareiviai ne
sitraukia, l^et ple&ft? sa’vo pozi
cijas: ir daro rumunams didelių 
nuostolių. .

Centro fronte sovietų karino 
menė visiškai išnaikino 263-čią 
vokiečių diviziją ir paėmė 
laisvėn arba išnaikino 7,000 
cių kareivių.

ne-
na-

Rusai bombardavo 
Berlyną

MASKVA, Rusija,rūgs. 5 d. 
— Sovietų bombanęšiai . išmetė 
didoką bombų skaičių ant: ka
riškų centrų Berlyne, skelbia 
sovietų karo pranešimas.

Rusų lakūnai .mate bombų 
sukeltus gaisrus 
sprogimus.

Sovietai nemini 
pasiuntė Berlynui
oet sako, kad vienas nesugrį- 
v zo.

ir pastebėjo

kiek orlaivių 
bombarduoti,

Goebbels turi bėdos 
su radiju

LONDONAS, rūgs. 5 d.—Vo
kiečiai draudžia klausyti užsie
nio radijo stotis, bet dabar 
Goebbels turi didelės bėdos su 
vokiška stotim.

Kai tiktai Goebbels ar kitas 
nacis sako kalbą, tokio ilgio 
banga perkerta nacių kalbėto
jus.

Vakar vokiečių radijas susto
jo dėl bombardavimo, bet vo
kiškai buvo pasakyta kalba ir
nurodyta, kad Hitleris praloš visą Christian Science maldy- 
karą. Iklų nuosavybę.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Iš Suomijos pakraščių matosi dideli gaisrai, kurie sukel

ti Leningrade.
— Irano .valdžia prašo sovietų kariuomenę pusi trakti to

liau nuo sostinės. Dabar sovietų jėgos randasi 90 mylių at
stumo je.

— Argentipos policija padarė kratą nacių laikraštyje EI 
Pampero ir rado daug kompromituojančios medžiagos. * .

— Antras Amerikos laivas, kuris vežė benziną sovietams, 
šiandien pasiekė Vladivostoko Postą.dien pasiekė Vladivostoko Uostą. Rinkikai galės rinkti, bet ga-

— Rusai skelbia, kad Ukrainoj kazokų daliniai kariauja r ?vo v tutiną žodį galės tarti Petaino
kiečių užfrontėje ir daro didelių nuostolių naciams- paskirti aristokratai.

Nesilaikys sutarčių 
su nacių firmoių
WASTHNGTON, D.C., r g- 

įėjo 5 d.—Senato pųtvlrt n ta s 
valstybės gynėjas Francis 
Biddle paskelbė, kad leis A- 
merikos firmoms laužyti su
tartis su nacių cheminėmis 
bendrovėmis.

Sutartys''Waud& amėrikie-; 
čjams pręlįiauū ^Sų. AWVĄ- 
kos vąlstybęsė, bet dabar jos 
galės naudotis minėtomis rin- 
komis.

Karste jau negalės 
apsiversti

BRIUSELIS, Belgija, rūgs. 5 
d.—Adolphe Bioux m rdanias 
paliko didelę sumą savo gimi- 
niečiams su sąlyga, kad jie kas
dien apverstų jį karste.

Jam mirus buvo padarytis 
specialus mechanizmas, kuris 
paprastu pasukimu apversdavo 
karstą. Bioux lavonas šitokiu 
bodu buvo vąrtaliojamas nuo 
1914 metų.

Vokiečiams pradėjus rinkti 
geležį buvo išardytas Bioux 
karsto mechanizmas ir dabar 
jis negalės karste apsiversti.

— Japonų spauda nė vienu 
žodžiu neužsiminė apie Ameri
kos laivų su benzinu atvykimą 
į Vladivostoką.

— Britų narlaiviai Vidurže
mių juroje apšaudė didelį ita
lų kanvojų įr tvirtina, kad pa 
skandino 28,635 tonų įtalpos ke
leivinį italų laivą.

— Japonų valdžia įsakė vi
siems japonams sugrąžinti bla
kines nuo nupirkto konservuo 
to maisto.

— Nacių valdžia konfiskavę

i MIŠKUOSE ŪKUSIOS BOLŠEVIKŲ GAUJOS
PLĖŠĖ LIETUVOS GYVENTOJUS

Suimti komunistai padėti i pačių komunis
tų pastatytus barakus

VALDŽIA ĮSTEIGĖ BIURĄ SMULKIEMS 
PRAMONININKAMS PAGELBĖTI

BERNAS, Šveicarija, rūgs- 5 d. — Vokiečių kariuomene) 
užėmus visas svarbesnes strateginės Lietuvos vietas, ilgą laįką 
miškuose slapstėsi užsilikusios bolševikų gaujos, kurios piešė 
ir kankino Lietuvos gyventojus. .. .„•-

Nuo Lazdijų traukdamiesi raudonarmiečiai pakeliuje nai 
kino turtą ir terorizavo vietos gyventojus. Daug kas nuo bol
ševikų nukentėjo, visur matosi bolševikų sudegintų sodybų.

Lazdijų miesto ir apylinkės gyventojai vokiečių artėjimą, 
pajuto jau birželio 21 dieną, nes raudonarmiečiai išvarė visus 
vyrus apkasų kasti. Žmonės šio darbo visais galimais budais 
'vengė ir pradėjo slapstytis.

Karui prasidėjus iš miesto išvažiavo daugelis gyventojų, 
bet po trijų dienų grįžo atgal. Sugrįžusiųjų tarpe buvo dalis b 
bolševikų šalininkų. Grfzusieji tapo padėti į pačių komunistą 
pastatytus barakus.

Didelius užsakymus 
išskirstys

D
WASHINGTON, D. C., rūgs
d.—Prezidentas Rooseveltas 

Šiandien įsteigė valdžios b?urą. 
kuris dės pastangas galimai 
daug.au padėti smulkiems pra
monininkams.

Biuras rūpinsis išskirstyti di
delius kariuomenei reikalingus 
medžiagos užsakymus ir išda
lyti mažesniems pramoninin
kams.

Biuras prižiūrės, kad užsaky
mai butų tinkamai paskirstyti 
visame krašte ir nebūtų bedar 
bių.

Siūlo aristokratišką 
konstituciją

5VICHY, Prancūzija, rūgs, 
d.—Maršalas Petain šiandi 
gavo pasiūlymą pakeisti dabar
tinę konstituciją nauja demo
kratiškai aristokratiška konsti
tucija.

Spauda sako, kad prancūzai 
turės teisę balsuoti ir išsaugos 
“demokratiją”, tuo tarpu val
džia į visas svarbesnes vietas 
galės paskirti aristokratus.

Siūlo praplėsti so
cialinę apsaugą

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
5 d.—Robėrt J. Watt, AFL at
stovas, deda pastangas praplės
ti socialinės apsaugos garanti
jas didesniems visuomenės 
sluoksniams.

Jis mano, kad visa dirbanč'o- 
ji visuomenė privalėtų būti ap 
saugota nuo nedarbo, senunu 
arba kitų nelaimių.

• K

Watt mano, kad butų geriau 
jeigu bedarbiais rūpintųsi fede
ralinė valdžia, bet ne valstiją 
adm nistracijos.

Nušautas sunacėjęs 
komunistas

VICHY, Prancūzija, rug*. 5 
d.—Paryžiuje šiandien tapo pa
šautas Marcei Gitton, kuris mi
rė ligoninėje.

Gitton buvo metalo darb’nin- 
kų unijos pirmininkas ir labai 
aktyvus komunistas. Jis pri
klausė komunistų laikraščio 
Humanitė štabui ir tapo išrink
tas .komunistų atstovu į para 
mentą.

Paskutiniu metu jis atsisakė 
sekti Staliną ir bendradarbiavo 
su buvusiu komunistu Doriot 
fašistų lyderiu.

Lietuvos Ministras 
Įteikė Notą J. V.

Vyriausybei
Išdėstė Lietuvos Padėtį Ir Nu

sistatymą Nepriklausomybei 
Atgauti

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
5 d. — Lietuvos Ministras 
Jungtinėms Valstijoms, Pulk. 
Povilas žadeikis, rugsėjo 4 d. 
įteikė J. V. Valstybės Depar^ 
tamentui memorandumą, kuria
me plačiai išdėstyta Lietuvos 
tarptautinė padėtis ir lietuvių 
tautos nusistatymas bei pastan
gos atsteigti Nepriklausomą 
Lietuvą.

Prieš keletą dienų, Lietuvos 
Ministras Londone, Bronius Ba
lutis, įteikė Anglijos vyriausy
bei notą, kurioje išreikšta pro
testas prieš nacių okupaciją 
Lietvoje ir prašoma politinės ne
priklausomybės Lietuvai šiam 
karui pasibaigus.

Londono spauda pažymėjo, 
tad notoje Lietuvos Ministras 
jab.ėžė antrąjį Prezidento Roo- 
;e» elto-Premjero Chruchillio 
Jek aracijos punktą, kuriuo pa
sisakyta, jog Europoje nebus 
/ykdomos teritorinės atmainos 
be tose teritorijose gyvenančių 
žmonių sutikimo.

Pergyveno nervin
gas karo dienas

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 5 d. — Kulautuvos gyven
tojai pirmąsias karo dienas per
gyveno labai nervingai. Kulau
tuvos laukuose įvyko didesni 
susirėmimai su vokiečių ir so
vietų šarvuočiais.

Pirmąją karo dieną Kulautu
voje pradėjo veikti partizanų 
būriai, kurie labai krikdė są
myšio apimtus raudonarmie
čius.

žmonių nuotaika labai gera 
ir darbinga, nes visi tikisi ge
riau susitvarkyti.

Bolševikai nužudė 
ūkininką Kapa- 

čiuną
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

rūgs. 5 d. — Patirta, kad bol
ševikai, bėgdami iš Lietuvos, 
žiežmažių valse., nužudė Ker- 
taunininkų kaimo ūkininką Ka- 
pačiuną. Tuo pačiu metu tapo 
nužudytas Žiežmarių dvaro už
vaizdą Ramanauskas. Kartu su 
Kapačiunu tapo nužudytas ir jo 
sūnūs mokytojas, kuris moks
lus baigė Žiežmarių vidurinėje 
mokykloje ir mokytojavo toje 
apylinkėje. Bolševikai juos įta
rė bendradarbiaujant su suki
lėliais.

Danijoj ieško pagel
tas lietuviams

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rūgs. 5 d. — Patirta, kad Pa- 
balčio kraštų konsulai Danijoj 
daro žygių dėl pagelbos sutei
kimo nukentėiusiems Lietuvos 
gyventojams. Tokių pat žygių 
imtasi Stockholme per Švedijos 
Raudonąjį Kryžių, švedai esą 
pažadėję pagelbą, bet pirma no
ri patirti atatinkamų vokiečių 
įstaigų nusistatymą.r. i ;

daug.au
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Wynant Davis Hubbart

DESSYE’S BOMBARDAVIMAS
Pranešimo nebuvo. Nelauk

tai, tuo momentu, kai aš pasi
rengiau priimti apleistąjį į sa
vo baraką, gązdinantis kelių 
orlaivių motorų kriokimas pri
pildė slėnį, kuriame ilsėjosi 
Dessye miestas. Saulė šiuo nky- 
mirksniu pasislėpė už aukščiau
siųjų kalnų adatų. Pašlaitėse 
išmėtytų stovyklų durnai pri
pildė orą melsvu miglynu. Pro 
šį miglyną ir nuo vakarines 
kalnų dalies pasirodė keturi di
džiuliai su plačiais sparnais or
laiviai, Jų motorų užimąs kas 
kart didėjo ir drebino visą apy
linkę. Kalnai veikė vienas nuo 
kito trimotorinių bombanešių 
kriokimo atgarsius. Italai buvo 
viršuj musų.

Misijoj, kurioj buvome apsi
stoję laikraštininkai ir fotogra
fai, sirenos paskleidė savo per
veriantį švilpimą. Su mumis 
buvusieji Raudonojo Kryžiaus 
gydytojai davinėjo nurodymus

savo žmonėms, čiagimiai vyrai 
ir moterys z bėgiojo keliu bai
mingai ir beviltiškai šaukdami. 
Mulai persigandę žviegė pritar
dami žiauriam didžiųjų moto
rų kriokimui, kuris skambėjo 
ir rezonavo ir užpildė erdvę 
mišriu drebinančiu zvimbimu.

Aš bestebėdamas juos, ma
čiau, kai iš pįrmo orlaivio apa
tinės dalies iškrito koks tai 
juodas daiktas. Lėtu pasisuki
mu pakrypo į prieš mus esantį 
nutūpimo lauką. Bum! Didžiu
lis juodų durnų debesis, žemės 
gabalai ir akmenys buvo iš
mesti į orą. Viena bomba. Pir
moji. šimtai asilų, mulų ir 
avių, kurie ganėsi niekada 
naudojamame aerodrome, 
gązdinti bėgiojo iš 
tos į kitą, keldami 
besis.

Keturi orlaiviai
beveik stačiai virš musų galvų. 
Tuo tarpu aš pamačiau dar dvi 
grupes po tris orlaivius kiek
vienoj, atslenkančius iš paskui. 
Paf! Dar viena bomba, — labai 
galėjo mus pasiekti, žmonės 
dejavo ir šaukė pagalbos, šau
tuvai traškėjo, jiems pritarė 
kulkosvaidžių tratėjimas ir visa 
jungėsj su reguliarišku orlaivių 
motorų kriokimu, pripildyda
mi tuo plačiąją erdvę. Mes me
tėmės į sunkvežimį. Norėjome 
pasiekti gyventojus ir nufoto
grafuoti baisiuosius bombarda
vimo vaizdus. Viena padega-

vienos 
dulkių

ne
iš- 

vie- 
de-

jau kabojo

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo ¥ 
vai. vakaro ir pagal sutartį I 
Tel. PROSPECT 67371

VIRGINIA 2421 s

Ofiso
7—9

Ofiso
Namų Tel.

moji bomba nukrito beveik čia 
pat po musų kojų; bomba 
“termite” plyšo ir baltas žiau
rios liepsnos liežuvis išlindo rš 
jos gerklės. Manydami pasiektu 
ligoninę, kad nuo jos stogo ga
lėtume apžiūrėti gyventojus, 
pasistumėmę pirmyn dar šimtą 
jardų. Bombos garsiai švilpda
mos leidosi iš v.ršaus ir krito 
aplink mus. Kaip tik tuo mo
mentu, kai mes jau buvome at
vykę x į musų numatytų vietų, 
viena pramušė ligoninės stogų,

Pasileidau bėgli atviru lau
ku, kuris tęsėsi už ligoninė 
kad geriau galėčiau a t žlmėti 
plaukiojančius virš musų gaivų 
dešimtį didžiulių oro paukščių 
Aš galėjau atskirti keistų jų 
kulkosvaidžių, šaudančių į 
mus, tratėjimų nuo kitų, kuii? 
iš aukštesnių vietų šaudė į 
juos. Aš neapsakomu vikrumu 
parkritau prie žemės. Aplink 
mane į tuščių laukų švelniai 
susiduodamos j žemę, nukrito 
trylika padegančiųjų bombų.

Taip greit, kaip “termitas” 
užsidegė ir ėmė galingai lieps
noti, aš pakilau ir visų smar
kumu leidausi bėgti j ligoninę, 
Orlaiviai slinko į gyventojų pu
sę, kurie buvo už tukstančo 
jardų nuo ligoninės. Viena 
Raudonojo Kryžiaus palapinė 
buvo tiesioginiai paliesta bom
bos ir pradėjo liepsnoti, Del 
baisiųjų chemiškų materijų, 
kurios buvo jos viduje, nieko 
nebuvo galima išgelbėti ir pa
lapinė su visu medicinos turtu 
ir chirurgijos 
kai sudegė.

Ligoninė taipgi buvo pasken
dusi liepsnose: tai trijų pade
gamųjų bombų rezultatai. Jos 
pramušė ant stogo nupieš’ą

įrankiais visiš-

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

LIETUVIAI

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN :

: ; iš rusuos
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Rietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas REPublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite;

BOULEVARŲ 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

iki 
vai. A. Montvid, M. D.

West Town State Bank Bldg.
2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki, 3 popiet. 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick, 0597

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

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

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

ADVOKATAI

Tek YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

8

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central <411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO, ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

vaizdu — jų buvo 60 — buvo 
kraštut n škai apgailėtina. Kar
tu su kitais laikraštininkai > 
puoliau į ligoninės vidų, kad 
pagelbėčiau ligoniams pabėgti 
iš baisiosios liepsnos.

Orlaiviai 
žemesniojo 
Trumpam mor

sklido jo* pietus, į 
aerodromo pusę, 

noifi’lnttti' galėjome 
r apsižvalgyti po 
Suže stuosius kili 

sveiki- šeimos nariai gelbėjo, 
šliauždami, vilkdami, kaip Ic.s 
galėdamas nešė juos į slėptu
ves.

Sudraskyti, liejanti kraują, 
lėk.auti iš sužalotų sąnar ų ne
pakeliamo skausmo, suplėšyta s 
kūnais, su baisiais a į: degimais 
padarytais padegančiųjų bom-

NAUJIENOS, Chicago, III, 
ventojų, kad galėtų padėti su
žeistiesiems. Mes važiavome 
sunkvežimiu, -

1 Dessye’s ėenttttš yra n ekas 
daugiu kaip tik kryžkėkų ir* 
menkai grįstų, apžėlusių žole, 
pabalusių mib ražnaus bom 
bardavimo, gatvepająikių miši
nys. Molio sienomis lūšnos, ku- 
nose gyvent) čiagimiai, žvėriš
kai degė. *' ' ’ ;

Paskui mus seks kitas sunk
vežimis, jame važiūvn daugiau 
laikrąštiniį(kų' ir fotografų, 
Kiekvienas suhkvež'mis turėjo 
iškėlęs Raudonėj o' Kryžiaus, 
Amerikos ir Elio. įjos vėliavas. 
Keliaudafni siaurutes gat
veles galėjome-matyti kulko
svaidžių išdaužytas duobes rr 
šen bei ten gulinčius užmuš.ų 
vyrų ir motetų lavonus.

Prie rūmų esančioj lygumė
lėj buvo išraus’f^š gana dideles 
duobės. Aišku, italai ten mėtė 
gal. ilgiausias savo bombas 
stengdamieji ^ pataikinti į ra
mus, kur jų įšitikinimu, turėjo 
būti pasislėpę^ imperatorius. 
Bet tikrumoj šts’ hto tarpu ma
nevrą vo ^ulkdsVaidj iš namo, 
anksčiau prikhiišusio Italijos 
konsulatui. 1 y

Pro musų auąis nuskambėjo 
šūvis. Vėl lytas./Mes išgirdę 
riksmus ir šukavimus sustojo
me. Keli abismiečiai po stipraus 
nervų sukrėUmoy buvo iššovę į 
musų sunkvežimį ir sužeidė 
vieną laikraštininką francuzD 
George Goyon, Šūvis pataikė į 
koją aukščiau kelio. Sunku bu
tų kaltinti šiuos žmones dėl to
kio elgesio. Mes buvome balti 
žmones, o j^e. matė, kaip jų 
tautiečiai buvo mušami, žudo
mi ir plėšomi gabala.s kitų to
kių pat baltųjųžmonių.

'Greit nūnešeme Goyon’ą į 
Misiją ir tada aš nuėjau dirbti 
į Raudonąjį Kryžįį, į greito
sios pagalbos palapinę. Gydy 
tojai buvo pr'Slėgti sužeistųjų 
kiekybe. Nebuvo nieko, kas 
duotų kloroformo, tat/ aš pra
dėjau dirbti, gėrtii, kad turėjau 
patyrimą, nes jau buvau anks
čiau dirbęs ligdhinčse šiauriniu- 
niė‘ LaliKdbro pakrašty.L..:1 v- 

šią naktį,'? :kai jaū buvome 
apž.urėję ’ir a'pra’išioję 111 stn 
žeistųjų, į palapinę, kūroje aš 
dirbau, įėjo Lorenzo Taezas, 
imperatoriaus 1 patarėjas ir 
mums parodė deklaraciją, ku-

vaikai rinkosi į Misijos vietą. 
Įnirtusiai keikdami bombar- 
duotojus, kurie tokiu budu ga
lėjo kankinti ei vidūs gyven lo
jus, mes korespondentai ir fo
tografai nešėme sužeistuosius 
į pagalbos palapines; užgesino
me , ugnis tuo aptemdydami 
dangų, nes vėl pradėjome gir
dėti motorų kriokimą. x

Aeroplanai sugrįžo. Pam! 
Didžiulė bomba nukr.to šalę 
pakilume stovinčių rūmų, be

Šeštadienis, 1-Ugsejo 6, 1941

Namo Savininko 
Draugas

HARVEY, INC.
Harvey Kompanija įžengė į 

15 melus, tarnaudama mažiems 
namų savininkams. Kompanija 
prezentuoja labai nepaprastą 
biznio opęrądjų junginį. Pra
dėjusi 1926 metais kaipo kom
panija namams griauti, ši įstai
ga tarpo daugelį metų, griauda
ma namus Ir industrijos įmones. 
Žinoma vardu Harvey Wrecking 
Gompany, įstaiga traukė pas sa
ve daug žmonių net iš tolimų 
vietų pažiūrėti keistenybių ir 
retai pasitaikančių statybos me
džiagos gabalų, kurių daugiau 
nebegaminama.

