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SUBMARINO KAPITONAS ŽINOJO, JOG 
SKANDINA AMERIKOS LAIVĄ

Departamentas laukia išsigelbėjusio 
Robin Moor kapitono parodymų

WASHINGTON, D. C., birž. 
12 d. — Užsienio departamen
tas paskelbė, kad iš Amerikos 
konsulo Pernambuke, Brazilijoj, 
pranešimo aiškiai matosi, jog 
prekybos laivą Robin Moor pa 
skandino vokiečių submarinas.

Sekretoriaus padėjėjas Sum- 
ner Welles šiandien pareiškė, 
kad vokiečių submarino kapi
tonas, skandinamas Robin Moor. 
aiškiai žinojo, kad jis skandina 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prekybinį laivą.

Amerikos konsulas Walter 
Linthicum ištardė 11 gyvybę 
išgelbėjusių asmenų ir jų pa
rodymai sako, kad negalima abe 
joti anksčiau padarytais tvirti
nimais. Robin Moor buvo pa
skandintas gegužio 21 dieną 
pietų Atlantike. Neturima jokių 
žinių apie kitus 35 asmenis, ku
rie buvo laive.

Robin Moor vežė paprastas 
prekes ir laive nebuvo jokios 
karo medžiagos, kurią prekybos 
laivams draudžia vežti neutra 
lumo įstatymas. Laive buvo ge
ležies išdirbiniai, moteriškos 
kojinės, automobiliai ir jų da
lys ir radijaus aparatai.

Laivas buvo atlikęs visus for
malumus, turėjo aiškioj vietoj 
visus departamento nustatytus

ženklus ir plaukė į pietų Afri
ką.

Sumner Welles pareiškė, kad 
laivo paskandinimas yra labai 
rimtas reikalas ir atsisakė pa
daryti bet kokius paaiškinimus 
apie galimas pasekmes.

Roosevelto sekretorius Early 
pareiškė, kad užsienio departa
mentas tikisi gauti pilną infor
maciją apie laivo paskandinimą 
tiktai pirmadienį. Vyriausybė 
galės padaryti nutarimus, jei 
gu kokius darys, tiktai gavus 
pilną ir oficialų pranešimą iš 
atsakomingų savo valdininkų.

RIO DE ŽANEIRO, Brazili
ja, birž. 12 d. — Amerikos vice
konsulas Phillip Williams, ku
ris iš Rio de žaneiro nuskrido 
į Pernambuką, kad asmeniškai 
galėtų dalyvauti paskandinto 
Amerikos laivo kapitono ir ka 
rininkų tardyme, pasiryžęs skri
sti į Washingtoną. Iš Rio de 
Žaneiro Williams išskris šešta
dienį ir tikimasi, kad pasieks 
Washingtoną pirmadienį.

Amerikos konsulas Linthi
cum, kuris pirmas, tardė išsi 
gelbėjusius Robin Moor kelei
vius, atsisakė padaryti bet ko
kius pareiškimus spaudai. Jis 
pasakė, jog šiuo reikalu pareiš
kimus gali padaryti tiktai Ame
rikos vyriausybė.

SYItIJOJE BRITAI ŽENGIA PIRMYN
—✓ — J - -

Vietomis vyksta 
smarkios kovos

LONDONAS, Anglija, birž. 
12 d. — Britų ir laisvų pran
cūzų karo jėgos, kurios prieš 
kelias dienas įsiveržė Syrijon, 
šiandien visuose frontuose pa
sistūmė pirmyn.

Britų motorizuotos dalys pa
ėmė Sidon miestelį, kuris ran 
dasi netoli Beiruto.

Kitos britų dalys, kurios pra
dėjo operacijas Eufrato upės 
pakraščiais, paėmė Ras-el-Ain. 
Prie Damasko vartų vyksta la
bai smarkios kovos.

Orlaiviai sulaikė 
britų tankus

VICHY, Prancūzija, birž. 12 
d. — Britų ir laisvų prancūzų 
karo jėgos buvo sustabdytos 
prie Damasko ir prie Beiruto, 
skelbia prancūzų karo praneši
mas.

Prancūzams bombanešiais pa
vyko sulaikyti laisvų prancūzų 
tankus. Prancūzų kariuomenė 
gavo daug orlaivių iš Afrikos 
kolonijų.

Karo vadovybė skelbia, kad 
prancūzų nuostoliai yra labai 
dideli, nes britai ir laisvi pran
cūzai geriau ginkluoti.

