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PUOLA KETURIOS NACIU DIVIZIJOS, RU 
SU MINOS IŠŽUDĖ TUKSTANCIUS

Vokiečiai sausuma nori paimti Sevąstopo 
lio karo bazę
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LONDONAS, -Anglija, rūgs. 
26 d. — Vokiečiai sutraukė ke
turias savo kariuomenės divi
zijas į Juodosios juros pakraš
čius ir pradėjo pulti Krymą. 
Britų ka^o sluoksniai patyte, 
kad ištisas 24 valandas eina 
smarkios kovos. ’

Vokiečiai neturi karo laivų, 
todėl ir negali pulti Sevastopo
lio iš juros. Krymą jie tikisi pa
imti sadbuma ir šia kryptimi 
pradėjo karo veiksmus. Vokie
čiai > vartoja parašiutininkus 
svarbesniem stnateginiem punk
tam paimti.

Vokiečiai tikisi paimti Krymą 
»per Perekopo sąsmauką; todėl 
ten ir pradėjo labai smarkias 
atakas.

MASKVA, Rusija, rūgs. 26 
d..— Sovietų kariuomenė mi
noms išsprogdino tūkstančius

• nusileidusią vokiečių parašiuti
ninkų Perekopo sąsmaukoje, 
skelbia oficia’us sovietų prane
šimas. « .

Sovietų karo vad^yybė numa
nė, jog vokiečiai»parašiutinin
kais bandys Krymą, to
dėl tinkamai Tr užminavo visa* 
tinkamesnes parašiutininkams 
nusileisti vietas. Kai nusileido 
keli parašiutininkų batalijonai, 
rusai susprogdino minas ir iš
naikino tūkstančius vokiečių.

Nenusisekus šiam vokiečių
planui, nacių karo vadai sustab-Jnus.

BRITU KARIAI ĮSIVERŽĖ PRANCUZIJON, 
PAĖMĖ 28 VOKIEČIU KARININKUS

Nacių vadai užklupti 
bemiegant

LONDONAS, nigs. 26 d. — 
Britų kariuomenes vienetas 
susidedąs daugiausia iš kana
diečių, įsiveržė okupuoton 
Prancuzijon ir paėmė nelaisvėn 
28 vokiečių karininkus.

Įsiveržimas buvo padarytas 
naktį ir vokiečių karininkai 
užklupti bemiegant pakraščių 
vilose.

Atvažiavusieji britai pačiupo 
daug svarbių kariškų doku
mentų. Jiems pavyko užk’upti 
visas vokiečių divizijos štabas.

Britai buvo gerai 
informuoti ’'

LONDONAS, rūgs. 26 d. — 
Britai perplaukė Lamanšo ka
nalą mažais laiveliais ir nuvy
ko tokion vieton, kur turėjo 
geras informacijas apie vokie- 

., čių būklę

Pavyko paimti divizijos šta
bo dokumentus ir beveik visu* 
svarbesnius štabo karininkus. 
Visi vokiečių karininkai ' 'vež
ti laimingai i Angliją. • s

Vokiečių karo vadovybe įsa
kė savo karininkams apleisti 
atskiras vilas Bretanijos pa« 
kraščiuose ir įsakekttyvėnti su
sibūrus. Al

— Kiniečių sostinę vakar la
bai smarkiai bombardavo japo
nai.

dą .kelioms valandoms operac 
jas, bet vėliau ir vėl pradėjo 
puolimą. Naciaihs pavyko įsi
stiprinti keliose vietose, bet ru
sai juos naikina ir dominuoja 
visą Perekopą.

Užsienio komisaro pavaduoto
jas Lozovskis paskelbė, kad vo
kiečių paskelbtas nelaisvių skai
čius yra Goebbelso išmislas.' Ru
sų kariuomenė apleido Kievą, 
bet ir dabar prie paties miesto 
vyksta smarkus mūšiai, kurie 
naciams labai brangiai kainuo
ja.

Nežiūrint į nepaprastai dide
lius nacių nuostolius prie Le- 
hingrado, karo vadovybė siun
čia naujas jėgas ir'spaudimas 
nesiliauja. Leningrado gynėja; 
stipriai laikosi ir nepasiduoda 
vokiečiams.

šiomis dienomis vokiečių 
aviacija išmetė labai daug de
gamų bombų ir sunaikino labai 
vertingų narnų Leningrade. Da
bar gyventojai jau išmoko nai
kinti degamąsias bombas ir gai
srų kiekis žymiai sumažėjo.

Brįanskp, s r i t y j e ru sams Pa
vyko visiškai išnaikinti pavyz
dinę nacių tankų-diviziją.. Rut 
sams pavyko sulaikyti nacių 
puolimą centro fronte, nes rugp. 
pradžioje sovietų partizanai, už
mušdami nacių generolą Lebel, 
rado sužymėtus puolimo pla-

Vokiečiai rengiasi 
kariauti žiemą

BERLYNAS, nigs. 26 d. — i 
Vokiečių karo vadovybė pa
skelbė gyvenlojams, Jog rytų 
fronte karo veiksmai eis ištisą, 
žiemą.

Daugelis manė, kad žiemos 
metu karo veiksmai bus su
stabdyti, bet dabar išblaškytos 
tokios mintys. *

Kievo prityje vokiečiai baigia 
•naikinti Budiony armijos liku
čius. Nacių aviacija bombarda
vo Maskvą, Tūlą, Charkovą ir 
kitus karo pramonės centrus.

Britai siunčia lėktų 
vus turkams

LONDONAS; rūgs. 26 d. — 
Britų valdžia pasiuntė didokų 
kiekį Amerikoj gamintų lėktu
vų turkų karo jėgoms.

ši žinia duoda pagrindo ma
nyti, kad britų valdžia pasiti
ki turkais ir turi garantijų, jog 
turkai priešinsis naciams.

Kai atvažiavo nacių ekono
minė misija, turkai pįrmon ei
lėn pareikalavo naikintuvų. Vo
kiečiais negalėjo patenkinti tur
kų ir sutartis nepasirašyta. Da
bar britai duoda turkams lėk
tuvus. <

Nori sulaikyti kainų 
kilimą

— Britų aviacija Vakar bom
bardavo Sicilijos miestą Paler
mo, Tripolį, Bengasį ir Bardi- 
ją Lybi j oje.

WASHINGTON. D. €., rūgs. 
26 d. — Doųald 31. Nelson, ku
ris tvarko valdžios pirmenybių 
biurą, pataria laikyti prekių 
kainas galimai žemesnėms.

Jis sako, kad kovo pienes’ 
kongresas privalėjo .priimti įs
tatymus, kurie:draustų prekių 
kainoms kilti.

Nelson tvirtina, jog reikia 
dėti pastangas smulkiems pra^ 
monininkams palaikyti. Skirs
tant kariuomenės užsakymus 
stengiamasi jiems duoti darbo

REiKAT MI.1* NFTTTRATUMO A^VlPIMO

Senatorius Kenneth McKellar iš Tenpefesee, kurisr pa 
reikalavo kongresą atšaukti neutralumo įstatymą.

LAISVU PRANCŪZU NARLAIVIS TAISO 
MAS JUNGTINIU VALSTYBIŲ UOSTE

Surcouf •—. stipriau-1 
sias narlaivis

• A

C., rugsz. 
įMflieii pi

Juodas sąrašas pavo
jingas naciams 
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AVASHINGTON. D. C,, rūgs.
WASHINUTOxN,

26 <1.Oti^aliar
skelbrla, kad sunkiausias pašau-į 26 d. — Viceprezidentas
lio nar.aivis
randasi Amerikos uostų dirb-’sąrašo naujas 800 firmų, 
tuvėse.

„Surcoufj šiandien j WaTace priskyrė prie Juodojo 
- ---- x- J’“1 * _ y j : 800 firmų, ka

lios v-. .Ja 1 prekybą su naciais 
arba U... ijos^fdšistais. . .

f K

Tvirtinama, kad Juodasis są
rašas labai /smarkiai pakenkė 
kai kui icans mačių firmopis 
pietų Amerikos valstybėse., ?

Daugelis nacių kontroliuoja
mų firmų buvo priverstos už
daryti savo krautuves, nes vi
siškai nebeturi prekių.

” Surcouf buvo stipriausiu 
prancūzų narlaiviu. Kai Petar- 
nas pasirdšė taiką su naciais, 
Surcouf įgula nuėjo pas laisvus; 
praųcuzuš.

Surcouf turi 4,300 tonų įtal
pos, turi savo orlaivį ir Veiki
mo ratas siekia 12,000 mylių. 
Dabar jis veikia kartu su bri
tais.

Neutralumo įstaty
me darys pakaitas
WASHINGTON, D. C., rūgs, 

26 d. — Valdžios atstovai kon
grese Šiandien pareiškė, kad 
valdžia stengsis tiktai panaikin
ti kai kuriuos 'neutralumo įsta
tymo straipsnius, bet nenaikins 
viso įstatymo.

Senatoriaus McKellęr pada
rytas pasiūlymas valdžiai da
bartiniu metu yra nepriimti
nas.

Connaliy pasiūlė pakeisti įs
tatymą ta prasme, kad Ameri
kos prekybos laivai butų gink
luojami ir galėtų įplaukti į vi
sus uostus. -

luoja 
j e.

Sekretorius Knox inspek- 
karo bazes Bermuda salo-

Amerikos 
priverstas

karo lėktuvas 
nusileisti St.

10 lėktuve bu-
buvo
Eustatius saloje.
vusių žmonių išgelbėta, keturi 
ieškomi.

— VVendell Willkie sūnūs 
Philip šiandien tapo prisaikdin
tas jurininkų tarnyboj.

— Washingtono valdžios įsta; 
gų tarnautojai rodo didelio su 
sidomėjinio atvažiavusiu Wind 
soro kunigaikščiu, buvusiu Ai. 
glijos karaliui!;. \

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai smarkiai puola rusus Poltavos ir Charkovo 

srityje.
— Kryme pradėtas puolimas nedavė naciams lauktų pasek

mių, vokiečių kariuomenė visur buvo atmušta atgal.
— Britų valdžios sluoksniuose kalbama apie, ekspedicijos 

siuntimą į Kaukazą. / ' p
— Britų generolas Wavell vyksta į Kaukazą, kur jis tarsis 

su sovietų pulkininku Ffovikovu. Wavell Buvo sustojęs Egyptc 
ir matėsi su gein. Auchinleck.

—h 40,000 vokiečių persikėlė gyventi į Amsterdamą. Visi 
yra Reinlando gyventojai. Vokiečiai buvo priversti bėgti dėl 
smarkių britų bombardavimų.

— Chicagdje prisiekusiųjų teismas nuteisė B. Sawicki (Kni- 
fey) mirti. '

— Spviteų karo jėgds pralaužė; vokiečių frontą prie Vol- 
chov upės. Rusų kariuomenė paėmė nelaisvėn daug vokiečių 
įr atėmė 4 kaimus. •

— Graikų premjeras Tgoudaris tvirtina, kad Graikijoj la
bai dažnai mušasi Italų ii;, vokiečių kareiviai. Karo .vadovybė 
nepajėgia sutaikyti. . \

— Meksikos elektros darbininkai nutarė paskelbti kelių 
valandų, streiką už darbininkų užmušimą prie prezidento rūmų.
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Britai skelbs šuo 
miams karą

rūgs.LONDONAS, Anglija, 
26 (d. — Jeigu Washingtono di
plomatai neįtikins suomių, jog 
nereikia pulti buvusių sovietų 
teritorijų, britų ir norvegų val
džios bus priverstos skelbti suo
miams karą, sako valdžios at
stovai.

Britų diplomatiniai sluoksniai 
patyrė, kad suomiai pasiekė Svir
tinę, kur anksčiau ėjo 
su sovietais.

Suomiams pasiūlyta 
.Su r sovietais 
‘veržė sovietų teritorijon ir nu = 
Irr'to Leningrado elektros lai 

j dus.. , j ’< ■ /

rubsžius

taikytis 
jau įsi-Suomiai

Bulgarai pasiūlė na
ciams kompromisą

ANKARA, Turkija, rūgs. 26 
d. — Diplomatiniu kęliii patir
ta, kad bulgarų valdžia pasiu 
’.ė naciams * kompromisą.

Slaptame kabineto posėdyje 
aigarų' valdžia nutarė pasiūly

ti vokiečiams savo kariuomene 
okupuotoms teritorijoms kon
troliuoti, vietęj skelbti karą so- 
v'iętaips. .

Bųlįą'rij.oj karas prieš sovie^ 
tus butų nepbpuliarus, tuo tar 
pu nebūtų didelio pasipriešini
mo okupacinei kariuomenei su
daryti.

— Vakar mirė G. Hali Roo 
seve’t, ponios Eleonor Roose 
velt, prezidento žmonos, bro 
lis.

— Japonai sakosi, kad Hunar 
provincijoj jiems pavyko {su
mušti keturias .kiniečių armi* 
jas. .

— Gottfried Feder, nacių 
partijos programos' autorius 
vakar mirė.

d.

Italai nebetiki 
pergale

. ROMA, Italija, rūgs. 26
— Italijos fašistų laikraštis
Regime Fascista skundžiasi, 
kad visame krašte plinta ne
pasitenkinimo nuotaika ir nie
kas nebetiki pergale.

Turine fašistai sumušė ne 
patenkintus, nes “tai vienin
telis būdas juos įtikinti”, sa
ko laikraštis. /

No. 228

LIETUVOJE VOKIEČIU KARIUOMENE PA
ĖMĖ VISĄ PIENO PRODUKTU KONTROLĘ
Gauti pieno galima tiktai su kariuomenės 

Vado leidimu
LISABONAS, Portugalija, rūgs. 26 d. — Iš Lietuvos pra

nešta, kad visose Lietuvos pieninėse privaloma iškabinti skelbi
mą trijomis kalbomis apie tai, kad ant pieno produktų atsargų 
uždedamas vokiečių kariuomenės vyriausios vadovybės draudi
mas. ,

Leisti pieną iš pieninių galima tiktai sulig vyriausiojo ka
riuomenės vado leidimu. Toliau buvo paaiškinta apie privalo
mą įpokavįmą ir žymėjimą ant sviesto siuntų. Turi būti pažy
mėtas svoris ir kiti ženklai.

Visi Lietuvos apskričių agronomai ir žemės Ūkio Rūmai 
randasi vokiečių karinės žemės ūkio įstaigos priežiūroje. Kiek
vieną dieną per Kauno radiją ši ūkinė vokiečių komanda duoda 
sakymus Lietuvos ūkininkams.

Miškų valdyba ragina savo įstaigas pranešti jai žinių apie 
miškų administracijos sąstatą iki 1941 metų birželio mėnesy). 
Nori žinoti kiek eigulių žuvo sovietų okupacijos metu.

Argentinoje baudžia 
. nacių agentus
BUENOS AIRES, Argentina, 

rūgs. 26 d. — Vakarykščiame 
posėdyje valdžia nutarė smar
kiai nubausti visus perversmą 
rengusius karininkus.

' Administratyviu budu tapo 
nubausti visi tie karininkai, kM-^ 
rie anksčfcu buvo padarę netak
tiškus; išsišokimus^ :

Ateinančiame kabineto posė- 
lyje bus išspręsti tolimesni san
tykiai su vokiečiais ir nacių am
basadoriaus išvyjiųias.

Prancūzai įteikė ja
ponams protestą

VICHY, Prancūzija, rūgs. 26 
d. — Prancūzų valdžia įteikė 
japonams labai griežtą protes
tą dėl suverenumo teisių lau
žymo prancūzų Indokinijoj.

Japonų kariuomenės atstovą; 
pravedė daug civilinių areštų. 
Japonai neturi teisės žmones 
areštuoti, nes tai yra tiktai 
prancūzų suvereniteto teisė.

Indokinijoj auga nepasiten
kinimas japonų okupacija, 
ponai, pavasarį pasižadėjo 
liesti suvereninių prancūzų 

į šių. '

Ja
ne- 
tei •

Naciai atima antklo
des iš norvegų

--- L------- '
OSLO, Narvegija, rūgs. 26 d 

— Vokiečių karo vadovybė įsa
kė Norvegijos gyventojams ir 
krautuvininkams atiduoti visas 
vilnones antklodes. Jos bu'- 
skiriamos vokiečių kareiviams.

Nacių kbmisaras Terboven 
Quisling patarėjus padarė mi- 
nisteriais.

Iki šiam metui Quis.ingo 
bendradarbiai skaitėsi nacių 
komisarais, bet dabar sudaryta 
valstybės taryba ir p a keis J 
bendradarbių titulai.

— Vokiečiai Lomanšo kana
le įtaisė labai stiprius prožek
torius, kuriais nušviečiamas vi
sas kanalas ir Anglijos; pakraš
čiai. ’

■F

ORAS
Giedras fr šiltesnis.

• Br.ulė teka — 6:4£.’; leidžiasi
— 6:

Kriokialaukyje gy
venimas tvarkosi

Vokietija, 
Sugriuvus boi- 
Kriokialaukyje 
vietinės ap>au- 
kuris pradėjo

KARALIAUČIUS, 
rūgs. 26 d. — 
ševikų režimui, 
tuojau susikuiė 
gos komitetas, 
valyti apylinkę nuo bolševikų. 
_ Apylinkėse slapstėsi ne tiktai 
vietiniai, bet ir iš kitų kraštų 
atbėgęJjolševikai.

Dalis bolševikų patys pasida
vė į nelaisvę, tuo tarpu kitu 3 
reikėjo krapštyti iš miškų. Gy
venimas gerai tvarkosi ir ne
jaučiama maisto stokos.

Lietuvaites tvarko 
žuvusių kapus

lie- 
vi
su-

žuvu .u lietuviu V V

LISABONAS, Portu g a 1 i j a, 
rūgs. 26 d. — Patirta, kad 
tuvaitės stengiasi aptaisyti 
sus bolševikų okupacijos ir 
kilimo metu 
kapus.

Specialiai sudaryta komisija 
renka medžiagą apie sukilimą, 
o mergaitės lietuvaitės deda pa
stangas gražiai aptaisyti kapus.

Norima sudaryti rimtą įspū
dį visuomenėje ir kiekvieną pri
versti gerbti žuvusių aukų at
minimą.

Kovų medžiagos 
tvarkymo ko

misija
LISABONAS, Portugalija, . 

rūgs. 26 d. — Tuojau po bol
ševikų okupacijos Lietuvoje ta
no 'steigta Kovų medžiages 
tvarkymo kofnisija.

• Komisijos narių sąstatan įei
na keli aktyviai sukilime prieš 
bolševikus dalyvavę asmenys.,

Sukilimas prieš juos buvo gai
vališkas, dalyvavo labai dideh 
visuomenės sluoksniai, todėl ir 
norima surinkti šį laikotarpį 
liečianti medžiaga.

“Naujienų” Raštinė
SEKMADIENIAIS ^Naujienų 
raštinė dabar atdara nuo 9:00 
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 vaL vakaro.

*
f' \r j 3

t fe j;

• . .k

DHBIriHKIUBUI 4 .mK** j HH



Blivo suvažinėtas prie Cermak 
ir Leavitt

šeštadienis, rugsėjo 27, 1941

žmoni

mieste

SUDRIKO RUDENINIS .UJAS

eris

3-ŠMOTŲ VONINĖS t SETAS

SĖLSMANAS

STANLEY LITWINĄŠ

Radio gražiuose kabinetuose po

j. Dumša 
dukterį T 
bert ir E

Kūnas yra 
lęžiaus k( 
rest 23rc| Pl&ce

PARUOŠKITE SAVO 
NAMA ŽIEMAI

Cermak Road. 
metų amžiaus,

FURNITURE HOUSE
3409-11 SOUTH HALSTED STREET, TEL. YARDS 3088

Budriko Rudeninis išpardavimas jums 
yra gera proga nusipirkti už pigiau. Budri- 
kas turi visokių prekių: ii* pigių ir brangių. 
Budrikaš suteikia vi'sieYns lengvus iŠmokėji 
mus. . .