Kompanija betgi greitai pa
matė reikalą parūpinti naujo 
lumberio ir naujų statybos me
džiagų, Reikėjo parūpinti nau
jų medžiagų tiems kostume- 
riams, kurie nestengė gauti už
tektinai senų medžiagų. Ir šian
dien ji turi čarterį Harvey, Ine. 
vardu; turi taipgi didžiausią sta 
ką Chicagoj taip naujo, kaip ij 
vartoto lumberio, durų, pluin- 
bingo, apšildymui įrengimų e te. 
Jos verslo įvairumo pavyzdžiu 
galima pažymėti faktą, kad 
Harvey Wrecking Company da
bartiniu laiku pašalina du stam 
bius Chicagos praeities ženklus,

būtent Princess teatrų, adresu 
319 South Clark St., ir visų 
Franklin ir Madison gatvių šiau
rės rytų kampą. Tuo pačiu lai
ku Harvey Ine. skelbia didelius 
bargenus šilimos įrengimui ii‘ 
kitokioms reikmenoms, kurio
mis yra užinteresuotas kiekvie
nas namo savininkas mieste. 
Lankytojai atvyksta kasdien 
net iš tolimų vietų, norėdami 
pamatyti nuostabius pavyzdžius 
namams ir statybai medžiagos, 
patraukiančiai sudėtos dviejuo
se milžiniškuose pastatuose ir 
Harvey 
kitę ir 
Tamstų 
yra šiai

H E A TINS & PLUMBIHfi
18” FURNASAS
Karstu Oru Apšildymui 

VISAI NAUJAS

Ine. kieme. Atsilanky- 
tamstos, nedelsdami, 

atsilankymas visuomet 
įstaigai malonus.

— Sk.

Padarytai 
Caat Irm 
balstM ir otaTM 
įrengimui.

riBMAB ptoiuimug grAMO 1S-T4

Apšildymo Sistemos 
Pashiaudokit mu- 

KREDITO 
PLANU, kon pw- 
d«s Jam AP6H> 
DYMO Įrengimui 
įsitaisyt DABAR 
o laukti ligi ie* 
taftičlo spalio 
pirmą Imokijllną 

inečtL____________

Automatinis Stokeris
$9995

Taupo kurą. Tvir
tai aubudavota*. 1 
iki 50 svarq per 
vai andą. Prltalko- 
komaM nuo 1 Iki 
3 Mmą naknut.

PIRMAS ]MOK£iIMAS SPALIO 1S-TĄ

3-ŠMOTŲ VONINftS SETAS

$3295
Vonia, Lavatory 
ir klozeto Kom
binacija. Viskas 
1 raj&lei balto 
enamelio, neskai
tant fitingu.

4

World Playhouse
410 So. Michigan.

Tęsias 11:15 A. M. iki vidurnak. 
39c iki 6:30 P. M.

Dabar rodo '
Naują Sovietų Musical Comedy!
“VOLGA—VOLGA”

GausyĮbė-stiprios komedijos, kan 
danČios satyros ir žavios muzi
kos. Išgirskite vėliausias melodi

jas nuo senos Volgos.
EKSTRA—išimtinai Chicagai ro
domos vėliausios žinių filmos iš 

Nacių-Sovietų karo fronto.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
’cad pačios Naujienos y

ŠILDOMU IR KITOKIU

DIDŽIAUSIA PARODA IR

Išpardavimas
PROGRESS KRAUTUVĖJE

Visų Geriausių Išdirbysčių
«• * *

Goles, Moore, Monogram, Frogil, Quaker, Athcns, 
Autocrat, Florence, Siegler ir kitų.

ATDARA ANTRAD., KRTVIBTAD.
IKI 11 VAK. SEKMAI). IKI 3 P. P.

INC. /I

^^1701-31 W. CERMAK

I
Al L PHONF.S SEELEY 3277 i

LUMBER
eid BiHdlag Męftrleh

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

h

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 egaaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

FLORENCE DRIVEN-AIRE 
OIL HEATER

iš vieno bombardavtisių orlai
vių. Pranešimas sakė: “Lai gy- 
\httja Italija”.-' “Lai gyvūbja 
Diice”. “Lai gyvuoja karaliai”; 
Mes nešame trispa’vį Faš’zmo 
Liktorių ženklą, Romos ei i i- 
zacijos Ženklą”. “Mes sveikin - 
me Hade Selassie”. “Patiko tau 
musų skanėsiai?”

Lozenzui beskaitant mums 
raštą, jojo tamsus veidas ėmė 
degti stovyklos liepsnų šviesa, 
ir aš galvojau 1 apie visus tuos 
sužeistuosius, kuriuos buvau 
padėjęs slaugyti. Įsmeigiau akis 
į jodo dažais suteptas rankas ir 
galvojau apie mirusia motiną, 
apie vaikus, kuriuos 
gulinčius be galvų, 
vdizacijos ženklaš”, 
Liktoriai”.

Nukreipiau gaivą 
sę, kad Lorenzas 
tos didžiulės gėdos 
se.
pliauškalą. Raitieji 
žiaunai viską išgriovė 
mus. Aš buvau baltas.

Verte S-s.

Atidarymui sezono Peoples 
žemas kainas, lengviausiais išmokėjimais, 
skirkite sau pečių dabar; įmokėkite tik mažą dalelę—ir 
pečius bus rezervuotas pristatymui kada pareikalausite.

Krautuve nustatė specialiai 
Pasi-

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.mačiau
Romos Gi-

“Fašiznio ŠIMTAI PASIRINKIMUI ATSILANKYKIT Ikilo į padanges. Kita ir dar ki
ta. Liepsnos vėl pradėjo plaz
denti. Kulkos vėl užtraukė sa
vo liūdną spiegiančią giesnąg, 
švilpė virš musų galvų ir kul
kosvaidžiai atnaujino savo 
smarkųjį reit-ta-ta-ta-ta. Antro
ji ataka buvo daug labiau ne
pakenčiama negu p.rmoji. Stai
giai pirmosios atakos^užklupti 
po stipraus nervų sukrėtimo 
mums neliko laiko galvoti apie 
baimę. Bet antroji atėjo tada, 
kai jau buvome sunešioję su
žeistuosius ir užmuštu, si.is. 
Baisu jaustis po miites :r de
strukcijos lietum:, žinoti, kad 
nėra jok os saugios vietos, jo
kios slėptuvės, kad negali pa
justi nei matyti iš kurias pū- 
<c> ateina mirtis, nei aps g'nli 
nuo jos.

Bet šį kartą kaip gre t atlik.t, 
prasidėjo taip greit ir pasibai
gė. Orlaiviai šmetę teroro krū
vas nulėkė savais keliais. Vie
nas žmogus .iš Raudonojo Kry
žiaus HIckey, priėjo prie ma
nęs ir paprašė nuvežti prie gy-

neįskailyty 
mano aky- 

Baltięji žmonės parašė, ta 
žmonės 

apie

Aliejum kūrenami šildytuvai, 
nuo ................................

Anglim ir malkom kūrenami, 
nuo .............. .*.................

Kombinuoti gesui-anglim pečiai
nuo ............................................

$29'50

’IŽ50
$59.50

iki 
$ 95.00

iki
150.00

iki
75.00

ŽEMA 
KAINA 
KLINIKĄ

TEGUL MUSŲ 
DAKTARAS 
APŽIŪRI JŪSŲ 
RŪPESČIO stovi

iki
130.00

Gesiniai Pečiai
nuo ............ ’2950Atidarė Parkus 

Žvejotojams
KRAU-

DR. C, Z. VEZEL’IS 
DĘNTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nūo 9 iki 8 vakaro 

Sėredoj pagali sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBKICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
[VALANDOS: 1-4 popiet U 7—9 

s Ir sekmadie
niais pagal W8titarlmą.

Didelė Nuolaida už Seną Pečių Mainant 
ant Naujo.

■ ’< >’j .

žuvų mėgėjai šiandien 
pradėti drąsiai žvejoti Chica 
gos parkų tvenkiniuose. Parku 
valdyba leidžią įžvejotojams nau
dotis parkų vandenimis per trii 
savaites laiko.. 'Už didžiausiai 
Suvis yra skiriamos premijos.

' ■ '' i » ' 1^'4 < n 1 -r ■; *■
■Į * / ’ ■ i '' ■ i

Nulipęs! hūo į gatyėkarių sto 
xiūkės, prie Ž3«įho0vir Stato, pc 
automobiliu pakliuvo ir žuvo AL 
metų Harry Goldman, 5608 Sq» 
Racįrie avenue. Vairūptojas bu^j.

gal
i

Tel. STAte 7572 vakaro, trečiadieniais

ITURECt

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

■> ' ■ . . ' * 

vo suimtas tardymui. t

_______

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALnmet 6877.

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

Room 2014
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
Tel. VTCtory 2679

3222-24 SO. HALSTED ST
. prie 32-ros gatvės.

Tegul patyręs diagnosti
kas išehjzaminuoja jūsų 
vargo stovį. Tegul jis 
prirašo gyduoles pataria 
ir rodo jums kelią į svei
katą ir stiprumą. 
PILVO PILĖS JAKNOS
JAS REUMATIZMAS ASTMA 
TONSILAI INKSTAI NUGAROS 
SKAUSMAS GOITER GYVENIMO 

PERMAINOS PROSTRATE.
X.SPINDULIAI

. PATRŪKIMAS PARAISTES. 
Atšilankykit ir susipažinkit su vie
nu 'iš musų draugiškų daktarų, kurs 
supranta jūsų reikalus . ir noriai 
patarnauja, nebrangiai imdamas už 
gydymą ir gyduoles. Atsilankykite 
—jums nebus jokio? prievolės, * o 
jausitės geriau po viaitp pas mus.
NATURO HEALTH INSTITUTE 

Laisniuotų daktarų priežiūroje.
1869 N. DAMEN AVENUE 

Tel. ARMiUfe 8200 
VALANDOS: Kasdien U'iki-8.
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NAUJIENOS, Chicago, III. 3
Jaroslav Hašek

CAHAN KURENIO
PASAKOJIMAS

Chalchasų giminės mongolas 
Sakadžas čahan Kurenyje tu
rėjo penkis kupranugarius, 
dvyliką arklių, aštuoniolika 
jaučių ir penkioliką avinų. Be 
to, jis turėjo savą dievą — Ui
son-Tambu, kuris stovėjo ant 
medinio stovo priešais jo pala
pines. Dievo veidas atrodė at
kakliausio alkoholiko. Abyša- 
liai Uison-Tambu stovėjo dvi 
akmeninės figūrėlės ir, gerbda 
mos tą dievą, laikė iškištus lie
žuvius.

Vieną kartą užėjo potvyn’s, 
ir užpludęs iš šiaurės vanduo 
nuneša du kupranugarius, 
jaučius, penkis arklius ir 
dievą Uison-Tambu.

Tokiu budu Sakadžas 
riam laikui liko be dievo, 
įvykis nė 
nuotaikai,
kurį jis kasdien aukodavo Ui- 
son-Tambui, dabar suvalgyda
vo pats. Pirmiau tą košę suval
gydavo senas lama, kuris vaik
ščiodavo po klajoklių stovyklas 
ir vogdavo d evų košę.

Tuo met.i per Čahan Kurinį 
pasitaikė keliauti misijomeriui 
Pike. Jis vilkėjo mongolų dva
siškių drabužius su geltonu ka- 
muolel u ant skrybėles, ske be

tris 
patį

kli
šis 
jo 

ir dubenėlį košės,

Paga-Tolu slėnyje katalikų t:- lenkti. Prieš keletą metų jį už 
kėjimą. Jis daug kentėjo nuo 
tulakci vabalų, t. y. raudonųjų 
utėlių, kurios dažnai atitrauk
davo jį nuo misijonieriškų pa
reigų.

Be pagalvinio mokesčio, prąr 
dedant smulkiais variniais pi
nigėliais su kvadratine skyle 
viduryje ir baigiant sidabrinė
mis uncijomis, kuriuos imdavo 
iš atvestųjų į naują tikėjimą, 
jis dar praktikavo sabalų mai
nymą į visokius , barškaliukus, 
o kartais darydavo ir tokius 
stambius biznius, jog Pekine 
jam pasisekė atpirkti Biao- 
čangti, t. y. skolų išreikalauto
jo vietą.

Gautais už maldas pinigais 
jis atpirkdavo gyvulių auginto
jų skolas ir pagal imperatoriš
kuosius įstatymus ėmė procen
tus už procentus, parodydamas 
nepaprastų gabumų visokioms 
suktybėms, kurias paskui atsi- 
pirkdavo karštomis maldomis.

Tokiu budu jo šventenybei 
misijonieriui pasisekdavo iš
gauti iš savo aukų po penkis 
šimtus su viršum procentų, tuo 
tarpu, kai patys godžiausi plė
šikai mongolai išvarydavo ne 
daugiau, kaip tris šimtus pro
centų. Šituos jo pasisekimus 
galima išaiškinti tuo, kad jis 
buvo nusijonierius ir visur 
skelbė naują dievą.

Jo apsukrumo ir sugebėjimo 
įtikinti niekas negalėjo pra-

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tek Lafavette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakvn>« 
FIRANKOM LAZDAS. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VRNETTAN RLINDS 

1803 WEST 47tb < *FTI WOOD ST.)
CASII AND CARRY.

jo suprasti: . kodėl taip greitai 
paspruko į pietus tas mis’jo- 
nierius, kuris metams praslin-

| Turtas Virš$6,000,000.00 2

3

/Apart Apsaugos, Turime O Enfl nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ Virš vJUUjuUUiUU
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L* , Nėra Šauge^n^ yiątos Dę) Taupymo Piųigų.
Ž Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. & A. M. iki 12 | 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

_ _ MNGS_ ________ ~ ana -
LOAN ASSOClATlONofChic»go 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.

4192 Archer Avenue j 
VlRgmia 7/4/

'NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COaMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

išplaukė. Bet aš parsi- 
arklių ir Mėlynajame 
nusipirksiu sau nauja

—Suvaldyk, sunau piano, sa
vo nereikalingą smalsumą, nes' 
tuo gali užrųstinti amžinąjį 
dievą, žinok, brangus sunauę^jus po Pike mirties, buvo pas ĮVAIRENYBES N epriklausomy be 

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, 8e>.

3236 S. Halsted St CAL. 4118

kąd dar neatėjo laikas jam ap
sireikšti. Kai mės buvome Tri
jų tobulybių traktėriuje, 
kąlbėjąi apie ąavo trylika 
čių, Ak, kokia neamžina 
be net tų, kurie gali turėti 
lika net pačių gražiausių pa
saulyje jaučių. Tu ganai jups 
stepėse, tau nuolatos neduodą 
ramumo troškimas, kad jie 
taisytųsi ir tuktų. Tavo sieloje 
dar gludi tiek daug žemų aist
rų, jog tau burnai reikia at
gailauti. Tas atgailavimas tave 
sutaikins su dievų. Niekuomet 
nesiek savo vilčių su neamži
nais dalykais. Parduųk, bran
gusis sunau, tuos jaiičius, nes 
t.k tas tikrai niyįį,. dievą, kuris 
nieko daugiau nemyli, kaip tik 
jį-

Pardavė ir jaučius. Sakadžui 
beliko tik vienuolika avinų.

—Aš tave pakrikštysiu, 
tarė dievobaimjngąsis Pike, 
o paskui suvalgysime tavo avL 
nūs ir aš iškeliausiu skelbti tik* 
tosios religijos į kitus kraštus.

P»ke pakrikštyjo Sakadžą, ir 
abudu pradėjo' valgyti avinus, 
vis kalbėdami apie* naują re i 
gthi. : ‘ ....

—Šventasis žmogaus, — tarę 
vieną kartą Sakadžas, rodyda
mas į pastatytą po krikšto ant 
tuščio stulpo kryžių, —tu sa 
kai, kad čia tik tavo, kaip d’e- 
vo pasiuntinio, pastatytas die
vo ženklas. Bet aš esu didis 
nusidėjėlis ir man neužtenka 
tik dviejų sukryžiuotų pagalių. 
Aš noriu, kad tu pats visam 
laikui pasiliktum pas mane 
kaip naujo dieyo pasiuntinys, 
kad savo namuose aš visuomet 
turėčiau naujo djevo gaba’ą.
. —Šito padaryti, sūnau mano, 
aš negaliu, nes ^pietuose esan
čios Giją-po-po. , ir U-fu-tjen 
žemės dar neturėjo galimumo 
išgirsti žodžio ąpįe tikrąjį die
vą. .. . ' . • ■ -

—Šventasis , tęyę, — liūdnai 
tarė Sakadžas, ’ —t aš negaliu* bę 
tavęs gyventi, -Man neužtenka 
turėti dievą tik. ant stovo, aš 
dar visuomet tūrių turęti dievų 
pasiuntinį su savįm, kad jis be
tarpiai vadovautų mano sielos 
išganymui. ‘ ... .,. ;: i .
• Kai šventasis Pike, nąkčią už
migo, dievobaimingasis Saka
džas jį pasmaugė,, o jo lavoną 
užkasė po naujos religijos, 
ženklu. Pike juostoje jis rado 
penkis kartus daugiau sidabro, 
'negu jis buvo gavęs už jo kup
ranugarius, arklius ir jaučius. 
Kiekviena moneta, kiekvienas 
sidabro gabalas Sakadžiui buvo 
šventas.

Dievobaimingasis Sakadžas 
nusipirko penkis kartus dau
giau kupranugarių, arklių ir 
jaučių, negu jis turėjo prieš 
Pike atkeliavimą. Nuo to laiko 
jis ramiai sėdėdavo po kry
žium, po kuriuo užkasė dievo 
pasiuntinį ir, naujo dievo glo
bojamas, diena iš dienos vis 
storėjo, naikino utėles, kurių 
pirmiau niekuomet nemušdavo, 
nes tikėjo sielų , perįsikuniji- 
mu. . . .. j ,.

Tik vieno dalyko jis negalė-

tu 
jau- 
gąrr

jį užsukęs. Pike džiaugsmingai 
jį pasitko ir pasakė:

,—Šventasis žmogaus, pa
klausyk mano prašymo ir už
eik į mano palapinę. Matai, po 
šituo kryžium vienas šventasis 
jau ilsisi.

Tačiau šventasis žmogus ne
suprato tikinčiojo Sakadžo aist
ros daryti šventuolių kolekci
jas, nors tos aistros šaltinis 
buvo nauji Sakadžo religiniai 
įsitikinimai. Sakadžui nepasi
sekė jo sulaikyti net paleista 
kulka.

Taip jis ir liko iš viso tik su 
vienu dievo pasiuntiniu.

TIK ŽUVIS

netoli 
krantų,

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE^

Goram sala randasi 
Naujosios Gvinėjos 
kurią skiria tik von derBosch 
kanalas. Pati sala turi 121 
kvadratinį kilometrą ir 3.200 
gyventojų. Jos gyventojai yra 
malajų kilmės indėnai, kurie 
išimtinai tik žuvimis ir vėž
liais maitinasi. Tarp baltųjų 
žmonių, kurie protarpiais ap
lanko salą, jos gyventojai pa
garsėjo nepaprastai įvairiu ir 
skaniu maisto sudariu ėjimu iš 
žuvies ir vėžlių. Šitąjį maistą 
jie gausiai parduoda baltie
siems ir taip verčiasi.

1942 PLYMOUTHS
JAU ČIA

MES TURIME PRATUŠTINTI 
Musų Vartotų Karų Kainos 

Nukirstos Per Pusę.
VIRŠ 100 PASIRINKIMUI 

1939 
1937 
1938 
1937 
1936 
1937 
1935 
1936 
1936 
1941

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH 

1143 Diversey 
Atdara vakarais ir sekmadieniais 

i

Plymouth Sedan .... $395
Studebaker Spe............ 135
Chevrolet Sedan ...... 365
De Soto Sedan . ......... 235
Chevrolet Sedan ....... 185
Ford Sedan .................. 195
Plymouth Sedan ........... 95
Buick Sedan .............. 195
De Soto Sedan ........... 185
De Soto Coupe ........... 895

BEAM
’-x-:*K*:*

100 PROOF U. S. BOTTLED IN BOND 

Extra Turtinga

BONDEDBEAM

Kaj “BKAM” paženklina degtine, jų« Žinot, 
kad tai yra “pirkinys’', nes tas vardas— 
nuo prleA 170rt—reiškia rySklnunia Bonrbon 
savybę, kokią pasaulis kada žinojo. Nežiū
rint k.i>k| skonj turit stiprumo ir senumo 

Iatžvilgiu, BEAM leibely ženklina, kad deg
tinė padaryta pagal vieną seniausių, aukfi- 
Muusin vertinamų degtinės formulių istorijo|. 
BEAM t/ra jūsų vadas į geresnį bourbon.