Kovos vyksta prie 
Damasko

DAMASKAS, Syrija, birž. 12 
d. — Kovos tarp laisvų pran
cūzų ir Petaino prancūzų vyk
sta prie Damasko vartų, skel
bia prancūzų karo pranešimas.

Laisviems prancūzams pavy
ko paimti Kišu miestelį, kuris 
randasi Damasko pietuose.

Nauja britų kolona pradėjo 
veržtis Syrijon iš Irako. Ši ko- 
ona stengiasi pasiekti Palmy

ra, kur yra stiprus prancūzų 
aerodromas. Britai be sustoji
mo jį bombarduoja.

Darbininkai Džiūgauja! Streiko Užbaigimu.

Firmos atstovai, UAW oficiolai ir valdžios tarpininkai pasiekė sutarimo už
baigti streiką Bolin Aluminum and Brass Corp. Detroite, kuris suvilkdino lėktuvų 
ir submarinų vaikytųjų dalių gamybą. “ A

SOVIETU VALDŽIA DARBININKUS VERČIA 
DIRBTI KOMPARTIJAI

Darbininkams liepia 
sekti darbininkus
KAUNAS, Lietuva, birž. 12 

d. — Okupuotos Lietuvos prof
sąjungų pirmininkas išleido nu
tarimą, kuris profesines darbi
ninkų sąjungas verčia dirbti 
komunistų partijos diktatūrai.

Stimburys tvirtina, kad pro
fesinės sąjungos privalo orga
nizuoti “socialistines” lenkty
nes.

Profsąjungų darbininkai pri
valo daboti, kad kiti darbiniu 
kai nestoviniuotų, bet tinka
miausiai atliktų savo parei
gas.

voti su stoviniavimu ir broku.
Profsąjungų valdyba yra pa

siryžusi bausti visus tuos na
rius, kurie neklausys naujai nu
statytų taisyklių.

Žitkov tvarko 
žemės ūkį

VILNIUS, Lietuva, birž. 12 
d. — žemės ūkio pareigas ei
na komisaras L. Sosnov-Puši- 
nis, bet faktinuoju žemės ūkio 
reikalų tvarkytoju yra pava
duotojas žitkov.

Komisaro Sosnov-Pušinio Lie
tuvoje niekas nepažinojo ir ne
žinojo jo kilmės.

AUKŠČIAUSIO TEISMO PIRMININKU PA
SKYRĖ REPUBLIKONA STONE •f

Jackson ir Byrnes 
teismo nariai

WASHINGTON~ D. C., birž. 
12 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas .šiandien paskyrė aukščiau
sio teismo pirmininku respub
likonišką teisėją Harjan Šėtone'.

Teismo nariais paskyrė da< 
bartinį valstybės gynėją Robert 
Jacksoną ir senatorių James F. 
Byrnes.

Senatas patvirtino Byrnes 
paskyrimą, tuo tarpu kiti per
siųsti teisingumo departamen
tui. Respublikonas Stone glau
džiai bendradarbiavo su Roose 
velto administracija.

Vokiečiai bombarda
vo Aleksandriją

LONDONAS, Anglija, birž. 
12 d. — Vokiečių bombanešiai 
smarkiai bombardavo Aleksan
driją ir Haifą. šį kartą pada
ryta žymiai mažiau nuostolių 
britų juros laivyno bazėj.

Užmuštų gyventojų skaičius 
yra žymiai mažesnis. Haifoj 
naciai beveik nepadarė jokių 
nuostolių.

Syrijos frontuose prancū
zams padeda nacių lėktuvai, 
tuo tarpu prancūzai skelbia, 
jog tai yra Darlano aviacija.

Nepatikimi gandai 
apie sovietus

LONDONAS, Anglija, birž. 
12 d. — Britų ambasadorius 
Stafford Cripps informuoja už
sienio ministeriją apie padėtį 
sovietų Rusijoj.

Londoną pasiekė žinios, kad 
paskutinėm dienom žymiai pa
blogėjo nacių ir Stalino santy
kiai.

Sako, kad vokiečiai sutraukė 
daug kariuomenės sovietų pa
sieny ir dešimties dienų laiko
tarpy gali pradėti puolimą prieš 
sovietus. Londone niekas neno
ri tikėti šitokiais gandais.

į Kritikuoja įstatymus 
prieš streikus

WASHINGTQN, D. C., birž. 
12 d. — PhilĮip Murray, CIO 
prezidentas, labai aštriai kriti
kavo kongreso^ komisijose ruo
šiamus įstatymus darbininkams 
varžyti.

Murray tvirtina, kad naujai 
ruošiamais įstatymais norima 
uždrausti darbininkams strei
kuoti ir stenguamasi išardyti 
darbininkų unijos.