Budriko .krautuvėje galite pirkti ir. laik
rodėlių ir auksinių plunksnų, vilnonių blan- 
ketų, kaldrų, rašomų mašinėlių, gerų e.lek- 
trikinių dulkių valytuvų. Kaslink radio, tai 
pas Budrikį rasite 500 geriausių 1942 metų 
modelio .visų išdirbyščių radio: RCA Victor, 
Ženith, Philco ir kitų.

The Economiser Bumer... ir l / J
daug kitų vieninteliai Winklersa- Į ■
vybių. 3 Metų Garantijos Planas.. ĮjĮy
Matykit, kaip Winkler tryna uolas.. 1
kanda plieno dūdą, negadinadamas ir ■
nestabdydamas stokerio. |

STEVVART VVARNER RADIO bus duotas dovanų DYKAI su pirki

Insuliuokite savo namus patogumui žie
mos metv. Apsaugokite h 10 šiurpių žie- 
n* vėju ir si.ta' .v k’tc ant kuro bilos. 
rob angt’ ir h g'a įtaisyti. Reikalaukite 
iru ų apsk; ičiavimo jūsų namui.

Čionai rasite didžiausią pasirinkimą žie
minių pečių, kūrenamų su anglimis ir su ge- 
su. Katrie norite būti šiltai per visą žiemąį 
be dulkių ir pelenų, tai įsigykite naujausią 
aliejini pečių iš Budriko krautuvės, be to ji
sai jums kainuos pigiau kaip su anglimis 
kūrenamas. ' • i

Dviejų šmotų gražus parlor setai, pada
ryti drūtai ir gražus po .....
trijų kambarių visas įrengimas " 
vertas $395.00 Už ................(M

Dupdame nuolaidą už seną radio ųr, pianą, 
BUDRIKO KRAUTUVĖS ĖRIUGĖpURTE

Pačiam. Joliete automobili 
užmušę 50 in. gyventojų, Albi 
no taganibi.

4- 1000 K. nedėlipe vakarę 6:30; W.H.F.C. - 1^50 K. — ketvergais — 7 vai. yakare 
W.A.A.F. — 950 K. — nėdėliomis 4:30 P. M.

JOlTET, ^ Automobilio 
nelaimėje prie Jolielo buvo už
muštas Df. Joseph C. Kimbail, 
<16 m. gydytojas, gyvenęs tame

— Britų generolas Wavell 
r .. . t Londo

ne, tarėsi šū Ch uVchilli u d r vėl 
įasfekė ;lždiją.

Vonia, Lavatory 
ir klozeto Kom
binacija. Viskas 
1 rųSles ba.lt o 
cnamcllo, neskai
tant fitlngų.

jisai c buvo 51f Jj _ t. 
užsiėmė barzdaskutyste.
Išliko žmoiVį įr tris

Žlarv'ofas^Li c|ia- 
fyfeioje. ad. 2311

ATDARA ANTRAD., KETVIRtAD, 
IKI 11 VAK. SEKMAD. IKI 3 P. P.

Namų savininkai, turėdami 
klausimų ir problemų ryšium su 
namų pataisomis, statymu, ga
vimu paskolų namų remontui ar 
statybai ir t't., patariami pasi
matyti su p. Litwinu. Jis yra 
generalus vedėjas Carr-Moody 
Lūmbef Co. adresu 3039 South 
Halsted St., telefonas VlCtory 
1272. Praktiškų, rimtų patari
mų p. Litwinas suteiks mielu 
noru. < j i 4• » 'Ruduo jau prasidėjo. Dabar 
laikas pasirūpinti namų insulia- 
cija. Jos įtaisymas kaštuoja ne
brangiai. Q ji yra gera atspara 
prieš žiemos šalčių ir audrų 
veikmę į jūsų namus. Insulia- 
cija, be to, taupo pinigus išleid- 
žiamus kurui.

Dabar laikas taipgi apsirūpin
ti žieminiais langais ir durimis. 
Tatai priduoda geresnę išvaiz
da namams, geriau palaiko šili
mą žiemos melu kambariuose 
ir bendrai padaro namus sma
gesnius gyventi.

. Planuodami namų įpągbrini-J 
’ftiV pasitarkite su p. Litwinu, I 
Š039 SO. Halsted St., tel. VKD 
tory ‘ ' c

Dabar patartiną įsigyti gerą radio, o 
gerą radio tiktai galite gauti iš Budriko su 
pilpa garantija per daugel metų. Jums bus 
maloniau, klausytis prograrhų su niauju ra
dio, nes dabar yra permainyta stotis įr tik 
šų nauju radio tegalima gauti programą 
aiškiai ir gražiai.,
Maži radio kainuoja po

ii- iki ... -........... ^150.00
Automatiškos radio su vietrola

po -'■■■— ....^Š5.00ir dar dvylika rekordų dykai. y

1 Mirė penki žmones r

Kitose automobili^ nelaimė
se žuvo šie žmonai

26 m. Robert L. , Jobusmi, 
10116 N. WaTei avdnue;
\ 50 m. Bessie Lee, 2300 Wesl 
Ądnibs, pri’e 35-los ir WęštenP, 

j Tbciųiaš( J. Duflfy, 30, ir 
'dienu £. Pattečson, 33, abu iš 
JĖvanstond, prie New Stanton,

likonyte.
Sis yra trečias kartas, kad Jo

nas Bankevičius laimi Buick 
“Salesniaster” atžymėjimą, kuris

r”i ■■ i .............. ......i   iii ■ t hhii ■■ i

Jaunas Lietuvis Gavė Paaukštinimą 
uBBBStįjįįįBįBB^ Jonas BankeViciūs

(Banky)
'i'UŪJonas Bankevičius (Banky) 

nietais ir vėl atsiekęs Buick 
Mofor Co. “Salesmastcr” laipsni, 
gavo porą dovanų r- vieną iš 
Buifk kompanijos^ kuri ,apdovą- 
ppjp “3aliesjnasteri’l brangia sa
gute. o antrą iš Joe . Marshpll 
Buick Co., kur Jankevičius par
davinėja Buick automobilius, kuo
met buvo pakeltas į Sales Pro- 
motion Mapager. . t ,

Šitas paaukštinimas Jonui atsi
rodė lyg ir netikėta šliybinė do
vana, nes tik prieš (porą mėne
sių jis apsivedė su Monika Pau-

Taupo kurą.) Tvlr- 
Jn tat HubudavotaH. 1

ii ■ iki 50 svarų per
H v»1 andą. l’ritaiko-

1 komas nuo 1 iki
“T-3 šeimų natauil. 
PIRMAS IMOKfiJIMAS SPALIO 15-TA

ARCHER STOKER SALES
«»4706. So. Western Avenue . .5

PhAne LAFATETTE 3138. • JOSEPH BAGDON Faetory Distributor

yra i (lupdamas tik tiems Buick pardavėjams, kurie per vienus metus 
parduoda nemažiau 50 naujų tos išdirbystės automobilių

Bankevičiaus naujas.ai paskyrimas Joe Marshall Buick fįrmoj, 5011 
W. 63rd St., uždeda jam skelbimų, parodų, specialių pardavimų ir čir-' 
kuliarų priruošimo pareigas. Nors tas užims daug jo laiko, tačiau 
Bankevičius žada ir toliau seiląmonauti Buick karų pardavinėjime, 
nes jis skaito šį darbą vienu svarbiausių. Jis mėgsta sueiti su savo 
kostpmeriais ir draugais ir jiems mandagiai, sąžiningai ir asmeniš
kai patarnauti.

Jonas Bankevičius kvječia visus savo prietelius ir kdstumerius at
silankyti j Joe Marshall Buick Co., 5011 \V. 63rd Si., Chicagojc, kur 
jau yra parodon išstatyti naujieji 1942 metams Buick karai, .lis vi
siems asmeniškai parodys ir išaiškins apie naujuosius pagrąžinimus 
ir ištobulinimus. Galima jam ten patelefonuoti susitarimui — POBt- 
sniouth 85?.').

Bankevičius šiam reporteriui pareiškė, jog “1942 Buick’ai yra 
nepaprastai gražus, patogus ir smarkus automobiliai. Manantieji auto
mobilį pasipirkti neapsiriki apžiūrėdami naujuosius Buick’us — pa
mils jų išvaizdą, o pavažinėjus jais, tikrai bus sužavėti.” RSG

? Armija iššiiiri^ė į CAliforni- 

viuš, George p. Misiūną ir
S tupu rą, J le- jjb vo ’ -įpąsKiVt 
Jc&ro aviacijos ialiK<o . Fi 
tai., Sa‘n .jcįa^ųiįi š^enyje’.

iV. it^zinii’erb kapiųėsJ 
laidotas węštsidieli| Po-: 
linija, kuris mirė rfcžul-!

PIRMAS ĮMOKfiJlMAS

Apšildymo Sistemos 
'fyslųBpdol0t.mu>* 
sų KR E D I T O 
l’LANIJ, kurs pa- l-r—?-5iill
<IUm jum A1>n1L. 
DyMO Įrenginius h
jsltftlsyt DABAR l|nMg|g Mžll o I 
o laukti Ugi, se- 2C3* ffiKf I

Rpaiįo Į
pirmą JinokčJImą 2įį
JncŠtl. .

I FREEMAN STOKERIAI IR 
WINKLER STOKERIAI

Yra Eilę Metų Prieky Pinigų Taupymo 
Darbo Taupymo Padariniais

Kiekvienas apdairus pirkėjas namo sa- JlO t
vininkas turėtų pamatyti Winkler Sto 
kerį, .pirm negu pirks .bet kurios rų- 
šies automatinį apšildymui įren-i 
girną.

Winkler Stokeris, su daugeliu -y
Ištobulintų savybių, šiandieną 
yra PRAMONĖS įžymusis pro- 
dūktas.

Jis taupa pinigus ir darbą 
tūkstančiams namų savininkų fl 
nuo juros iki juros. Ištirkit Eez- 
Oro kontrolę... Visai automati- »flE 
nę transmisiją, neturinčią shear Kafl

j&te įu^omobilio nelaimės. Rug 
Bėidvli Td.' jisai Jbuvo i sąVažinė 
Ibs bbiė' GendalC i^Lb^vitt : gat . .u %

18” FURNASAS 
Karštu Opu Apšildymui 
žrrtri visa

NAūjiEko^, m, 
—i i——   >—1—   ----------------- : . ;_______________

AJdliete ŽiiVii
y- ; 1 '

Ihi Žmirnis

ŽIEMINIAI LANGAI
IR DURYS

-Padarytas iŠ storo 
Cast Iron. Pilnai 
baigtas ir gatavas 
Rengimui. ,

SPALIO. 15-TA

— Pėtaino valdžia nuteisė 2’31 — Britų generolas 
asmenis ilgibms metams kalėti šiomis dienomis, lankėsi 
už neąštikimunjią dabartlniarb 
režirbui. J

Geros kokybės durys ir lahgai su geru, __
skaisčiu stiklu. Pagerina namo išvaizdą 
ir suteikia namui patogumo. —

Mes finansuojame jūsų namų permo- 
deliavimą ir statymą. Lengvi išmokėjimai. §

APSKAIČIAVIMAI DYKAI — LIETUVIS

CARR-MOODY LUMBĖR 00.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VlCtory 1272

HEATING & PLUMBiKG

ALLPHONES SEELEY 3277

tli# Ih/Mtebc'tu}
sefofe yot/

INC.
^5701-31 W. CERMAK RD>J

••

!jĄ. J6 - - 1 •

—i
P 1 "V» ' Tįi £ . .
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šeštadienis, rugsėjo 27, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III d.
3

NORTHWESTERN
Visur Pasibaigia, 
Bet Ne (’hicagoj

F

Stove Repair Co.
Visokių iRųšių Furnasų ir Pečių Pataisos!

Išdirbėjai ir Distributoriai pataisoms reikmenų, tinkamų visiems 
Pečiams. Furnasams ir Boileriams. •

ATSAKO VISIEMS REIKALAVIMAMS.
Keturios didelės krautuvės Chicagoj.

-w

Dabar laikas patikrinti jsavo pečių ar furnasą reikiamiems sutvar
kymams ir pataisoms. Padarykite tai kol oras švelnus. Venkite 

i vargo furnasui taisyti šalčių rhetu.

Pasilieka, ir kai kuriuose 
prięmiasč.uose '

i'

662 W. Roosevelt Rd. 312 W. 63rd Streetx 
8816 Commercial Avė. 2333 Milwaukee Avė

Tel. MONROE 6600

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime OCflfl nn 

ATSARGOS FONDĄ Virš OJUUjUUU.UU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

STANMRD
I FEDERALiAVINGS
• *” ■JLZandZZ-.—._. 
r LOAN ASSOClATIONof Chicago
i JliSTIN MACKIEWICH Pres.

į 4192 Archer Avenue 
ViKginia 1141

KODĖL KENTĖTI DEL KOJŲ.
vaistinėse pagelbės Jums! BOROCYL Milte'iai nuo niežėjimo, perdi- 
de* io prakait?v:mo, n arto kvapsn:o ir užkrėtimo odos, iššaukiančios 
alėto ko;a BOROCYL skystis lengvoms žaizdoms, nuo perštėjimo, 

n d< « mo. iž 'dimų ir y sokių odos l>,:ų.

BOROCYL CO.. 12'M) i-I. A-h’and / ve. bru/.s.Y.oh

REPublic 3713
• IR SUTAISAU SENUS

SUTAUPYSI PINIGŲ. DAUG DARBO IR SVEIKATĄ. ĮSIGYK
GERIAUSIĄ IR STIP- „ A 4
RIAUSIĄ ŠIŲ DIENŲ a Vd-VUlV

-LINK-BELT, Visiškai Automatiškas

SEEGA1T1S
STOKER SALES

6921 So. Westem Avė.
• ĮVEDU .ŠILIMĄ • BOILERIUS

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

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

NO GEARS—NO OIL -
3 metų garantija. »

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU
Pamatykite

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. s(t”;JVrSSSR.' otate ir 55 bt.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

O Apšildymu
□ Plumbingu

Vardas

Adresas
□ Stokeriu
□ Sienų Tailu Telefonas

Rytoj, paskutinį sekmadieni 
rugsėjo mėnesį, visoj Amerikoj 
pasibaigia vasaros laikas, bet 
Chicagoj jį turėsime dar vieną 
menesį, iki spa ių pabaigos.

Kadangi vasaros laikas pasi- 
lieka Chicagoj, tai jo laikytis 
yra priversti ir Chicagos prie
miesčiai, taipgi tolimesni mies
tai kaip Aurora, St. Charle; ir 
panašiai. • /

Tose vietose, kur vasaros lai
kas pasibaigia, reikia laikro
džius pavaryti valandą atgal

Šokių ir Pasilinksmi 
nimo Vakarėlis 
Rugsėjo 27

i Bus Svarbus Pranešimai
Šv. Jono parapijos šokių it 

pasilinksminimo vakarėlis įvykc 
šeštadienio vakare, 814 W. 33rd 
Street.

IŽELIS IŠPARDAVIMAS
RYŠIUM SU DIDELIU ATIDARYMU NAUJO SANDELIO 

SO. CH1CAG0JE
X

■

Visi parapijos rėmėjai ir drau
gai kviečiami atsilankvti, nes šis 
parengimas bus labai svarbus. 
Pertraukoje šokių išgirsite daug 
įdomių dalykų apie tolimesnį 
veikimą. Išgirsite ne tik apie 
parapijos liečiamus reikalus, 
bet ir kitų draugijų, tad skai
tau, kad šxė’- pranešimas bus vi
siems įdomus.

Visus širdingai kviečia atsi
lankyti šokių rengimo taryba.

— Jūsų Ona.

CIO sako, Negali 
Susitarti su 
Int Harves er

Prašo valdžios pagalbos 
' /deryboms

k

z

-I

Nepriklausomybė 
yra bangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
fmansir iai apsirūpinęs. Statyki
te, rementuokitę ir įsigykite na
mus pagll musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEIST UTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
Jos M. Mozeris, Sec.

3236 S. Halsted St. CĄL. 4118 
■■■■■ ■■!■■! i................ ir

INSULIUOKITE NAMUS 
Su Pagalba Rock Wool Batts 
“Wool batts” lengva pri
taikyti, susiglaudžia arti. 
Speciali nepermirkstanti 
medžiaga — apsaugo nuo 
drėgmės. Batts lengva į- 
dėti ir tinka kiekvienai 
insuliacijos rųšiai 15’x48” 
batts 4” 40 kvadr. pėdų 
kartone—stora, už karto
ną tik

52-52

LINOLEUM Paklojam DYKAI

W77ff THESE

■

A

į ..■ / ...y.■ t <•'

1. Sutrintos plytos A

pn- 
nu- 
ma- 
<iu I-

Dydis 2’8’’ 
per 6’8" 

1% colių storio
$034

DIP- 
to tint
BO1L-
tocfye

AT ALL DRUG ANO NOTIOK COUHTERS

spzl.us m dažai 
jmortrji in<»t ‘riARų apa- 
lih.ų i;' vajzilą b ir naują 
už k« Ūlą centų. 26-<.* 
spalvos. Ule—u • 25c

- Sutaupykite l/a 
Ant tšnrinių 

Durą
-».......... .. ■ ■. M

7Įhof. C'<‘rwli‘co , darys 
ra padirbtos ifi' gero 
re ir Inujojė ifidžlovin- 
q medr’.j.

.'Įsos durys tvirtai 
’irbtos., o pavirėis 
veistas," Ir gatavas 

teV' ti, » varnifiuoti ir 
lintl.

Ml°ro8 2’8" per 0’8" 
. 1% ęolių si, rūmo
' $068

k

TVIRTI ŽIEMINIAI
. LANGAI

kieminiai langai ^eturiais stiklais. Kiek-
zienas gerai padarytas—su atdarais sustip

rintai? plienu. Visokio dydžio..

Kombinacijos Žiemi
nės Durys -

Plieno velkėmis, kurios praktiš- 
kos visiems rpetams. žiemos me
tu tarnauja ka’ip( uždaros, o va
sarai, išėmus lentas, galima , įdė
ti sieto duris.

ČONGOLEUM
Kvadratinis Jardas fcv 

INLAID 69c iki 95c Kv. Jardas 
12 pėdų Platumas 44c Kv. Jard. 

Visų Išdirbysčių.
LAIPTAMS KARPETAS

Jardas ................. ww
Atdara Ąntrad., Ketv., šeštad. 

vakarais.
BLETSTEIN 

4957 SO. ĄSHLĄND AVĖ. 
Tel. YARDS 5015.

CIO ūkio mašinų unija va
kar kreipėsi į valdžios Media- 
tion Board prašydama pagel
bėti derybose su International 
Harvest';?’ bendrove dėl algų ir 
pastovia s sutarties.

Unija skundžiasi, kad taria
si su firmos atstovais jau šeš
tas mėnuo, bet “nepadarė jo
kio progreso”. v

Unijai dar “nepasisekę” su
eiti su autoritetingais Interna
tional Harvesiter perdėtiniais, 
kurie turi teisę daryti konkkre- 
tiškus nasiulymus.

Balsavimai National 
Tea Bendrovėj

Spalių 3 d. po valdžios prie
žiūra įvyks * National Tea C6. 
firmos sandėlių darbininkų bal
savimai. AFL Teamsterių unija 
ir viena nepriklausoma unija, 
remiama CIO.. nori darbininkus 
atstovauti.

PILNAI BAIGTI 
LANGAI

Susideda iš rėmų, 
langinių ir stiklų 
Sų keturiais svo
riais, spyliomię, 
rankenomis ir? 
virvėmis. Užbaig
ti iš vidaus. Klau
skit apie musų 
2emas kainas.