.. •

..- ■ <

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
nyje ir suteikia pilną užganėdi- 
nimą.

puolė Ortušo krašto plėšikai. 
Jo šventenybė Pike atvertę 
juos į krikščionybę, iškaulijo iš 
jų paskutines monetas ir savo 
rankomis visiems ant kaklo pa
kabino po skardinį kryžių. Nuo 
to laiko Ortušo plėšikai p ėši- 
kauja naujo dievo vardu. Kai 
paskutmį kartą, palikęs Paga- 
tolu paupius, jis atvyko į Chal
chasų žemę, jo prekyb niai rei
kalai jau ne taip gerai sekėsi. 
Jis jau norėjo grįžti į pietūs, 
bet ištvinusi upė atkirto jį nuo 
palaimintos žemės ir privertė 
verstis tokioje žemėje, kurioje 
jau prieš jį pašeimininkavo po
pai. Kinų kunigai ir Sok-po-mi 
lamos tais metais išniokojo vi
są apygardą ir jau, rodos, ne
buvo tokios stovyklos, kuri ne
būtų nukentėjusi nuo jų ant
plūdžio. Fo ir Samčimičebal 
dievų pasiuntiniai aplenkė tik 
iš visų pusių kalnų apsuptus 
Gomilchano slėnius. O ten kaip 
tik ir gyveno musų pažįstama
sis mongolas Sakadžas.

Kai Pike atvyko į šį slėnį, 
vaišingasis Sakadžas pasikvietė 
jį į savo stovyklą išgerti arba
tos su keptais pelenuose aviži
nių miltų paplotėliais.

—Tebūnie dievas su tavim,
— tarė mis'jonieiius, pabaigęs 
valgyti, — tegul pasiunčia jis 
tau laimę ir ramybę.

—Aš neturiu dievo, — atsi
dusęs pasakė Sakadžas, — ma
no dievas potvynio metu iš 
manęs 
duosiu 
mieste 
dievą.

—Sunau mano, — tarė Pike,
— tavo dievas Uison-Tambu 
nebuvo tikras dievas, todėl jį 
ir nunešė vanduo. Taip liepė 
aukščiausiasis, tikrasis ir visa
galis dievas. Bet be dievo tu 
negali būti: Todėl tu geriau pa
darysi, jei vietoj vieno arklio 
parduosi tris arklius ir nusi
pirksi tris kartus kilnesnį dievą 
už Uison-Tambu, nes amžina
sis nori šitos* aukos. 1

Ir ilgai, ikį^vjdurnąkčio^ kol 
ties ežeru nepragydo ' paukštis 
Juenas, maldingasis Pike kalbė
jo su Sakadžu apie šio pasau
lio menkystes.

Rytą, kai juodu pakilo iš 
kupranugarių antklodžių patav 
lo ir kai Sakadžas nusilenkė 
Saulei, Pike vėl pradėjo kalbė
ti:

—Sunau mano, nakčia 4ų sa
kei, kad po potvynio tau l’ko 
dešimt arklių. Ką tau duos tįe 
arkliai, jeigu tu nepažįsti nusi
žeminimo, jeigu nėra kas tave 
globoja, t. y. jeigu tu neturi 
dievp, kuris parodė tau ženklą 
ir vandeniu nunešė netikrąjį 
tavo dievą. Kokia tau butų 
nauda iš to, jei tu turėtum ir 
tūkstantį arklių, jei tavęs išsi
žadėtų dievas. Bet tu turi de
šimt arklių, parduok juos, su
nau mano, atiduok man sidab
rą, nes tuščia yra ieškoti susi
raminimo turtuose. Nukreipk 
savo širdį nuo matomų daiktų, 
paliauk buvęs jų vergas, pakilk 
aukščiau į nematomus daiktus 
ir pasiruošk su arkliais į kelio' 
nę. Kartu su tavim ir aš nuke
liausiu į Mėlynąjį miestą, pats 
parduosiu arklius ir išvaduosiu 
tave iš pagundos ir nuodėmės.

Kai arklius mieste pardavė 
ir Pike pinigus įsidėjo į kiše
nę, vėl abudu kartu grįžo na
mo. Sakandžas pradėjo prašyti, 
kad Pike ant tuščio stulpo pa
statytų naują dievą.

—Dar neatėjo laikas, bran* 
gusai sunau, — tarė mis.jonie- 
rius, — dėl to, kad tave dar te- 
bevaldo tavo žemiškieji geidu
liai. Tu dar turi tris kupranu
garius. Pasiruošk kelionei, ma
no sunau, vesime į miestą kup
ranugarius. Akys vis tiek nepa
sisotins, juos matydamos, ne
pasisotins ir ausys, girdėdamos 
jų žingsnių garsus.

Taip jie ir pardavė Mėlyna
jame mieste kupranugarius. 
Pike, dėdamasis už juostos ga
balus sidabro, Sakadžo paklau
stas apie naujo dievo pirkimą, 
taip atsakė:

KENTUCKY STRAĮGHT BOURBON DEGTINĖ 
JŪSŲ MĖGIAMAM BARE AR PAKELIŲ KRAUTUVĖJ 
, > (* . 1 I DistilJed & Bottled by

, . JAMES B. BEAM DISTILLING 00.,'lrtc.I. *<^ v, , £ , .

■ - . , Clermont. Ky.
• DISTILIUOTO J AI NUO , 1795

SS&SSiS'MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

&

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITVVINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

Modern Roofing €o. t
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu- 
rime visokių rūšių stogų. Pa- 
Šaukit mus šiandien dėl ne- g* 
mokarriO| apdainavimo. O
Tel. CRAwford 0619 g
i —Pilnai Apdrausti—

BJJ^j^AND 5AVĖ
Pažiūrėkit 
i Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

PADIRBTOS PLO- 
GERINA JŪSŲ

TINKAMAI 
KŠTELES 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo
$A.5O iki kiek-

viena
LIETUVIŠKAI 
į 3 valandas 
aukščiau, 
pamatykit musų

KALBAME
Pataisymai 

$1 ir
Atsilankykit ir 
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.

(TARPE TROY IR ALBANY)

□ Stokeriu
□ Sienų Taliu

KarSto Vandens Įrengimai:
• STYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

Vardas

Adresas

Telefonas

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

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

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.,Inc.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. s(f:• oidiv ir oi*/
Telefonas ATLANTIC 4$90.

PETER BARSKIS, JR
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis
“CUSTOM” PADARYTI, MODER
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VĖ
LIAUSIŲ STILIŲ MIEGRUIMIŲ IR

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

MANOR FURNiTURE MART, Ine
3108 WEST 63rd STREET Phone PROSPECT 5757-5758
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NAUJIENOS
Tm« A.ITMVHMIAN Daily* Ntw»

Publįshed Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co« Ine.

1739 South Halsted Street
telephehe CANal 8500.

—  —i - r 1 "i. irr - - ' -1 r-r -j ~~ 1 ,cff

Subscription Ra tęs:
$6.00 per year in Canada
16.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy. i

Užsakymo kaina}
Chicagoje—paštu:
Metams$8.00

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, I1L, under the aet of 
March 3rd 1879.

Trims mėnesiams ..»■■*«■■#■■■ £.00
Dviem mėneteiamš 1.50
Vienam mėnesiui  .75

'ChTcšgčj per iššitthtttiėtojtcK i
Viena kopija  3c
Savaitei -------- 18c
Mėnesini ™,—---------- 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams ,................ — $6.00
Pusėi tneių ...4> *<?<»■■■ 3<į25i
Trims mėnesiams   — 1.75

Iš SKAURADOS J UGNĮ

Dviem mėnesiams 4į25
Vienam mėnesiui t.., .75

- Užsieniuose: i
Metams ,................... .......... .  $8.00

____  f ____ Pusei metų w.^*. .4 .—4.00 
riant ^šėkmadiehhis. Leidžia Nau* Trims mėnesiams .,»>»♦ a* ^j50
jienų Bendrovė, 173fo S. Halsted Pinigus reikia siųsti pašto Moaey 
Chicago, IU Telefonas Canal 8500, Orderiu kartu SU užsakymo.

Pradedant trecius karo metus
Il|.į 4. -* Į ■

Vokietijos spauda* sukakus antriems karo metams, 
Savo apžvalgose stengusi apkaltinti anglus* kaipo vyriau
sius karo kaltininkus. Karo pradžią ji skaito nuo rugsė
jo 3 dienos, kuomet Anglija ir Franoužija paskelbė karą 
Trečiajam Reichui, o ne nuo rugsėjo 1 dienos, kai Hit
leris užpuolė Lenkiją. į

Nacių propagandos linija yra tokia, kad prieš dve*i 
jus metus britai pradėjo agresijos žygį prieš Europą* no- 
rėdami jai primesti “antrą Versalio diktatą”. Nelaimin
ga Vokietija buvo priversta gintis. Ir dabar, girdi, Vo
kietijai nerupi niekas kita, kaip tiktai pertvarkyti nau-; 
jaią pagrindais Europą, kad ji galėtų sau ramiai gyven*: 
ti ir siekti gerovės, nesikišdama į kitų kontinentų rei
kalus. Ji reikalauja, kad ir kiti kontinentai paliktų Eu
ropą ramybėje. Tai, žinoma, taikoma pirmiausiai Ame
rikai.

Iš šitų išvadžiojimų yra aišku, ko Hitleris šioje va- 
landoje siekia. Jisai nori užkariauti Sovietų Sąjungą ligi 
Uralo kalnų, kad visas Europos žemynas butų jo ranko
se, ir šitame kontinente jisai nori įsitvirtinti ne tiktai 
politiškai, bet ir ekonomiškai. Jisai tikisi, kad jo “nau
joji tvarka” Europoje padarys jį nepriklausomu nuo ki*! 
tų kontinentų, ir jisai galės sėdėti, kaip kokioje milži
niškoje tvirtovėje, nepaisydamas Anglijos ir Amerikos,

Tokį vaizdą nacių propaganda piešia Vokietijos žmo
nėms, stengdamasi juos įtikinti, kad pertvarkytoje pagal 
Hitlerio kurpalį Europoje vokiečių tauta bus laiminga 
ir galinga.

Iš antros pusės, nacių laikraščiai ir radio stato vo
kiečiams prieš akis “antro Versalio diktato” baubą, 
jeigu Vokietija šį karą pralaimės. Jeigu anglai — tie- 
didžiausi niekšai, kurie nepabūgo sulaužyti pasaulio tai* 
ką, užpuldami niekuo nenusidėjusią vokiečių tautą, ***-; 
paimtų viršų šiame kare, tai pasibaisėtina ateitis laukia 
Vokietiją. Didesnis vargas ir pažeminimas, negu po per
eitojo Pasaulio Karo!

Lietuvos žmonas pateko iš 
bolševikiškos okupacijos į na
cišką okupaciją, šitą atmainą 
“Releivis” lygina su žuvies šo-*- 
kimu iš skaurados į ugnį. Jisai 
rašo: 1

°... kokia huną nauda žu
viai, kuri iššoka iš čirškian
čios skaurados tiesiai į ugnį?1 
Bet ji šoka, nes negali keptu
vėj iškentėti. Ir. kiekvienas 
tatai supranta.

“Mums rodos, kad Lietu
vos žmonių elgesį pasaulis 
taigi gerai supranta ir nekal
tins jų dėl to, kąd jie šoko 
iš Stalino skaurados į Hitle
rio žarijas.”
Mas irgi manome, kad pasau

lis tai supranta, Klausimas ta
kiau eina ne apie šokimą iš 
skaurados, o apie žuvies elgi- 
mąsi, patekus jai į žarijas-

Jeigu Lietuva, atsidūrusi 
“Hitlerm žarijose”* elgtųsi taip, 
lyg kad ji yra patenkinta savo 
padėtim, tai pasaulis padarytų 
išvadą, kad lietuvių tauta ne
brangina laisvės.

~NORI AMNESTIJOS
BROWDERTUI

Galima neabejoti, kad šita propaganda stipriai vei
kia Vokietijos žmonių protą ir jausmus. Jie atsimena, 
kaip Versalio konferencijoje Vokietijos delegacijai buvot 
pakištas taikoj sutarties projektas* kurį ji buvo privers-: 
ta be jokių pakeitimų pasirašyti. Jie atsimena, kaip* ka-: 
Fui jau sustojus, Vokietija dar vfe buW blokuojama* taip! 
kad ji turėjo kęsti badą, negaudama iš kitų šalių mafe-! 
to. Jie atsimena, kaip Santarvės armijos okupavo Ruhr. 
distriktą ir tuo būdu suparalyžiavo visą Vokietijos pra*! 
monę; kaip Vokietijos respublika per kelte metua nebuvo: 
priimta į Tautų Sąjungą; kaip iš jos buvo reikalaujama.' 
milžiniškų “reparacijų*, nors Witeofco 14-ka Punktų ža-i 
dėjo taiką be baudžiamųjų kontribucijų.

Šitie atsiminimai Vokietijos žmones baugina ir ver
čia kentėti karo sunkumus, kad “vaterlandas* nebūtų Vėl 
nugalėtas. Bet daugelis vokiečių, tur būt, ‘atsimena Įr 
tuos faktus, kuriuos nariai užtyli. Karo veiksmus! juk: 
pradėjo ne anglai* o Hitleris. Jisai nepasitenkino “atitai
symu” padarytų Vokietijai, tikrų ir įsivaizduotų* skriau-f 
dų, bet užkariavo daugelį valstybių, kurios jokių piktų 
tikslų prieš vokiečių tautą neturėjo. '!

Hitleris dabar žada “sutvarkyti” Europą taip, kad. 
joje nebūtų vietos bolševizmui. O per 22 mėnesiu jisai 
ėjo su bolševikais išvien ir buvo atidavęs jiems pusę Len-1 
kijos, Pabaltijo kraštus ir kitas teritorijas. Ar Vokieti
jos žmonės dabar gali manyti, kad bent viena tauta Hit
lerio žodžiu tikės? •

Ar jie patys gali juo tikėti? Kiek kartų jisai žadė*5 
jo jiems urnai paklupdyti visus priešus ir užbaigti karą 
pilna pergale, o karas dar tebesitęsia. Po dvejų metų, 
sunkios kovos, Vokietija šiandien turi daugiau priešų, 
negu karui prasidedant. Ateitis Vokietijos žmonėms tu
ri atrodyti labai abejinga, nežiūrint to, kad jos armijos 
laimi beveik kiekvieną mūšį.

Ilgo karo vokiečiai nesitikėjo turėti. Jfe nebuvo jam 
pasiruošę nei materialiniai, nei dvasiniai. Kaizeriškoji 
Vokietija buvo visais atžvilgiais stipresnė, negu Tfėsčia-* 
sis Reichas, o betgi po ketvertų metų karo ji buvo pri
versta prašyti taikos ir besąlygiai pasiduoti* kad ir jos 
armijos nebuvo sumuštos. Prasidėjus tretiems karo me
tams, vokiečių galvose visi dažniau turi kilti mintis, kad ' 
toks pat likimas laukia jų kraštą ir šį kartą.

VOKIEČIAI SOCIALDE
MOKRATAI ANGLIJOJ !

----------------į--^.

Hitlerio armijoms sumušus 
Francuziją, iš jos turėjo bėgu 
Šimtai Vokietijos socialdem'o-' 
kratų, kurie tenai buvo radę 
prieglaudą. Dalis jų atvyko į 
Ameriką, kiti išvažiavo į Ang
liją. Kurie nesuspėjo pabėgti, 
buvo nacių sučiupti. Dū žymiu 
socialdemokratų lyderiu, Dr. 
Breilsčheid ir Dr. Hilferding, 
buvo net Petaino Valdžios iš
duoti Hitlerio žvalgybai.

Pabėgusieji į Angliją vokie
čiai socialdcmoki'atai leidžia 
Londone biuletenį '^Sožialiąti- 
schė Mitteiluiigen”. Viename to 
leidinio numeryje pasakojama, 
kokių nesusipratimų tie vokie
čiai tremtiniai pradžioje turėjo 
su Anglijos valdžia. Ji, matyt 
nepasirūpino atskirti politinių 
tremtinių nuo karo belaisvių^ 
Visi Vokiečiai buvo internuoja
mi tam tikrose stovyklose, o 
paskui buvo gabenami į Kana
dą. Vienas asmuo aprašo tokią 
kelionę iš Anglijos į Kanadą, ir 
sako;

“Bet mes atvykome į Qufc- 
berijue, iš tenai mes važiavo- 

57 valandas į koncentra- 
rtjos stovyklą. Už spygliuotų 
Vielų, mes pasijutome esą 
'draugystėje IIOO nacių juri- 
ninkų ir karininkų iš Vbkic- 
tijos prekybinio laivyno. Na
rtų priešų šitoje stovykloje 
buvo tik 160. Mums nebeliko 
nieko kito daryti, kaip krau
stytis į nacių neužimtas bu
deles. Nuo pirmos dienos ki
lo triukšmingų ginčų su na
ciais,

“Pirmas britų karininkas, 
kuriam mOs galėjome papa
sakoti apie sūvo padėtį, pa
reiškė: ‘Jus esate internuoti 
visai be reikalo. Jus čia visai 
iie|)rivalote būti.’ Tai buvo 
1940-ų metų liepos mėnesio 
pradžioje, Bet Jie anksčiau, 
kaip 1941-ų metų birželio 
mėn,, mes buvome sugrąžin
ti į Angliją laivu, kuris par
vežė atgal 300 internuotųjų.” 
Reikia stogelis tokiu Anglijus 

Valdžios neapsižiūrėjimu. Ji el
gėsi su Hitlerio priešais tokiu 
pat budn, kaip ir SU išlikimais 
“fium'iuj” nąetate'! Anglijos1 
datbiėčiai turėjo dėti daug pa
stangų^ iki valdžia prisipažino 
padariusi stambią klaidą ir su- 
gtfąžiiio taisv$ nartų priešam, .

Atrodo* kad biurokratija vl- 
Mir yra žliba jir kur$a, ypačl 
karo metu.

Komunistai veda smarkią 
kampaniją, kad jų “fiureris” 
Ęari Browder butų paleistas iš 
kalėjimo. Suprantama, ir UetU- 
viški Stalino klapčiukai darbuo1- 
jasi šitam tikslui, nes jie yra; 
partijos bosų gramofonai. ;

“Kovojant prieš fašizmą, 
kovojant prieš hitlemmą,1 
reikalinga Amerikos žmonių 
vienybė,” tašo Vienas stalin
ei organas, “— cementinė 
vrenybp kovai prieš vietinius 
hitletistus ir prieš pačius Vo
kietijos nacius, puolančius 
pasaulio tautas. SūVo organi
zaciniais gabumais savo įta
ka didelėje Amerikos darbi
ninkų klasės dalyje, savo po
litiniu žinojimu Browderis 
šiandien galėtų dikeiai padėti 
kovai prieš hillerizmą. Bet 
jis, kaip sakėme, tebesėdi ka
lėjime!”
Bet už ką tas raudonasis 

paukštis į kalėjimą išteko? Už 
tai, kad jisai apgaudinėjo fede- 
ralinę valdžią, imdamas pasą 
kelionei į Maskvą! Jisai parodė 
ne “politinį žinojimą”, bet sa- 
V0' žioplumą, viešai pasigirda
mas laužęs įstatymą, kuriuo yra 
numatoma sunki bausmė nusi- 
kalteliui.

Butų labai liūdna Amerikos 
žmonių padėtis, jeigu jie turė
tą eiti į '■‘vienybę"’ sti tokiu kri
minalistu, kovojant prieš Hit-

p.p. Hozams, torontiečiams-. čia 
paduodame ištrauką iš jo; į

“Dabar musų didžiau^iaš1 
rūpestis, tai apie brolį, nuo- 
kurio prieš pat Velykas ga-' 
vau trumpa laišką iŠ Kaupo 
sunkių darnų kalėjimo, išra
šo neatidėliojant prisiųsti pi-1 
nigų ir vasarines drapanas/ 
ką greit ir parinnčian. Bet 
veltui. Viskas grįžo ir ant 
kvitelės būVo '
jo ten nėra. Tai,nežinau, gal. 
gayo kvičthną paš juodąjį Iš-1 
važiuoti, O gal į rytus išvežė, 
o gal jau aname pasaulyje 
randasi.