Darbininkai turi teisę strei
kuoti, o unijų išardymas pri
ves prie žymiai blogesnių ?pa 
sėkmių.

Reikalauja stipriau 
padėt britams

VVASHINGTON, D. C., birž. 
12 d. — Kongreso ir senato 
nariai nustebo, kai paskaitė 
prezidento atskaitą apie bri
gams teikiamą paramą.

Visi manė, kad britams duo
ta įvairios karo medžiagos už 
žymiai didesnes sumas. Opozi
cija panaudojo šią progą admi
nistracijai kritikuoti.

Sako, kad britai nereikalingi 
didesnės paramos, jeigu pre
zidentas jiems nesuteikė me
džiagos už didesnes sumas.

Kariuomenė nenori 
cenzūros

NEW YORK, N. Y., birž. 12 
d. — Generolas Ricbardson ir 
admirolas Hepburn užjūrių 
[spaudos klubui pareiškė, kad 
nei kariuomenė, nei laivynas 
nenori įvesti spaudos cenzū
ros.

Amerikos spauda noriai ben
dradarbiauja visuose krašto gy
nimo reikaluose ir nėra jokio 
reikalo įvesti cenzūrą.

Cenzūra sukelia didžiausias 
abejones ir daugiau pakenkia 
krašto apsaugai, negu laisva 
spauda.

Streiko pradžinin- 
kai pašalinti

INGLEWOOD, Cal., birž. 12 
d. — Aviacijos dirbtuvių strei
kas įkaitomas visiškai baigtas, 
nes dirbtuvės dirba visu smar
kumu.

Sugrįžo visi darbininkai į 
darbą. Pulkininkas Bransha\v 
pareiškė, kad darban nepriimti 
astuoni streiko vadai, kurie pa
darė kraštui didelių nuostolių.

Amerikos ir britų karo jėgos 
neteko 50 karo orlaivių. Strei
ką sukėlusieji lyderiai yra at- 
sakomingi už šiuos nuosto
lius.

Rusai jau nesidera 
su naciais

LONDONAS, Anglija, birž. 
12 d. — Sovietų ambasadorius 
Maisky šiandien lankėsi britų 
užsienio reikalų ministerijoj ir 
užtikrino Edenui, kad sovietai 
nedaro jokių kariškų sutarčių 
su naciais.

Kalbos apie ruošiamas karo 
sutartis tarp sovietų ir nacių 
neatatinka tikrenybę.

Maiskis tvirtina, kad dabar
tiniu metu iš viso sovietai dau
giau jau nesidera su naciais.

— Senatas šiandien priėmė 
įstatymą, kuris leidžia prezi
dentui perimti fabrikus ir dirb
tuves, kur darbininkai kelia 
streikus arba sayininkai neno
ri aktingai prisidėti prie kra
što apsaugos stiprinimo.

ORAS
Chicagai ir apylinkei ,fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Debesuotas, gali lyti.
Saulė teka 5:14; leidžiasi 8:25

Pataria švęsti Pa- 
balčio diena 

t*

BOSTON, Mass., birž. 12 d 
— Massachusetts valstybės gu 
be/natoiius patarė savo gyven 
tojams švęsti birželio 15 die 
ną, kuri tampa Pabalčio krašti 
diena.

Lietuvos, Latvijos ir Estijoj 
kraštai davė daug ištikimų pi
liečių Amerikai, tuo tarpu ,-šiuot 
kraštui pavergė sovietų Rusi
ja.

Gubernatorius patarė Pabal 
čio kraštų gyventojams nenu 
stoti vilties, nes tiki, jog laisvi 
bus iškovota.

5 milijonai už gen. 
de Gaulle

VICHY, Prancūzija, birž. 12 
d. — Petaino valdžia paskyrė 
penkių milijonų frankų premi
ją už generolo de Gaulle asme 
nį.

ši suma bus įteikta tam žmo 
gui, kuris suims generolą du 
Gaulle arba užmuš jį. Tvirtina
ma, kad tokią sumą paskirt, 
privertė naciai.

Darlanas nenorėjo kreipti di
delio dėmesio į laisvus pran
cūzus, bet pats Hitleris parei 
kalavo, kad laisvi prancūzai bu
tų išnaikinti.

Naciams padaryti di
deli nuostoliai

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
12 d. — Britų aviacija praei 
lą naktį sugriovė didelius pre 
kių sandėlius Koelne, Duisbur 
ge ir Bochume, skelbia vokie
čių karo pranešimas.