SS , .

SBOsjl

Dydis 2'0’' 
per 6’8’’ 

1% er'lių storio 
$<*74

Apdenkite savo seną namą nebran
giu brick sidingu mažomis išlaido
mis. Padirbtos įvairių plytinių spal
vų. Nereikalauja malevoti. Atsparus 
bet kokiam orui ir ugniai. $075

. Už 100 Kvadr. Pėdu

Modern Roofing Co. i
1821 SO. I.AWNDALE AVĖ. 1 

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

—Pilnai

COtOR.

NAUJOS JdENJOSį
. 1x^3 Flooriiig grindiijiH, verandai£. urbU 

kuinbariumH, pi.»iugei' y L'z 
AOO pęuų ilg.o ...........

1x6 l-'kiorioK grindimu^ yci-unuai 234£ 
arba i<atnburiuinn, pastogei 1 pėda -r 
1X4 Fluoring verandai i už

pėdą ilgio ----- r
1x6 l'orėitii buling už pėtįą ilgio 40 
1x12 W. 1»; ShipUip už pėdįl 4^

2^ 
4* 
4^ 
4^ 
5c^ kvadratinę pėdą . ............... r

Vix6\j,ušIeH Slding, . geriausio* 
. njAles už Unijihę pėdo-’ . “ r

ęieriauHiaH parinktum (Red Oak Floorlng)
- 2’<į” floOrlng, už 100 <E<| ’iįl

kvadratinių, pėflij - 
GeriaiudoH riiAles (Manio Floorl”?' 21Z”

medią. .Už 100 kvadra- <ĮtQ 
. tinhj pėdų ...................

.2x4 iki 16 pėdų už pėdų ......k-

2x6—JO, 12, 14 ir 16 pėdų už 
kvadratinę pėdų ..........

2*8—-10, .12, 14 ir 16 pėdų už
: kvadratinę pėdų ........... .......

2x10—10, 12, 14 ir 16 pėdų, už 
. kvadratinę pėdų ... ..... . ..... .

2x12-^10, 12, 14 ir 16 pėdų už 
kvadratinę pėdų

MEDŽIAGA PILNAI
BAIGTAM GARAŽUI

ver-Planavome paaukoti šią nepapraHtą 
tybę ■ keletu mėnesių . . . Pirkite ’ dabar 
Ir sutaupykite ant žemų kainų Pagal 
F. Hį A. patvarkymus ant 3 metų. Ne
reikia įmokėti.

2. Mastic Paviršiaus
3. Weather sealed* 

<■ jnsuliacija
Viskas užsideda vienu kartu. Bus 
atsparus visokiems orams per daug 
ir daug metų 
Uždengti 100 
Kvadrt. Pėdų

Antros rųšies
$5.50

“BRICK SIDING”
I.abal tinka apdengti namu* 
arba verandan. $2.25
apdengti 100 kvadrat pėd-C

AntroH rųšieH.

P RK1TE TIESIO- 
GTA’ ’K SUTAU

PYKITE 
//PAŽHJREKIT

Į SAVO DANTIS— 
VISI TAI DARO. 

Tinkamai Padirbtos Plokštelės 
Gerina Jūsų Išvaizda.

Dantų Plokštelės dirbamos mu
sų pačių Laboratorijoj,,vartojant 
tik pirmos klasės medžiagas.

Dailiausios Dantų $Qa50
Plokštelės Kiękv,

•^uVž*’nu.- 
KALBAME LIETUVIŠKĄ!

Jūsų senos plokštelės nuvalomos 
ir pataisomos į 3 valandas 

$1 Ir aukščiau.
Atsrilankykit ir ’ pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus laisniuotų dentistų.
SATISFACTION 

DENTAL
LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

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

POPIERIS STOGAMS
Tikras ,90 svarų storio žalias popieris stogams su ru
piu paviršiu. Kiekvienas rutulys sveria 90 svarų. 
Vertas $2.20. Daar, išpardavimui Czervviec statybos 

sandėly „Rutulys už ............. .............................
šita kaina galioja tiktai perkant 5 ar daugiau rutulių.

Lengva įrengti Czervviec 
Pląster Board

Tinka vartoti vię- 
toj. lentų ir in- 
fluliacijnL .Tusų 
namas .bus šiltes
nis žiemą. Varto
kite ji visokiems 
tikslams vietoj 
wallboard. Nau
dokite pastogei 
aptaisyti. naujus 
kambarius {rengti. 
4 pėdų pločio ir 
nuo 6 iki 10 pė
dų ilgio.

Kvaįlrat. 
pėda

GALIMA PIRKTI 
CZERWIECO MĖ
NESINIU BIU
DŽETO PLANŲ

KOPĖČIOS

Labai stipriai padarytus. Spe
ciali kaina už pėdą 
iki 32 pėdų .............

Labai stiprios

nuo 4 iki 8

pėdi) 5 p. ilgi LUKTERĖK,
Numokėkįt truputį kas' 
mėnesį. Pasinaudokite pa
siūlymu pigumo pas Čzer- 
wiec. Galite be vargo susi
pirkti geriausios rųšies 
prekes, .kurios užtikrina 
geresnį darbą ir ilgainiui 
pigiau išeina. Ypač kad ga
lite pirkti pagal Czerwieę 
F. H. A. biudžeto planą, 
Mokestys pirkiniams šie- 
kiantiems $60 ar daugiau, 
gali būti išdalintos į pato
gius mėnesinius numokėji- 
mus. ; ?

Sherwin Williams
MALIAVOS

Brolau!

NEPAMIRŠK PERŽIŪRĖTI
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

REX BOARD
‘t ' - 1 * .

f.

Sales

| Pėč'a

Vietinis

Telefonai Tel. Virginia 0456

J

ffUMBER

covr. r 
THt 

ia«th

3700 So. VVestern Avenue
Pusė bloko | šiaurę nuo Archer Avenue

n METALI
NIAI 

SKLIAU
TAI

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

9000 So. Chicago Avenue
Priešais Bessemer. Parką, South Chicagoj

Aukštumas 36 coliai— 
Vielų Tvoros

sslfc

3’/2C

Mediniai Stuk i etai garantuotos Ištvermės 
r gražios iStvėrmSs Vienodai nudailin

tos vlrSunės. Už 25 ryšuli * $ |

Gedrimai Stulpai 1
4”x’’ ......-1........... . 30c

Perdirbkite savo 00
ris, 2’x6” skliautas .... w
Metalinės tinkavonės 
24”x06” ........ .. .................
Meiliniai kampai, pėda

nebrangu, 2x4, 3x4, 4x4’ 
už kvadrt. pėdą .... .........

Vielų TvOrs

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mjpe 
Run iš geriausių mainų, daug $8.35 

dulkių išimta...............................
Perkant 5 tonus ar daugiau.

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI
BLACK B AND LUMP ........ $1 Q 25

taksai ekstra. "

Dabar Laikas Malevoti!
Mes* parduodame sienų popierą ir visokią 
malevą senomis kainomis! Turime pilną 
pasirinkimą malevos, vamišų, šelakų ir 
sienoms popierų. * /•
DYKAI PATARIMAS DĖL DEKORACIJŲ 
DYKAI DASTATYMAS VISOJ CHICAGOJ

1411 So, Halsted St. TeL CANaI 5063

Minės Vardines 
Ir Gimtadieni

M. Petrosevičius
MARQUETTE PARK. — Biz

nieriaus Mykolo Petruševičiaus, 
6914 So. Western Avė., vardinės 
supuola su gimtadieniu.

Jis žada su draugais ir gimi
nėmis savo dvigubas sukaktu
ves tinkamai atžymėti, Mykolo

rugsėjovardinių išvakarėse, 
28-tą.

M. Petrosevičius ir 
na yra uolus spaudos 
vertintojai.

jo žmo- 
ir meno

-— Vokiečiai žada teisti k.*- 
lejin.u ir prancūzų met irjs, ku
rios padės britų lakūnams slėp
tis. Už šių pagelbą vokiečiai 
prancūzų vyrus sušaudo.

— Čilės valdžia įteikė na- 
ciamš labai griežtą protestą dėl 
Čilės piliečių areštų Vokietijoj.

(Masonite) tinka į- 
vairlam budavojimui 
vietoj wall board. 
Yra gražios spalvos 
ir tinkamo stipru
mo. Lengva įdėti ir

4^

Apsimoka pirkti ge
riausios rųšies ma
liavas. Czerwiec pa
siūlo Sherwin Will- 
iams tiktai už

$0.39
■■ Galionas

40c 
3c

Pėda .............. . 6^
Aukštumas 42 coliai

£17*

I Tel. Sagimnv 0203 Sandėliai J, 
Į,...... ....... .

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus ‘.‘NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite 
visokių progų ką nors par
duoti, ar pigiai nupirkti 
Arba atrasite darbą, jeigu 
jo ieškote.

Smulkiuosius* skelbimas ra
site šiandien Ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ”

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

■ i &
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Prūsijos įtaka cariškoje Rusijoje
... • 1 <• ** » • •7' - - -t *•

Caras Petras Pirmasis, arba “Didysis” (kūrį/bolše
vikai garbino filmuose 'ir spaudoje) ątįidąfė "Rusija 

’•» TT’-i-i v>z-'>vaci naafaHrrlarnac! d ■? ridi jjriC ŠUO“

Z f .Pūk

APŽ VA L G A-s-s
® ASįiOMJjk - Šo^ie’tų

/ Qųtąrįo' provincijos (Kana- 
,doš) premjeras, Mitchell F

.;..S . irg
i ’ka įfeiltancija. Valgiai galima 

a’bejoti, kad tame šukilime da
lyvavo ič naciškai ^liUsis^tęs 
o I 111 < • 11 ta s, kuris veikė pa ga 1 i n - 

, ^trukcijas iš BerlVrio. 5 §is

Reikia dalykus nepainioti, kad pavergtųjų tautų žmonės auką Už įsisvajotą tautinį pres- 
bet aiškinti. Jeigu “Amerika” rūpinasi demokratijos gynimu.' tižą, garbę bei didybę, ir kad 
sutinką ^į.;k. Balkuiįo pąrp|šJ*’d 1 M -......... k‘ ’’
-kimu, kąd ’ jmes privalome 
griežtai nusistatyti prieš hitle- 
tižmąj tai ji -elgiasi visai nelo
giškai, girdama /ir garbindama 
tūps, kurie N‘kooperUvo” įu. rlu-
ciais

IR METŲ VOS ŽYDAI

rūpinasi demokratijos gynimu, tižą, garnę nei diaynę, ir kaa 
Trikių /^ąstangų daro ir pati hęug^iintų savy pačių žiauriau- 
Wašhingtono vyri&užybė. Nors ‘r ’ 
karas dar nepasįbaigęs ir vy

“langą į Europą”, pastatydamas didėlį 'ijiiėštą 
mių Įlankos ir,.perkeldamas į jį savo Sostinę.

Šitą miestą jisai pavadino yokiftkąi *8an 
burg” (švento Petro pilim). Už ‘dvejeto dešim 
tų | vakarus caras pasistatydino vąsaros rezidepcfjE 
davė jai vardą “Pėte^hof” 
vokiečių kalbos. Kitas priemiėstiis nįm> Mvaųintas 
“Oranienbaum”. ' ' •

Tvirtovė saloje, saugojanti pėteTburęą, iš įur& pu
sės, buvo pavadinta “Kronšfadtų” ykkrųnbs .miėstu). 
Kita tvirtovė, rytų pusėje, prie $3 \Jęzė^, *^avo 
vardą “Schluessėlburg” (špyndš, artik tizraktd, ‘pilik). ■

Vis vokiški vardai. Ir tai jvyko ne /atsitiktinai.
Petras norėjo, kad Rusija žiūrėtų į Europą ir iš jos 

mokintųsi, bet Europoje jam geriausiai .patiko vokiškoji 
Prūsija. Su Švedija jisai kariavo, todėl į švedus 'jisai 
žiurėjo, kaip į priešus. Sumušęs švedus prie Poltavos 
(1^09 m.), jisai įsitvirtino prie Baltijos juros.

• x z ' • • • ■ •

Petras buvo nuvykęs i Holandiją ir tenai mokinosi 
statyti laivus, bet holandų gyvenimas ;ir politinė san
tvarka jo skoniui netiko. Hplandija KuyO; viena ne
daugelio Europos šalių, kur žemvaldžiams 'įaįprąms 5iė- 
pasisekė pavergti liaudį. Holandijos 'rfiiėŠtai sugė^jo 
apginti savo autonomiją; o svetimus aeŠno^us 
dams padėjo atremti .galingi tvenkiniai,”kurie , ta^os 
metu reguliuoja laukų irigaciją ir upių bei kanalų "van
denis, o karo metb dį(Wa galimumo užtvindinti didelius; 
plotus žemės, į kuriuos įsiveržia priešo karįupnj^n'ė.- 
Vanduo ir tvenkiniai Holandijąi buvo tokia pat apsau
ga nuo užpuolikų, kaip kalnai ‘ŠVei'carijai. ‘ j

Caro Petro akyse Holandija buyo perdaug laisva, 
“netvarkinga” šalis. Jisai norėjo būti neribotas valdo
vas savo karalystėje. Dar labiau, negu Holandijos, jisai 
nemėgo Anglijos, nes Anglijoje/.Įbųyo^.įvykusi revoliuci
ja. Rusijos caras kalbėjo šu įasibikurėjimu apie tos ša
lies žmones, nes jie, anot Petro, “savo karalių Karlusą 
(ChaHes) užmušė!” - j

Ąpie Francūz'i ją Petras, žino j o labai mažai. Francui 
zų Jkidbos nemokėjo* Tokiu budu S visų Europos ,vaĮs-: 
tybių jišai paširjriko sau už pavyzaį Prūsų monarchiją.

Caro Petro pradėtoji Rūsijos europėjizacrįa Ąiuvd* 
Prūsijos biurokratinės tvarkos kopijavimas ir pamėg
džiojimas. Iš Prūsijos buvo paimta valdymo sistema; 
kariuomenės ir policijos organizacijos forma, kartu su 
Vardais ir titulais — “staats-rątąis”, “gehein&a^tis”, 
“poliz-mėisteriais” ir /feld-wėb^liąis”. Dažnai tie' ^tu-! 
lai nebuvo net išverčiami rusų kalbon. A |

Cariškoji Rusijoje ta vokiečių įtaka visuomet $ūvo< 
labai didelė. Kuomet 18 šimtmečio gale kilo Francūžijo-? 
je revoliucija, Vakarų Ėuropoje ėmė sklisti laisvas idė-! 
jos, bet Rusijos tos idėjo's beveik nepasiekė. Avąptiuris- 
tui Napoleonui pralaimėjus karą, Rusija, Prūsija ir 
Aūstriją atst/eigė Europoje dešpųtizmo galią. Valesnės 
revoliucijos, kilusios Europoje, Rusijos visai, nepalietė, 
ir caro Petro sukurtoji autokratija issflkike iki 
pirmojo Pasaulio karo pabaigos. t

Bolševikai paskui vėl suartino Rusiją- sU Vokietija,, 
ir ne su Vokietijos demokratija, o’ su ’jdš pYU^iškuoju, 
militarižmu. Prieš demokratinę /yrikiėtijos rLęspųolik| 
bolševikai kovojo 15 metjį — iki Ji ta$o sunaikinti. Po, 
to Stalinas bandė eiti išvien su naujuoju prūsiškojo mi-, 
tftŪrfcmo apūštūlu, Hitleriu; bet.'Hitleris savo draugą; 
apgavo ir daoar stengiasi jj sutaikinti. , ,

Hitlerio, pulkai jau stovi prie Vartų to miešto’, kurį 
pastafė cifas Petras, o bolševikai perkrikštijo į “Lenini 
gradą”^

Hitleris, sako, ketinąs Leipnįrūdą ne 
bet, užkariavęs, viįai susprogdini,, tugn 
kad jo nė pėdsako daugiaus riep'ėįfiktų./Ne 
sai tąį padais, bet, gal būt, ^61 
baigs Rusijoje tos prūsiškos “dvasios^ - 
mo, ŽTaWūiihb ir Asmens pavergimo 
kuris pfišfdėjo daugiau, kaip prieš du šimtu metų.’ 1

Tūčfaū gili Būti ir ta’fp/kad Rusija, palikusi be 
“lango j Europą”, pasuks ^Azijos pusėn. . £ -

esnes

vokiečiai Rusiją'užĮmš, ląi'jdS 
kontrolėje bus milžiniški. alįe-t 
jaus, anglies, geležies ir kito
kių gariįfbs 'turtų ŠąltiniAi.

1 ‘ ‘ '^Vokietija tuomet”, tarė
■ iw?7/aldys, .vsa
pa% rs/savo vergais 'Europos 
tautų įmones; jų darbo jė- 
gols liųs’\visu smarkumu a t- 

ri^> 'šiallr«s. Ame- 
rikds; ;kpn mentą.
. “AŠ1 *kalbu už pavergtas 
Europos tautas”, tęsė toliau

B ‘jį 
d S aj; J itų H> l į 
laamS .V'.ięi •

l \duokite ;Įran-> 
iįjąi /^|ntir^ nes 
a ^^orlrils Ąmc- 
UIUO-. T ». •mmo .postas. Jei- .r. v. plitimų;. t

Hit-

‘Sėvodra

|f K

šių instinktų — reikia padary- 
ti jjjąlas tam visam kolektyvini

_ pasauline, visam žemės 
kamuoly teisėtą organizaciją, 
kurios įstatai bei patvarkymai 
(turi turęti tą ‘pa^ją privalomo 
ir priverstino susikląusynio ga
lią visoms tautoms, lygiai kaip 
valstybės įstatymai jos pilie
čiams. . f t • A

“Musų .Komitetas Demokra
tijai Remti laikys savo vyriau
siu uždaviniu remti Amerikos 
.Jungtinių Vąlstijų vyriausybės 
bei žmonių past^iijgas nutiesti 
'teisingumo bei laisvės princi- 
'pais 'paremtus pamatus, paša
linant visąkį politinį ir ekono
minį pavergimą; išsaugoti eg
zistuojančią Jikros „demokrati
nės formos valdžią Amerikoje, 
ir, tuo pačiu padėti kitoms ša
lims atsistatyti ant tokių pačių 

’pamatų.
“Šu pilnu pritarimu iš Euro

pos atvykusių musų tarpan as
menų, kurie turi teisę atstos 
vauti tikruosius tų tautų sieki
mus, mes manoriie, kad atsta
tymas individualinių civilinių 
teisių ir žmonių dvasinės bei 
fizinės laisvės yra visiškai ne
pakeičiama ir neapsieinama są
lyga tikros demokratinės vals
tybės vidaus taikai, gerovei ir

riapsybe nčgąli šioje valandoje (statymo trempimui. Keikia įs- 
pasakyti, kaip Europa po karo teigti jiasaulinč. - - v- 
bUjsį&utvarkyta, • tačiab ji ^ikisi> kamuolį 
kad, demokratija laimės ir Visos 
trintos, atgaus savp nepriklauso-:

Tuo budu Demokratijai Gin
ti Komiteto Uęlęgącija padarę 
su Valstybės Departamentu ^ly- 
bai svarbų kontaktą ir, kai tik 

‘kąrąs, pąsib’aįgš, ji gąlep jau 
prašyti, kad .dabar įteikta jos 
deklaraciją nebūtų pamiršta. 
' LaBai gerai, kad Šitoj delega-< 

cijoj.btivo atstovabjami /.įietu-l 
viai. Musų atstovas adv* Bago-> 
čius buvo išrinktas nėt ir dėle- 

j gacijos pirmininku. Jis supažin
dino su Valstybes Departamen
to valdininku IkitUs delegacijos 
narius ir kalbėjo visos delega
cijos vardu.