“Dabar ląi ne kitados, žųs- 
ta kaip į vandenį, ir nežinai 
nieko kur Ir kėip,

Browder’is, beje, buvo uoliau
sias lutlerizino rėmėjas iki paę 
tos dienos, kai federalinė vai-į 
džia uždarė jį kalėjime* nes 
tuomet Stalinas ėjo išvien su 
Hitleriu. Dabar, kai tuodu dik-; 
ta toriui susipešė, tai, gal būt,, 
ir Browdcr’is jau kitaip elgtųsi.; 
Bet tai butų tiktai įrodymas, 
kad Browder’iui rupi ne Ame
rikos gerovė ir ne darbininkų 
reikalai, q Stalino diktatūros i 
gynimas. Kam lokių žmonių A- 
metikoje reikia?

Valdžia gerai padarytų, iš-; 
siųsdama, jį kartu su visais; 
Maskvos pakalikais į Sovietų; 
Rusiją. Tėgu jiė tenai kariauja: 
Už Stalino garbę.

JAU PRIEŠ LEVHS’Ą

parašyta, kad1 • 
it nežinau, gal

“Dabar sveikina jus Mama. 
Jinai labai nusegus, veidas 
raukšlių išvagotas, sveikata 
silpna. Dabar senus žmoircs 
greit baigia toks nepastovus 
gyvenimas,

“Iš praeities liko tik gra- 
žu$ sapnas, žuvo visos s va jo- 
nės> Jejgų dabar būtumėt pas1 
mus, lai tikrai netiorttmhėl' 
čia gyventi* ues iš visos pra
eities gražumo liko tįk tepa
lo kvapas ir skudučiai.”
Laiško rašytoja ^moteris _ E,

V1.) baigia savo nusiskundimus, 
pasakydama, kad daugiau rašy^ 
tį ji negalinti, “nors ir daug 
kaa butų rašyt?’.

Tai šitaip bolševikai vargino 
Lietuvos žmones.

Lietuvon Padangėje
Gyvenimas Vilnijoje 

boševikams išsi-

“Nauj. GadyiVčj'e” J. V. Stil- 
son rašo:

“Vyriausias Amerikos nac- 
komų organas ‘Daily Work- 
er’ jau spiaudo į mainerių 
unijos prezidentą-: John U 
Lewis. Antradienio laidoj 
Levrisą vadina bendrądąrbiu 
buvusio ropublikonų kandi
dato į prezidentus Landouo, 
buvusio prezidento Hoovmao 
ir kitų ‘muenelienmenų’.

“Nuo pat 1935 metų John 
L. Lewis komunistams buvo 
iš eilės trečias ‘skaisčiausias’ 
darbininkų vadas; už jį Rai
tyta aukštesniais tiktai BroXv.ri 
deris, o kai kada ir Fos'terįs-/

“Lewis yra jzoliaciomstas 
ir tebegieda senąją komunis?; 
tų giesmę, kad dabartinis karį 
ras esąs ‘dviejų imperi,aliz-i 
mų’ rungtynės. Tai yra di
džiausia nuodėmė, nes nuo; 
šių metų birželio 22 dilios 
komunistams šis karas pasi
darė mirtina kova tarp de- 
mokfialijbs ir fašizmo (jįe ir> 
Staliną jau skaito demokra-/

» SOVIETINĖS OKUPA
CIJOS LAIKŲ

Spaudoje dar vis pasirodo; 
riena^ jkif^ rašytąs tie-! 
jtuvm jžittK^iiį....|Įfti^‘vlaikęisx?|cai 
bolŠevjlkiri buMo okupavę lBu-1

dtda 
sofctb
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tirkite tose krauttfvčšė, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

dadieėjų “Neįuaklausojna Ljrtu- 
ve”.

Laiškas rašytas gegužės,:^ d.i

krausčius
......... .

“Ūkininko Patarėjas” 
aprašymą apie gyvenimą 
nėję Vilnių jei

“Raudonųjų likučiai iš Vil
niaus dar bįrželio 23 d. palai
dai išbėgo. Dalis jų skubėdami 
mete ginklus į Nėrį, kalnūs, 
daržus ir Sodus, Sū bėgančiais 
raudonaisiais išbėgo ir vietos 
bolševikiniai vadai,

Birželio 24 d. Vilniaus gy
ventojai ramus it šventadieniš
kai nusiteikę išėjo į gatves. Iš 
ankstyvo ryto Gedimino ir Vil
niaus gatvių kampe pradėjo 
rinktis su gėlėmis, tautiškais 
drabužiais pasipuošusios mote
rys, su jomis Vytai, senukai ir 
vaikai. Po kiek laiko laukian
čiųjų miniomiš Užtvino visos: 
svarbiausios Vilniaus gatvės, 
Susirinkusių pasitikti išvaduo
tojus — vokiečių armijos ka? 
riūs — minių nuotaika buvo 
nepaprastai pakilusi.

Vos , pasirodžius pirmie^ieĮpš 
Vokiečių kariams,, žmonių n|ii- 
nia sujudėjo ilga ovacijų it Va
liavimo banga. Ištisą dienų 
miesto gatvėmis judėjo gėlėmis 
išpuošti kariuęmenės daliniai.

Nuo birželio 24 d, Vilniaus 
gyventojai pradėjo naują gyve
nimą.

Pats miestas nuo karo veiks
nių maža tenukentejo.

Dar besitraukiant raudona-’ 
jai armijai, Vilniuje laiktan 
bu v© sudarytos aktyvistų^rti*' 
4mnų iniciatyva Vilniaus Mi&dų 
Komitetas visiems civilinių gy
ventojų reikalams tvarkyti ir 
aantykiama su vokiečių kartum 
menės vado ištaiga ųžmegąti.

Komitetas pirmų savo gyvą? 
vimo dienų paskyra įvairioms 
gyvenimo sritims tvarkyli* 
eentrinėms įstaigoms perimti ir 
perorganizuoti laikinus reikalų 
valdytojus.

Teisingesniam ir tvarkinga:^ 
niam maisto produktų paskirs* 
tymui nuo 1941 nn liepos 1 4> 
Vilniaus mieste įvestas 'duonos* 
miltų, kruopų, idėsos ir, en* 
kraus pandarimas pagal korte*- 
les. ;

Šiuo metu Vikraus prekybo
je baigiamas organinėmis dar* 
bas. Visose prekybos įmonėlė 
paskirti liauji direktoriai, tik 
pramonės pjfekybos skyrius dai? 
tebetvarkomas, peš lame sky
riuje buvo bet tarnautoju 
žydų.

Visi gyventojai maistu bus 
pįinai m^rupinli. Jau sudaryta 
inspektiorių fctadtoS* kuris griež* 
tai prižiūrės, kad prekyboje nes
totų jokios Spekuliacijos ip 
svarbiausių produktų |>askir> 
stynias pagal korleies v.yklUį 
tvarkingai. Įvairus s^ekuiūmtni 
ir atsargų sudarinėtojai bus 
/griežtai baudžiami.

Visa senoji bolševikų sulip> 
dyta Lietmrai mulkinti švieti
mo vakšovybė, išskiriant kiti 
kurių buv., šviferimo k»niisitlria> 
to valdybų viršininkus, pasiša* 
lino. į įstaigą. ^teatvyko: b

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Geležinkeliais veš į 

benziną į rytus H
WASH1NGTON, D. C., rugsž 

5 d.—Būs naudojami geleži n k cg 
Kai benzinui į rytus pristatyllį 
ii* nepritekliams išvengti.

Geležinkelio pristatymas žy® 
miai brangiau kamuoja Ir mag 
noma, kad pakėh kainas. Geg 
ježmkelių bendroves turi pa| 
kankamai laisvų tankų, kutiuoc 
galės naudoti,

Leon Henderson siuio greiį 
čiau statyti vamzdžius iibaąž 
į rytus plakdinti.

švietimo liaudies komisaras A. 
Venclova, komisaro pavaduoto
jai — J. Žiugžda ir L. Gira,, 
kadrų valdybos Viršininke —r 
Vaineikytė ir jos pavaduotoja 

administracijos ūkia 
Skyriais viršininkas Priespa- 
tlaUškas, politinio Švietimo vi r r 
šininko pavaduotojas Levinas 
Dovydas ir kt. Visi neatakę 
yra atleisti iŠ pareigų. Taip pat 
pabėgo bu v. sveikatos apsaugos 
komisaras GiMzijauskas, |jo 
pavaduotojai Micelmacheris ir 
Karandašov ir kiti.

Panaikinus apskričių ir mies
tų komunistinio režimo sukur
tus žemės ūkio skyrius, visos 
ką nors bendro turinčios su že
mės ūkio įstaigos pavestos Že
mes Ūkio valdybai. Vilniaus 
srities žemės ūkio valdybos 
valdytoju paskirtas agr. M. Či
biras prieš bolševikų ‘okfipacb 
ją buvęs Vilniaus apskr. agro
nomas.

Dedamos visos galimos pa
stangos Vėl normaliai dirbti, 
plačiai intormimti ir padėti 
ukininkam's tęsti visus žemės 
ūkio darbūs, žemės ūkio tear
iu valdyba teikia savo glėbį 
buvusiems ; yaj^bjnkmis “ u\ 
kiams ir savininkų apleistiems' 
ūkiams^ f d taip pat mašinų— 
traktorių stotims.”

* i.1 -. '.t ■er--,'■ 1 "*■-——

RBMRITE TUOS„ KURIE J
Garsinasi

i Wi»b į

Stengiasi pakenkti; 
vežiku unijai I s 

. ; S
DETROIT, Mioh», rūgs. 5 

—UJO organizacinis komitetai 
pradėjo rinkti narius naujai dig 
ganizuojamai vežikų umjai. į g

ČIO organizatoriai pareiškė 
nepasitenkinimą dabartine vežei 
kų unija, kuri priklauso pri 
AFL. . ' J |

Frank Marlei, vietos AFL ve
žikų unijos pirmininkas, parėj* 
škė, kad CIO pastangos bifi 
bergždžios, nes ne viena šakį 
nėra taip gerai suorganizuotą} 
kaip darbininkai vežikai.

— Syriją gynęs Pctaino gį 
nerolas Dentz paleistas ir 
savo štabu gatės sugrįžti į ne* 
okupuotą Prancūziją. .

— Irane britų jėgos išsklaidė 
naciams ištikimų partizapų gru
pę Kinnaša srityje. Teherane 
užsibarikadavusius vokiečius 
rengiamasi siųsti Indijon.

— Argentinos senatas tiria 
vokiečių ambasados išlaidų są
skaitas, kurios yra penkis kar
tus didesnės už britų išlaidas.

FCTIŠIAI
Fetįšiaįs vadinamos iš i rago, 

medžiu, metalo arbk ^kmen$ 
purtytos* figūros, kiįrips t pus* 
M ūki ifčs Afrikos ir OĮžfcanijoė 
npgrų tauteles lęiko dievais ? ir 
jas garbna, MilžiniŠkiaust fe- 
tišiai randami MątfiUpajūry
je, Daiiomėy, Markes salose 
ir Naujojoj Gvinėjoj. Ypatin
gai įdęmių fetišių randasi O- 
landijos kolonijų ?muziejuje.*

Sleep Bcttcr Tonight...

More Energy Tomorrow

1V
»>IH> RESI MAURE SS

ROOSEVEL
FURNITŪRA GOMPANY, Ine.

2310 W. ROOSEVELT ROAD 
8760*8732.
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Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVES KOVOS

........................ .............- ■ ----------------------------------------------------------------------------------

(Tęsinys)
Ji jau atleido Advei nuo širdies 
tai, kad ii lankosi lietuvių drau
gijose, Jį net vienų sykį apsi
drąsinusi kalbino Advę, kaip 
Čia bwtų, jeigu jk Advė, užtar
tų jos Vilių pas lietuvius.,, Ba
si, jie priimtų jį. Tik Advė dė
josi visiškai nieko negirdinti ir 
pakišo visai kitų kalbą. Tada 
Raudenė, lyg įbauginta, šito ne
beprisiminė daugiau, tik savo 
Širdyje vis dėlto kaži kaip ti
kėjosi iš Advės paramos.

-r-Kam reikėjo eiti Advei su 
tais lietuviais? —• neiškenčia 
Juodgalvienė. — Ramiai dabar 
savo duonelę valgytų.

•- —Bet ir tavo kaltė.-..
—KodėUmano?

—-Nereikėjo lįsti į tarpų 
tais piršjtnait*
? -Ką tu dabar šneki?
?—Taigi, kam puolei su 
UajčUce Dagių Joniui į kuprą! 

1 —Bet ką tjai bendro turi su 
Advės apsirgimu?

—Ar tu nesUpltantj?
—Nieko nesuprantu.

: .—Kuris išmintingas žmogus 
eis per tokį netvirtą ledą!

—Viešpatie Dieve 1 Advė no
rėjo nusiskandinti? — Juodgal- 
viėnę tikrai pradeda sąžinė

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St. 
lAetpviški ir Amerikoniški 

; Valgiai Su Geriausių Skoniu 
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKg SaV.

>

sti

krimsti,
—Per sunkus buvo Advės gy-j 

venimas, — šneka toliau Rau-į 
dįenė. — Šiandien apsižvalgiau 
nuodugniai jos kambaryje: a-į 
nąs kampas, kuris beveik iki i 
lubų būdavo prikrautas siuvi-; 
nių — dabar tuščias. Seniai jau Į 
bemačiau atvažiuojant vežimą: 
išsivežti ją su jos siuvamąja' 
mašina. Ar ji beturėjo ką nors; 
į varinį dėti, kas tai žino. Alų 
beturėjo ji bent tam sykiui pa
sivalgyt!... Vargu.

—Bet iš ko tada ji virė maiš
tininkams valgį?

—Šatriai, Lukšiai, Dagių Ėvė 
ir kiti jai visko prinešė.

—Ak taip! Na, o be to, ar ji 
negavo ... Juk žmonės žinojo 
papasakoti, kad ji gaunanti pi
nigų už išdavimą.

—Ale pramanyta, vaikuži, vi
sa kas pramanyta,

—Bet ji juk nuosavos žemes 
turi..

—Turi, bet ar tą pliką žemę 
krimsi. Ta pati plaštaka apleis
ta. Tręšti reikia. Motinai mirus, 
pardavė karvutę. Pinigų reikė
jo grabui. Bet ką čia, tiek daug 
Kalvoti? Vargti vargo Adve ga
na. Ir Veik jau išvargs.

—Bet, rasi, kaip nors ji tik 
dar išsikapanos, juk įvyksta 
stebuklų kartais, — ramindama 
ne tiek Raudienę, kiek 
kalba Juodgalvienc

RaUdienė purto galvą:
—Nebėra, jau nebėra 

bos Advei...

save.

pagal-:

Veik išgirdo ir Dagienė pa
skalbą, kad Advė norėjusi HUsi- 

ir klausė dukters, ar 
tai tiesa.

LUKOŠIUS
(geriausias Brighton Purk Drabužių

i

Išvalome, pataisome ir perdirbamu visokios rųšies darbu
žius, Taipgi išVatotat, pataisome ir perdirbame furk-aučiUs 
| niujas madas už prteiųamas kainas. Darbą atitekame 

greitai ir gerai, -nes inrime daug metų pątyririką.

. 2555 W. 4.1r<l St TeL UIayette 1310

nebcliko 
krašto iš-

pakinkyti

i

g

MM

Dabar Laikas Malevofd
■ > ti.iąriin

Mes parduodame jiettą popiety ir visokią 
jnaievą storais kainomis! Turime pilną 

tffatevdš, varmšų, šėrikų it 
sienoms popierų.
DYKAI PATARIMAS D«L DEKORACIJŲ 
DVKAl DASTAtYMAS VISOJ CBlCAGOJ

l

1

FREEMAN STOKERIAI IR 
WIi\KLER STOKERIAI

Yra Eilę Metą Prieky Pinigų Taupymo ir 
Darbo Taupymo Padariniais

Kiekvienas apdairus pirkėjas namo sa- AQ 50
vinfrikas turėtų pamatyti Winkler Sto- * I F.O.B.

keri, pirm negu pirks bet kurios rų- '
šies automatinį apšildymui įree. 
girną.

Winkler StoReris, su daugeliu 
Ištobulintų savybių, šiandieną 
yra PRAMONĖS įžymusis pro
duktas. j

Jis taupo pinigus ir darbą i 
tūkstančiams namų savininkų į 
nuo juros iki juros. Ištirkit Eez- 
Oro kontrolę.. . Visai automato- Į 
nę transmisiją, neturinčią shear ’ 
piti! Preasure Sealed Hopper... 
The Economiser Bumer... ir 

daug kitų vienintėliai Winkler sa
vybių. 3 Mėtų Garantijos Planas. 
Matykit, kaip Winkler .tryna uolas.

STEVVART WARNER RADIO bus duotas dovanų DYKAI su pirki- 
. mu stokerio.

ARCHER STŪKER SALES
i 4706 So. Westem Avenue
J Phonfe LAFAYETTE 3138. • JOSEPH BAGDON Factory Distributor

— pirmų kartų ji turi prašymą 
į Dievų... Bet neranda žodžių. ‘ 
Užtai nenustoja Raudienė kai? 
bėjusi savo giesmes posmelius:

Ądyna jau atėjo, 
Kurioje Dievas norėjo 
Savęsp atimt mane. •.

Advė pamažu, atveria akis. 
Jos sąmonė, rodosi, vėl grįžta. 
Jos žvilgis ieško lango:

—Man rodos..., ten..
—Kąs ten, Advike, kas?
—Ar ne Jonis ...
Ėvė prižengia prie lango, ąti- 

naukia užuolaidas, Jį ątsunena, 
kad piriną matė vyriškį paląm- 

Hask ir tikrai tai buvo Jn- 
nįš, Bet kaip galėjo Advė tai 
mątyri? Kaukė' jau tąmsp, ir 
Ėyė niako dangyau nępąstebb 
tiktai %oli laukuose, iyg klyst
žvakę, švytruojantį kažkokį ži
burį. . J ' į
—fen nėra, Adv'ike.
Bet Adve Žiuri uapafenbųnį ■: 

į langą. Rodosi, jį laukia kaži 
^.o. lyįai įįba lupos juda. Bet 
ką ji aako, hiėkąs nesupranta, 
lai tėra tikWi lįyids šnabždesys. ■

—Ji nręldŽiasl! pąsidžiu-
g'ą naujiena W glosto iš susį- 
laudinaHo Advės veidą. Ak, ji 
taip be galo nori, kad Advė i 
dangų pareitų, kad Dievas at
leistų jos klaidžiojimus.

Lauke pasigirsta lengvas 
barkštelėjimas. Keista, juk Ad-; 
vės niekas dabar jau iiebelaii- 
k'o, tai kas čia galėtų bu b ?

Tyliai atsidarė durys, atėjo 
i Dagienė ir paskui jos Jonis. Bet 
Advė jau vėl užsimerkusi akis. 
Ji nieko nemato ir negirdi.

Ne, Ėvei visiškai nebenuosta- 
bu. Jai rodosi, kad kitaip visai 
it negali būti. Jeigu ji stebėtų
si, tai tik dėl to, kodėl Dagienė 
ir Jonis ne jau anksčiau atėjo.

O šį kartą Dagiene neatėjo 
kaip tokia, kuri rengiasi teisti 
bloguosius mirštančiosios dar
bus arba bent priekaištų jai da
lyti. Ne, kukliai, ji atsisėdo prie 
stalo šono; ; '

Tirdalna atsisuko Ėvė į mo
tiną ir pati nušigando: kokia ji 
susyk pasėiiųsi! Dagienė sėdi 
susikūprinusi.! Juodoji vilnonė 
jos skepetą Vį'šai užsmaukta už 
akių: žiburio "š viešo j tęšmėkšo. 
tiktai nosies galas. Nuo glau
džiai sučiaupiu lupų kampų> 

Lyg žaros kokios, pasipila gilios 
raukšlės po Visą jos veidą.

Ėvei rodosi, kad ji motinos 
seniai jau nebebuvo mačiusi. Ir 
ji beveik užmiršta Inirštančią 
Advę.

Dagiene nesižvalgo. Gali. Jau
ti-, kad ji nė vienu žvilgiu dar 
nepažini ėjo į ligonę. Ji laiko 
delnas kryž.ais sukeitusi ir prie

Pataisykite Pečių
Arba Furnasą
Dabar

už- 
ar- 
da-

■ Nelaukite kol šaltas oras 
eis. Patikrinkite savo pečių 
ba furnasą dabar, kad visos 
lys butų geroje tvarkoje. Ir jei
gu surasite, kad kuri nors dalis 
yra sugedusi arba sulužusi, tuo
jau atsilankykite į Northwest- 
ern Stove Repąir Company, ad
resu 6(>2 West Roosevelt Road, 
arba į jos skyrių, kuris randa
si jum parankiausioje vietoje, 
čia nusipirkite reikalingas da
lis.