Kraštui padaryti dideli nuo
stoliai. Bombardavimas smar 
kiai pakenkė vokiečių karo pra < 
monei ir sutrukdytas susisieki
mas geležinkeliais.

Vokiečių aviacija smarkia: 
persekiojo atskridusius britu, 
ir numušė 10 britų lėktuvų.

— Britai skelbia, kad vo
kiečių neriamieji lėktuvai pa 
skandino du britų karo laivus 
kurie stovėjo Aleksandrijos ka 
ro bazėje.

— Vyriausybei siūlo pasi
stengti sudaryti vadinamus 
juoduosius sąrašus visų tų uni
jų lyderių, kurie agituoja dar
bininkus streikus kelti. Nežinia 
ar valdžia sutiks imtis tokių 
priemonių streikams išvengti.

Profsąjungos baus 
nepaklusnius

KAUNAS, Lietuva, birž. If 
1. — Visi “susipratusieji” prof 
sąjungų nariai privalo žiūrėti 
kad darbininkai atliktų jiem: 
pavestas darbo normas.

Profsąjungos privalo žiūrėti 
kad nei vienas darbininkas ai 
darbininkė neatsiliktų su pa 
skirtu darbu. Visi privalo ko-

Sąjungininkai kovos 
vieningai

LONDONAS, Anglija, birž. 
12 d. — Sąjungininkų vyriau
sybės šiandien paskelbė doku 
montą, kuriame jos pasižadi 
vesti kovą kol laimėsiančios ar 
ba kovoje žūsiančius.

Negali būti jokios kalbu: 
apie susitaikymą su Hitleriu ii 
o įvestu režimu.

Dokumentą pasirašė Anglijos 
vyriausybė, šiaurine Airija, Ka 
nada, Australija, Naujoji Ze 
iandija, pietų Afrika, Belgija 
Čekoslovakija, Graikija, Liuk
semburgas, Olandija, Norvegija, 
Lenkija, Jugoslavija ir laisvi 
prancūzai.

— Britai paėmė nelaisvėn 
du naujus italų generolus, kai 
užėmė Assabo uostą, kuris ran
dasi Raudonosios juros pakraš
čiuose. Britai šį uostą galėjo 
senai užimti, bet jie savo jė
gas siuntė i svarbesnius stra
teginius punktus.

Tiktai dabar paaiškėjo, jog 
tai yra Minsko apylinkėse iš
augęs bolševikėlis, kuris Rusi
joj buvo kolchozo prižiūrėtoju, 
3 Lietuvoj tvarko visą komisą- 
riatą.

Staliniškai išvežioja 
duoną

KAUNAS, Lietuva, birž. 12 
Sustalintos “Paramos” 

kepyklos dąrbininkai išvežioja 
duoną sunkvežimiais.

Seni kooperacijos bendrovės 
sunkvežimiai buvo tinkamai pa
ruošti ir švarus, bet dabar duo
na sukrauta tiesiog ant grin
dų.

Darbininkas, iš sunkvežimio 
iškraunąs duoną, vaikščioja tarp 
duonos kepalų purvinais batais, 
paliesdamas jais duoną. Net 
“Tarybų Lietuva” pradėjo sta- 
iniška nešvara skųstis.

Rašytojai atsilygina 
Stalinui

KAUNAS, Lietuva, birž. 12 
d. — Visi lietuviški rašytojai, 
kurie iš sovietų Rusijos gavo 
premijas, pasiuntė Stalinui svei
kinimo telegramą.

Labiausiai Stalinui yra dėkin
gas Petras Cvirka, kuriam pa
vesta tvarkyti lietuviškos rašy
tojų sąjungos reikalai.

Tarp kitko atsilyginimo te
legramoj pasakyta: linkime nau
jų laimėjimų, vertų musų nuo
stabiausios gadynės, kurią su
kūrė Stalino genijus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
—Prezidentas Rooseveltas ruošia svarbią diplomatinę no

tą vokiečiams, reikalaudamas paaiškinimų dėl Robin Moor pa
skandinimo.

—Niekas neabejoja, jog laivą paskandino naciai. Vokiečių 
submarinas pareikalavo, kad mažu laiveliu jam butų atvežti lai
vo dokumentai. Vokiečių kapitonas davė tiktai 20 minučių ap
leisti laivą, o vėliau paleido torpedą.

Vokiečiai sulaužė 1930 metais pasirašytą sutartį su Ameri
ka dėl plaukiojimo juromis. Sutartis liepia padėti saugion vie
ton laive esančius žmones.