Žėriiiau seka pilnąs tekstas to 
pareiškimo, kurį Demokratijai 
ginti komiteto delegaciją įtei
kė Valstybės Departamentui:

“Mes, Amerikos piliečiai, ku
rių kilmė ir dvasinė kultūra 
yra susijusi su įvairiomis Ry
tų Europos tautomis, negalime 
laikytis atokiai ir indiferentiš
kai akyva iždo j e dabartinio ka^ 
ro sukeltų baisių katastrofiškų 
įvykių. Mes jaučiame būtiną 
reikalą vieningomis pastango
mis sukurti organizaciją apgy
nimui demokratijos ir padrąsi
nimui, bei sustiprinimui vilties 
tuose žmonėse, su kuriais mes 
esame giminingi ir kurie yra 
artimi musų širdims.

“Sudėtine Amerikos Jungti
nių Valstijų civilizacija pratur
tino mus gilesniu žinojimu bei 
supratimu to fakto, kad suvie
nijimas įvairių tautinių ele
mentų į vieną didžiulį, stiprų 
ir vieningą kūną nėra nei uto
pija, nei Iliuzija.

“Mes tikime, kad pilnas ga- 
myliinio pajėgumo išvystymas 
yra neįmanomas ant tokių vie
ningumo stokuojančių ir siau-' 
rų tautinės ekonomijos izolia- 
cijonizmo pamatų, kaip kad 
egzistavo ir lebeęgzistuoja Ėii-/ 
ropoję. Po totalitariška sistema 
tie pamatai pasiekė aukščiausią 
absurdo laipsnį.

“Per daug ten teikiama svar
bos neaprubežiuotos valstybės 
galybės minčiai, t. y. valstybės 
absoliute valia, už kurią nėra 
ir pegali būti aukštesnio ąuto--e 
ritėto. Šis perdėtas pasidavi
mas ir nusilenkimas prieš su- 
verenį “etaiizmą” reiškia prieš-j 
taravima žmonijos kaipo viene-į

Ą’-v u 11«i Y r VK I
to pasilajkymui ir veda prie yi-l 
siško atŠkirb . žmogaus, jo as
menybes, jo kūrybingumo ir 
jo tėiseą siekti ašjheinnės lai-’ 
mės gyvenime paneigimo.

“Kad ; pasauliniai karai nesi- 
kartotų kas dvidešimt metų, vis 
žiauresni ir visa naikiną, alne- 
šą žmonijai kruvinas kančias; 
kad kiekviena gentkartė nebū
tų verčiama mokėti tą kruviną

. žydų telegramų agentūra 
ITA iš Londono rugsėjo 111 
dienos data praneša:

“Daug tukstapčių Lietu
vos žydų, kurie prieš nacių 
invazijų rusų buvo evakuoti, 
tapo ^apgyvendinti farmuose 
Rytų <(Sibire ir rusų Mango-

rilejiųs dėl

kilehų, žinoma, vadoyėVosi ty- 
I

<aU tose aplinkybėse, kuriose' 
Sukilimas įvyl<b, ‘ j|j ise(i ; negalėj o 
atnešti Liėtųysli laistę. /Tikru-, 
moję das siMiinias ^įrilrirnavoĮ 
daugiausia 1 Iiįlerj|d, /' nęs jam 
pavyko lengviau "okupuoti Lie- 
tuV9- /' H s'/d •

Taigi netiesa, ,fcųl sukilėliai 
“skynė kelią 'į/laišvį”. Gie ^sky
nė kėlią (gal *but,'pą lys to iie- 
siiprąšdapįi) tik į haifją oku
paciją. Ąr buvo prasmės to
kiam tikslui paaukoti trejetą 
tūkstančių gyvasčių?

Toliaus, apie skirp; 
ka” primena pulk./sli 
eitį ‘ ir sako: ,

“Kaltinti
mis, tapti Hitlerio
nu , musų niįiOmpne, labai 
nesąžiniška. Škirpa rioręjo 
nepriklausomos Lietuvos, jei 
jis butų siekęs ‘gauleiterio’ 
viętę|S,. siaųdie jo padėtis bu-

su

rais norais. Tačiau ‘yra faktas, J _ v - . _ _ » >
U'

Kanadai tekss'
.lęrį vienoms.”
Reikšminga yra tai, kad Ką- 

nados valdžios atstovas atvirai 
pripažįsta, jogei •Rusijai 'nėra 
vilties atsilaikyti prieš nacius.

r.. . , • ■ r • A LSI JI i’ T S
KAM ČIA PAĮKIOTI' ■DALYt^r" ' -:

: . a U A; i’H'r ..Brooklyno Amerika .peręi- 
tą savaitę }<I6jo 
vqtų ktm. Ba^upo.(, vjtrajpsni, 
suteikdama i,^ug«ii^tfzĮatosmo 
bolševikiškiems idema/gagą'nis/ 
Straipsnio Tikslaš, matyt, buvo 
įspėti Jietutvių yisuppienę nuo 
hitleriškos, propagandos ir to- 
kių rėal 
fcfus, kt 
mokrkįį 

lietuviai
Kįįri. /Baljkuho tikslas bųvp ,pa- 
giffįpąš, hęt /saVo uždavinį li- 
įsai. atliko .labai nevykusiai,..nes 
jj^išai, rioredanias-pasirodyti bal
tu, vartojo šmeižtus,/,ir insįnu 
akijąs kitų žmonių adresu. . \ 
' Vtaejiiši nevykubį rašinį, 
.“Ąmėrika” dapar ,’bąn^o 
dyįti, .IW Ii.^^isiįęk^ ęĮgteši? tei
singai.. Ji. gerai dariusi, .be .at9“ 
dairos gatbid^aiiia ' Lietuvos 
sukilėlius ir užtardama pulk.
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i- 
ėfuvos įvy- 
sifjaukti dė- 
tfimą, kad 
ja naciams.

biūkdki^tlžU
-.viešpatavimas,:

a ‘Amęri-
■irppš’ pra-
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Pei: ųrųsjai .“Ameriką” drabs- 
toši ; ^ųŽs^ini^kimaJs” ;— pa
našiai,. .kaip ' jos bendradarbis 
kiin. Baikiinas ‘‘klaštdjimais”.

>j,ra ži"°‘ 
mi, iš įsitikimų Žalfiniiį, kai 
lalrie Wži

1 jisai> . ..didv -sj . ..y ieųą,( v ' j įsai laikęsi nusista- 
ityindy'‘kad,{Hitleris -fainles karą 
ir ka.d tbdęjl,reikią su juo ben
dradarbiauji Lietuvos reikale. 
Antra, jisai šilam .tikslui orga- 
'nižavo “aktyvistus” Vokietijo
je.. Trečią,/ jisai reikaląyp, kad 
fvisi, 'kurie stoja į jo “aktyyisj 
;tų” partiją, jo absoliučįai klau
sytų, kaip “fiurerio”; kai kuJ 
iriuos asmenis, kurie drįso to- 
jkioms jo 'užgaidoms pasipirie- 
^šinti, jisai grašnio riet uždaryti 
^oncęntracijos štoVykldje, Vo-

. \ “Mes „ir .siąnc 
Bi’oaklyrio šąvai 
džiausią pagalba lenkįaiii 
'galvas žuvusiems sūkilėiiam 
?ir \ jų ^riimoms. ''lijk/ir ,‘N 
ikiV^ibl rfiėhrįįšb šrrie^kti Lie-» 
¥iivos ,jsdkilėliiJ, / ‘ k’uriė "gy iej 
tietiiviį Tautos gai-iiį, kurie 

J&llŽėjo Jiėtūvių ^gyvybes į ir 
turtą, kurie \kyfe kelią į

Tieste,, ‘‘Naujienos” jų 11 ' ■1 21 —\ '1'-* 'f 1inierke, bet -nuo smerkim
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Taigi, .ųežiurint kas buvo 
x^dn)a./i|Pr,aeit.yje’ .\j<\ ...^sįat 
į Berlyne aiškiai rodo, kad jisai' 
buvo pasiryžęs patapti Lietu-' 
yo^ “gauleitėriu” is ^Šilerio 
malones, ' , 1 ,.

; Ir faktinaį, kai tik vokiečių 
iarihiją'pYądėjo maršuoti Lietu- 
vos/iiii1{.! /kilai pašiskęlbė nau
jos ./iįĮtdtu^pš;.'vyriaušybes” 'gal
va. rfesa:^\ Berlynas < tą titulą ’ iš 

' yųdįhąsi;
jį ^ąpgavo. -Bet naciams tai įiet 
pirmas., ątsmluih'ąš. Tokiu pat 

įgarįės Ieškotojus ir kitose’tąu- 
'iose (pav.v ukrainiečių načioįia- 
listų ^ijius). Hitleris apgavo 
juk jr‘ jpątį Staliną. Iš to, kad 
Hitleris 'ką . nors dpgauna, dar 
anaiptol neseka, ifad o / 'dpįa- 

, vystės auka yra veria ’ pagar-

ves.

I

Mark We^inbaum, o nuo lenkų 
— prbf, Addm Kwasiborski ir* 
adv. S. A. Gūtowski.

Delegacijos pasitarimuose da
lyvavo dar Viktoras M. černo- 
vas, buvęs Rusijos Steigiamojo 
Seimo pirmininkas, socialrevo- 
liucidnierių vadas; Kaarel R. 
Pusta, buvęs Estijos užsienio 
rėikalų ministeris: Klemens Ję- 
drzejewski,‘ buvęs Varšuvos 
universiteto profesorius; Niki- 
fOr Hryhoryiv, buvęs laisvos 
Ukrainos švietimo ministeris; 
Vladimir Zenzinov, rusų liau
dies veikėjas; J. Victor Stemek, 

, ' , f ’• 'J • . * Į t J

buvęs Čekoslovakijos valdinin
kas, ir Vjahos Žahovic, kroatų 
mokslininkas.

Iš rusų teko išgirsti labai gra
žių ir šviesių minčių. Buvęs Ru
sijos Steigiamojo Seimo pirmi
ninkas Černovas pareiškė, kad 
rusų liaudis niekuomet imperia
listinių tikslų neturėjo ir netu
ri. Ji nori būt pati laisva ir gei
džia laisvės kitoms tautoms. 
Raudonosios armijos užpuoli
mai ant Pabalčio kraštų, ant 
Lenkijos, ant Ukrainos ir Kau
kazo respublikų, tai ne rusų 
liaudie^ darbas, bet bolševikų 
smurtas. Tokių pat mintį pa
reiškė pulk. Mtansvietov ir re/ 
daktorius Weinbaum. Lenkų at
stovai irįįi tvirtino, kad Lenki
jos demokratija neturėjo ir ne-į 
turi jokių tikslų prieš Lietuvą, 
Baltgiidijų ar kitas kaimynės. 
Avantiūra prieš Vilniaus kraštų, 
tai nacionalistų darbai. Bet tie 
nacionalistai dabar žlugo. Len
kų liaudis trokšta demokrati
nes Lenkijos ir broliškų santy
kių su kaimynais.

Lietuviai, latviai ir estai taip
gi nori būt laisvi (ir nepriklau
somi. Nop tp kroatai, ukrainie
čiui ir čękęslovakai.

Taigi ši delegacija išdėstė vi- 
sus tuos savo tautų troškimus 
tam tikroj demokratijos zprin
cipų deklaracijoj ir įteikė tų de
klaracijų Valstybes Departa
mentui, kuris veda užsienio, rei
kalus.- :

Delegaęija .kalbėjo , Rytų tEju-' 
ropos /Tautų; pemokralijaL Ginti 

•Komiteto, vardų. Valstybės De-i 
partapiento valdininkas, pareįš-i 
,kė didelį savo pasitenkinimų,

^avetgti^iį Dele-
oaciia WašliihpToiiė ’

PayergtMM jTaU'tų Delegacija 
»Wasningtone Harid,coJ

/ Ei na ui “kcjeivi'ų'i” ’špauėbii;
^^asferigt&įo^^^

Ožkiniai ir tviltys.\ \
Valstybes 'Departamento vaU 

dininkas, p. Adoliph , A, ;Berie,

f maloniai dėleį^įįa
$ipazino. su ja Jr kalbėjosi isti-

^Lietuvius' delėgacnoj atstovą-
_;Dr. 

^Vllliam Pęirriu, estus — dail.

Ą^uold D. ^largplin, buvęs. ne- 
‘prikiausoinos Ukrainos respu
blikos vyriausiojo tribunolo Jtei- 
sęjąs; irno rusų buyo p.u|k. fFe-; 
aor S. Mansvietov ir “Novoje 
Russkoje Slovo” ^redaktorius

VADOVAVO DELEGACIJAI

'd v. F. J. Ragučius, SLA Prezidentas

“Mes taip pat tikime, jog 
taikos bei ekonomines geroves 
interesai reikalauja demokrati
nės laisvės ir tautiniai teritori- 
jaiipio apsisprendimo bei lais
vo bendradarbiavimo tarp* Ry
tų Europos tautų įvykdymo ir 
persvarstymo visų pirmykščių 
santykių ir įsteigimo naujų ry
šių paremtų etnografiniais, kul
tūriniais ir ekonominiais aplin
kumos interesais per taikingų 
susitarimų tarp suinteresuotų
jų* pusių. Jei toks susitarimas 
nepasiseka įvydyti, skirtumai 
turi būti sprendžiami arbitražo 
keliu, arba turi būti pavesti 
aukštesnės tarptautinės instan
cijos sprendimui.

“Prisilaikant šios procedūros, 
esamos sienos, kadangi jos bu
vo nustatytos užgrobimais ka
rų metu, sulaužant suverenu
mų ir tautinius principus, tu
rės būti persvarstytos teisėtu 
keliu.

“Gerai žinodami visus sun
kumus ir ekonomines bei su-• • I • k « 
dalines problemas, kurios iau- 
kia visiį (autų pasibaigus da
bartiniam karui, iiiųpų komite
tas ryžtųsi visais galimais bu- 
^aįs 'pa^ęii tas prob einas spręs
ti * Rytį Žti ropos tauiį solidaru

mo dvasioje.
t * • 1 | • ! »

“Glaudžiausias ekonominis, 
kultūrinis ir socialinis bendra
darbiavimas tarp tų tautų, su
derinta ir subendrinta muitų 
'politika, bendras politinių ribų 
neperžengimo - užtiki ininias ir 
tautinių mažumų teisės — visi 

►šie faktoriai turi vesti ir atneš-

kad šis pačių žmonių suorgani
zuotas kūnas galėtų patapti 
viena iš sudėtinių dalių Naujo
sios Europos pamatuose.

“Mes laikome savo pareiga 
pateikti Jūsų Ėkcelencijos dė
mesiui, šias mintis, kartu su 
musų Komiteto steigiamam su
sirinkime, rugpjūčio 8 d., New 
Yorko mieste, priimtos “Plat- 
foimos” bruožais.” ' ' \

Atstovų paradai:
F. J. Ragučius, Lietuvių
Dr. Willlam Terau, Latvių
George Kjikcpuu, Estų
Miroslaw Srchinski, Ukrainų 
Arhbld ’D. Margblin, Ųkrainų 
Fcdor. S. Maiisvittcw. ’Ru.ų 
Mark Weinbaum, Ru.ų

1 S ani k w A. Gutūws i, L*.:- 
kU

Aidam Kivasitorski, Lenkų.

— Vokiečiai giriasi, kad 
ji^ms ..Įjąyyko. paskandinti 12 
britų laivų, kurie iš Afrikos 
plaukė ,‘į Anglija, bet britai pa
neigia šias žinias.

i
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lėnkų prof. Radeckio ir Argen- grąhtas savanoris-kurėjas ir U-

Dėl “Dr.” P. Šącįkąusko

bet

iŠ

if America
HAR. 2500

bet be suktybių ir čia neapsiei- 
nla. k

Remkite7 Lietuvišką 
Žyduką, 

naThaN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.— WHOLESALE

4707 So. Halsted SI. 
Tel. Boulevafd 0014

aRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted StVlCtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų .apmušimus.
Taisome bęt ką. Atnaujiname be.
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas. \

i

J. Lhžd&uskas*ToHušis. 1/

SK AN D A L1NG Al SUKU AIDINTOS “N AU JIE 
NU"H{

“Plagiatas”.
Dienraščio “EI Dia” suple^ 

mente patalpino, straipsnį apie 
Lietuvą, bet kitas dienraštis “EI 
Debate” faktais įrodė, kad ta
sai lietuvio “Dr.” Pr^10 Šaci- 
kąųsko įilpęs straipšhis yra pla-

Urugvajaus Dr*jos Vardas.
Tokia‘k visur kitur P. Šaci- 

kausko sąžinė. Kas link Uru
gvajaus Lietusių kultūros 
Draugi j os > Urugvaj us-Lietuva, 
tai “Naujienų” redakcija neži
no (bet šaęikauskas žino ir to-, 
dėl rąšo) kad tai Draugijai Va
dovauja J!.’

Juozas Babilius, dr-jos iždi-

c i f.-

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co.
175 W. Jackson

Home Office. New$rk, N. J.
5922 W. Rooėevelt RcL, Austin 1175

giatas — literatiškas grobis iš ninkas, politinis' Lietuvos emi- 

yra kąlbama apie * lietuvių įr rugvajaus Socialistų Partijos 
lenkų meųą, to meno istoriją ir narys jau 11 metų.
tinos Pizzaro knygų, kuriose
progresą. z ‘ .

Po to, Pr. šacikauš^as dau- smetohininlcų
(Tęsinys)'

Bet atėjo nelaimingos dienos. 
Turtingosios katalikės ponios 
urugvajietės ir ponai pamatę, 
kad iš P. Š. katalikiškos akci
jos išeina nei “velnias nęj ge
gutė”, nutraukė pašalpas “Tie
sai” įr jinai sustojo, nes iš skai
tytojų negalėjo išsilaikyti.

Kun. Tamoliunas.
Nors gen. Franko ir sužlug

dė Ispanijos respubliką, bet P. 
Š., “Tiesai” sustojus, neteko 
pragyvenimo šaltinio. Dėl “Tie- 

' sos” sustojimo kaltino kun. Ta- 
moliuną, kuriam vėliau ir at
keršijo: pirmiausia jį nugirdė, 
pašlciii per telefoną pakvietęs iš 
kurijos’ tam tikrą valdininką pa
reiškė :

—Žiūrėk, tamsta, kas darosi 
— girtas, purvinas! Ar tai ku
nigas? Ta: didžiausia dvasišk:- 
jbs kompromitacija!

Ryk/aus dieną kun. Tamo- 
liuna.- nuvo pašauktas pas Uru
gvajaus are i vysk ūpą Dr. ‘Arą go
jų, kuris kun. Tamęliynui. įsa
kė apleisti Urugvajų laike dvit>

Kun. Tajnoliunui apleidus 
Urugvajų, Pranas Šaęikauskas 
jau paskutiniame “Tiesos” nr. 
rašė: “šiandien gerb. Tamoliu
nas, Urugvajaus katalikų dva
sios vadas, išvyko šiaurinei! A- 
merikon, nes jis ten yra gimęs 
ir augęs. .Laimingos keliones !M 

J<urį laiką Pranas šacikaus- 
,,,t J kas buvo likęp kąijp! ir kunigo 

r .pareigose, išskyrus mišiij Taiky
mą. Sakė katalikams pamokslus 

• per radiją, juos organizavo ir 
ėmė pinigus, jei kas davė.

Bet ’Ėusijai okupavus Lietu-

. , t ■ ,. .• •

vą, Pranas Šacjkauskas, visą 
laiką spįaudęs demokratiją, vi
sų nustebimui, pradėjo simpa
tizuoti tai demokratijai ir pra
našauti Anglijos laimėjimą šia
me kare.