ši seniausia ir didžiausįa pc-

čiamg pataisų kompanija Ame
rikoje turi pavyzdžius (pat
iems), kurie gali tikti praktiš
kai kiekvienam pečiui arba fur- 
nasui, padirbtiems per pasta
ruosius šimtą metų.

’ * •* \

Jus nusistebėsite,
brangiai galite visai gerai pa
taisyti savo pastato 
sistemą; ir sutaupysite dauge
lį kartų šią sumą, mokėdami 
kuro bilas.

SAM HELMAN
SERVICE VVITft A SMILE

| 1411 So. Halsted St Tel. CANal 5063

\ bėfors y<w si/y * ‘ * -7

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2501

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

apšildymo

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted SL VICtory 4865 I
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bėt 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdrausta*.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0614

■ t . ..... i

Paremkite Apsaugą!
PATAIŠYKIT SAVO SENĄ PEČIŲ, FURNASĄ AR BOILERĮ.

NORTHWESTERN
STOVE REPAIR CO.

TURI DALIS TINKAMAS VISIEMS PEČIAMS, 
FURNASAMŠ IR BOILERIAMS.

.41
Keturios Didelės Krautuvės Chicagoj

Dabai’ laikas patikrinti šaVo pečių ir furnasą reikiamiems pritaiky- 
malns ir pataisoms. Padarykite tai 
furnaso taisymu šalčių metu.

662 W. Roosevelt Road
8816 Commercial Avė.

kol oras švelnus. Venkite vargo su

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

FALLIED^ 
Lumber Go.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
suos am. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

312 West 63rd Street 
2323 Milwaukee Avė.

Telefonas MONROE 6600

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTII 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 
dulkių išimta. . 

Perkant 5 
SMULKESNI 

BLACK BAND
Sales

tonus ar daugiau.
YRA DAUG PIGESNI
lump $10.25
taksai ekstra.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG OISTANCE 

MOVING
Ptrkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į tarmes ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 

auluotas. Taipgi pristatom an- 
idis ? visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
«.ukH Tel. VICTORY OOSS

, — - -------------------±-- - . . .

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 » i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. «3rd SL 
Tel. ENG. 5883-5844

s —---------/

. . * * ■ 1

.. ^.‘..rugsėjo;.

Išpardavimas
Pratęstas dvi savaites, kad vi^i turėtų progą įsigyti Ra
kandus, Pečius, Lovas, Radios, šaldytuvus už žemas kai
nas, Budrike užpirkta milžiniškas stakas kada 
vo žemos.

kainos bu-

11J ri 

J ;

—Ar aš žinau? — piktai at
sakė Ėvė. :— Eik pati pasi-. 
klausk... — Ji jau yra įsitiki
nusį kad jos motina bus taip; 
pat kalta, j pigu Adve mirty. 
Nors Advė niekada nė pusės žo
džio nėra apie Dagienę iŠsita-' 
fusi. Bot dabar, gulėdama karš-! 
tyje, 3 da^ai bdni ją,

—juk tą ląnRąĮsi Rąsdjeą įxrs 
ją, tai ir turi žinoti šį tą.

Bet E ve užsispyrusi, sakosi 
nieko pczinųnti.

—At jį tikrai stųikiąį serga?
— pąg.vąe ąeatlfeidžią, ji npri1 
visv/ėn įsitikinti.

—žinoma, kad sunkiai.
—Ar buvo gydytojas?
Ėvė papurto galvą.
—Tada reikėtų pas gydytoją 

važiuoti, — tai Jonis. Jis vaikš
čioja po kambarį, rankąs ant 
nugaros sUkeistęs. Juo jis dau
giau susirtipma, juo greitesni 
darosi jo žingsniai.

■—Juk mes artimiausi Perka- 
mikės kaimynai... — Jonis su
stoja ties motina.—Bent krikš
čionių pareigą pildykime...

—Jeigu ji tikrai skaudintis 
ėjo ... — Bet Dagienė nebaigia 
sakinio. Jonis užkerta: <

—Kas tą žino, ir kam ji tai 
darys? Jeugu lietuviai sukilėliai 
Viršų palaikys ir paims kraštą 
ir valdžią į savo rankas, kokia 
jai priežastis galų darytis! Ne 
jai, o mums... — Ir Jonis ne
baigia sakinio, bet reikšmingai 
prideda. — Ne, tada ji turės 
savo darbų vaisius skinti.

Ėvė nustebusi pakelia akis į 
Jonį: kas jam pasidarė? Visiš
kai jokios šiandien 
kalbos apie kažkokį 
davimą

—Tėteli, ar leisi
vežimą? — neatleidžia Jonis.

Tėvas Dagys skaito senų lak 
kraštį. Jau keletas dienų praė
jo, kaip jokių naujų nebepa- 
reina.

—žinokitės! — numojo Da
gys. O Dagienė tylį.

—Aš pats važiuosiu ... — Jo
nis rengiasi išeiti. Bet Ė ve jį 
sulaiko:
- • —mNegaiima/. negalima. .Vakar 
Lukšys patsai važia• pas gy
dytoją; Bet benuvažiavo iki til
to, policija neperleido. Reikėjo 
grįžti.

Kambaryje tyki. Ėvė verkia. 
Motina Dagiene, rankas susidė
jusį, žiuri pro langų. Joms yėl 
neramiai vaikščioja po kamba
rį. Tik tėvas Dagys ramiai skai
to baliau savo ^senąjį laikraštį.

—Jeigu Advė mirs, tai yis- 
vįąa bu*> -irisų kalte, — šnibžda 
pro ašaras ĖYė.-

—Mergei, kada tu tiktai pro -1 širdies prispaudusi. Bet kauluo
tą įgausi1! — sudejuoja Dagįe- tieji jos p.rštai labai neramus, 
nė. O Jonis užrėkia: nuolat juda ir dreba.

—Nekalbėk paikų! Dagiene atsimena, kad ji an-
—Basi, netiesą? garsiai erą kartą šiuose namuose. Ji al- 

■šaukia Ėvė. Ji nori dąr kažką simena savo jaunystės (Lenas, 
sakytį, bet Jonis jau išėjo pro atsimena Katrę Brinkytę, Brin- 
duris, triukšmingai jat? uždary- kių Kristupą, Jurgį Perkamą . . . 
damas. Netrukus išbėgo ir ĖVė. Keista: visa kas taip toli, tol.

Jati buvo apytamsų, kai Ėvė paliko. Kur dingo kerštas, am- 
ątėjo prie Perkamikės namų, žinasis kerštas? Jau jo nebėra. 
Ji pastebėjo prie galinio lango Rasi, dėl to nebėra, mąsto ji, 
stovintį vyriškį. Jai arčiau atei- kada ji tikra, kad Advė jau ne
sant, vyriškis pasitraukė į tani- besibraus daugiau į jų šeimą? 
są, Bet Ėyei pasjrode lyg tai į O ne, .ne tai svarbu. Ji jaučia, 
[iptų jmds — jos brolis. kaip jai nusibodo tasai jos ker-

Advė gulėjo ramiai ir tyliai, štas, jaučia,, koks juokingas jis 
bet sunkiai kvėpavo. Tik Rąu- buvo. iy. nereikalingas. Ir jau 
dienė, išėdėdama prie lovos šo-i pradedą apgailėti. Gal butų ki
no ir raudodama, kalbėjo mįr-i toks buvęs jos gyvenimas, jei 
ties giesmių posmelius. Bet josi ne tasai kerštas. Gal ir jos vai- 
įpintis Visai Ue ėia. Ji galvoją,; kai butų buvę kitokie, ypač Ė- 
mąstx> ir rūpinasi, ką darys,: ve. Ėvė per Visą savo gyvenimą, 
kadą AdVė numirs. Kas pasisa- iš pat inažų dienų, jautė, bene 
vįns Advės nuosavybę, kam] ir suprato kerštingąjį motinos 
teks jos nameliai. Kur dings ji] būdą. Del .to ir nebuvo jokios 
— RaUdienė — su savo sUnu- tikros meilės;jų tarpe.
mū kur prisiglaus. —Keista, .argi prie Advės

—Kokia Advė buvo, tokią, mirties patalą ir kodėl tiktai čia 
bet ji buvo geras žmogus, —J teateiną staiga tokios mintys? 
nutaria tyliai Raudieiiė. 1 — niąšto Dagienė.

—Mamuk, argi tikrai manai,] Į Dagienę niekas nekreipia a- 
kad Advė mirs? ~ paklausė] Mų, niekas jps nemato, rasi ir 
ĖVė. ] nenori matyti. <

—Man rodos, kad ji jau mir-] Q Jonis Dagys kaip įėjo, taip 
šta, ] ir tebestovi viduryje kambario.

—Negalima, negalimą! — su-] 
rinka verkdama Ėvė — Dieve,; 
Dieve juk ji dar tokia jauna ir 
kiek Ji dar tyri darbų atlikti I

Ėvė suklumpą prie lovos. Ji; 
nori nuelstis, nori prašyti DįeVą,-

1942 RADIOS su visais pagerinimais, 
vertės $95.00, už .................................

ir senas radio.
modelio, po

*58.00
7 TŪBŲ RADIOS 1942 

Panešamos Radios. 
Su BATERIJOMIS IR

RADIO ią VIGTROLA,

ELEKTRA, po

Kombinacijos, po

$18.50
$12.95
$29.50

OlL BURNERS, geriausių išdirbysčių po

Rankas laiko ajit nugaros 
sukeitęs. Kartais jos nusmunka 
ir, nežinodamas,. kur jąs dėti, 
jis vėl jas sukryžiuoja ant nu-

(Bus daugiau)

Jos. F. Sudrik
FURNITURE HOUSE

340941 S. HALSTĖD STREET
Tel. YARds 3088

žymus Radio Programas Nedėlios vakare 6:30 P. M. WCFL 1000 k.

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kilus įdomius 

pranešimus.

MADŲ

KAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mils. Siųskite ravo orderiu*:

OK DF PRTKMS

NAUJIENOS

Vardai

Adresas

Valatka y



NAUJIENOJ Aieago, 111. Šeštadienis, rugsėjo 6, 1941

CIO Organizuoja 
Šoferius Trokų

DETROIT, Mich. — CIO 
United Construction Workers 
Organizing Comniittee paskel
bė “karą” galingai AFL team- 
sterių unijai. CIO bandys pa
traukti po savo sparnu visus 
Michigano trokų šoferius, o vė
liau ir šoferius kitose valstijo
se.

Pirmi žingsniai yra taikomi 
suorganizuoti šoferius, kurie 
gabena trokais naujus automo
bilius iš dirbtuvių į agentūras.

Nusižudė Tėvas
Ir Sūnūs

Abu iš East Chicago, Ind.

MATTON, III. — Automobi
lyj prie Matton, III., buvo at
rasti lavonai tėvo ir sunaus 
Roscoe H. Zike, 35 metų, ir 
sunaus Norman Zike, 9-ių. Abu

A. + A.
PETRAS PALIULIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 4 d., 6:35 v. vakaro, 
1941, m., sulaukės pusės amž., 
gimęs Lietuvoje. Panevėžio 
anskr.. Ramygalos paran., 
Glebauskų kaime. Amerikoje 
išpvvpno 45 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 brolius, Kazimierą, jo mo
terį Ona ir iu šeima. Julių, 
to mnfori Pa”i;na ir daug ki
tu *»i**'«niu. Lietuvoje nat’ko 
brolį Pranciškų ir seserį Ele
na.

Kun^s nqšarvntq<; hvą Šian
dien. 2 vai. no.piet. 11801 So. 
Fr^orald Avė.. tel. Pullman 
9428. Laidotuvės jvyks nir- 
madiem. nmsėio 8 d.. 8 30 v. 
rvt« iš konl. į šv, Petro ir 
Povilo uoran. bažnvčia. ku
riom atsibus pedulincros pa- 
mald^ą už velinpio S’^Tą. n iš 
ten hrc mUvdėtas į šv. KazL i 
mm?* kapines.

Vi«i a. a. Petro Pali”liuno ' 
giminės, draugai jr r»ažistami 
»«at nuoširdžiai kviečiami da- 
Ivvaut.i laidotuvė<*» ir suteikti 
iam naskiitinį .patarnavimą ir 
n+<'i'"»’«ilrinjrna.

Nui’”dp liekamo:
Brunai ir CUmin^s.

Laid. "nirekt. Ant. Petkus, 
Tel. CICERO 2109.

IHVFIKRIUI LIRIU Visas Parulio
Dalis 

RVTFTKTNTNKAS
Gėlės Vestuvėms Bankletams

Ir p>,rrmham«
3316 So. Halsted Street

’r-i vAPns 7aaa

6 I MYKOLAS JAVARAUSKAS

I

Gyveno adresu 6100 S. Richmond St 
Telefonas PROSPECT 7629

Persisflcjrfrė su šiuo 
pasauliu 
2:00 vai. 
sulaukęs 

x mėnesių
Chicago, 
Paliko 

liūdime 
liją, po 
taitę, tėvą Mykolą, se
serį Heleną, broli Lau- 
riną ir daug kitų gi
minių, draugų ir pa
žįstamų.

Priklausė prie Chi
cagos Lietuvių Drau
gijos.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje, 3319 South 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pir
madienį, rugsėjo 8 d.,

• 9:15 vai. ryto iš kop
lyčios l Gimimo Pan. 
šv. parap. bažnyčią, 
68th ir Washtenaw, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 1 šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Javarausko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame:
MOTINA, TfiVAS, SESUO, BROLIS, GIMINĖS ir DRAUGAI. 

Dėl informacijų šaukite YARDS 1138.

rugsėjo 4 d., 
ryto, 1941 m., 
23 metų, 8 
amž., gimęs 

Iii.
dideliame nu- 
motiną Roza- 
tėvais Budvy- 

t i
«

I

s

buvo čia atvažiavę aplankyti 
gimines, iš East Chicago, Ind., 
kur gyveno ad. 3453 Pennsyl- 
vania avenue.

Pirmadienį įvyks mirties ty
rinėjimas. Spėja, kad abu mi
rė nuo gasolino dujų.

Streikieriai Susikirto 
Su Policija
St. Louise

ST. LOUIS, Mo. — Apie 100 
streikierių susikibo su policis- 
tais prie Gardner Pocketbook 
Manufacturing Company dirb
tuvės, kur dabar vyksta strei
kas.

Keli žmonės buvo sužeisti. 
Policija būrį streikierių arešta
vo.

Incidentas kilo, kai ketini 
darbininkai bandė pereiti per 
pikietas į dirbtuvę.

Krautuvių Biznis 
Auga

DETROIT, Mich. — Per rug
pjūčio menesio paskutinę savai
tę departamentinių ir k tų 
stambių krautuvių biznis paki
lo 49% virš biznio, daryto vą 
savaitę pereitais metais.

(Ch ’ cago j e depą rta men tini ų 
krautuvių biznis yra padidėjęs 
20%, palyginus su pernai me
tais) .

POVILAS STUMBRIS 
Gyveno 1906 S. Union Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 4 d., 9 vai. ryto, 1941 
m.f, sulaukęs 29 m. amž., gi- 

»męp Panevėžio apskr., Suba
čiaus pąrap.. Vareikų kaime.

Panko žmraaime
moterį Oną,’ po tėvais Klebo- 
naįtę, motiną ir tėvą Martą B 
ir Juozapą Stumbrius, 2 bro
lius: Joną ir Antaną, uošvius 
Oną ir Joną Klebonus, švoge- 
rį Juozapą Kleboną ir jo mo
terį Klarą, tetą Elžbietą 
Skuodis, ir jos šeimą ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų, o 
Lietuvoje paliko tetą Barbo
rą Masilionius ir jų šeimą ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas kopi., 
710 W.‘ 18th St. Laidotuvės 
įvyks antrad., rugsėjo 9 d., 
8 vai. ryto iš kopi. • į Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Povilo Stumbrio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Tėvai, Broliai, Uoš
viai, Švogeriai ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka Tel. YARDS 1138-1139

O

Atidaro Studiją Balso Pamokoms h Diena Iš Dienosi 
j . . i ..................... L ■■■■/

I •
iAlbert, Anna Karec- 
kas Ir Peter Oksas 
Lankėsi Chicagoje

Iš Grand Rapids
Albert ir Anna Kareckai ir 

Peter Oksas, iš Grand Rapids, 
Mich., lankėsi Chicagoje pas sa
vo gimines ir pažįstamus. Jie 
buvo apsigyvenę pas Petrą ir 
Ber'nice Skurskius, 4134 North 
Menard Avė. P-a Skurskienė ir 
Anna Kareckienė yra tikros se
serys.
■ Pas pp. Budrius, 2144Norlh 
Springfield Avė. rūgs.’1 — bu
vo jiems suruošti išleistuvių 

! pietus- Dalyvavo daug žymių 
svečių,

Visi turėjo daug smagumo ir 
malonumo. Mary Budris turėjoANELE STEPONAVIČIENE

Jau laikas ne vien moksleiviams grįžti į mokyklų suo
lus, bet ir p. Anelės Steponavičienės balso mokiniams. Ji 
praneša, kad atidaro studiją pamokoms pirmadienį, rugsėjo 
8 dieną.

Jos studija yra Fine Arts rūmuose, 410 South Michigan 
avenue, kambarys 508. Telefonas ten yra Harrison 2303, o 
namų telefonas—Virginia 0710.

P-ia Steponavičienė duoda pamokas pirmadienį, trečia
dienių ir ketvirtadienių popiečiais ir vakarais, taipgi šešta
dieniais. Ji priima pradinius ir pažengusius mokinius. Pa
mokų valandos ir dienos* pagal susitarimą.

Netrukus Atidarys 
Kankakee Dinamito 4
Dirbtuvę

WASHINGTON, D. C. — Ar
mija praneša, kad apie rugsė
jo 15-tą atidarys darbui milži
nišką - Kankakėe, Tilt !y Ordini nęe 
dirbtuvę1, kur.’oj^DusV gamina
mas d namitas “TNT” arsena
lams ir privatiškoms šovinių 
dirbtuvėms. Dirbtuvė užims 
21.000 akrų plotą, susideda iš 
152 triobesių ir kainavo $48,- 
000,000. 

n i . ■— —--- /

Bulius Sumindžiojo 
Ūkininką

GILLESPIĖ, III. — Didžiulis 
bulius mirtinai sumindžiojo 62 
metų ūkininką Walter Griines. 
Tragedija įvyko velionio žmo
nos aky vaizdo j e, bet ji negalė
jo jam pagelbėti.

PRANCIŠKUS WAIKASAS 
Gyveno 1749 So. Halsted St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 3 d., 11:30 vai. vaka
ro, 1941 m., sulaukęs 58 m. 
amž., gimęs Lietuvoje, Šiau
lių apskr., Papilės parap., 
Avizlių kaime. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną, po tėvais 
Zdanavičiūtę, 3 sūnūs, Kazi
mierą, marčią Julijoną, Pran
ciškų, marčią Helen, Stanis
lovą, marčią Midred, seserį 
Oną Radwell ir jos šeimą; 
pusbrolį Kazimierą Waikasas 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje pali
ko seserį Elžbietą Burbienę ir 
Rozaliją šlemonienę.

Kūnas pašarvotas Skudo 
koplyčioje, 718 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
rugsėjo 8 d., 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. • '

Visi a. a. Pranciškaus Wai- 
kaso giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam .paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Sūnus, Marčios, Se
suo ir Giminės.

Laid. Direkt. S. M. Skudas, 
Tel. MONROE 3377.

Garsinkitės “N-nose”

Statys Daug Namų 
South Bende -  .. . .

WASHINGTON, D. C. — Fe- 
deralė valdžia rengiąsi statyt" 
250 gyvenamų * namų South 
Bende, Ind., giįlęų darbinin
kams apgyvendinti. Kontraktą 
darbą atlikti -agųs turbut Chi- 
cagos Benjamink'Schemers Co., 
kontraktorių firma, už $898,- 
000.

[. ■

Mirė Senasjll. 
Lietuvis, Mikas
Crusky

Palaidotas Johnston City 
, Kapinėse

WEST FRANKFORT, III. — 
Vakar lietuvių kapinėse, John
ston City mieste buvo palaido
tas 68 metų lietuvis Mikas Cru- 
sky, kuris kasyklų distrikte iš
gyveno apie 35 metų laiko.