—Vokiečiai sako, kad jie nieko nežino apie Robin Moor pa
skandinimą, bet įsakė pravesti labai griežtą tardymą ir ištirti 
reikalą.

—Britai skelbia, kad Damaskas nepaimtas, nes vedamos de
rybos su prancūzais, kad jie pasiduotų be mūšio. Prancūzai su
ninka pasiduoti, bet nacių aviacija juos verčia kovoti. Tikimasi, 
kad šiandien Damaskas pasiduos.

—Iš Turkijos ir Finlandijos skelbiama, kad šiomis dienomis 
labai paaštrėjo rusų ir vokiečių santykiai. Prie sovietų sienos su
traukė savo kariuomenę ir rumunai, ne vien tiktai vokiečiai.

—Londone netiki gandais apie Stalino susipykimą su vo
kiečiais, nes patyrė, kad gandus leidžia vokiečių agentai, Stali
nui pritariant. . *
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Detroito Lietuvių Žinios
Dariaus-Girėno Svetainėje šiandien Didelės 

iRistynės ir Kumštynės.

SUNKIAI SUSIRGO 
FRANK DILLIS

Sunkiai susirgo Frank D.Uis, 
kuris gyvena adresu 2011 Ca- 
bot Avė. Birželio 6 d. jam liko 
padaryta operacija. Randasi ve
teranų ligoninėje (SoU.hf.el.l 
Rd. ir Outer Drive), Dcarborn, 
Mich.

Draugai Di 1 ai yra labai ge
ri Dailės choro darbuotojai 
Tad choro nariai linki draugu.

JAU DŽIAUGIASI 
Iš “Vilnies” šėrininkų šuva-

sveikti ir gręžti prie savo šei 
mos.

tienė. Apie savo kelionės įspū
džius labai palankiai rašo. Ji 
jau Stalino “saulės” apšviesta.

Visai dar neseniai Zigniontie- 
ne pradėdavo spiaudytis, jei 
kas jai suminėdavo “Vilnį” ir 
“Laisvę”. Dabar ji jau tuos lai
kraščius kelia į padangę, o vi
sus kitus niekina.

Giriasi, jog gavusi iš Lietu
vos laiškų. Giminės nesiskun
džiu — gyveną v.sai gerai. Lai
škai buvę necenzuruoti, neat-

KURAUSKŲ ŠEIMĄ IŠTI
KO NELAIMe

Kurauskų šeimą ištiko didelė 
nelaimė. Kai tėvas, sūnūs ir 
marti motoriniu laiveliu išplau
kė žvejoti, dėl kažkokios piie-

ninę nugabenti.
Kurauskai gyvena a d: esi 

2100 Mason Avė. Jie yra drau 
giški žmonėi ir geri Dailės cho

Reiškiu Kurauskų šeimai už
uojautą ir linkiu greit pasveik
ti.

llllllllllllll' iiimir

Tėvo
Diana

atsiminkite, kad 
jau atėjo TĖVO Diena. 

Nupirkite jam dovaną iš 
M i c k a s krautuvės.

Frank 
Atminkite, 

kad turite tik vienatinį tėvą— 
pagerbkite jį.

Frank Mickas
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ
4146 Archer Avė.

Iš to Zigmontienė daro išva
dą, kad visi meluoja, kas rašo, 
jog Lietuvoje bloga gyventi.

Pirmiausia niekas nesako, 
jog Paleckiui ir visiems jo pa
kalikams bloga gyventi. Visokie 
komisariukų “pomoščninkai” ir 
komisariukų “pomiščninkai” ir
gi, tur būt, nesiskundžia dėl sa
vo dalies. O apie Lietuvos žmo
nes, tai ką Zigmantienė žino, 
juk ji Lietuvoje nebuvo nuo lo 
laiko, kaip ten pradėjo Stalino 
“saulė” šviesti.

Šimtai žmonių, kurie »iš Lie
tuvos pabėgo, tvirtinto tvirtina, 
,og maskoliai, tarsi kokie sa
kančiai, baigia Lietuvos žmones 
ubagais paversti. Jų liudijimai 
tikrai yra svarbesni, negu Sta
lino pastumdėlių sapaliuj.mai.

Šiandien—birželio 13. Šiandien — penktadienis. Penkta
dienio ir trylikta—tai jau visai nelaiminga diena.