“Demokratijos Draugas”.
■ , ) ;

Suorganizavęs, galima sakyti 
savęs vieno, Lietuvos Vada

vimo Sąjungą, vėl pradėjo pa
mokslus ir pragalbas per radi
ją ir kitur, bet Šį kartą jau kei
kė diktatorius -r- Staliną, Hitle
rį ir .taip pat ant Smetonos gė
ręs akies neturėjo.

Į savo organizuojamas pra
kalbas ir konferencijas pradėjo 
kviesti demokratiškų valstylmf 
diplomatus, universiteto profe
sorius, Urugvajaus socialistų 
partijos atstovus ir.kitokius Įta
kingus demokratines visuome
nės veikėjus, kelis kaitus įteikė 
peticijas ir pankavo j imtis Uru
gvajaus respublikos prezidentui 
Baldomir.

Bet kas tose peticijose ir pa
dėkose buvo rašoma, plačioji 
Urugvajaus ‘ ir bendrai Pietų A- 
mėrikos lietuvių visuomene dar 
nežino iki šiai dienai, nors tie 
raštai liečia visos musų lietuvių 
tautos svarbų reikalą — tautos 
nepriklausomybę.

Reiškia ir “demokratinėj” 
veikloj, Pranas Šaęikauskas —. 
vilkas avies kailyje.

Demokratijos laimėjimo ir 
Lietuvos išsilaisvinimo belauk
damas šiame kare, Pranas ša- 
cikauškas !iėšk(T būvimosios 
Lenkijo’s'-LieluvOš federacijos 
šalininkų, kuriais gali buti^tik 
lenkai, su 'jais $eria arbatėles 
ir behdracldrbiauja spaudoje,

Julius Jazauskas dr-jos pir- 
mininka's, niekad nepriklausęs 

j ne kumtmistų or- 
ganizacijom's, bet visą laiką dir
bęs kultūrinėse organizacijose; 
ir jau keliolika metų priklauso 
Urugvajaus Socialistų Partijai.

Bronius ^tteponis, dr-jos sek
retorius, niekad■ nepriklausęs 'jo
kiai kemuhištų nėi smetoninin- 
kų organizacijai, bet visą laiką

giati nepasirodo dienraščio “EI 
Dia” redakcijoj, nes ji į jį žiu
ri kaip į lietuvių tautos inteli
gentišką šarlataną, /pasivadinu
sį daktaru, be universiteto bai
gimo, be jokios dizėrtacijos' — 
mokslo vęjkalo parašymo ir ap
gynimo daktarato gavimui.

*

Suklupęs ispaniškoj urugva- melV amž.) susipaži-.
jiečių spaudoj ’ir su savo pla- į su'socialistinės Jietuvių vi-'
giatais sukompromitavęs lietu- r.suomcnes veikėjais dirbo demo

kratiniai kulturinį darbą ir visą 
laika yra išlikimas socialistu

vių mokslo veikėjus ir čia gy
venančius lietuvius, šundakta
ris Šaęikauskas šii savo de- 
struktyve žunalistika persikėle 
į šiaurės Amerikos lietuvių 
spaudą, dargi net į socialistinę

“Naujienos” yra socialistines 
minties ir vienas rimčiausių lie
tuvių dienraščių, bet P. Šaci- 
kauskas su savo durnų nebijan
čiomis akimis pradėjo jame 
bendradarbiauti, vienuose 
straipsniuose rašydamas apie 
žmogaus sąžinės reikšmę,, gi ki-! 
tuose — kad Urugvajaus Lietu-1 
vių Kultūros Draugija Urugva- 
jus-Lietuva esanti “komu-nacių 
draugija” (o kdmu-naęiai saki), 
atvirkščiai—-k‘a siheton-hacių!).

“Naujienose” Įš(28.V.1941 yra 
tilpęs straipsnis “Žinios iš Uru
gvajaus”, puolantis minėtą 
draugiją, prieš kiek laiko buvo 
tilpęs kitas, pavadintas “Kai’ia- 
mainiai”, puolantis/“A. L. Bai
są”, bet ant visų fų*‘4perlų” Pra-; 
nas Šaęikauskas pdsh’ąšė ne šaį 
vo, bet mano vardifi”—- špecia-* 
liu korespondentu
(Jis yra suklaidinęs ir “Kelei
vio” Redakciją). i

Rusijos, bolševikams “išlais-j 
vihus” Lietuvą iš karo, bado irj 
maro, Juozas Babilius viešai pa
sisakė prieš tą išlaisvinimą; jo 
straipsnis “Nenoriu talkinin
kauti fašistams nei jų talkinin
kams.” (komunistams — J. L.') 
yra tilpęs “A. L. Balse” iš 19.9. 
1940 m., kurį vėliau persispaus
dino “Keleivis” ir citavo “Nau
jienos”.

Mikas Krasinskas, buvęs “Ke
leivio” korespondentas, dabar 
bendradarbiaujantis “A. L. Bal
se” taip pat priklauso Urugva
jaus Lietuvių Kujturos Draugi
jai Urugvajus-Lieiuya, ir yra 
i-jos vieųąs pirmųjų Itiirejų. Jis 
taip pat yra ą'ntikoniunistas.

- (Bų^-daugiau)

Policija sifone 20 metų jau
nuolį, Jerry* Malek, 2827 South 
Harding aVcnuė, už bandymą 
apiplėšti Paimer llopse viešbu
čio. Tai Luvjo';j6 pirftiaš krimi- 
niįiis' prasižėng'imos.

Berniukas 'negalėjo nuo poli
cijos pabėgti; nes yra invalidas. 
Turi medinį1' koją.

■ .-ola oi ' '

Didžiausias Statybos Sandelis South

Kai "BEĄM” paž^nklLpa degtinu, žinot 
kad tai ’ yra “plrtnAys”, nre. tas1 yafdM— 
nuo prie® .1705—reiškia ry Ak iausl^ Bourbon; 
savybę, kokią pasaulis kada žinojo. Nežiū
rint )J»ok| skoni turit stiprumo ir senumo1 
atžvilgiu, BEAM ieibely ženklina, kad deg
tinė padaryta pagal vieną oeniausią,- aukšJ 
blausia vertinamų degtinės formulių;istorijoj. 
beam yra justį vadai į geresnę bourbon.

JIM BEAM
PROOF

Ęxtra VERTYBĖ
KENTUCKY STRAIGHT BOURBON DEGTINE

JŪSŲ MĖGIAMAM BAR'E ^AR ’P'A'iCĖĖIŲ IIliAUtUVEJ 
‘ •/' 1 .blsUlloa &.Bollled by
JAMES B. BEAM, DISTILLING CO., Ine.

Clermpnt. Ky. 
DISTILIUOTO J AI NUO 1795

Mes Siuvame FURKAUTUS
■ PAGAL UŽSAKYMĄ IR

i Pratsękite jūsų seno furkauto gyvenimą. Darbaš- 
q apima naują stylių, pataisymą, pritaikymą. Musų 

ekspertų darbo reputacija Lprfųai žinoma.
ATLANKYKITE MUSŲ VIETĄ IR

fc PERSITIKRINKITE. *

Kapable Furriers
I 3105 West Cermak Road

Tel.. CRAWFORD 4430
■ !. Vįn ‘ Reikalinga pavienė, ponia su malonia ašmeny- 
1 be, tarp 30 ir ^0 metų, dirbti mųsų kailių šapoje 
1 kaip‘J jodavę ją ir modelis.

Garsinkitės “N-noseU

• FOTOGRAFAS

Pertaisome Senus Furkautus, kad Atrodytų kaip 
Nauji Nebrangiomis Kainomis.

piBKĮT št; ;PAsn;iKiyiMU

Lumber Co.
LUMBER' millwork 

Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. 'Pristatymas DYKAI 
2759 S. ’KEDZIE AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

le i

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom 
anglis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.'
Šaukit Tel. VĮCTORY 0066

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta .pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b as 
garantuotas.

420 >W. 63rd St. 
Telv.ENG. 5883-5840

------- 1,.-^_____ -
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Chicagoje

-. Abiejų . Creitviec. Lumbor. Company 
Sandėlių gcncrra’is . vedėjas, * Jii rū
pinasi; duoti - pirkėjams , kuodidž'»au
sį .A33irinkimą kupprieinąrpiaus’o- 
mis kainomis. Antras sandėlis So. 
Chicagoj atidarytas pirkėjams ge
riau patarnauti.

JųSBPH
CZERWIEC

L.is paveikslas parodo viso bloko ilgio sandėlį Czei wiec No. 2, . South Chicagoje, adresas 9000 
South Chicago Avė., s.u eile sunkių trokų, kuriais .pirkiniai skubiai pristatomi pirkėjams. Vi
sas firmos biznis remiasi geru, patogiu patarnavimu savo pirkėjams.

■STANLEY
CZERWIEC

Pardavimui Arba 
, Maittymui

(arti 42nd St. ir Drexel Blvd.) |
DVIEJŲ AUKŠTŲ mūras' Su < 

beismentu, 4 kambariai 1-me r 
aukšte ir 5 kambariai 2-me' 
aukšte, 2 vonios, .praustis du-, 
bųonys kiekviename mieg- 
ruimy, visos ąžuolo grindys, r 
arkos, štymu apšildymas, au- r 
tomatinė karšto.. vąndeną tan- _ 
ką, 10 pėdų aukštumo cemen- • 
tuotas beismėntaš, uždaryti 

^porčiai. „Tinka . didelei.. šeimai • 
jčp-.ba rooming hpuse, arba-.ga-z 
urna vgftįpti k^ip , du flatus. Į 
$500.00 įmokėti, ' likusius jnė- J 
nesiniais išmokėjimais. Tro- 

v.hėsis dabar tuščias ir visiškai 
pertaisytas, gatavas užėmimui 

• tuojau. Dėl tolimesnių, infor- 
’macijų šaukite Mr. Pal po 
numeriu Canal 5465.

arcp.s 
rYtinė radio 

VALANDA
—IŠ STOTIES—

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

parnešimus.

Czsrv/iec Lumber, Company sardėf! 
lių įsteigęjps. įji^ai yrą ^eęąi/žįno^ • 
mas Chicagoje biznierius ir‘gąŲ/jpa- 
sigirti, ,kąd jjjįp^tingu, pątarha^ihų . 
ir pigidnįisz..kainomis išvystė mažą 
biznį į didžiulę įstaigą.

Žili Plaukai <
Prašalink4 ŽILUS

PLAUKUS ant vi
sados. Vartok

R^XY ’ FOR GRAY ilAlR I 
Naujas išradimas sugrąžins plau-J 
kų kolbrių tokį, koks , buvo, į 
trumpą laiką. “Reikalaukite viso' 

še Drug and ‘ Department
• • - Stores. .. ,

R0XY REMEDIES
"6859 SO. WESTEKN AVĖ., 

Chicago, III.

K

OK OF PRTTfROSFotografijoj yra iš kairėsrFranciszek žc-

lezinski, Josepii Czenviec, p-nia A. Woj

Piotrowicz.
Vardas

Adresas

atidarymo Valstija

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 
Chicago, III.

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

.. . 1301 W. $3rd Street
Mes užrfiOkam, karterį afrba:gaso bilą

cik, dir. Z. N. P.; p-nia Czerwie?, p. Na- 

siatka, prez. Zw. Kl. Matopolskich;'p. Fr.

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
.Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOvARSItl, Sav.

Braiidt, Jan Rrypel, prez. Pioneer Brcw- 

ing Co.; Stanislaw ’ Czeriviec ir p. S. J.

Vaizdas minių, kurios aplankė naują san 
dieną i4-ią nigsėjo

HECKER CLEAN^R 
W A RjE H O U S

Išparduoda KAURUS 
Turi Išeiti Nuostabios Vertybės 
Didžiausias pasirinimas mieste, 

55% NUMUŠTA. . -
Nauji 4x6 iki 9x12 iki 12x18—$5—$59 

&00. napjų j8x!0, 9x12, 
$12. $18, $24 iki, $49 ,

Czerwiec įteikė $100 čekį F. Brandtui, sekretoriui 
Lenku Tarybos
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III i n o is -1 ndiana - Mic Higam -Wisconsin Žinios

Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rųšies darbu
žius. Taipgi išvalome, pataisome ir perdirbame furkaučius 
{ naujas madas už prieinamas kainas. Darbą atliekame 

greitai ir gerai, nes turime datig metų pątyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310

TON Y LUKOŠIUS,.
Geriausias Brighton Park Drabužių

Kvadr. pėda.
Kartu facia (karni

zas) ir įrengimas 
DYKAI.

Padare Scott Karo 
Lauką Pastoviu

BELEVILLE, II.— Armija 
skelbia, kad Scott Field kare 
laukas bus pastovus. •-Dabartį/ 
ninn krizini praėjus nebus pa 
i.aikintrs, Ra i p daugelis kili 
caro Į taigų. - \

- V i. ■ - ' \ . >

Reikalauja $300,000 
Už Dvi Kojas, Ranką

MASTER W1NDOW SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560 '

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

1803 WEST 47th STREET tARTI WOOD ST.)
- CASH AND CARRY. . . /

LIETUVIAI

IS DIRBTUVES TIESIAI JUMS

Pagal Užsakymą Padarytos
VENETIAN BLINDS

Puoškite savo namus U.v S. lankstaus metalo 
arba medinėmis Vcnetian Blinds, lengvai nu
valomomis. Reikalaukite apskaičiavimo dykai. 

U. S. VENETIAN BLIND CO.
2917-19 WEST 1ULTON STREET

Tel. NEVADA 7560
, .... ...........

EXTRA-Lietuvtams-EXTRA
ANTRA METINE

. ■ T . • • • I •

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių, Daktarų

Draugijos Nariai._______

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos nuo 1—r3 ir 7—8 

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

Telefonas REPublic 7868

Krri'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

Gelžkelįo -darbininkas 23 irie 
tų Elmer F. .Smith užvedu by 
tų prieš Burlington linija, rei 
kalaudanias $300.000 už* belai 
mę, kurioje jisai prarado abi 
koja.*: ir dešinę ranką. Nelaime 
Įvyko prie Wcst Alton, Mo. i

WM. A. POPELI

("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. 'I
“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 COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE .& MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

% . -.......................A

f.....  " ....................................

Diena Iš Dienos
• (

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms, A

(CHICAGOJE) '
John C. Tenzie, 35, su Ste-

phanie Mockus, 30
Stanley J. Garmus, 50, su

Vaclovą D. Šatkauskas, 23 t
Peter Paul Hogeveen, 37, su

Mario Norvil, 28

Reikalauja
Perskirų

Bose Tamulis nuo Jchn, Ta
mulis

DIENA
Sekmadienį, Rugsėjo 28,1941

SUDENTO DARŽE 
6600 WEST lllth STREET v |

Gsra Muzika—Brangios Dovanos—Bukite Visi—Lauksime Jūsų
Kviečia Wm. ir Ona Popeli

KOMBINACIJŲ IR KITOKIŲ

LAIDOTUVIŲ“ DIREKTORIUS .

3bįn Jf. Cuiieikis!
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ 
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

1605-07 So, Hermitage Avė. 
South Fairfield Avenut

• Telefonas LAFAYETTE 0727
i • KOPLYČIOS VISOSE 

JL/y 11.011 CHICAGOS DALYSE

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

S« POVILU salttmieru

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

■ .. .
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
.■■tlllUIIIIIIKitlIl.UIIUIllllllllllll

S. P. MAŽEIKA , YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

.Ji'

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANaI 2515
SKYRIUS: 42-44 East H8th Street Tel. Pullman 127t

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908'

4

H
H1'
į*

p H

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

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

gi J. LIULEVTČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 357 2

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.’
_____________ Telefono YARDS 1411._______ _______ ;

L J. ZOLP .
Phone YARds 07811646 West 46th Street

l * •

$

Gauna '■
"vskiras
Dclla Rnddy nuo John Rud- 

dy ‘ *
I

-----  DIDIS ----- x .

Išpardavimas
PROGRESS KRAUTUVĖJE

.i Ui

• - £

FA R? MUSŲ
biznierių

Dvejos ■
Sukaktuves

T0WN OF LAKE. — Biznie- 
riams Mikė ir Rozalija Staliau- 
skams, 4314 So. Ashland Avė., 
dabar sueina 18 metų kaip biz
ny. ' ’ • ’

Biznio sukaktis . bus paminė
ta Mykolų vardinių išvakarėse, 
tai yra rugsėjo 28-tą.

Biznieriai Staliauskai yra są
moningi lietuviai.

Kaimynas.

— Britų karo sluoksniai ma
no, kad vokiečiai, netrukus pra
dus puolimus Egypte. Vokiečiai 
senai siunčia didelius karo me
džiagos kiekius j Lybiją. . ' 

i

ATSILANKYKIT Į

ŽEMA 
KAINA 
KLINIKA 

TEGUL. MUSŲ 
DAKTARAS / 
APŽIŪRI JŪSŲ 
RŪPESČIO STOVI

KRAU- 
ASTMA

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

PERMAINOS PROSTRATE.
X-SPINDULIAI

PATRŪKIMAS PARAISTĖS.
1V..C r pama.y.a. , vieną 

Ąi-n npųbi <l”aUg;*’-"
supranta jūsų reikalus ir noriai 
patarnauja, nebrangiai imdamas už 
gydymą ir gyduoles. Atsilankykite 
—iums nebus jokios .prievolės, o 
jausitės geriau po vizito pas mus.
NATURO HEALTH INSTITUTE 

Laisniuotų daktarų priežiūroje.
1869 N. DAMEN AVENUE 

Tel. ARMitage 8200
VALANDOS: Kasdien 11 iki 8*

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

% BEVERLY 8244

DR T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vaj. vakaro 
Subatoj nuo 1- iki 4' popiet. 
Trečiadieniais’ pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le.Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
-Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

. 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

DR. A. W. PRUSIS
DENTISTAS

6924 S. Western Avė.
Telefonas HĘMLOCK 0201

VAL.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Ser. ir Sub. vak. pagal sutartį

Ofiso Tel. HEMlock 5524
Rez. Tel. HEMlock 1643

Emergencv: MIDwav 0001

AL J. Valibus, M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAL.: 1 iki 3 nopiet. 6 iki 8 vakaro 
2408 West 63rd St

J
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Progress Krautuve yra tikras “Headąuarters” dėl visokių 
gerųjų išdirbysčių pečių.

Šią savaitę specialiai sumažintos kainos, pasirinkimas.

PILNOS MIĖROS KOMBINACIJOS fl» Q <50

NAUJAUSIOS MADOS GASINIAI <£*3 “7 77 C
PEČIAI po ...:........    / » O
4-TUŲ KAMBARIŲ ALYVA KURE- £įA

Šimtai iš ko pasirinkti. • • ,
■x . • LENGVI IŠMOKĖJIMAI. j

Didelė Nuolaida už Seną Pečių Mainant 
; ant Naujo. - .

RE Cf
3222-24 SO. HALSTED ST.

prie 32-rps gatvės.
4 i - ’ *

.  > -wnr» n  ■ ■ 11

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
K

DR/STRIKO! ZIS
Gvdvtm’as ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Offco vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioi pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z VPZFT ’IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandom nuo 9 iki 8 vakaro 

Serudoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMlock 7899 
Namų tel. REPubliff 4688

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

dėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitalso- 
nfos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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 

Nedėliomls pagal sutartį.
3

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Tf5. RTtSLTOs
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patvręs gydytojas chi- 
ruvaps ir akušeris.

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

A Ofisas ir Laboratorija
S*. Mnrp^n St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS“

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso .Valandos:

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

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS n994
Dr. Manriee 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 KENvvood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

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

1 •

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. . HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877.

Vai.: nuo 1:00 poniet iki 8 v. vtk.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tet STRte 75T2 
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO HALSTED STREET
Tel VTCtorv 2674

: Mnuiipnncp

lundp 4^Člto

Vari nnci )$i \Tpniwr q



šeštadienis, rugsėjo 27, 1941 *
, į-.'.' 8

v PARSiDUDpAYM',KAMBARIŲ . ro-

da, 3464 S. Halsted.

i *

i—50, patyręs-. Harry ■TOjė vietojeKrenddš^
Parduosiu .už,, geniausią pasiūlymą.