Velionis mirė pereitą antra
dienį, po ilgos ligos. Du mėne
siai atgal jisai buvo suparali- 
žuotas. ,

Paliko žmoną Mrs. M. Crų- 
sky, sūnų William, kuris gyve
na Racine, Wis., taipgi tris duU- A

" ■ ■ .1. į — —    1 ■

a. 4h a.
PADĖKAVONĖ

JONAS GAIGALAS
Kuris mirė rugpiučio 30 d. 

ir palaidotas tapo rugsėjo 3 
d., n d bar ilsis Šv. Kazimie
ro kapinės*, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atšidėkavoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutini patarnavimą ir paly
dėjo ii į ta neišvengiamą am
žinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailė
dami io .prasišajjnimą iš mu
su tarpo, reiškiame giliausią 
r>ad&ką dalyvavusiems laido- 
fuypoą ir su.tei^”-
nUm*! vainikus draugąms. Dė- 
knvniame mueu dvasiškam 
♦S'’’ii. k”*1. Prunskui, Gau
sui ir Whine, k’’riė atlaikė 1 
icr'”dingaq narąaldas už io 
‘•ieia: dė^aiminme graboriui 
Aut. M. Phillips, kuris savu 
prorn ir mandagių P^tąrnnvi- 
mu garbingai nulydėto ji į 
umžinnsti, n patongvu
nn uppkęsti nuliūdimą it ru- 
,p*sčius. dMravojame ypatin- 
<**i kunigui Prunskui už nri- 
LnUrinfn PAmOkslĄ įt pag?li08, 
dėknvoiame vįsi#»ni8 cfalvvą- 
vueiems laidotuvėc-ę žmonėms 
n* tap. musu mvl’mas sūneli i 
ir broli, sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje. . . , I

• GAIGALŲ ŠJEIMA.

paruošusi labai skanius pietus. 
Jos širdingumas ir svetingumas 
svečių buvo labai įvertintas.

— Jusu Ona.\ *

Gražiai Atšventė 
Gimtadieni

Fox Lake, III., pp. Cukurų 
rezidencijoje įvyko graži puota 
jų dukterei p-ai Aldutei Mi
liauskienei Jr. pagerbti. Tai bu
vo jos gimtadienio proga. Da
lyvavo daug svečių — draugų, 
g ulinių ir pažįstamų.
‘ Vaišės tęsėsi, per dvi dienas, 
nes tada išpuolė ir šventės.

Onytė

Atsinaujino 
“Naujienas”

Jonas Draugelis ir Mike Po- 
pera, atsinaujino “Naujienas”. 
Jie užlaiko labai gražų tavern, 
1701 N. Pulaski Rd. Jie yra šir
dingi ir mandagus naujieniečiai, 
bet taip jau ir sėkmingi biznie
riai. Agnės Popera gamina la
bai skanius valgius. Patarnavi
mas! yra geras ir mandagus. Pas 
juos galima gauti netik skanių 
užkandžių, bet ir visokių gar
džių gėrimų. Visiems patartina 
atlankyti jų jaukią užeigą.

—- Jūsų Ona.
t

Maloni Lietuvių 
Šeimyna

Matas ir Agota Grakauskai, 
pakvietė mane į savo namus, 
3939 N. Christiana Avė. Atvy- 

teris: Mary Briedis, Johnston 
City; Ann Spellman ir Eva Dur- 
kin, Chicagoj.

Cruskiai gyvena ad. 316 W. 
3rd street.

JUOZAPAS AUGAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 5 d., 10:25 v. ryto, 
1941 m.,, sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr. ir pa
rap. Papušinių kaime. Ame
rikoj išgyveno 36 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 brolius: Antaną ir Jurgį, 4 
pusbrolius, Kazimierą Joniką 
ir jo šeimą, Jurgį Joną ir 
Juozapą šatkus.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks antra
dienį. rugsėjo 9 d., 8:00 v. ry
to. iš kopi. į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Augai- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami ej5at nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nulipdė liekame: Broliai, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908, 

kus jie mane širdingai sutik) 
ir tuoj prašė atnaujinti “Nau
jienas” visiems metams laiko.

Jie yra mandagus ir apsišvie
tę žmonės, priklauso prie daug 
draugijų ir kaip katrose užima 
vietas valdyboj. Kiek laiko at
gal p-a Grakauskas buvo kon- 
testantė Chicagos Lietuvių 
Draugystės.

Širdingai vertinu jų pakvie
timą ir linkiu, kad visuomet 
jūsų žydinyj bul laime ir sek- 
mingurpas.

— Jūsų Ona.

fšsiėme Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
. Peter Stegvill, 24, su Anna
Rudis, 20

-Raymond J. Galasinsk>\ 22, 
su Diane Radville, 19

William Schallmo, 21, su Lu-
cille Light, 18

Louis Barservick, 23, su Al-
vina Petschinsky, 26

Michael Bobis, 21, su Rita
Clements, 21

Charles Zakes, 23, su Celia 
Gerej, 21

ŽAGARIEČIU KL1UB0 PIKNIKAS 
Įvyks Rugsėjo (Sept.) 7 dieną 

LIBERTY GROVE 
Willow Springs, III.

Dainuos du chorai. Latvių grupė šoks latviškus tautiškus šokius. 
Šokiams grieš Alex Naudužo orkestrą. Valgių ir gėrimų bus ligi 
soties. Taigi ateinantį sekmadienį neoarnirškite, atsilankykite pas 
žagariečius. Įžanga veltui. Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

TUVIŲ DIREKTORIUS

Joįn Jf. ©Etije&te
SENIAUSIA IR DIDUAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ 1B NAKTĮ

Via! Tel YARDS 1741-1742
S o. Hermiiagt Ava.

South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 0727 

TA KOPLYČIOS VISOSE
Uyikckl CHICAGOS DALYSI

Klaaaykite musų radio programų Antradienio ir Šeštadienio ijrt- 
mečiafa, 10:00 vai. ryte iš WHIP stoties (15|0 KJ 

Su POVILU 0ALTIMIEBU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

YARds 11R8
YARds 1139

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 Lituanica Avenue Phone YARds 490#

P. J. RIDIKAS 
<354 So. Halsted Street 710 West 18th St

Telefonas YARDS 1419.

LACHAWTCZ IR SUNHS 
2314 W«»Ht 23rd Place Phone CANal 251S

42-44 lOftb Strori Pulhnan 1270

S. P. M K^EIK A
1.319 Lituanica Avenue

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį

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

J. LIULEVTČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

i r zni.p
1640 " esi I6th Street Phone YARds 0781

James Jacobs, 21, su Mary 
Balogh, 18

Reikalauja
Perskirų

Lena Putin nuo Louis Putin 
, Marjorie Panas nuo George 

Panas
Agnės V. Karp’n nuo B^n E 

Karp n

Gauna
Perskiras

Anna Stelimack nuo Frank 
Stellmack

Dorothy žemaitis nuo Char
les žemaitis

Louise K. Galanis nuo Geo
rge J. Galanis

Žili Plaukai
Prašalink ŽILUS 

PLAUKUS ant vi
sados. Vartok

ROXY FOR GRAY HAIR
Naujas išradimas sugrąžins plau
kų kolorių tokį, koks buvo, į 
trumpą laiką. Reikalaukite viso

se Drug and Department 
Storos

R0XY REMEDIES
6859 SO. WESTERN AVĖ., 

Chicago, III.
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A D V E R T 18 E M E N T S
HELP WANTED-MALE-FEMAL!

DArbinlukų-Darbinlnkių Reikia
HELJ^ VVANTED—ĖEMALE 

Darbininkių Reikia
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
VYRAI IR MOTERYS

3 nuo durų ikt durų rinkėj ai-jos 
premijuotam dalykui. Nereikia 
prekių parduoti. Proga pastovų 
darbą gauti. Goklenberg Furnitūra. 
3024 Lincoln Avė. Rytmečiais tik
tai.

REIKALINGA VEITERKA. Ant 
vietos gyvenimas. Geras mokestis. 
Geri namai. 5700 W. 79th St., Sum- 
mit 868W1.

liti t * 11————

FURNISHED rooms—vvanted 
Reikia Gyvenimui Kambarių

REIKALINGAS KAMBARYS vy
rui, kad galėtų valgyti pasigamin
ti. PraneŠkit kambario kalną ir 
kuriam aukšte. Rašykite Naujienos, 
Box 2536. 1739 So. Halsted St

OPERATORS, PATYRUSIOS vy
riškus bath robes siūti. Sekcijų 
darbas, geras mokestis, pastovus > 
darbas.

CHICAGO DURO KOBE 
MANUFACTURING CO.

So. Franklin. Antras aukštas.539

PERKAM, parduodam ir malnon 
namus, lotus, farmas ir bizniu? 
Turime dideli pasirinkimą barnų 
pirkti už cash aiba mainais. Norint 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio p» 
tarnavimo Šaukite:
PAUL M, SMITH & CO 

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S, Ashland Avė.
Tel VARDS 1001.

-.1—<■■■■ .„I rili riĮiiiii II ■•||-| j.iiiodo^di^įĮyiiii'riįi

REAL ESTATE FOR SALE

60x150 LOTAš, Bevėtjy Shores, 
3 blokai nuo Lėnatd’s Restaurant 
ir nuo ežero. Savininkas parduos 
nebrangiai, šaukite Mr. STANLEY 
CALumet 6365. <

„„„M, ... ................. Į
FARM S FOR SALE 
Ūkiai ParĄavimui

4. - v i. - V . . J-.

PRIE PAT GRAŽAUS Lake Fo- 
rest į pietus nuo šio rinktinio 
North Shore miestelio, 30x300 grį
sto kelio, tirštas miškas. Kaina 
$1450) išmokėjimai; arti transpor- 
tacijoą. Box C P L 1739 South

M 4>

WHČLESAii:FUR14rrURE
Rakandai ir įtaisai Pardavimai

MERGINOS ANTSPAUDUOTI 
kortas ant pakelių ir supakuoti.

CHICAGO PACKING CO.
970 W. Montana.

MEDINIS R. E. OFISAS, didelis 
kampinis, gyva sekcijos linija, 
šiaurėje nuo Cicero Avė., tuoj už 
miesto. Kainą $1175, lengvi išmdh. 
kėjimai. K
Box H 23. 1739 So. Halsted St"

DAILUS SODŽIAUS namas, , ga
ražas, kuone 2 akrai, apie 477 pė* 
dos kelio fronto,; hamą galima įtai
syti iš 6 dailių kaiftbarįų. Gįslętos 
pušies medžio gyvenamas kamba- 
rys. Paranku r i(nokykl«, apskugo- aUKŠt - aųW#tt medžiai, akraš 
ta apylinke. Kama $3750; geros j ftėnesi-

So. Halsted St
r..1" -7......

i.-( r.i~ V>T.i7įuin«iM

DAILUS MEDŽIAIS apaugęs plo
tas; Highlancl Fark, grįstas keliasl 
aukšti, augaloti medžiai

sąlygos išmokėti. ii
Box 146. 1739 SO. Hęlšted St.<x 

.... . , n..... n ..II . . —. ..... .

FARMS FX)H SALE
Ūkiai Fąr dflviyui

120 AKRŲ GENEHAL ir gyvu
lių farma pas Oceana CO. 20 akrų 
miško; upeliu lygi, dideli, pakan
kami trobesiai. 50 metų vienas 
savininkas. Gėras investmentas. 
$4,500. HANSONOSBORN, REAL 
ESTATE, Hart, Michigan.

BUSINESS ČRANČĖS

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

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicago, I1L TeL REPublic 6051

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 

CHORAS dainų pamokas pradeda 
Nedėliok rugsėjo 7 dieną, 10 va), 
ryto, Nefto svetainėj, 2435 S. Lea- 
vllt St. Nariai malonėkite susirink
ti laiku, taipgi dabar yra priima
mi nauji nariai. Tad dainų mylėto
jai kviečiami prisidėti prie choro. 
Jokių duoklių nei įstojimų nereikia 
mokėti.

— Choro Valdyba.
SlMANO DAUKANTO DRAUGI

JA taikys mėnesini susirinkimą sek
madienį, rugsėjo 7-tą dieną, 12 vai. 
dienos, Chicagos Lietuvių Auditori
jos’ svetainėj, 3138 So. Halsted St. 
Susirinkimas jra svarbus, todėl 
kiekvienas draugas privalo būtinai 
pributi. l'aipgi Kurie nariai esate 
pasilikę su mokestimis, bu.inai pa
sirūpinkite apsimokėti, kad neliktu
mėte suspenduoti.

— P. K., sekr.
SLA. 260 kp. susirinkimas j vyks 

7 d. rugsėjo, 2-rą vai. popiet, Zig 
Zag svetainėje, 6819 So. Western 
Avė. Malonėsite visi nariai pribu
ti, užsimokėti užvilktas duokles. Or
ganizatoriai, pasistengkite priduoti 
bent po pusę tuzino naujų kandi- 
ualų.

— J. Jasulcvičlus, rail.
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠAL

POS KLlUbO mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 7 d., Hollyvvood 
svetainėje, 2417 W. 43rtl S;., 12 vai. 
dienos. Malonėkite atsilankyti.

— Heifcii Rimkus, rast.

TARNAITĘ BENDRAM NAMŲ 
darbui. 2 užaugę. Gyventi vietoje. 
4249 W. 21st Place. LAWndale3831

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurams susiuli. Lincoln 
Iron & Metai Co., 6423 S. Went- 
vvorth Avė.

MERGINA, PADUOTI KAVĄ, py
ragaičius. iNedirba sekmadieniais ne 
šventadieniais. $12 pradžiai.

186 W. Adams

DIDEĖI BARGENAl
ModelėisK'A 6 Kamb. aauja re 

zideiiciju'.
2 FL., 4 ir 4, moderniškas mu 

ro namas.

NAMAI IR FARMOS.
120 akenų žemės, WiBConsi 

stijoje,. netoli 
vuįiai it visi

DARBO ŽMOGAUS GARDEN 
farma, arti La Grange Rd. ir North 
Avė. Apsaugota apylinkė, didele 
hatija Buick įmonė parankia^ bur
sai 2 blokai; naujai grįstas kelias 
(nekaštuoja), elektra, gashš. Kaina 
$375, $75 cash, $5 į mėnesi.
Bok D 12. 1739 ŠO. Halštfed Št

GROSERNĖ, MfiSOŠ KRAUTU
VĖ. Abelnų pajamų $50,000 į me
tus. Tas pats savininkas 14 metų. 
Žema renda. Juodveidžių apylinkė. 
Savininkas išeina pailsiui. Atlaikys 
tyrln&jifną. Viso gyvėnihio proga. 
Tikras pirkinys. Box J11, 1739 So. 
Halsted St

X L.................................................................. ...............

PARDAVIMUI MEAT MARKET 
it gtosetrhė. Gėfrt vieta. 1446 So. 
abtfi Ct., Cicero, iii.

pats savininkas 14 metų, 
aa. Juodveidžių apylinkė.

tyrinėjifną. Viso i

2 FįATĄl, po 5 kaiftb., MUFo hH* pViigų>

flatų 
van- 
nau-

N AM v PRIŽIŪRĖTOJA, 40, pa
vienė. iNamas neturi motinos. Ber
niukas 13, mergaitė 9. Nereikia 
skalbti. Pastovi vieta gyventi. At
silankykite ar rašykite J. Divorski, 
a/48 O. Ureen.

PATYRUSI mergina, 20-35. Leng
vas namų darbas. Nereikia virti, 
nė sunkiai skalbti. Prižiūrėti ma
žą vaiką. Gyventi vietoj. $8. 1020 
Hyde Park. Kenvvood 1497.

REIKALINGA MERGINA NA
MŲ ruošai ir prie baro. Valgis, 
kambarys ir nuo $10 iki $15 į sa
vaitę .mokėsiu.

4548 So. Wentworth.

mas.
6 FLATŲ muro nama-i, ihainys 

ant 2 flatų,
lurinie »r daugiau gerų bargthų 

ir gerų lotų.
Visi šie baigenai i ra no'.olj 

ųuette Parko.
Rašykit ar matykit

JQb. ^VILIMAS CO. >
67o3 Š>RpckXvell St.

i^ločk 2323.
-- -------------- ,—;  į—;—

Mdr*

NAUJAS 1^ AUKŠTŲ Colonial 
styliaus narnąs, didelė garden far- 
ma, tuoj prie Roošėvelt Rd., grįs
tas kelias, elektra; namas gali būti 
padarytas 6 karnbarių, atti mokyk
los. Kaina $2100, $300 cash, $25 į 
mėnesį.
B0x D 14. 1739 So. Halsted Št.

5 apartmentų 
geram stovy.

PARK

NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA, 40, pa
vienė. Vienas neturi motinos. Ber
niukas 13, mergaitė 9. Nereikia 
skalbti. .Pastovi vieta gyventi. At
silankykite ar rašykite J. Divors- 
ki, 5748 S. Green.

OPERATORS PRIE PLUNGER 
mašinos, kurie gali rišti. Ekstra 
geras mokestis už naktinį darbą. 
Mills Envelope Co., 538 S. Wells.

f Rytoj Atidengi 
Paminklą Kotrynai 
Ratkevičienei

HELP WANTED—MALĖ
Darbininkų Reikia^_____ _

REIKALINGAS BARTENDERIS 
ir porteris, pavienis. Gyventi vie
toj. Patyrimas nereikalingas. Tei
singi atsišaukite į šį skelbimą.

734 3ffth ?t. jj

Mirė Liepos 9, Pereitais Metais.
Rytoj 12-tą valandą dieną 

Lietuvių Tautiškose Kapinėse 
bus atidengtas paminklas ant 
kapo biightonparkietės Kotry
nos Ratkevičienės, kuri mirė po 
ilgos ligos liepos 9 d., 1940.

Šeimyna ir giminės šiuomi

TOOL GRINDER REIKALINGAS
Turi būti. patyręs galąsti form 

tools. Geras mokestis, pastovus dar
bas. Turi turėti švarų rekordą. Tik 
patyrę vyrai tesikreipia.
Aircraft- and Diesel Eąuipment 

Corporation,
4401 N. Ravenswood Avė.

REIKALAUJU ŽMOGAUS ant 
mažos farmos. Atsišaukite:
Tel. CANal5821. 1840 S.HalstedSt.

REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti' tavernoj ir restaurante.

GEORGEI CAFĖ,
3465 So. Morgan.

kilmėse ska 11 ingai dulj v u t .

Dainuo., “Pirmyn
Pr.c paminklo programą at

liks maišytas kvartetas, veda
mas P. A neles SiCj ontiviči nes, 
kalbėtojas p. B. V. Ambiose ir 
laid. dircklor us Jul u Liulcvi- 
čius, kuris iškilmes ves.

Velionė Batkevičine pi J k > 
Vyrą Joną, dukterį Sally ir žen
tą Joseph Jacks Jr., kurie rū
pinosi paminklo pastatymu. Ji 
per daug metų gyveno Brighton 
Parke, ir kaimynų buvo mėgia
ma už gerą būdą, duosnumą ii 
vaišingumą. Ji pati nebuvo ėju
si mokslų, bet įvertino jų reikš
mę, todėl dėjo dideles pastangas 
išleisti į universitetą savo vie-

REIKALINGAS SIUVĖJAS prie 
senų drapanų taisymo ir prosymo. 
Atsišaukite telefonu Lafayette 1312 
arba asmeniškai. 4540 South Cali- 
fornia Avė.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

BRIDGEPORT
3257 So. Emerald Avė., 2 

mūras, 6—6 kambariai, karšto 
dens šilima, pirmas aukštas
jai išdekoruotas ir gatavas užėmi
mui. Kaina; $6500. Atdara dėl in
spekcijos šeštadienį ir sekmadienį.

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 mažesnį.

ROSELAND
šiaurės rytų kampas, 117-ta 

Princeton, krautuvė ir 3 flatai, 
tas 56x125. Duokit pasiūlymą.

SOUTH SIDE
3 krautuvės,' 12 a^krtmentų nau

joj apylinkėje, rRendos*'$6,600 ‘p me
tus. Kaina: $26,000. Pirtimis mainus.

4 apartmentų mūras, 4 kamba
riai kiekviename, štymo šilima, 
šaldytuvai ir pečiai. Kaina $12,500.

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

6 apartmentų mūrinis, kampas, 
2 po 5 kamb., 4 po* 4 kamb., 4 ka 
ram muro garažas, lotas, 50x125. 
Reridos $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 kampas, 6—6 kambariai, 
karšto vandeps šilima, 3 karam 
muro garažas. Kaina: $9,500.