Tokį pranašavimą kai kurie daro Vytauto Bancevičiaus

Kanados lietuvių žinios
MONTREALIEČIŲ

ŽINIAI
Buvo per spaudą paskelbta,

birž. 15 d. rengia Lietuvos Už
grobimo Minėjimą. Tačiau, kai

tikėtai pikninke užkluptų lie
tus, tuomet parengimas bus per
keltas į Ville-Lisalie sa’ę. Bet 
jeigu jau iš ryto pasireikštų lie
tus, tuomet masinės publikos 
susilauks V. Klubo svetainė.

Įžanga ve tui. Reperi.

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATUS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Swedish

Mass^ge ir 
Movements

1657 W. 45 St,
Kam. S. Paulina*
A. F. CZESNA 

Sav.
■ ..■■■

MA5SAGE

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Garsinkites “N-nose

Lietuvos likimu sėdint Detroi
te, — tegul ji nuvažiuotų ten 
Stalino saulėje pasiš Idyti, lai 
tuoj kitokią giesmę užtrauktų,

Tačiau Zigmontieiic n.ekuo- 
met savo pastovumu nepas žy
mėjo: kas ją ,“g osto” ir giria, 
to politikos ji ir laikosi. Susi
dėjusi su penktakojais, ji penk-

Ir visai ne be reikalo: juk jam teks grumtis su Frank 
Wilzcs, kuris sveria 233 svarų, vadinasi, yra beveik 50 svarų 
sunkesnis už Vytautą.

Kai kurie tad ir sako, jog šį kartą Vytautui bus bloga.

Moterų Draugiškam Klubui pri
klauso įvairaus ' nusistatymo 
moterys. Pinigų klubas turi a- 
pie $900. Zigmontienė jau pra
dėjo ten ergelius kelti. Matyti, 
ji pasimojusi yra eiti Miko ke
liais, atseit, ardyti organizaci
jas.

Moterų Draug škas Klubas 
atsimetė nuo Moterų Lygos su 
visu savo turtu. Viena komu
nistė buvo bylų iškėlusi reika
laudama pinigų. B^lą ji praki
šo.

Klubas privalo ir dabar ap
sižiūrėti bei parodyti griovi
kams duris. —Rep.

Be to, risis dar milžinas liaus Steinke su 
fdas Ross su rusu Zarovich.
O jei kam labiau patinka boksas, tai štili ..prašome: bus

net trys poros.vboksininkų. r
Visa lai bus Dariaus-Girėno svetainėje, 4416 So. Western 

Avenuc. Rengia Dariaus-Girėno posto legijonieriai.

ir

iAabto^i
Pilietybės Kliase
Oro Bangomis

Šaltimiero Radio Programa 
Pranešimas

Užkviečiame musų draugus ir pažįstamus į naujo taverno

GRAND OPENING
RAINB0W TAVERN, 658 W. 35th St.

šeštad. ir Sekmad., Birželio-June 14 ir 15 d. d
BERGHOFF ALUS

IR PIRMOS RŲŠIES GĖRIMAI
Gera muzika šokiams. Užkandžiai veltui.
Savininkai JOE IR ANNA PETRAIČIAI.

Jono ir Anelės Zabukų Vasarnamis
ATIDARYMAS (GRAND OPENING)

SEKMADIENI, BIRŽELIO 15 DIENA 
širdingai kviečiame draugus, kostumerius, pažįstamus atsilankyti. 
Pavaišinsim skaniais užkandžiais. Bus ir skanaus Frank Speecher 
White Eagle alučio.
Taip pat rendavojam kambarius vakacijom — su valgiu arba patys 
galit pasigaminti. Kambariai įrengti moderniškai, patogiausia..

BEVERLY SHORES, INDIANA
LAKE SHORE COUNTY ROAD Prie Michigan Ežero

KAS RYTĄ!

Pilietybės pamokos, kurios 
buvo pradėtos 1940 metais, dar 
vis tęsiamos. Jos susirenka kiek
vieną penktadienį, šaltimiero 
raštinėje, po vadovybe Advoka
to Charlęs P. Kai. Jau daugy
bę šios kliasės narių pasekmin
gai išlaikė kvotimus, ir tapo 
Amerikos piliečiais.

Daug lietuvių iš Čikagos ir 
priemiesčių, kaip ir lietuviai iš 
Michigan, Wisconsin, ir India
na valstybių rašo laiškus, pra
šydami, kad ir jiems paleng- 
vintumėm įsigyti pilietybės po
pierius.

Transliuos Kas šeštadienį
Šia proga pranešam lietu

viams, kad Šaltimiero Radio or
ganizacija nutarė transliuoti pi
lietybės pamokas oro bangomis 
kas šeštadiem, per šaltimiero 
Radio Valandą, W.H.I.P., 1520 
kc., nuo dešimtos iki vienuo
liktos valandos ryto.