7121 So. Halsted St.

NAUJIENOS, Chicago, 111.
.........................- • f ...... ■ ......... .... ....................

kandai, ^abaį. ?f|igiai. ^.Ęriežastas — 
išvažiuoju j kitą .mlęstą. 3545 So. 
\Vallace St. antros lubos užpaka
lyje- ..... . •

v v* i

A^LVLALS—DOGŠ—BltlB^— 
Gyvuliai—JŠunye-^-Paukščiai etc.

t Kanarkas, patinus ir. pataites, 
papūgas, lovebirds, taipgi visokių 
kitų rusiu paukščius.

Nety CRy £et Shop ,.w
5120 Šo. Ashland Avenūe 

HEMlock 7673.

PROFESSlONAiL ŠĘRvkciĖ = 
-- Proffccionaiis - Patarnavimas

RElkALINGAŠ DARfeiftlNKAįS 
ant farmos, vidutinio amžiaus. Nuo
latinis darbąs....Gera alga. Nptoll 
Chicagos. Atsišaukite:. A. Urban, 
6348 So. Artesian Avė., Chicago. 
HEMlock 2819.

-------- -------------------- ----- .. — . .X,

/■ 'STbRifc1'^Skūbias 
bile kokiam tyizniujp bučernėi,; įjpr 
Sėmei, beauty;, sho.p ar, tąvęmai, 
steam hėat, kambariai gyvertintom 
4516 S. Washtenaw. Ldfayette 3373

rPflRS0NAL
Asmenų Ieško ,:

LES?, Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą su 
s,tampa., H. K. Bergman, P. O. Box 
56, Chicago.

qOĄL—VV.OOD—QIL 
Anglys—Malkos Aliejus

TAILPR: PAIEŠKAŲ partnerio, 
.vyro at moters, prie siuvimo, taisy
mo, valymo drabužių. Vienam sun
ku. G^era ąpylipkė. 2019 Canalport 
Avė., Chicago, III.

SUSIRINKIMAI
ŽAGARIEČIŲ. KLIUBO. mėnesi

nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo* 28 d.,..L v°l. popiet (Holly- 
wood svet.. 2174 W. 43rd S't. Mą- 
lonėfcite atsilankyti, nes išgirsite 
rąnęrtą jš praeito kliubo pikniko 
taipgi yra daug kitų svarbių reika
lų aptarti. —J. Keturakis,, rašt.

cNAŠLfi* pįlSĖŠ AMŽIAUS k>e 
vaikų paieško susipažinti Vyro su 
gera širdžia, kuris? turėtų savo prą- 
pertę arba faripQ- Aš . turiu xirgi 
prapertę. Box 2553 173.9 So. Halsted i. .v : r .u z . g, /m : i

hDušehDld applienceš-
Naminiai Reikmenys ■>

PARSIDUODA ĄLJĘJINIS jpęčįub, 
vartotas tik 4 mėneš'vs, ruž )Ctrą< da 
lį ,kain(% .ktok ą. o. Taipgi per 
siduoda gės.inis pe ilis, ger m : tu
vyje; n-g!,aį: TaiP'-'i. Va.?nųto M'ėanor 
ir v/r -' as i\ir G int, vertes ?30!) 0(;

PĄRPAVUMUI MEAT...MARKET 
kartu su nuosavybe, susidedančią 
iš 2 kitų krautuvių, visų pareųduo- 
tų-. Š240 So. Rabine Avė?, TRlangle 
5664. 4

•1 to<AMpARY,S t ANT RENDOjS . D£L 
vyrų, šū .valgiu, visi patogumai, ge
rto tč'ansportačijū, 10VJ W. 69 St., 
Tel. 'Normai 5842.

■RĖNDUO^A^I , kambarys . ^ar; 
quėtte; Parke su1 visais patogumais. 
Nėi;a šeimynoj./ Vedusiai porai, vai
kinui arba merginai.*

HEMlock 0391

I I K 0’1 K S fra ■ &.-U e *ay i 4;

f^32Q ĄKRŲ KARMA. 177 akrai 
aįrbąmjąS.k N lamas, barnė, tvenkinys. 
$2500. Arti miestelio. Mrs. J. K. 
FYišbeė, Rapid City, So. Dakota.

! ŠiikE

GARAŽAMS gera proga: parsi- 
duoda dityačkos alyvos dėl ąutomo- 
bilių numerįo 10—20—30—46. Pa- į 
šaukite Yards 1236, 830 W. 35th St.; Pirkite tošė krautu vefie. ku- 

, x . . . ........ ' •
-----  -------------77—;---------t;—*------ rios gi’sinasi “NAUJIENOSE”

t

Metinės Mirties Sukiktuvėsr

JUOZAPAS RASlilNSkl 
' .. ... ... '. .... / ..

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
30 dieną rugsėjo mėn. 1940 
m., sulaukęs 80 m. afožiaus, 
gimęs Lietuvoj, Tauragės ap- 
skf., Kauno rėdyboje, Kalti
nėnų parapijoje, Paliko dide
liame nubudime moterį Ma
rijoną, po tėvais Rickaitę sū
nų Juozapą, 2 dukteris, Vic- 
toiiją ir Štąų.is’.avą, ir žentus 
Theodore Pierce ir Edvvard 
Svvianter ir daug giminių, 
draugų ir pažįstamų. .Liūdnai 
atminčiai musų brangaus Juo
zapo Rashinskio bus laikomos 
jSv,) Mišios . Dievo . Apvejzdos 
ba^n v ėioje £0 d. rųgaė.i o: jnen. 
(L941..m.. 7:0. vąlį ryto.. Kvię- 

.V.isųą, gimines, drąugus 
jjr .pažįstamus atsilankyti į pa-

M

Mes tavęs ntokada
» . . 1 I . I I *.

Nuliūdę lieka, 
į 14 š -k*i'-ri <• Žnipųą, Sūnūs, Dukterys, 

■Žentai, Gin’toė’, 
ir Pažįstami.

*• i J-. V- X K i, t.
PADEKAvdNĖ

kAiltYNA iiA^'EivfeNfe

1.to^ire. rugsėjo ^15 dieną, ^^41 
ir,, palaidotą rugsėjo 22 dieną 
0,941 m,. Dabar,,; iĮsis . hvenfo 
ka?imiero . kaVme^ę, aj(nžir\ai 
nutilus, ir. nefeafedaĮpa atsidė- 
kaved tiems,..kūne.suteikė jai 
fcąskųtml patąrnąyitoą R3r 

į h neišvengiamą 
amžinybėp, ;yfetą.; ,. „• 
:i.,MpS; atmindami,..ir • apgąj.Iė- 
dami, jos. nrad-pijnim^, lį m- 
^ų , tarpa, „.reiškiame ..giliausią 
padėką dalyvavusiems, .toidp- , 
.tįvėše ,žmonėms ir..;sūte&ti- 
^icnqj?..v.ąiniUus draųgajns, Dė- 
jkavojam.ę musų dyasiška^n; tė
vui, Kųh. , KlebonuiLinkui, ; 
kuris , atlaikė įspūdingas ... pa
maldas /už ięs ?ųelą', dėkojąnąe 
Kunigui KatauskUi Už pasa
kymą pamokslo ant kapų, dė- 
kavojame igraboriams. S. P. 
Mažeikai ir, L.Zpį'p, k'.ėrįe 
geru w ir mandagių patarnavi
mu fcarbihgai nulydėjo ją į 
amžinantį, ; o , m^ms,. .palengvi
no perkęsŲ •hu»iudįmą ir yu- 
pėsčius; dėkavojame ‘poniai 
Pierzinskienei už giedojimą 
bažnyčioje, dėkojame vargo
nininkui . Kaukąiui, dėkojame 

' grabnešiams, mišių,.. ir. gėljų 
aukautojams ir pagalios dė
kavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms. O ; 
tau, mano .mylima žmona; sa
kome:! ilsėkis šaltoj žemėje* i 
Nuliūdę lieka vyra# Antanas i 

ir gimipės i
yvtĮpf—p,

t ,»xxxxxxxx> 
Mylintiems 
rėms, 'Ban- 
j, Laidotu- 
? a pu oši

mams;

K 
M

PETRAS POVILAS 
DEMSKES DUMšA

. ... . • . . • {■' '< 1
Pcrsisk'rė su š uo parauliu 

rugsėjo 25 dieną,..9:00 valandą 
r} tįp. .1941 ..m, „su’aukę.i .52 me
tų amžiaus, gimęs Lie'uvcje, 
Panevėžio ąnąkr , Šeduvos, pa- 
rap.4, Pakalųįškių, kaime. Ame
rikoje išgyveno 3() metų.

Pa'iRo dideliame nuliuditoo 
moterį.. Elsie, ,pp. tėvajs Plari- 
kė‘,/ (lukteri Lillifln, du sūnūs, 
Al be r t ir. JuRvarJ, seserį Mar. 
r joną Tankus ir švogerį ęetrą 
Tunkui ir jų šeima, brolj An
taną ir čvoge,:ką Nehie ir jų 
zeimą, pusbrolius Mykolą ir 
Nikodemą Wąlavich ir dau; ki
tų gimimų, draugų ir pažįsta- 
mu. -UeĮ.^voie.„-<.p,ąliko hplius 
Vincentą tto Joną ir šeimą.

KunAs pašarvotas Ląchavviez 
t'apbčipje, 23M W. 23jd |P1, 
t i l.ajjlptUvės įyyką. pirmadie- 
hj»,.r>tošėjbi 29 dieną, 8:30xyaį. 
ryto,.iš koplyčios/ J Aušros Vai 
tu ..parapijas i bažnyčią,, km to
je At&įbuĄ 'gėjįulįiįgos pątoąlrlos 
fuįL velionio šjeTą'i o i$ ten bus 
hįUlj dėtas į šv. Kazimiero ka
pines, . ' »'>!j LP*
j. Visj A.4- Petro .Povilo. Dem- 
skes D.umšos giMinės, draugai 
ir ..pąžygtami’ esat aųošindžiai 
kviečiami dalyvauti Įcųdotų/ė-, 
fe> įr .sukeikti jam ptoškut'nį 
patarnaVitop ir atsisveikinimą.

, ^ųįių(|ę .Uękanię., .
MėjeK.a, i Duktė, ,Suna\ Sc?.ue, 
I toliai, Pusbrolis ir Gitoiąes.

j 1’.'i t:i r,.n j;i I ;i i (loti i vi ti D i 
.rėktoi’fus Laenavvicž, tel. CAN- 
ak <ž6 j U. ■

*9 T ir

3 GĖLININKAS
4180 Archler Avenue.

Phone LAFAYETTE 5W3 Phone LAFAYETTE Šįo > ? ► 
»žZxxxxxxxkxxxxxxxxzxzXxxx^
įįdxxxx
H

H 
H

Sies h

K VIETININKAS ,c
►« 
b 
H 
H 
H

Gėlės Vestuvėms, Bukietams •*
ir Pagrabąnpį.

3316 SO. HALSTED

ZXXXXXXXXXXXZZXXXXXXXZXXX^< j

REALTY COMPANY
SAKO: PIRKITE *REAL EŠTATĄ 
DABAR IR PADARYKITE PELNO 

VfcLIAU 
sdurti šiBe

6 FLATŲ KAMPINIS NAmĄ$? 
2/5-ų ir ,4/4-ų. 4 karam muro gata-. 
žas. Kabto: .$14,000.00.

1 KRAUTUVĖ, ;3 apaitmentai po 
5 kątobariųs kiekvienas, kampas.: 
Kainai $8,500.00# - • ,

6 FŲATŲ MUIJAS, :W-ų Ir 3/4-to 
tailų sienos tvpninėse, Kewanee. ĘoĮ- 
Jęris, Jėįėktrikitoai ..šaįdytuval ir pe
čiai. .Kaina: .$20,000^.'. . k,,.. <
r 2 KRAUTUVĖS, .18 pto 3... k auto a r 
rįįis.c ępartmentai,- riamės 42 hietų 
sęnūiūo, elektrikintąi šaldytuvai ir 
pečiai. Rendos: $4,80b.Ų0 J. metus. 
Pąrduos arba mainys į privatišką 
nanfą.

MARQUETTE PAfik
i.į .FtATV MURĄS, 0-6 kambariai, 
ištjųnė.šilima, apylinkė 64th ir Camp
bell. Kaina: $7,750.60. . .
, KAMPINIS NAMAS, 4 krautuvės, 
įJtepfjsai, 12 ap;.rtmentų. Elektriki-

. Šū'd;, tuvai ir pečiui. Rendos 
$9.0O‘9.Ck) metus. Pirmas , morgl- 
fcius. $28,001).00, 4’/^% per LO^metų. 
Pardtios ar ma’nys į mažesni.

BRIDGEPORT

.v.ėARStbubjDĄ 60 ĄKRŲ FARMA. 
Nętoli mokyjdos, prie sypubaus ke- 
lioLhetolj. jnįestQ. Yra elektra, gy
vuliai, mašinos, šaukite j 

GBOvehill 0391
■ TAVERNA - AR ĖtoRBER^fi esan
ti, 1044 J)9|th St.,2 . aukotų,.mū
ras, kfąUtUv.Č i. .4 kambariai, 2 me 
aukšte 5 ir 4/,. š'tyi.i :■ šilimė, $9.590.

1 aukšte. .,

RARtiAVllYlŲl M’EAT MARKĘT 
?ii pajamas duodančiu namu ar be 
nljmo, \ Tejef.Ohhokite po 6 P. M. 
Grovohili 3264. • J ■ .. ■ . z • •.... M— • , -w - L*

PARŠIDUOriA TAVERNA Brlgh- 
’on Patko.. . Biznis yra geras. < Prie
žastis: ,išę'na m į sąvo namą. Užpd- 
' a.y k'ch:bar'’ai bdgyVfcninh i. R m- 
da i?igi. 4i$l .So. Icockwell St.', tel. 
Lrfayette 0792. J t .... . ,W - '___ r a \_ _ __________ _________

' I n . 1 :■ ■ 1 - C L
PA.RDAVIMUI: Pving arti Aus-, , ... . ..„.K ,

tin, G ^ a.toarių. n\canis . namas, darbas.,.Ą^goj $į5 aki $25. Visi dar- 
karsto vahd'Chš ^įima, Rqękwood, 
insuliuotaš5, 2 ka'ram garažas. Pui
kiame stovy. Lengvi ięmP^ėjim’ai. 
Walter Cording,. 3806 Irving Park 
Road. Irving 2915.

Matykite sayinir

3 .KAMBARIAI ANT RENDOjS 
dėl suaugusių, peciumi-šildomi, 
šviesus, viekas vėliausios mados. 
>133to. W. 63’rd PI., 'antros lubos iš 
užpakalio.

RE^dUn KAMBARYS, apšildo- 
jmąj, vaikiiųiLar vedusiai, porai, prie 
| mažos šeimynps. Bųn"galow.

7201 So. Talman Avė.
» •<•» r<>»»•<’J G ’» t I

v HELP,a WANTĘD tMALE-^EMIALE 
Darbininku-DarhiGinkin.. Reikia

_10p, VAIKYNŲ . IR.; MERGINŲ , 
Amžiaus 17 iki 40. Nėra patyrimo 
ir apšvietos reikalavimų. Išmokite 
amatą arlto įvairų darbą. Samdy
tojai išmokins. Naktinis ar drenos

*.

i c<mę P*i.ne
jerb.a ir ?..ąno , di
džiai gerbiamiems koštu ■■.tieHamš,
kur’įf jlgus mėt.us plrkją ir^y^lgė ma 
no ff-ynų lųgį^ę dęoęij, nęs dabar
tiniu laiku buvau priverstas sustab
dyti , duonos k,ęiiįmo, .darbą . ię . prie- 
Ža-Ąieą susįžcidimp automobilio ne-, 
'airnėje. Dabar pradedu ir atnauj nu 
duonos kepimo ir pristatymo dar
bą.., Cęrtiąmieji^ l^bai, sirdingaij dė
koju visuomenei ir visiems mano 
kostųmeriams, kurie per 3.4 metus 
vąrtojo mano duoną ir da^bar steng- 
siuosiu dar geriau patarnauti su 
pagerinimui ir prielankumu, ;UŽ ką 
iš kalno turiu širdingiausią ačiū.

LIŲDWIK GQ,T9WTT
'2803 Š. .Emerald Avė. 

Chicago, 111.

TAVERNĄ -
1 aukšto .narnąs, krautuvė, taver

nos nkčefiai'. 5 kambarių flatas už
pakaly, beismentas, karšto vandens

PROGA,. 
aukšto .narnąs, krautuvė. 
Hkčefiai? 5 kėnibarių f k

š.ilima, dirbtuvės skersai gatvę įr 
.tik' .viena taverna ant 51st St. tarp 
Caltoornia ir* Kedzie. 3111 W. 51st 
St. Norėdami informacijų matykite 
B. R.. Pietkiewich, 2608 W. 47th St., 
Lafayettfe 1083.

las.-Ąigo? iiKi yisi aar- 
bai 8 v-alandas-5 dienas. Gaiantuota 

TRIAjNGLE.. AGENCY
2.5, ĘĄST .JA-CKSOĮST BLVD. 

Kimbail Bldg., 13-tas Aukštas.

, CĄN V4& , ĖĄŠJER... RAN KOM I S. 
Tryon maker rankomis. Rankovių 
siuvėja mašina. Globė Tailoring Co.. 
208. W. Monroe.

2 BERNluKAl, PAŠAlVį pradi
nę mokyklą, kaip..pagelbii)jnkai dirb
tuvėje. Gęra ,proga. pak.il.ti aukštyn. 
303 W. Monroe, 3 aukštas.

'>

.205 AKRAI; GĖRA ,ŽE?įfe; dir- 
batoa; geri pastatai, taiįai, prie grįs
to kelio; žemi faksai; arfi katalikų 
bažnyčios,, mokyklos., Kąina, $125, 
išmokėjimai, 4 Turim )qt£s farmas. 
Ed\yąrd . Cąpešius, Heise Bldg., 
Algona, Iowa.
.7wAuki:’GA^ iLM&ai'K, , šešių 
apartmentį murrt najmaą par^av!' 
mui?,, 2 lotai, 50X300 Kiekvienas. 
South Side, 1425 TenVA St.

PARbAVIMUi /iAVĘ^A ir 
restoranas, .8665 Vinčejęįrtės, kam
pas . Halsted ir .Vincennes. Flatas 
viršuje, Marne baras, pilnai įren
gta .virtuvė, Viąa elektrikinė refri- 
geracija. Tas pats savininkas 7ta 
metų.

PARDAVIMUI — 3 AUKŠTŲ 
muro namas, susidedąs iš 7 apart- 
mentiį. Parduos pigiai iŠ priežas
ties ligųs. 913 W. Cullerton Street. 
(20th St.) arti Halsted Street.

PĄRDAVIMUI TAVERNA pigiai. 
Biznis išdirbtas jper daug metų. 
Prie pat dirbtuvių. <ty 

4314 Šo. - Ashland Avė.

. kD.RAET U UJAMIEJI, '.armijos/)ne- 
dikalj^ korpusas vartoja- mąsažl^tus. 
$67 kas mėnesy. Išmokite ma'š’azO. 5 
privatiškos pamokęs. Mažai, kaštuo
ja. Graduate Masseiir. Victor.y 8435. 
8-9 P. M. 1316 S. Michigan Avė.