4 krautuvės, 12 apartmentų, 2 
ofisai. Rendos $10,000 į metus, 
elektrikiniai 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.

ir 
lo-

Velionės pasigendu ne 
giminės ir kaimynai, bet 
si, kur»e ją pažino,

vien
ir vi-
(Sp)

RENDAI, NEBRANGIAI. Ypatin
gai didelė kampinė krautuvė. Tin
ka bizniui, sandėliui Gera vieta. 
1901 S. Throop St. šaukite savi
ninke, LAWndale 4600. Mrs. Cha- 
pek tarp 8:30 ir 5:00.

nENDON KAMBARYS su visais 
patogumais prie suaugusių šeimy
nos. Pageidaujama negirtuoklių. 2 
lubos. Atsišaukite tarp 3:00 ir 5:00, 
arba nedėliomis.

3440 S. Emerald Avė.

KAMBARYS RENDAI senyvam 
žmogui. Su valgiu ar be valgio. 
820 W. 35th PI. 1 aukštas fronte.

MES užrašom apdraudą visoke- 
pos rųšies gerose kompanijose.

—o—
MES perkame ir darome pirmus 

morgičius.

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY

953 W. Slst St.
Yards 0311

S. SHIMKUS J. COSTELLO 
Per vasaros mėnesius sekmadie
niais atdara tik pagal susitarimą

RENDON FORNIŠIUOTAS 
barys, apšildytas, šviesus, dėl 
ar ženotos poros. Be valgio, 
kitę REPublic 4721.

6645 So. Artesian.

kam- 
vyro.
Šau-

KUONE AKRAS PARANKIAI, 
63rd St. 1 mylia iki Harlem Avė. 
Grįstas kelias, už miesto ribų, ele
ktra. Kaina >$375, $75 cash, $5 į 
mėnesį.
Box Z3. 1739 So. Halsted St.

■----------- 1 1 1 1' ■ I ■ ............. ■■■ >

KAMBARIAI RENDAI. Su val
giu ar be valgio. Gyventi flate su. 
senyva pora. 6406 So. Whipple-*,St. 
štymo šilima. Chicago, III. *

PARDAVIMUI COTTAGE su Vz 
akro žemės, 6 ruimai, 4 complete. 
18 mylių vakaruose nuo vidur- 
miesčio (loop). Naujienos, 1739 S. 
Halsted St., Box 2535.

BUY 
UNITEO 
STATES

V1NCS 
ONbS

RENDUOJASI KAMBARYS dėl 
vyro, su valgiu ar be valgio. 
1-mos lubos, 3148 So. Lowe Avė.

■■■•■I !■   ........................III Iii I ..Į M I II -II I —

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

PARSIDUODA MEDINIS cotta- 
ge,' karštu vandeniu apšildomą?, 
South West dalyje .miesto. Tiktai 
$2,400.00.
CHARLES URNICH (URN1KAS) 

2500 West 63rd St. 
Tel. PROSPECT 6025.

Teisingas patarnavimas.

RENDAI KAMBARYS. Kairšto 
vandens šilima. 1-&S aukštas prie’ 
šaky. - 3433 S. Emerald Avė.

——■■■ ■ .«.............................

RBMKFTE TUOS, KURIE 
GARSINASI

PASIRENDUOJA Šviesus kamba
rys vaikinui ar merginai, gali nau
doti ir virtuvę. 4432 S. Washtenaw 
Avė., 2 aukštas. . \ /

PARINKTA SODŽIAUS nuosa
vybė gretimai Elmhurst, taksai že
mi, nėra specialių asesmentų, arti 
mokyklos, šimtai naujų namų ant 
plačių nuosavybių arimiausioj kai- 
mynistėj; tykios grįstos Avenues. 
Dydis 100x^00 pėdų. Kaina $465,; 
$95 cąshj $5 į mėnesį. ' 
Box X 7. 1739 So. Halsted - S|U

ištonsin vai; 
i* triobos, gy- 

r _ v __ ..... lylftai. KaiAa 
$48tR). Mainys aht namo, pridės 

Turime visokių kitokių 
bargenų, namų it termų.

C. P. ŠROMŠKIS, 
69Ž1 šo. Westem Avė. 
Tel. REPublic 3713.

■1 -į-.1 iC įi.u I..į.

NIEKUOMET NESIŪLYTA pir
miau, apie akrų miško, grįstas 
tykus kelias, .nauja sekcija pilnai 
apsaugota Highiand Park, transpOr 
tacija paranki. Kaina $2450, išmo
kėjimai.
Box E H 5. 1739 So. Halsted St,

WAYNĖ, 7 ir 9 kambarių na
mai. Modemus, 2 akrų lotai, me
džiai, bamė, vištiniftkaš. $6,500 ir 
$7,000. Hattie Gite, Wayne> I1L

PARSIDUODA ROADH0USE
Su akru žemės, prie geriąusfo ke- 

ho. Galima atidaryti Gasoliho sto
tį. Taipgi biznio namas Brtdgeppr- 
tfe. Dėl informacijų Šaukite savinin
kę, HEMtOCk 4440.

BĖVEttČ OAK LAVm šitdyje, 
akrų nuosavybė Ctehttal Avė. 

(tūla suma užvilktų taksų, ases- 
mentlį). Kaina $600, $160 čažh, $10 
į mėnesį.
Box I 34. 1739 So. Halsted St.

2 AKRŲ NUOSAVYBĖ High- 
land Park. Dailus aukšti medžiai, 
priešais svarbųjį grįstą bulvarą> 
arti stotifes. Kaiha $2600, išmokėji
mai. .
BoX, A 3. 1739 Šo. Halsted St%
.. n.-,»-.7art.,.. a. ;—ta.~. '.r< ,. ,

GERAI PAGERINTĄ B0 AKRŲ 
farma. Katedžius ant ^žėto. Geras 
mfedžiojimas ir žuVavimas.

Box 43, Three Lakęs, \Vis.
i- -r .LJtf.'.—>'t   —-—i—

KODĖL MOKĖTI. DAUGIAU? 
Kuone Vk akto dailios kalnuotos 
sekcijos šiaurės vakaruose, apie 5 
minutės nuo Wolfe ir ižth st., grįs-

mekanikas įrengs vidų kaip’ patin- jną $295, ' $40 eąsh» t $5 į mėnesį, 
ka. Kaina $Ž45O, $375 cash, $25 f 
mėneį.
Box F 13. 1739 So. Halsted St

' ' - ■ ■ . ....i.,: -įY t.'

. P/2 PAGYVENIMŲ MEDINIK na
mas pardavihįui. 8 lotai ženiėsj ba- 
lite laikyti gyvulius. Yra trioboss 
4 biurai nuu \ gatvųK.arių. b., omo

modernus namas, 2 karam 
garažas, 00 pėdų trontaš. bTont 
urivė. įvebrangim. Wiiham Borsma, 
11148 a. Kėdzie AVe.

NAUJAS 6 KAMBARIŲ PLOTO 
namas, didelė garden fatma Ant 
87th St. (šiaurės vakaruose nuo«vtn oi. (^siaurės vasaluose nuo
Cicero Avė. ir 95th Št.) Apsukrus' tas kelias, elektra, title elear. Kai- 

...  ‘ne $***, $4^ cesh) $5 į mėnesį.
(Apsaugota apylinkė).
Box W 20. 1730 So. Halsted St.

APRIBOTŲ PAJAMŲ ŠEIMAI 
tinkantis mažąs naujas katedžius, 
lengvai padaromas į 4 kambarius, 
beveik vienas^'akras žemės. Apie 10 
minučių vakaruose nuo Beverly 
Hills, grįstas .kelias, elektra. Kaina 
$1,500: $225 eta; $18 į mėnesį. 
Box 167. 1.6739 So.- Halsted St.
rr-1   r.‘r\--i į 1 i «

TIKRI IR VERTINGI BARGĘNAI.
2— fl. po 5 • kamb. moderniškas 

muro namas, 2 atskiri boileriai, ga-. 
ražas ir lotas 30X125. Randasi Mar- 
ąuettė Parke, arti 71st St. H. O. 
L. C. Morgičius $6200. Kaina šian
dien , $9550; įmokėti $33,00.

6 kamb. muro moderniška “Bun- 
galow”, .kąfšt£»" vandeh^ apšildo
ma ir garažas:' Kairia $6400.

3— fl. po 5 kamb, ir 3 karų.ga
ražas. Naujas stokeris >ir kiti mo
derniški įrengimai. Randasi Mar- 
ųuėtte Parke. Kaina tik $12,500.

12—fl. apartmentas prie geros 
transportacijos. Rendų neša $5370. 
į metus. Kaina $22,500.

15—fl. apartmentas su visais mo
derniškais įrengimais^ Rendų neša 
$7680.00 į metus. Kaina $35,000,

8—fl. apartmentas, randasi geroj 
vietoj. Kaina tik $21,000.

Mes turime ir daugiau įvairių 
bargenų. Kreipkitės pas:

K. J. MACKE—MAČIUKAS 
2346 W. 69th St., 2-ros- lubos 

Tel. PROspect 3140.

5 APARTMENTAI, 3 ir 2 kam
barių. Visuose privatinės maudy
nės, štymo šilima. Naujas aliejinis 
šildytuvas, 2 karam garažas, arti 
mokyklų. Pajamų $1,898. Kaina 
$4,750.

5044 S. Princeton.

ROGERS PARK. 7 kambariu.na
mas, aliejum apšildomas, 2 karam 
garažas. Didelis kiemas. Paaukoji
mas. $4,800, */z cash. Savininkas.

6738 N. Wolcott.
, . , ■■ .. .'...1 a'i a.'., . r. .. ■ ~ .

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ re
zidencija. 5 apačioj, vienas viršuj. 
Karšto vandens Šilima. Garažas. A- 
1 stovy. $5,000. 6443 S. Winchestėr 
Avenuę.

DIDELIS, • ERDVUS Kalifornijos 
styliaus namas, prijungtas garažas, 
platus, Jlgi ir erdvus ditvonėi, 
garbanuotų pušų gyvenamas na
mas. Kitkas viduje gali būti pa
rūpintas paties pirkėjo. Porą minu
čių tiesiai į,.vakarus nuę Oak Pk., 
kur taksai yra žemi. Kaina $2975, 
$450 cash, $32 į < mėnesį.
Box Q 31. 1739 So. Hąlsted St.

.......................  i. , .ąiuit ... * ■ r- t..

RANCH STYLIĄUS narnąs, pri
jungtas garažas., naujas lengvai 
patobulinamas į 6 kambarius, be
veik akras aukštos .žemės ant grįs
to Bryn Ma'wr Road, kelios minu
tės iki miesto ribų, per Irving Park 
Rd. Kama $2975. Išmokėjimai pa
rankus. Bok B 4.; 1739 ŠO. Halsteę 
Street. -

alsted

BIZNIAVAS FRONTAS Skbkje 
bulvaras, Highland 5 Park,; galbūt 
gyviausia? vieškelis viduf-Vąka- 
fuose. Al raš" aukštos žftmė^/už

VIEŠKELIO FARMA) kuone ak- 
taš. \Wolf Rd. (konkryto), šiaurėje 
nuo irvlng parko, apsaugota nuo 
lūšnų, arti mokykite, elektra. Kai
na $675, $126 Cash, $8 į mėnesp 
Box C 2. 1739 So. Halsted St.

GERIAUSIA APSAUGA NUO 
VARGO.

Parsiduoda 300 akėrių vokiečių 
ukininkyštėš Wisconsine 
Nepertoli nuo Chicagos, 
trobos, dideli kambariai, elektros 
šviesa, furnisu apšildymas ir mau
dynės. Geros mašinerijos gera Že
mė) Viskas auga, grhžios dobilUo- 
tos pievos, žaliuojanti laukai. Ga
nykla prie gražios girios, prie di
delės upės kur gyvuliai ganosi pri
sisotinę. Paukščių giribse gieda, 
žuvys gilioj upėj nardo, laukinės 
stirnos ir elniai prisipratinę su gy
vuliais ganosi. Laukinių ančių ir 
Visokių paukščių ir žvėriukų yra 
daug. Gera medžioklė ir žuvavi- 
mas, kas .padaro žmogaus natura- 
lišką smagų gyvenimą. Farma ver
ta $20,000, bet parduosime UŽ 
$10,000, arba mainysime ant namo. 
Priežastis — farmerio mirtis. Atsi
liepkite: : 
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 West 63fd St.
Tel. PROSPECT 6025. 

Teisingas patarnavimas.

fatma. 
gražios

PAhŠIDUODA TAVERNAS, gero
je vietoje, tarp dirbtuvių. Biznis 
gerai išdirbtas. Prieinama kaina.

6818 So. Chicago Avė.
---- - ......... .. ................................... Iltį $ ■ I

PARDUODU duonos kepyklą su 
namu arba mainysiu ant privatiš- 
ko namo. Daug metų dariau gerą 
biznį. Dabar pasenau, noriu poilsio. 
Jei kas norės, išmokinsiu. Lenkų 
ir lietuvių apgyventa apylinkė.

J. K0WALSKI,
Ž054 Wėštetn Avė., Chicago, III.

TAVlERtfA, geras biznis. Dau
giau v nei $2,200 per mėnesį. Prie 
teatro, šaukite Grovehill 0263.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS, 
Aht gero kampo, daug dirbtuvių 

apylinkėje. Priežastį patirsite ant 
vietos.

■■ 2407 West 47th St.
■ ■fc.-*.. . ............ ..............

AN1M ALS—DOG8—BIKDS—PETS 
Gyvuliai—Šunys—Paukščiai etc.

NORIME PIRKTI
Kanhrkas, patinus ir pataites, 

papūgas, lovebirds, taipgi visokių 
kitų rūšių paukščius.

. < New City Pet Šhop
■' 5120 So. Ashland AVėnUe 

HEMlOck 7673.

GARDEN FARMA, pietų rytuo
se nuo Higginš Rd.» arti Mannheim 
Rd. (La Grange Rd.), grįstas kelias 
elektra, arti mokyklos. Kaina $375, 
$75 cash, $5 į mėnesį. 
Box ,B B. 1739 So. Halsted St. 
u,; I įj., I . Į., A ■, v- .m.1.,.w, CT.   ------------- -

. < 4 AKRŲ) IŠEIMOS FARMA, nau
jas akmeninis grĮętaS kelias, elek
tra, arti ir parankiai 79th St. Har- 
lerii AVe. Kaina $1450; $300 cash; 
$15 į mėnęsį. Box N 6, 1739 South 
Halsted St. .

DAILI 2 AKRŲ NUOSAVYBĖ, 
grįstas tykus kelias, elektra, arti 
Hickory Hills, Golfo Klubo (95th 
St.), apsaugota apylinkė. Kaina 
$750, $150 cash, $10 į mėnesį. 
Box K 50. 1739 So. Halsted Št.

SEKCIJŲS IR PUSĖS sekcijos 
linijų kampas, 1^3x274, abu gristi, 
arti Higgins, La Grange Rd. Kaina 
$1475, $300 cash, $į5 į mėnesį. > 
Box I 5. 1739 So. Halsted St.

RESORTS FOR SALE

PARSIDUODA GERA KARVĖ. 
Reikia parduoti greitu laiku.

6125 Šo. Knox Avė.

PARDAVIMUI 8 KAMBARIŲ na
mas, modernus, geriausioj mieste
lio dalyje. 4 akrai vaisinių medžių. 
Įkainuotas, kad parsiduotų. O. G. 
Larson, Chestertoii) Ind.
; .11 y •*“ ■. 4.- > ■ 6 >■ ■ r "T 1 u 1'" j 1* ■' *

PAGERINTA FARMA KUONĖ 2 
akrų, rRoberts Kd. (svarbioji gris* 
tos sekcijos linija), arti 95th St 
Elektra^ 6, kambarių vietos nėmąš 
lengvas modernizuoti. Kaina $2975; 
$450 cash; $37 į menesį.
Box M. 60. 1739 So, Halsted St.

GRAŽI, PRIE VANDENS nuo
savybė; apsaugota sekcija, Lake 
Cb. III, hub grįsto bulvaro iki 
vandens pakraščių smiltingų by- 
čiU) yra . lygi 3 lotams. Kaina 
$1100, $250 cašh, $15 į mėnesį. 
B6x V J 2. 1739 Šb. Halsted Bt 
FUR^ITURE FIXTURE FOR-SAL^

lUkahdaj ir Įtaisai PatdaVĮmui t
3 ŠMOTŲ PARLOR SETAS. Ge* 

rame stovyje, šaukitė po 6:30.
ABErdeėh 8254.

.........■irm.t r
FINANCfc AND LOANS 

Finansai ir Paskolos

SUHUULb ANDt INSTRUGTIONS 
_____ Mokyklos ir Pamokos

IŠMOKIT UŽDIRBTI 
Electric and Gas Welding. 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudokit tavo liuošlaikį.

Mokėkit laikui bėgant 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI
Lėhgva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rašykit, Šaukit arba 
atlankykit musų mokykla.

INDUSTRIAL TRADĖ SCHOOL 
1910 So. Kedzie Avė.

Phone ROCKWELL 7187.

PARSIDUODA 10 AKERIŲ farma 
prie Sųnset Parko. Yra gesas, elek
triką ir 7 kambarių namas, 4 kam
barių ka'.edžius ir kiti trobesiai. 

,r. Plach, 410 Main Št., Lėmont, 
ihibbis.

GARDEN, VIŠTŲ ARBA Vaisių 
farma, tiesiai ‘ ant gyvos plačios 
Grand Avenue arti La Grange Rd.j 
mokykla parankiai, busų transpor- 
tacija, elektra) gasaš. Kaina $975, 
$200 cash, $10 į mėnesį-(plotas ly-» 
gus kuone 6 paprastiems lotamsL 
Box V 8. 1739 ŠO. Halsted Št*

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokejimais 
MUTUAL FEDERAL

SAVINOS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cernlak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, S6C. 
Turtas virš $1,000,000.00.

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ! 
Dėmėsid, Vyrai it Berniukai!

Ar ieškote gero darbo, didesnių 
progų, daugiau pinigų, pastovaus 
darbo? Savam užtikrinimui išmoki
me wel(iibg) kaip amatą. Geras mo
kestis \velderiams, šalis reikalauja 
vvekierių apsaugos darbui. Kiek
vienas mokinas mokinamas indivi- 
dUahai.

Pradėkite bet kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname jus. šię mokykla 
Vaido ir operuoja patyręs \Vcldet!s. 
Didelis reikalavimas welderių. Die
nos ir vakaro pamokos, užsimokate 
dftlifniš, kaip jum phrankinu. Atsi
lankykite, tetefnnuoKite ar -rašykite 
NATIONAL WELDING SCHOOL 

54Ž8 S. Ashland Avė. 
Phone Prospect 0066

mitefcšitatfAL" sKktVfciB "
ProfesiohaHs Patarnavimas

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

M

“HOME, SWEET HOME”
KVITU MELODIJĄ!NEGALIMA DAINUOTI PAGAL RENDŲ

$7 CAA Š. w.kamp. -49th Av.,$< 1848 S. HamlinAve., $4 (J£{n. r.^ j5UU ' ir 16th St. lotas 30x125 ■ $OUU Chi., 6 ir 6 kamb. mur.^JvUU
» $7 1245 Š. Gundėrson $£ S. W. kamp. Ogden ir $4 7fiA
g. Av.,Ber., 6 kamb. rez, Clarence Av. Lot. 71 pd.?*J ■ *****

Į 4021 S. Gfove Av., $0 1 Afl 3742VL Cermak Rd., $!A DAA 
'"a“’’''ir.r, *T—Brookfield,8k.muraš OjIUU Čhi.,5ir6k.mūrinis UJvUU 
«61u 1511‘?-kC1CX $7,700 - 2745S.KilbourneAv.$0 

±g- Chi.,7 k. med. cotl. Z,75Ū

6826 Riverside Dr. $40 AAA 
Ber., 7 kamb. mur. tet.i wjUUU 
5516% W. berptakRd. $A AAA 
Cic. Lotas 52x120 VjUUU 
5413 • W.; 25th St., $40 0AA 
Cic., Kraut, ir .3 f lat. I C J w U U 
1241 S.' .

Ber., 2 aukšt. mūrinis

5502 W. 25th PI., 1 
Čic., 4, 4, ir 2 kb. mur. _ _ 
1228 Lombard Av., 
Ber., 8 k. mur. bung. - 
2845 S. Karlo V Avė,, $R 
Chi.t6ir6 kamb. vJWV

2223 S. Keeler Avė., $Q-
,4 kamb. mėd. eott. ,WJII‘W
5122 W.32ftdPl. 4 $4 £f|n 
k, mur. bUhgaloUr ;
6418 W.27th Pl„ 5 $7 cnn 
kamb. mur. bung&Iow ■ J W V
3106 W. Cortgrėss St., Chi. \ — -____ - -
2 aukšt. mur. Room- $O 1241 S. WisaOhsin Av. $7 ZLAO
ing HousėBer.,2 aukšt. mūrinis IjH'UU

1 Subject To Frįor Salė and > Chanže in Priče Without Notice

1514 S. 59th Ct, /$4A C A A
Cic., 6 ir 6 k. mur. iUjvUU

, 515 Franklin St., DotVnets 
Grove, 5 kamb. $O ”7 C A Kaina ..  .......... JjlOU
541-3 N. Waller Av., $Q 7AA
4 aukšt.,mur., po 7 O J f U v 
kambarius kiekvienas
Wallėr Ąvėnue yra 5700 į va
karus, Chicagoje.