(Sp.)

LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI
— Iš Stoties —

Apsaugos “Mirties 
Kampą”

1240 Kllocycles
KAS PENKIOS MINUTES PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00^-7:45 V AL. RYTE

Valstijos vieškelių departa
mentas pagaliau paskelbė, kad 
aprūpins šviesomis ir trafiko 
signalais labai pavojingą kryž
kelę West Pullmane—127-tą ir 
Halsted Street. Ten 
daug mažų ir didelių 
su automobiliais.

įvyksta 
nelaimių

sųomenės. (patogumo dėlei minė
jimas atidėtas birželio 22 d.

Iš Suvienytų Valst jų atvyks
ta gen. Konsulo sekretorius p. 
Simutis, kuris pasakys reikš
mingą kalbą aktualiaus.ais tau 
los reikalais. Taip pat bus gra
ži ir meninė programa. Paren
gimai! atsilankys keletas aukš
tų garbės svečių. Miesto majo
ras, policijos viršininkas ir dar 
keletas “tūzų”. Tai labai džiu
gu, kad Kanados valdžios aukš
ti pareigūnai atjaučia lietuvių 
tautos reikalus ir pritaria mu
sų veikimui.

Lietuvos Užgrobimo Minėji
mo parengimui pasiruošta pri
sitaikinti prie visokių orų są 
lygų, Jeigu oras bus gražus, tai 
parengimas įvyks Ville-Lasalle, 
kur bus gražiai papuošta ir į- 
rengta garsiakalbiai. Jeigu ne-

ĮVADUOS ŽINIOS
— Amerikos diplomatai 

šeimynoms apleido Paryžių 
vyksti*. į Lisaboną.

-r- Britų aviacija bombarda
vo Bardiją ir burną. Britams 
pavyko visiškai išnaikinti di
džiu’į karavaną, kuris vežė ka
ro medžiagą į frontą.

— Darlano karininkai giria
si, kad jų karo laivai apšaudė 
britų laivus, kurie plaukė prie 
Beiruto. Prancūzams pavyko 
pataikyti dviem Loviniais.

— Šiandien mirė 
Beard, kuris skaitėsi 
steigėju.

— Amerikos artistai
komunistų ir didelė dauguma 
atsisakė iš Actors Eąuity val
dybos, 
Maskvos agentai.

si
ii

Daniel 
skautų

kratosi

kur propagandą vedė

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE ’

THE HOOVER CO
Sales—Service

$48^

INSURANCE
(APDRAUDA)

AU

NUONAMŲ

BIZNIERIŲ i

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

A t ei čiai Užtik r i n ti!

Pasidėti arba atsiimti pinigus galima 
bile kada, nes ofisas kasdien atdaras 
nuo 8 vai- ryto iki 8 vai. vakaro; šeš
tadieniais iki fj vai. vakaro.

lošė base-
RaŠtinS atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popietlošimuose 

premiją, 
kontraktu

• PILNĄ APDRAUDĄ
. TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

Pagerbė Jauną 
Lietuvį Sportininką

BRIGHTON P ARK. — Al
girdas Dambros, sūnūs plačiai 
žinomų veikėjų ir scenos mylė
tojų pp. John Dambros, 4233 
South Maplevviood avenue, bu
vo pagerbtas už gabumą spor
te. Jisai lanko Illinois Institute 
of Techonology, kur 
bąli komandoje.

Už pasižymėjimą 
mokykla jam įteikė 
Dambros yra po
Chicago Cubs komandoje.

RENGIA VARDADIENIO 
IR GIMTADIENIO PARŲ

Naujienietis Antanas Neck- 
rosh, 311 Kensington Avė., 
Four Clover lųn savininkas, se
kantį šeštadienį, birželio 14 d., 
rengia šaunią vardadienio ir 
gimtadienio parę.

Jis žada visus atsilankiusius 
maloniai priimti ir pavaišinti 
vištiena ir gardžiais gėrimais.

Steponas

ANTANAS JACOBS 
RENGIA GIMTADIENIO 
PARĘ

Sekantį šeštadienį, birželio 
14 d., Antanas Jacobs, Mooh- 
light Tavern dalininkas, kuris 
turi “partnership” su Mary 
Butkus, rengia šaunią gimta
dienio parę savo užeigoj, 935 
W. 59th St.

Jie paprastai visada savo 
draugus ir pažįštarnus maloniai 
priima ir pavaišina. Verta ap
lankyti gerus naujienieėius.