* • , t ę y ■ • \ •. ’ <

Garsinkitės “N-nose”
. . . .1

JrtVhratišku Padėkavoriė
' * ■ i ■:.» j.;,: ,r; t. ,

Prieš Keleto ;?ąva’č:ų^mū ;ųj ze?mą ištiko sk-"uji nelaimė: Pa- 
sini rė musų myli,toas rurus ..M’kolaą Rvv.o ja.”. ••.-o", /’vife-
šim’t .to's ių Vus padek s', jiąčiam .gvyc’ imp nrr/vT ii’?c. N - 
si:pįątoo a,-Vokytiųtos š r įgultos', kuria me \ jo t'vai, iy^i-’i kai-o 
ir jo šo^pa.l ej jaunėsi!} sto htųl s, pergyvenome,:, r. jo š’ai. die
nai negalipie uiosiprąsti sii ;r(dhtjn:, kad mrsų M; kolas daugiau 
namo neg’lš, ka(l meš jo daugiau nematys'lme . .

šiuo norim? išreikšti, savų gib'ą. padėką visiems t'cms. ge
riems žmonėms, kurie itousų didžiojo liūdesio va’Andoje išreiš
kė užuojautą. Esame dfkiugi: jj ems; už ąplankymą a.a Mykolo 
šermgnų ir už daly va^imĮą ,laidotuvėse. . Mums buvo didėlis , su--> 
siraminTfnas...matant s^aiŲingąs minias palydint Mykolą amžino 
poilsio vieton, nes-.tąi parodę, kad musų sujius, . nežiūrint, .pa
lyginamai trumpo gyvenimo, buvo įsigijęs daug draugų ir prie- 
teiių. z • | ‘ \

.jj)ękojame visiems,^kurie pagerbė ą.a.. MykoJo atmintį, .ąt- 
sįųs(ĮatoLs8ėlįų ir,, užprųšydąnii Mišių aukas. Dėkojame jauniu- 
sie'mš |muąų Myko(ų drąugamą, kurie priėmė musų prašymą bū
ti grabitešiais. Esame .giliai dėkingi laidotuvių direktoriams Al- 
bęrtto. Petkui, i}r .Stanislovui j Mažeikai už, pavyzdingą laidotuvių 
sutva^kym'4- . J-ądėkos žodžiai priklauso ir Gimimo Panelės šv. 
parapijos^dvasiškįjai už bažnytinį patarnavimą. Galop dėkoja
me lietuviškajai spaudai už platų mūsų Mykolo gyveninio mir
ties aprašymą ir užuojautos mums išreiškimą.

-s bjU't/it m/; it-- . • ;. >>. ;.
Visiems mes nuolankiai dėkojame. Visų jūsų simpatijos' ir 1 

r. gera valia suteikė daug suraminimo musų pažęistoms širdims.
Nuliūdę Tėvai,

MYK^LAŠ IR ROŽĖ JOVARAUSKAI, 1
g ‘ aug t h,-te' ĮuviLml to

TT

• GERA TAVERNA >greitam parda
vimui. Nebrangiai. „Biznis gęrai. iš
dirbtas, Išvyksta į armiją. 1726 So. 
Halsted. to’

VYRAI IR MOTERYS darbihin- 
kaį visokių, rupiu darbams .-r- vieš
bučiuose, rj restoranuose, įstaigose. 
Geriausias mokestis. Modern Hotel, 
879 N. Statę.

RENDON TAVERNAS u.visi fiks- 
eerjąį, svetaįflfl, .4 kambariai gyve
nimui, drba parduosiu visą praper- 
tę..'4415 S.sWįod S,t.

HELP WANTĘD—ŽEMALE 
Darbininkiiį Reikia

3257 S. EMERALD AVENUI 
flatų mūras, 6-6 kambariai, karšto 
vandens šilima, pirmas flatas tuš
čias, gatavas užėmimui. Greitam 
pardavimui $6,500.C0.

BRIGHTON PARK
2 FLATŲ MŪRAS, 6-6 kaihbariai, 

furnaso šilima, ir.5 kambarių me
dinis katedžius, lotas 50X125. Kai
na:. $6,8iQQM
. -Mes užrašome visokių rųšių ,ąp- 
draudą. Perkame ir parduodame pir
mus morgičius.

BRIDGE1POĘT 
REALTY COMPANY

953 W. 3ist St.
Yards 0311

Atdara Sekmadieniais.-
S. SHIMKUS J. COSTELLO

.^'KAMBARIŲ NAMAS, 4 mieg- 
ru'<niai» didelis atikas, gali būti 
vartojamas kaip Rooming Houso. 
$1000 cash, balansas išmokėjimais.

7712 So. Emcrald Avė.

REAL EŠTATE FORSALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime^ dįdelj, pasirinkimą i oamų 
pirkti ų^ cash mba. maįnaia Norinti 
ptokti ar mainyti, dėl greitesnio t>®- 
tarpavimo šaukite:. ..
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE LOANS— 
,, . inšuraNcė , .

4K31 S. A^larid Avė.
Tel YARDS 1001

RENDUOJASI ŠTORAS su tą; 
..vernos fikčeriaiš. Rerida nedidelė. 
4 kambąrjai gyvenimui ir svetainė 
dėl parengimų. Atšišaiikite. Savi
ninkas ant 2 -lubų.

3259 So. Union Avė.

PARSIDUODA PEKARNĖ, arba 
mainysiu ant - -mažu namo. • Gera 
vieta lietuviui kepėjui. Šaukite: . 
PROspeCf 2702.' 2517 W. 71st St.

• MAISTO KRAUTUVĖ. 1 savinin
kas daugelį metų. Dideliu vjshs ca,sh 
biznis.. Geri, fikčeriai, jų tarpe vi
sai naujas Double Duty McCray Re- 
trigerator kaunteris, ęjektriki'nis 

■ Slįčer ,ętz. Viekas užmokėtą, švarus 
Šta'-as .Fėndoft $35 iu gražiu- fla- 
tu. Reikia parduoti grpitai, $850 nu- 

I perka viską. 1943 N.. Damen Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMU 1 
bu ėmė ir grcsernė. Geras hiz/is. 
Kampinis, namas. 1446 So. -5v Ct., 
Cicero, III.

PA RŠ (DUODA TĄVitPNA labai 
pigiai. Nauji. fikČĄriri .•.Lietuviu ap- 
gvyertoj . ko’onjoj. .Geras įiznis. 
2656 \V. (>9th Št., Republic 88/9.

PARSIDUODA BUČFRNĖ, cash 
biznis, nėra kitos bučernės per ? 
blukus. iPa'idjiosiu už.jAisę kainos. 
1250 E. 81 St., tol. Saginaw 8112.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-žemė Pardavimui . .

REIKALINGĄ ' GABI MERGINA 
dirbti už baro - gražioj tavernoj, -ge
ras mokestis. 3428 So. Halsted Str.

JrAUNpŠ MERGlNOą dirbtuvei." 
Geros, pastovios algos. Chic Form, 
333 S. Market.

MOTERIS BENDRAM . valymui. 
Dalį laiko. FurniŠiubtame apart- 
mėAtiniąhič pėrpę.^Maįnaisj 2 kam- 
Joapus.. Reikmenos.,namui, prižiūrė
ti duodamos. 6036 Ingleside Avenue.

,>PPERUę)TOJOS,i single, ’nęedle, 
,90,wer mašmof;. .Geriausios, šmotų 
darbui natos. Pastovus darbas die
ną ar naktį. Turi skaityti angliškai. 
Meą laviname jus. ,Kreipkitės 4-me 
aukšte 624 W. Adams.

. REIKALINGA PĄ^YRUSI. sęam- 
št'ręss valymo dirbtuvei. Pastovus 
darbai Careful Cleaners, 3511 Šo. 
Halsted, Yards 0437.

MARGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui.-. Nereikia skalbti. -.25-7-35. 
Savas kambarys, vopįa, gerąs- mo
kestis. Suaugę. Longbeach 1490.

MERGINA MOKINTIS VEITER-
• ,;KQą.DARBQt, - ,

Arba patyrusi veiterka. Geras 
mokestis, nedirba sekmadienį, Kak
tį arba .šventadienį. Dykai vąlgis, 
dyxkąi uniformos, smagię? darbo są
lygos. Turi būti švari ir mandagi. 
Kretipkitės 2 me aukšte į The. In
terstate. Co ,j7.1 E. Lake St., kas
dien nuo 9 ryto iki ‘5 popiet.

'■R—............

" REIKALINGI!

5 KEAt ESTATE SELSMANAI

T

PARSIDUODA 8 .KAMBARIŲ fup- 
nasu apšildpiiias \ įpėdinis ; namas. 
Stikliniai pbrčiai iš 'abiejų gblų, cer 
mentuotas beismantas, 'iniesfayąs ir 
šuliniu Vą^'d'up, , elektriką, ųnaipe ir1 
kituose bud inkuose, taipgi ga'sAi, 
barnė/ gyvulių ir šieno, mašinų san^ 
dėįisj vištininkas. dėl 1,000 vištų, 5 
ūkeliai žemes, gražus sodas, tik 20. 
minutų automobiliuni nuvažiuoti. 
Kaina $8,5i00.Q0. , i

TAIPGI t MARQUETTE PARKE, 
^0 flatų < kampinis, mūrinis namas, 
$25,000.00, . .
’ 10 PLATŲ/KURS NEŠA suvirš 
$500.00 —-
$23,500.

CHARŲĘS ŲRNJC.H (Ur^nikas)' 
25/10 63rd Street 

Tel Pvosbect 6025
Teisingas patarnavimas ‘.

AMB1T1ŠKOS MOTERYS: ar no- 
■ret.unjėtecpadaūgį.ntį jsąvo pajacus? 
Mefi galime tai padaryti jutos .labai 
lengvai, šaukite • CENtral 0748 dėl 
appointmenfo. Miss Shay.

•MOTERYS,. ESANČIOS NAMIE; 
jus galite užsidirbti ekstra cash 
.dafaar? Kalė.dų šventėtos. Dirbkite 
kąip jums paranku, -Bukite nepri
klausomos. Kreipkitės kamb. 402, 
6 W. Randolph.

mėnesiui. naujas, kaina
UI) i,. to. b. J v.

VIEŠBUČIO TARNAITĖS, 
_ Kreipkitės į šeimininką (house- 

keeper). 244 E. Pearson. 
i............................. v——■■

Mes. turime daugiau nei. 2090 prospektų real estate’ui. .Nurodymai 
duodaipį. .Visi musų sėlsmanai daro pąrdavjmus. Jus taipgi galite 
turėti pas'jsekimą, jeigu vadovausitės musų MODERNIU metodu real 
estate’ui parduoti. Atsilankykite ir pasitarsime.'
Neseniai męs pardavėme rtevynis *(9) namus į dvi (2) dienas.

•* tu*į f-j; V * ‘ č i į

24111
S. 52bd I
Avenue J

raTlk JOHN O.

įSVKORA
f

Phonie
CICERO

REALTOR
. 23 Metai Real Estate Biznyje.
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

r - MOZERIS. NAMŲ, DĄRBUi, .pa- 
prirstaš virimas, gyventi vietoje 
.prižiūrėti senyvą moterį. Ge;:as mo 
kestis. Mansfield 6665. .. . .

REMKITE TUOS,.KURIE ’ 
GARSINASI.

■ ■ ir-riT'f'T-f' T

.GERA 1 | RENGTA < 80 AKRŲ fa: 
ma<- Katedžius prie ežėro, geras mr 
džiojjmhs ' ir žūvavimas. Rox 43, 
Three Lakęs, Wis. -

. T JJ'“! u1 jvtorr:"'?!■■■*—’

r*'. . 1' 1' ■■■■■■»irrr*M7"iii^i!r""7"4=
ir '■ ■ . . . .

Kviečiame visus atsilankyti į musų gražiai įrengtą

OAK LEAF TAVERNĄ
3428 So. Hdlstfed Street

BUbMT’lš'ČR ALUS ..
J.J ....... ' - j ■' '■ .1 . '

Kepta, vištiena;.ir visokie Sandvičiai. Graži muzika ir mariėkgds 
' • ' • • * • ■ tpatarnavimas, Savininkai^ x u .

A'ghes Šidlauskas ir Steve Svilainis.
' II II V.............- "................. '■»» .......II) . .........................  III •

REAL ESTATE hARGĖNAŠ
PALIKIMUI IŠLYGINTI 

i, ’ j

. . įpėdiniai padarė žemą kaim. . 2. 
aukštų murUiMkurs,vartojamą^ kj\’p, 
4_.po 3 kambarius flatai. PečiAus Ši
lima, beismentas, rendos $66, į me
tus, 6853 S. Green St. Atiduodamas 
tik t už .'r—v   '  $2950

Apžiurčjųnas pagal ■ Susitarimą : 
Š1MS of McCLUNS 
217 W. 63rd. Street 

\Vent. 1845

. MARQŲETTE PARKE, iš prie
žasties mirtješ, parsiduoda 6 kam
barių mūrinis buPgalow, 2 karų 
garadžiys, Teisingais pasiulymas; ne
bus atmestas. įmokėti $1,000.00. 
Randasi ant RockvVell St. netoli 
j56»d Street - .

Turime .visokių..kitokių., bargenų, 
namų ir farmų, gMima pigiai pirk
ti ,£rba mainyti. XC.. P. Šurofnskis, 
6921 S. Westem Avė., Telefonas 
REPublic 3713.

REAL ESTATĖ PAliDAVl.*U
NETIKĖTINA

gaįitę pirkti., šį sjiecialiai 
modernų oktągono fr.on- 

Buhgalow taip žema ka‘-

kad jus 
pastat.\ tą 
tu Muro 
na — 6709 S. Aberdeen St., J5. ęk- 
stia dideli kambariai, arkų dūrys,' 
dailus ąžuolo trinias, failų maudy
nė, įbudavota vonia ir dusas, dide
lis su grindimis atikas. Karšto, van
dens šilima, mūriniai .ja siams ir 
angims kambariai, ekstra toilėtas 
beisiner.te, 2 karam garažas. Atiduo
damas už cash tik ...........z/;1 $5000.

Apžiūrėjimas paval Susitarimą 
SIMS of McCLUNS 
217 W. 63 r d Street 

Went. 1845 *

GERAS BARGENAS
2 flatų niuro namas .po 5 kamb., 

karštu vpųdenjių šildomas, 2 karų 
garažas, tarp 69 ir 70 So. Maple- 
wood Avė. Klauskit savininkų, 

2719 W. 66th St.; Chicago, III.
G. R. Petrauskas

PABDAVIMUI
CENTRINĖJ VIETOJ ESANTIS 
flatų medinis, arti Bažnyčių,. Mo-

, Parkų ir transportacijos,i
kyklų, Parkų ir
6427 So. ..Cąrpenter St. 5X6 kamba
riai, plytų ir akmens pamatas, fur- 
naso ir pečiaus šilima. Kaina tik
tai ........................................  $4000

Apžiūrėjimas pagal . Susitarimą 
SIMS of McCLUNS 
217 W. 63 rd Street 

Went. 1845/

KAMPINIS NAMAS pardayimūi 
arba mainams. Taverna, svetainė ir 
kambariai antrame aukšte. 2 flatai, 
5 ir 6 kambariai. Kreipkitės 3959 
So. Kedzie, 2 aukštas.

VVHOLESALE FURNITURE
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMI CASH—
Už Yakandus sutaupysite nuo 40 
iki 60%.' Mes pristatome 1 bile kur. 
Pašaukit? ar r/;ykitę dėl daugiau 
informacijų. Vien, tik nacibnaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343..So. Westėm Avė.

Chięago, UI. Tel. REPublic 6051 
f «

SCHODLS AND INSTRUCTIONS 
■ ■■ _ 1 jMokyklos ir Pamokos______

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ!
Dėmesio, Vyrai ir Berniukai!

Ar. ieškote gero l(dąrbo,, didesnių 
progų,, daugiau pinigų, pastovaus 
darbo? Savam užtikrinimui išmoki
te vvelding, kaip amatą. Geras mo
kestis , Avelderiams, šajis reikalauja 
wėldcrių ąpsąugos. darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas Jndivi- 
dųaliat.....  - • , . .

Pradėkite bejt, kuriuo laiku. Mes 
tikrai mokiname jus. šią mokyklą 
.valdo ir operuoja patyręs welderis. 
Didelis reikalavimas welderių. Die
nos ir vakaro pamokos, .ųžsiųiokatę 
dalimis, kaip Jum parankiau, Atsi
lankykite, .telefonuokite ar rašykite 
NATIONAL WĘLDING SCHOOL 

5428 S. Ashland Avė.
Phone Prospect 0056PRIE ŽINOJIMO APIE GRA

ŽIUS IR ŠVELNIUS PLAUKUS
Plika galva darko išvaizdą kiek

vieno žmogaus visame gyvenime, 
taip darbe, kaip , draugijoje. . • i

Jeigu žmogus praranda plaukus 
dėl nebojimo, jis taipgi gali, antrą 
vertus, atgauti juos, 
užtiksimus metodus. .. ,z 1 . .. .

Pagalbas; reikia jau ieškoti, kai 
plaukai pradeda kristi, o nelaukti 
iki visos šaknys sumenkėja, praian- 
da savo jėgą. —. ’ .......

Visiškai nuplikę gali taipgi atgai
vinti .švelnius plaukus, net būda
mi vidutinio amžiaus. — 

. 75%. nuplikimo galimą pašalinti 
vartojant tinkamą metodą.
i Žili plaukai gali atgauti savo 
spalvą ir jėgą, vartojant techn’ška, 
natūralų merodą ir drauge pašali
nant didžiausią jų gadintoją.

Su pagalba šitų metodų plaukai 
sugrįžta p normališką jau ’e išžiur. 
rą. Naudokite Bukaro. metodą,, kad 
būtumėt jauni ir, gražus. , r . • j

Visoms Vartojamoms gyduolėms 
duodama tvirta garantija.

Išbandymui* gaivos odos
gydymas ..........................

Prof. .ST. BUKARj
Institutas..Plaukams.. Auginti
1039 Noble g-VS, kafnpas 
Milwaukee Avė.
Ofisaą antrame aukšte.

pavartodamas;

. $1.00

AfcORDIONO Pamokos, pro
gresyvus metodas, patyręs moky
tojas, akordionai parenduojami. 
South West. Šįde ,įr South West 
Side Vincennes 0143. 
<cr <■«J >:i • <(g4

FINANCE AND LOANS 
Finansai Ir Paskolos

GREIT, IR,,PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjirnnis 
MUTUAL FEDERAL

SAVINGS f 
and L0AN ASŠOCIATION 

... of CHICAGO. , 
2202 W. Cermak R<t 

BEN. .X KAZANAUSKAŠ, Seė. 
Turtas virš $1.000.000.06.

f

$2,500 REIKALINGA dėl pirmų 
morgičių ant Chicago Heights pra- 
pertės iš privatiškų žmonių. Dėl 
informacijos šaukite Calumet 6892.
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RYTOJ ATIDENGIA PAMINKLĄ ANT
MARIJOS JURGELIONIENĖS KAPO

1 ' f' • ■ ■ A v

Apeigos Įvyks Lietuvių 't autiškose 
Kapinėse 2-trą Po Pietų •

F VI

..NAUJIENOS, Chieago, TU. šeštadienis, rugsėjo 27, 1941

JAUNO ŽMOGŽUDŽIO BERNĄRf SAWIC- 
KIO BYLA EINA PRIE PABAIGOS

PARENGIMAIfe -a .

ra .'BTVunva.eurC

'r??

■ ,> - . . • ■ --v}... '
. , <' b" 7 : -vj -Hi 1. ■■ 1 ,t. . >_■

Daktarai Liudija Kad Jisai NeącirRąliškas
Sensacinga byla kriminalia

me teisme prieš 19 metų ber
niuką, kuris nužudė keturis 
žmones, pamažu eina prie pa
baigos, kuri nežinid kpkia gali 
butii Viena, jo kaipo nepilna-/ 
mečio neteis miriop. Turbūt 
uždarys proto ligų kalėjime.