PIRMO MOfRGIČIO 
PASKOLOS

$800 tKt $16,000 DAROMOS
: •• VA 4% PALUKŲ. ...

0-,*■ *

2411 South 52nd Avė
■ >. •' > y -■ ■■

SĄRAŠAS . No?; 265.

SYKORAI
REALTOR

GAUKITE MUSU 
Apskaičiavimą 

DYKAI.

Phone Cicero 453
SEKMADIENIAIS UŽDARYTA " VISĄ DIENĄ.

'Z
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Gelžkeliečiai
Nubalsavo
Streikuoti

Nustatė Rūgs. 11.
Gelžkelių darbininkų brolijos 

(5 “operuojančios” — tų dar
bininkų, kurie dirba prie trau
kinių operavimo, ir 14 “neope- 
mojančių”) vakar paskelbė, kad 
didelė didžiuma narių autor’zu- 
vo jų viršininkus skelbti strei- 
ką.

Balsavimuose dalyvavo apie 
900,000 darbininkų, ir jie pasi
sakė už streikų, beveik 98%.

Balsavimų balintai jau yra 
pilnai suskaityti. Skaitlinės da
bar patvirtina pirmesni prane
šimų, kad streikas bus autorL 
zuotas.

Turi 60 Dienų Deryboms.
Brolijų lyderiai nuskyrė rug

sėjo 11-tų “streiko termino” 
pradžiai. D.enos nustatymas 
reiškia, kad gelžke iai dar turi 
progos per 60 dienų su unijo
mis susitaikyti. Jeigu susitari
mo nebus gal ina sudaryti, tai 
streikas bus paskelbtas po 60 
dienų nuo nustatytos dienos, 
būtent, lapkričio 11.
Nori 24—30c Daugiau Valandai

Brolijos reikalauja pakelti 
gelžkeliečiams algas apie 20% 
— pridėti po 24—30 centų dau
giau prie dabartinių algų.

Čia Zuriui Teko 
Nesikarščiuoti ir 
Šaltai Pagalvoti

Situacija Buvo Laba*1 Kebli.
Teisėjas Zuris dabar yra 

Town Hali teisme.
Atėjo svarstymui byla prieš 

du vaisių pirklius. Jie buvo kal
tinami apkrovimu šaligatvio 
prekėmis. “Taip užverčia jjioš 
vaisiais, kad negalima pereiti,** 
skundė Anton R. Denemark, 
47-to wardo superintendentas.

Biznieriai buvo “nepėksti”. 
Eidami į teismų jie pasikvietė 
47-to wardo aldermanų, demo
kratų Frank Hilburn’ų, juos už
stoti.

Abu Demokratai.
Ir štai situacija. Hlburn — 

demokratas ir wardo aldermo- 
nas, o skundėjas Denemark, 
wardo superintendentas, irgi 
demokratas, ir politikoj abu ge
ri draugai. Vienas kaltina, o ki
tas gina. Ir nei vienas, nei ant
ras nežinojo, kad teisme turės 
susitikti.

Teisėjas Zuris irgi demokra
tas. Kokia byla nebūtų, reikia 
įstatymų laikytis, bet juk sun
ku užmiršti brolius politikoje ir 
nesinori nei vienų, nei kitų už* 
gauti.

Kompromisas.
Reikia daryti kompromisas— 

tai paprastai geriausia išeitis. 
Todėl Zuris ir pąsiulė kaltina
miems biznieriams, kad jis kal
tinimus panaikins jei jie ne
kraus vaisių ir daržovių toliau 
dviejų pėdų nuo savo krautu
vių.

Biznieriai buvo patenkinti, ir 
aldermanas, ir superintenden
tas, o Zuris mikliai išsikapstė 
iš nemalonios situacijos.

Laimėjo Halsted 
League Čampionatą

18 APYLINKE. — Lietuvių 
Ollie’s Tavern softball komanda 
šįmet ir vėl laimėjo Halsted st. 
Community League čampionatų, 
ir gavo taurę, kuri dabar puošia 
savininko p. OUie Ber biznio 
langų, ad. 652 West 18th st.

Komandos menadžeris yra 
Frank Nevero. Ji nepralaimėjo 
nei vieno lošimo.

A. A.

PARENGIMAI
ŠĮVAKAR

SLA 238-tos Kuopos naktinis 
piknikas J. Spaičio darže, Arch
er avenue, skersai O h Henry 
Parkų, šokiai, visokie žaidimai- 
Piknikas įvyks nežiūrint oro, 
nes reigėjai paėmė visų J. Spai
čio įstaigų.

šokių Vakarėlis su programų, 
Jonistų salėje, 814 West 33rd 
Street, 7 v. v.

Liet. Tautinės bažnyčios va
karas, Mildos salėje, 3140 So. 
Halsted street 7 v. v.

rytoT-
Kupiškėnų Kultūros Draugi-- 

jois Piknikas P. Mankevičiaus 
ūkyje, prie Lemont, III. Rengia
mas ne dėl pelno ir įvyks ne 
žiūrint koks bus oras. Važiuo
ti reikia: Archer, 123-čia į de
šinę, ir už pusantros my ios, 
prie pašto dėžučių, pasukt. į 
kairę ir važiuoti iki daržo.

Klasiškų šokių Mokyklėlės 
(A. Andrejevo) metinis pikni
kas Beverly (Ryan) miškuose, 
87 th ir Western avenue. Pro- 
gramė klas.ški ir aknbatišd 
šokiai, orkestras ir žaidimai.

Žagari eč i ų Kliubo Piknikas 
Liberty Grove Darže, Willow 
Springs ir German Church Rd. 
Du chorai, latvių grupe su šo
kiais ir dainomis, šokiai publi
kai, vaišės.

“Pensijos” 
Vaikams

“Naujienose” jau buvo 
keliais atvejais, valstija 
piniginę pagalbų vai-

Kaip 
rašyta 
įvedė 
kams, kuriems tėvai negali pa
rūpinti pragyvenimo, ar kurie 
tėvų neturi.

Tud pačiu laiku valstija pa
naikino pensijas motinoms.
• “ Šeimynos, kurių vaikams rei
kia pagalbos, privalo kreiptis 
su aplikacijomis į Cook County 
Bureau of Public Welfare, ap
skričio ritmuose.

“Pensijų” planas vaikams 
pradeda veikti pirmadienį.

Gydys Atmestus iš 
Armijos Dėl 
Plaučių Ligų

Duos Vietos Sanatorijose.
Pradedant rugsėjo 15-ta d., 

armija siųs tuojau gydytis vi
sus karo amžiaus vyrus, kurie 
yra atmesti iš tarnybos dėl 
plaučių ligi] —. džiovos, etc.

Daugelis visai nežino, kad jie 
ligas turi.

Atmestieji bus pasiųsti į ligo
nines X-ray paveikslams nuim
ti, bus nuodugniai išegzami
nuoti ir tada apgyvendinti sa
natorijose.

Šiame gydymo darbe daly
vaus Chicagos miesto sanatori
ja, Cook apskričio ligonirtė ir 
Chicago Fresh Air Hospital; už 
Chicagos, — Springbrook sana
torija Auroroj, DeKalb Sanato
rija, Joliet sanatorija, Edward 
sanatorija Napervillyj, Lake ap
skričiu sanatorija Waukegane 
ir Winfieldo, III., sanatorija.

Ne, Ne $10,000, Bet 
Kartais $7,500

181Mrs, Vivienne Shoen, 
Lake Shore Drlve, užvedė di- 
vorso bylų, ir skundžiasi, kad 
jos vyras yra “nepataisomas 
gembleris”. “Kartais į vakarų 
pralošia iki $10,000.”

Jos vyras Lou Shoen gynė; i. 
Jis nėra toks baisus “gemble- 
risM, kaip žmona nupasakojo. 
Jis niekad nepralaimėjo $10,- 
000. Niekad nepralaimėjo dau
giau kaip $7,500.

VAIZDAS IŠ ST. LOUISO STREIKO

.. . ... NAHJIENU-ACME Tolephoto ; ■>
Policija sulaiko vienų iš 108 C. I. O. pikietininkų, kuris prasiveržė pro poli- 

ęininkus ir bandė sulaikyti moterį darbininkę, einančią į Gardner Glove Manii- 
facturing Co. dirbtuvę St, Loųise. Policija užpultųjų moterį 'dirbtuvei! įlydėjo.

Aptaria Beisbolo Pašaulin'o Čampionato Turnyrą.

A mm7 -m. V
Nacionalinės ir Amerikos lygų lydėčiau susirinko New Ydrkan apsvarstyti 

bcsiartiną’nčio pasaulinio beisbolo čampijWialo turnyro, geriau žįnomū^ kaipo 
“World Series”, vieno iš pačių didįiaujįjį sporto įvykių visoje šalyje. Iš kairęš 
dešinėn: Brooklyno Dodgers prezidentą f'Larry McPhail; St. Louiso Cardinals 
prezidentas Sam' Breadon; Beisbolo kor^įsijonierius teisėjas I<cnčšaw Mountain 
Ląndis; ir Nėw Yorkd Yankęeš pi^ .

Pakėlė Lietuvį
J Puskarininkus ■

U. S, armiją Š-ų suyąitę?.pa- 
kėlė į puskarįninklis jaunų ch'- 
cagietį naujoką, Charles P. 
Burbulį, kuris šių metų pra
džioj buvo paimtas armijom 
Jisai gyveno ad. 5019 N. Majo< 
avenue, ir tarnauja 3-čios šar
vuotos divizijos 67-to pulko 
baterijoje A.

Į puskarininkus taipgi buvo 
pakeltas Frank J. Rudinsky, 
3452 N. Kįlbourne avenue.

Abu dabar yra Fort Shelby 
stovykloje, Missis^ippi valsti
joje.

Žmona Susilaukė 
Kūdikio, Vyras 
Dingo

Policija .Chicagoje ieško 30 
metų tėvo; John Anton, 540 W. 
63rd street, kuris dingo iš na
mų pereitų savaitę.

Pirmadienį jo žmona susilau
kė kūdikio. Jos gyvybė yra di
deliam pavojuj.

Nemokamos Brošiu- 
ros Apie Remontą

> -- ---------L... - ' ----'f

Federal Housing administra
cija, kurį garantui?ja paskolas 
namų statymui ir remontui, pa
ruošė eilę brošiūrų apie Remon
tus. Namų sav in i n kai if kon• 
traktoriai jas gali gauti įstai
gos raštinėje, 225 Š. Clark st, 
Jos yra nemokamos.

Tėvai Išvyko i 
Laidotuves,Žuvo 
Jų Maža Duktė
Jie Dar Nežino Apie Nelaimę

Tragedija ištiko chicagiečių 
Alfred ir Betty Fox’ų šeimy
ną, 820 East 91st street.

žuvo jų 2 metų dukrelė Flo- 
rence, bet jie dar nežino apie 
jos mirtį. Sužinos tik vėliau, 
kai sugrįš iš Wisconsino.

Vąkąr jie- ten išvyko į gimi
naičio laidotuves, ir paliko savo 
mergaitę vienos tetos globoje.

1 , . • . . t t . . « •

Bežaizdama namie, mergaitė 
įsipainiojo į elektros vielas ir 
pavirto, galvą užgavo į radiato
rių. Ją persiškėlė ir netrukus 
mirė. '

Fox tarnaują <lųž gatvekarių 
konduktorių. į

60 Dienų Sustabdė 
NaujųPiliečių 
Prisaikiriiitią

. { . -■ ■■!'.■ ij'i'. i'ii< .
< ’ į C*? .

Laukią Rinkimų.
Prisilaikydamas federalio į- 

statymo, natūralizacijos biurą? 
per 60 dienų ;; nebęprisaikins 
naujų piliečių. Lapkričio 5 d., 
Chicagoje į vyksta teisėjų rinki
mai. ' \ ' ''' ’ '•
iv Mrnetas įstatomas draųdži 
priesaikas naųpįliečiains 
per 00 diehų j^riųš bėt kok u 
riejimus. ■

: Per pereitų mėnesį naujų pi 
liečiu buvo 2,673. Savo eilės 
lauki a dar apie 40^000.

Apskričio
■ • ■ ■ ' • • ■ • /

Policijos Vadas
■ , . • • , ’ . ■» . • . ' . . ».• • ' • .

Užims Laird’o Vietų
Cook apskričio šerifas O’- 

Brien vakar paskyrė kapitoną 
James Fleming iš Gresham 
nuovados Chicago j e, apskričio 
policijos viršininku. Jis užims 
vietą galutinai rezignavusio Les- 
ter E. Lairdo, kuris turėjo pa
sitraukti po apsiskandąlinimo 
su Chicagos gembleriais, su ku
riais draugavo, kuomet jo pa
reigos reikalavo juos persekio
ti.

Pavogė Pilietybės 
Popierius

Bader,Chicagietis Louis
6241 South Western avenue, 
nepaiso švarko — piktadario 
gali jį pasilaikyti, bet jis norė
tų atgauti pilietybės popierius 
kurie švarke buvo.

Piktadaris pasivogė Bader’io 
rūbus iš automobilio, pastatyto 
prie 63-eios ir Green.

11 Metų Berniukas 
Ves Simfonijos 
Koncertą

Ryloj Grant Parko koncer
tui simfonijos orkestrų diri
guos 11 rrietų berniukas, Lorin 
Maazel. Jis yra amerikietis, gi
męs ir lavintas Francuz joję. 
Vienas numerių programe bus 
Čaikovskio “Marche Slave”.

Kviečia Cicero
Tėvus Aplankyti 
Mokyklas
Ir Susipažinti Su Savo Vaikų 

Mokytojais.
CICERO. — Ciceroje irgi šių 

savaitę prasidėjo mokslo metai. 
Frank J. Petru, apšvietos tary
bos prezidentas, prašo paskelb
tų kad nuoširdžiai kviečia visus 
Cicero tėvus mokyklas aplanky
ti ir susipažinti su mokytojais, 
kurie jų vaikus mokina.

Kur Mokyklos Randasi.
žemiau seka tų mokyklų są

rašas ir adresai.
DREXEL — 36th Street ir 

54th Avė.
COLUMBUS — 31 st Street ir 

54th Avė.
HAWTHORNE — 31 st St. ir 

50th Avė.
WOODBINE — 30th Street 

ir 50l1i Court.
ADMIN1STRAT1ON—24th St. 

ir 51 st Avenue.
CICERO — 23rd Street ir 

49th Avenue.
SHERLOCK — 23rd Street ir 

54th Avė.
ROOSEVELT — 15th Street 

ir 50th Court.
GRANT — 15th Street ir 50- 

th Avė.
JONĖS — 15th Street ir 50- 

th Avė.
McKINLEY — 12th Street ir 

59th Avė.
BURNHAM — 18th Street ir 

59th Avė.
WILSON — 23rd Street ir 

57th Avė,
G00DWIN — 26th Sireet ir 

60th Avė.
LINCOLN — 35th Street ir 

60th Court.
Laimėjo Daug Prizų.

Petru taipgi prašo paskelbti, 
kad neseniai įvykusioje Illinois 
valstijos mugėje (State Fair) 
Cicero mokykloš ir mokiniai 
laimėjo daug įvairių prizų — 
pluoštą pirmų ir keletą antrų. 
Parodoje buvo surengta Cicero 
mokinių darbų paroda.

Jugoslavų
Iškilmės

Šiandien ir rytoj Ch'cagos 
jugoslavai rengia įvairius pa
minėjimus ir vakarus Jugosla
vijos ištremtam karaliui Petrui 
II pagerbti. Šiandien jis 18 m. 
a. Jaunas valdovas apsigyveno 
Londone po to, kai vokiečiai 
užgriebė jo kraštą.

Apiplėšė Raštinę 
Vidurmiestyje

Jaunas ir drąsus banditas va
kar pasigrobė $400 Harry Pal- 
mėr, Ine., firmos raštinėje, 105 
West Adams street. Apiplėšimą 
padarė dienos melu, kuomet raš
tinėje buvo būrys tarnautojų 
ir keli kostumeriai.

Atėmė Laisnius 
Garsiam Kabaretui

Cook apskričio valdyba atėmė 
laisnius ir uždraudė daryti biz
nį Esųuire Club kabaretui, prie 
Wau“kegan Road ir Winnetka. 
Įstaigos savininkai kaltinami 
operavimu pinigų lošimo maši
nų.

132,865 Chicagoj
Dar Gyvena
Iš Pašalpos

Chicagos Bedarbių šelpimo 
administracija vakar paskelbė, 
kaa per rugpiučio mėnesi 132,- 
865 chicagiečiai gyveno iš pa
šalpos, apie 100,000 mažiau ne
gu per rugpiutį pernai.

VAKAR CHICAGOJE
•

O Policija nušovė 21 metų jau
nuolį laike apiplėšimo Westem 
Union telegrafo raštinėje, 5238 
Blackstone avenue. Jisai gyve
no adr. 1504 West 63rd street. 
Piktadariui bekrausiant rašti
nės kasą ir kostumerių kišenius 
viena tarnautoja telegrafavo 
agentūros centran, kad vyksta 
apiplėšimas, ten tarnautojai pa
šaukė policiją, kuri užklupo 
jaunuolį beeinanti iš raštinės. 
Jisai šovė į policiją, bet nepa
taikė, ir netrukus pats krito 
nuo kulkos galvoje^ Grobio jis 
susirinko $98.
• Kai kurios valstijos išduoda
mos naujus laisnius automobi
liams reikalaus senus sugražin
ti. Bet to nebus Illinois valsti
joje, sako automobilių departa
mentas Springfielde.
• Prie Randolph ir Mich gan, 
pačiąjn vidurmiestyje, plėšikas 
atėmė $100 nuo kasieriaus Illi
nois Central gelžkelio stotyje.
• Chicagos universitetas skel
bia, kad pereitais mokslo me
tais surinko $8,763,000 auko
mis.
• Savo namuose, adr. 5407 So. 
Latrobe avenue pasikorė 25 
metų chicagietis, Michael Hai- 
denowicz. Jis nepagydomai sir
go.

• Polic’ja suėmė šešis ber
niukus, kurie prfisipažino, kad 
apiplėšinėjo žmones parkuose. 
Jie susirinko apie $1,500 gro
bio.

• 56 metų ekskalinys Geo
rge Murray prisipažino, kad jis 
papildė apie 100 vagyse ų. .lis 
buvo suimtas kai bandė įsi
laužti į Delano mokyklą prie 
Adams ir Springfield.

• Dėl blogos sveikatos nusi
nuodijo 66 metų biznierius, 
Ernest s Hahn, 4540 Virgįnia 
avfenue. Jo kūnas buvo atrastas 
garažėi
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• Prie Cornelia ir Lake 
Shore bulvaro automobilis už
mušė nežinomų moteriškę. Ji 
galėjo būti apie 50 metų am
žiaus.
• Policija ieško piktadario, ku
ris pagrobė valgyklos tarnauto
ją prie 63-čios ir Laflin, ir ban
dė ją užpulti, nusivežęs prie 
67th ir Damen.

Dainos, Orkestras, 
Muzika
Budriko programas iš WCFL

Pasiklausykite gražių dainų 
ryt vakare, t. y. sekmadienį, 
nuo 6: 30 Chicagos laiku, iš 
stoties WCFL, 1000 kiloc. Har
moningas Budriko duetas yra 
pasirengęs pavaišinti klausyto
jus tinkamai prirengtomis gra
žiomis dainom.s. O kam nėra 
malonu išgirsti oro bangomis 
lietuviškas dainas, ypatingai 
gerų dainininkų dainuojamas?

Pne to, didžiulis simfon.nis 
orkestras išpildys irgi keletą 
puikių numerių, žodžiu, tai tyus 
tikrai žingeidus programas, ko
kius paprastai tinkamai priren
gia Juozo Budriko radio ir ra
kandų krautuvė Chicagoje, 
3409 So. Halsted st. Pasiklau
sysime. —Girdėjęs.

Žuvo Garsus
Teisių Žinovas
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Prie Baton Rouge, Louisiano- 
je, automobilis užmušė Dr. New- 
man, F. Baker’į, kriminalių tei
sių žinovą iš Northwestern uni
versiteto, Chicagoj. Jisai ten 
buvo nuvykęs pertvarkyti tos 
valstijos teisių kodeksą.