Pamestinukas

Teisiamasis yra Bernard Sa- 
wicki, pamestinukas, kurį pri
glaudė ir išauklėjo lenkė Arina 
Savvicki, gyvenanti prie 59th i. 
Princeton avenue. Ji liudijo, 
vėliau daktarai irgi tvirtino 
kad Sawicki yra nenormališ 
kas. Jisai keršija visuomenei,
kad jis nežinomos ‘motirioš kli

dikis, gal nėlegąlis, ir, kad gy
venimas ''neduoda jarri tokių 
progų kaip kitiem^ vaikams, 
kurię turi tėViis.

Sėdėjo pataisąs namuose
Dar būdamas trumpose kel

nėse jisai pbadėjo plėšikai!ii ir 
sėdėjo St. čhiąriėš. jpątąisos na 
aluose. Iš jų išėjęs jisai prade 
;o žiaurią, ir kruviną krimina- 
,ę karjerą. Nužudė policistą 
Charles Speaker, taipgi 72 me
tų ūkininką prie Ajpnience 
Henry - Allain,»19 m. Johif J. 
Millėr, 5542 W. 63r<l street, įr 
17 m> Charles Kwasipski, taip- 
gi St. Chąrles namų įnamį, 
ri Bylos (IĮiurėje^yrą' jaunas lie
tu yįs,. Judzaš Bielski#.

Solistas Jbąwrence

Ii e.

MARIJA JURGELIONIENĖ 
Rugsėjo 26, 1887—kovo 25, 1939

Rytoj po pietų labai gražus, t kitataučiai, kurie ją pažinojo ir 
gerbė. Jie tam tikslui sudėjo 
ėpie $660 į Marijos Jurgelio- 
nienės Paminklo Fondą, kuris 
jo pastatymu rūpinosi.* Fondo 
pirmininkė yra p. Nora Gugis.

Atidengimo apeigos įvyks 
Lietuvių Tautiškose Kapinėse, 

Amerikos lietuvių visuomepėJ kur velionė yra palaidota. Jos 
ją pažino ir gerbė kaipo nepa
keičiamą veikėją kultūroj ‘ ir 
labdarybėj. Jos graži asmeny
bė veikė, davė įkvėphbą,,pra
kilniam darbui kiekvienam, 
kam tik tekdavo su ja sueiti 
asmeniškai arba skaityti Mote
rų Skyrių “Naujienose”, kurį 
ji įsteigė ir iki mirties redaga
vo.

Paminklą stato velionės .arti
mi draugai ir kiti lietuviai bei

bet kuklus pilko granito pa
minklas papuoš kapą buvusios 
“N-nų” administratorės Mari
jos JurgeKonienės, kuri žuvo 
traukinio-automobilio tragedi
joje kovo 25, 1939, prie Rala- 
mazoo, Michigane.

prasidės apie 2-trą -valandą^ po

yjsi Velionės draugai ir pažįs
tami, visi r lietuviai' yran.nuošii’- 
džiąi kviečiami kapinėse daly
vauti, ir dar kartą pagerbti as
menį, kurios* netikėta mirtis' 
paliko neužpildomą spragą 
inerikos liettuvių gyvenime. 

Žemiau seka atidengimo 
kilmių tvarka:

ĮS-

MARIJOS JURGELIONIENĖS
• / * . ■ ■ * • X • ' ~ ?

PAMINKLO ATIDENGIMO

Chicagos Lietuvių Tautiškos Kapinės —o 
1)

2)

3)

4)

Rugsėjo 28 d. 1941 m.
Pathetiaue” Simfonija (Ketvirta t)alis) ...... Tschaikovvsky

Muzika iš Kapinių Koplyčios
‘Apleista” ................ .................... ....................

Kvartetas:
Aldona Grigoniutė *
Kristina Krisčiuniutė
Bruno Norman
Jonas Avelis

• Anelė Steponavičienė — Vedėja ,
Andy Norbut — Akordionistas

“Geismai ir Svajonės” ............................ .........
Aldona Grigoniutė
Kristina Krisčiuniutė

Jurgelionienė, jos gyvenimas ir darbai.
Kalba - -
Gaila”
Trio:

a)

b)

Marija

“Man

Koschat

Petrauskas

— Dr. Pius Grigaitis
Petrauskas

*' * i ♦. , -Ą.. .
Aldona Grigoniutė 
Edna Kazlauskaitė 
Kristina Krisčiuniutė

’5>; Kąlba — Naujienų Moterų Skyriaus Bendradarbė 
' . • • ' Louise P. Narmontaitė >-

Sj ‘ l • J f'

' 6) “Mano Daina” .........„z.....   ..j....:.....................

Trio
7) „Kalba —

Antanas Vaivada
8) Žiupsnelis Prisiminimų

Artimiausia Velionės Draugė, Elena Radziukynienė
9) Paminklo Atidengjmas 

Paminklo 
Amerikos 
Lietuvos

. “Meditation” (iš . ___ ..... _______
Lulu, Raben-Micevičienė — smuikininkė

“Atsisveikinimas” ...............................   Kačanauskas
; s “ Kvartetąs •

“Lyg sapne, aš girdžiu balsą” (IŠ .op. “Pearl Fishers”) Bizet 
Muzika iš Koplyčios

— — — — — —

• ' 5 > Kalba

Žukas

Fondo Pirmininkė — Nora Gugianė 
jaunimą represeiituoja —..Lillian Baronaitė 

” < ■ ” z Wenetta Grybiutė
Massenetoperos Thais”)

19)

11)

Marijos Jurg^lronlėnės Paminklo Fondo vardu raiškiame gi
liausią padėką visiems, kurie tai > maloniai suteikė, kaip morali-; 
n$ taip ir materialinę paramą mu^ų darbo įvykdymui.

šios programos dalyviams ir.viąiemiB susirinkusiems taipgi 
nuoširdžiai dėkojame. I

MARIJOS JURGELIONIENfiS PAMINKLO* FONDAS
Nora Gugienfe—Pirmininkė' 1- > .s' J X?
Julia Augustienė—Iždininkė

SLAPTA TAUTI- | 
NINKU SUEIGA į . •— • i . .

(Speci: liai “Naujienoms”)
KAME-NORS RYTUOSE. -L Iš 
tikrų šaltinių patyriau, kad pe
reitą sekmadienį viename ,Ne\v' 
Yorko kotelyje buvo slapta 
tautininkų konferencija, Daly
vavo tik “pilnai patikimi” žmo
nės, daugiausia tie, kurie tari 
aiškią fašistišką spalvą. Be jų 
atvyko ir keletas neva libera
liškų veikėjų, iš Philadelphijos, 
Mahanoy City ir k. Viso — 27 
asmens. x

Nutarta laikyti konferencijos.
"I“™'8 <1!l.1ŽitU810je S‘T Amerikos' oper 1 ijį. ^ini.nhikas

Ląvvrence , Tiįbei£, 'o Fordo 
. , : simfoniją ir clio^ ęjųiguos ;pa- 
K;' . sauliniai ^ipoĮnas dirigehtąs Sir

Thomas Be.eėhą^./)į>
Į koncertą ;įįma MppdelsS-

Handel, 
Strauss; Schumaąn, Moząito i/ 
Sibėlius kiiririi3ii.:ff!i-

So!istSi ąįeityj

AteinančĮųpsębi' 
dalyvaus šie agr^us solistai.:

Spalių 5 r—jį>ari>|hy Maynor, 
Lyric Sopranui^ ; '

Valandoje
Orkestrą diri^ųo^ Sįr Thomas 

\ Beįįįatri'' •

Rytoj vakare CBS radjo tink
las vėl pradės trąnsliubtį Fordo 
bendrovės simfonijp? valandas, 
kurios vasarai bųyd pakeisto) 
lengvos muzikos ^vasariniais 
koncertais”. ' 1

Chicagoj prograiną trans- 
liuos. 8 v. v. (

Premjeroje dalyvaus garsus

ŠĮVAKAR
ęnięagosA Liet. Choro “Pir- 

myn^” “Farmerski šokiai” — - 
“Barn DahcC”, Daniel Ryan 
Miškų Paviljone, prie 87th ir 
Western avenue (pakalnėje, ry
tinėj pusėj AVestern avenue 
gatvės). Pradžia 8 v. v., bi ie-» 
Jai 50 centų. Gros-Huffman 
and His Gang “farmerskas dr-. 
kestras”. Merginos, ateikite pa
prastose naminėse suknelėse, 
vyrai “overauzėse”. Dovanos 
už geriausius šokius.

Parapijinis Vakarei s, šv. Jo
no salėj, 814 W. 3$rd street, 8

RYTOJ
^Judge John T. Zufis Day” 

—“Teišėjo Zurio Diena”x Liber
ty Grove darže, Willow 
Springs' Road ir 83-čia gatvė 
(Gėrman tChurch Road). Įžan
ga visiems, nemokama. Filmai, 
žaismės, kalbos, muzika šo 
iriams Dalyvaus majoras Kelly 
ir eilė, žymių Chicagos valdi
ninkų.

“Wm. A. Popeli Diena” — 
Sudento darže, 6000 Wėst 111 
street. Programas,, vaišės, kal
bos. Įžanga visiems nemoka- 
ma.

šv. Kezimiero Akademijos 
Metinis Piknikas, Vytauto Par
ke, 115th st., tarp Cicero ir Pu- 
laski. Dovanos, šokiai, progra
mas. 1

šokiai Marųuette Parko pa
rapijos salėje, 8 v. v. Rengia 
choras.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

VAKAR CHICAGOJE
So..DUBAS, Priscilla, 4351

\ t • ' 
Tahnan avenue, gimė rugsėjo 
10, tėvai: Adam ir Sopina.

GUSTAS, Leo Jr., 4846 So. 
Damen avenue, gimė rugsėjo 
17, tėvai: Leo ir Ann.

NORKUS, James, 7213 South 
Claremont avenue, ^imė rugsė
jo 18, tėvai: Joseph ir Anasta- 
sia.

NČKRASCII, Deiinis, 2512 
W. Washingtci. bulvarus, gimė 
rugsėjo 12, t- rai: Adam ir Ag
nės.

Ruda, -4'40 West 57th 
Place, gimė rugsėjo 19, tėvai:

• Policija ieško dviejų pik
tadarių, kurie sumušė ir pašo
vė 34 metų V/illiam Kuzmicki, 
1400 E. 53pd Street, prie Outer 
Drive kelio.

• Palmer House viešbutyje 
pasikorė pianistas Paul McCor- 
niick, 28, grojąs vienam vieš
bučio orkestre.

• Sprogimas ad. 839 *N» 
State street, smarkiai apgriovė 
pyragų kepyk ij, ad. 839 N. 
State street. Savininkas Manly 
Pollock buvo sužeistas.

SEREDA, Judith A , 1956 \V. 
51 st street, gimė liepos 10, tė
vai: Emil ir Anna.

YUZEITIS, Edward* Joseph, 
4067 Archer avenue, gimė rug
sėjo 14, tėvai: Stanley ir Ainy.

metų mergina, Edna May Hil- 
liard, 7648 S. Michigan avenue. 
Paliko raštelį, kad “sirgo ir nc- 

lavintis muziko-

buvo suimti ties 
Street, kur ban-

galėjo toliau 
je.”

O Du vyrai 
1100 W. 79th
dė apiplėšti Kolin mai to krau
tuvę. Jie yra, Earl Peterson, 
5315 Blackstone, ir Charles L. 
Jewell, 5485 Harper avenue.

O Policija ieško kareivio

Eleveiterių 
Operatoriams

Gaus $10 daugiau į mėnesį

prie 61-mos ir Harptr užpuolė 
14 metų mergaitę.

lybėje. Jos tikslas buvo nusta
tyti kandidatų “sleitą” atėinan-.- 
tiems SLA viršininkų rinki 1 
mams ir padaryti planus rink> 
rpų kampanijai. „

Tos ^slaptos sueigos iniciato
riams labai rūpėjo, kad apie jų 
susiririkimą nepatirtų tiėo^thu-r 
tiško fronto” veikėjai; kurie 
nebuvo kviesti, ;fteš bijomasi, 
jogei jie -“įsižeis”, kad jie yra 
ignoruojami. Tačiau nėatvyko 
ir kai kurie iš pakviestų — 
pav. adv. Laukaitis. Už tai, kad 
.jisai neatvažiavo, tai konferen
cija ’ atmetė jo kandidatūrą. 

;Skiriant kandidatus į SLA pre
zidentus, už p. Laukaitį buvo 
paduota tiktai 3 balsai. Jo vie
ton, kandidatę yra numatytas 
adv. A. šalna. ’ • .

švietė” Kl. Jurgelionis, padary

reikalų “stovį”. Jisai ilgai pa
sakojo apie tariamus “graflūs” 
ir “vagystes”, viską maišyda
mas šu dumblais, kaip kad y?a 
pas jį madoje, kuomet jisai no
ri įsiskverbti į kokį nors “dža- 
bą”.

Už Jurgeliuio “storonę” ir 
“iškalbingumą” konferencija 
nutarė įdėti, jį j “sleitą”, kaipo 
kandidatą į sekretorius. Slap
tai balsuojant, ką statyti kan
didatu į tą urėdą' Dr. M. J. Vi- 
nikas gavo 11 balsų, o,“mučėl- 
ninkas” Kleofas -— 16. Vinikas, 
beje, ir į konferenciją nebuvo 
kviestas.

Kiti kandidatai: Čekanaus
kas — į vice-prezidentus, Ba- 
chunas — į iždininkus, Norkus 
ir Brazauskas — į iždo globė
jus, ir Dr. Biežis — į daktarus

’ x f' ‘ •kvotėjus.
Sandariečiai, kiek girdėt, yra 

pasipiktinę tuo slaptu “koku- 
su”. Jią numano, kad čia kele
tas ąmbitiškų žmonių daro 
“skymus’\ kurie neatneš gero 
nei plačioj aį visuomenei, nei 
Susivienijimui, >o tik vėl iš-? 

. 1 l^els organizacijoje bereikalin
gus vaidus ir kivirčus.

Vienas iš Dauge'io

1 Prezidentas Roosevel as pa
skyrė Barriett Hųdes, Chįc gos 
miesto advokatą, nariu fedęra- 
Ičs civiiės apsaugos komisijos.

į ją taipgi įeina Van A. Bitt- 
ner, plieno unijos, CIO lyderis, 

'Dorothy McAllistėr ■ ir i Rosa 
>-Gregg. ...-

Vienas iš Dauge'io

Prezidentas Roosevelas pi

i

•• i'

sohn, , Ma^senet,

i* jp.

pOįrgj Coųtraltp 7; .
/r$rpajių 19 •— JosęLHofmanu

Pianistas ,, , •■■■..„ ■/;
Spalių 26 — Helen „Traubel

Soprano ; - ri .

Lavyrence v'

geli, Smuikininkas

Lapkričio . — Bamp- 
tori, Sopran ’ : f

Lapkričio ĮĮ$ — 
Tibbett, Baritone

Lapkričio — Lily Pons, 
Coloratura Soprąno

Lapkričio 30 "— Helpii Jep- 
son, Soprano, ir Charles Ha- 
ckett, Tenor

.Grupdžio 7 
pianistas

Gruodžio ,l.^ų— Bįchard 
Crooks, Tenopąšri ' '

- Ęugene List

Suėmė Tęyą p 
Kūdikio Apleidimą
.Norėjo misėpti jkad ne’egaJis

.. --A. ■} t—
Hammondė, lųd.j pęlicija su

ėmė 39 metų ąJrejduš firmos 
darbininką Charles• Rabb, 
938 Drackert už palikimą 
2 metų sūnaus svetimani auto
mobilyj , prie Lit tie Company 
of Mary ligoninei, $5th, prie 
Kedzie. >

} Rabb priąjpąžjno, kad tai jo 
sūnūs, nelėįfcljdf; ginięs^ Jisai 
man^, kad pajikdtogs jį ki 
tieins žmoneiii^, ‘ nuslėpti 
faktą; kad jLaį ^pą jo tėvas.

Rabb yra vedęs. Jjs pasako
jo, kad mergina, kuriai berniu
kas gimė, neseniai nutarė apsi- 
vfcstF ir reHtalavi) rei
kafą taip sut^rkyii* “kad jai 
nesuardytų šeii^ignio gyvęni- 
Mo”. Jos vardas įąikomas pa
slaptyje. ’ Ii’

Rytoj Pagerbtuvčs

<

•g*

Teisėjas J. T. Zuris

mpkratų dyga rytoj rengi i 
pagerbtu ves ‘ savo lyderiai,

įvyks specialiam “J. T. Žu
vis Dienos” piknike, kuris 
rengiamas Liberty Grove 
darže, prie Willovv Springs 
ir 83-čio vieškelių kampo. 
Iškilmėse yra pasižadėjęs da
lyvauti miesto majoras E. J. 
Kelly ir visa eilė kitų valdi
ninkų iš Chicagos miesto 
valdybos, apskričio tarybos 
ir valstijos įstaigų.

Lietuviai kviečiami kuc- 
skaitlingiausiai susirinkti. Į- 
žanga visiems nemokama.

Sudriko Radio 
Programas
,• Kas;'sekmadienį 6:30 valan

dą vakaro, Jos. F. Budriko ra
dio ir rakandų krautuvės pa
stangomis duodamas lietuviškas 
radio programas. Nepamirškite 
rugsėjo 28 d. atsisukti WAAF- 
950 stotį ir išgirsti gražios mu
zikos ir žymių dainininkų skam
bių dainelių. Be to, bus įdomus 
vaidinimas, vaizdelis iš Ameri 
kos lietuvių gyvenimo, daugį ži
nių iš Chicagos lietuvių gyve
nimo ir įvairių pranešimų. Pro
gramas teikėjo adresas yra 
toks: . .

;; Jos. F. Sudrik, Ine.
Furniture House,

3409 So. Halsted St. 
Phone Yards 3088.■'rt ■ /.

Grupė republikonų ir demo
kratų profesorių-ir šiaip žymių 
žmonių rašosi po peticijomis, 
kuriose ragipa aldermaną Paul 
H. Douglas ir Chicagos urtiver- 
Isitęto mokslijiinkų kandidatuo
ti į J. V., senatorių demokratų 
sąraše. Jisai yra pažangių pa
žiūrų žmogus.'

■„•/•AŽrA V

AFL eleveiterių operatorių 
unija ir Building Managers 
Association vakar sudarė su
tartį, kurioje operatoriams al
gos yra pakėliamos $10 mėne
siui.

Unijos nariai sutartį priėmė 
referendume, kuris įvyko už
vakar.

S •

a®*
■’oHk*’

/>

Marijos Jurgelionie- 
nės Paminklo Fonde, 
su 1941 m. rugsėjo 26 d.

buvo ...........   $661.39
Dan ir „Della Kuraitis, pri

siuntė ......................... 5.0J

Viso Fonde su 27 d. rugsė
jo yra ........... $666.39

Julia August, 
Fondo Iždininkė.
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Beveik Netikėtina
MATANT KAIP KAŠTAI KYLA

TAI YRA MODERNUS 
APŠILDYMAS!

Be darbo... švarus ..
Saugus .., Greitas . . .\ * 
Ekonomiškas ... Lengvas
Nupirkti... Lengvas Už-, 
mokėti!

Veikite Dabar!
jus didžiuositės tuo, ką gaunate, 
ir didžiuositės sutaupomis. Tai 
yra didelis, dailus, patvariu ena- 
meliu užbaigtas Norge—garsus 
saugia, atsakominga, ekonomiš- 
1 a šil.ima. Bukite taupus—įsigy
kite jį dabar, kol dar savaitės 
skiria mus nuo šalto oro. Nepri
valote delsti. Pamatykite Norge 
pirm negu pirksite.
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FURNITURE COMPANY, Ine
2310 W. R00SEVELT R0AD 

Tel. SEELEY 8760-8732
■ ■ ■____________ ■ .Mi. > r