Steponas

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

LIPSKY’S MUSIC 
STORE

4936 W. 14th St.
Tel. CICERO 1329

DYKAI! Apskaičiavimas 
Išbandymas Namie.

Nauja vertybė garsiajam valy
tuve su Air-Cushioned vibration 
for embedded grit. Naujausi pa
rankamai — pagrindinė Hoover 
savybė. Atsilankykite arba tele- 
fonuokite, kad parodytų namie. 
Išvalymui įrankiai kaštuoja ma
žiausia.

INSURED

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

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Universal Savings
AND LOAN ASSOGIATION

1739 SO. HALSTED STREET

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir Įeituose pasau
lio kraštuose.
paduoda valiausias pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE rakite necenzuruotų žinių iš Liatuvoi.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $6 00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00*

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu: \ 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

IIRINL, 
te E Ve s

Murinę soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranos caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR w

SKIN TROUBLES
(extemally caused)

PRAISED 
EROM 

COAST 
TO 

COAST!
No matter what you’ve tried vithout 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s «n amaringly auccessful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liouid Žemo—wnich ąuiekly relieves 
itehing Borenass and atarta right ln to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuous aucceasl Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tiva ingredients help YOUR skin. 
Also omtment fOrm. Severą casea 
xnay need Extra Strength Žemo. ~
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I ►» ipie Įvairius Dalykus į

NAMINIO ARKLIO KILMEApie jį yra pasakojamos į-užpakalinėm kojom arba atsi- vairiausios pasakos bei legen- grįždami griebia priešą dan- dos. Apie jį yra plačiai paskirtimis; kumeliai dantimis ir dęs priežodis—“be karvės pa-( tesigina. Panašiu budu ginasi sninkas, be arklio badas”. Žo-(priešo užpulti, pav. nuo vilkų, dzin, arklys musų tautos kul- ir naminiai arkliai, turos istorijoj užima gana reikšmingą vietą.Žinoma, kaip ir kiti naminiai gyvuliai, arklys savo praeityje gyveno nuošaliai žmogaus ir tiktai ilgainiui pripra-’riai arba to, prijunko prie jo. Sprcnd- tautos kurios visą savo gyve- žiant iš iškasenų, galima ma- nimą praleisdavo su arkliu ir nyti kad tai galėjo įvykti jau ant arklio; juo nuolatos jodi- prieš 5000 metų prieš Kristaus nėdavo, jo pienu ir mėsa mis- paten-

ir naminiai arkliai.Į kultūros istoriją arklys į- žengė su žmogumi. Spėjama, kad visų pirmiausiai arklį prijaukino įvairus Vidurinės Azijos klajūnai, pav., hunai, toto- kitos puslaukinės

globą, pavir- naini-
gimimą. Tais laikais arklys davo ir kitus reikalus vaidino tam tikrą vaidmenį kindavo.tautų religijoje. Jis buvo įpin-( Patekęs į žmogaus tas į saulės garbinimo legen- arba, trumpai tariant, das, kad vežęs saulės dievą, tęs iš laukinio gyvulioGalėliau arklys būdavo, kaip niu, arklys kartu su tuo paju- aukų daiktas dievams ir kartu to žymių atmainų gyvenimo šventa, dievams sukurta žino- sąlygose; neberūpėjo jam maigaus neliečiamybė. Isto ieškoti, nebereikėjo nuola-Kalbant apie laukinius, ar- tos saugotis galudų, kurie ha sulaukėjusius arklius, rei- prieš tai tykodavo jį kiekvie- kia pažymėti, kad jie gyvena name žingsnyje, nes žymi šitų didelėmis bandomis i ir dienų rūpesčių dalis teko naujam ar- dienas trankosi jų mėgiamose klio šeimininkui — žmogui, lygumų stepėse ir pievose iš Savaime aišku, kad gyvenimo vienos vietos į kitą, nes, ii- sąlygų atmaina padarė žymios giau užtrukę toje pačioje vie-Į įtakos ne tiktai pačiame ark- toje, jie lengvai galėtų pristig- lio gyvenimo bude, bet ir kūno ti maisto. Žinoma, arklių stė- sudėtyje, tačiau daug pėdsa- pėse tyko daugybė priešų, pra- kų liko iš laukinio gyvenimo bai-’ būklės laikų, pav.šitie jo taikintis prie tų reikalavi- nes inų, kuriuos iššaukė tų laikų! lik- žmonių gyvenimo sąlygos. Rakai buvo jau ėjo Europos

Slenkant amžiams keitėsi žmonijos istorijos veidas. To pasikeitimo ekrane žlunga Romėnų imperijos galybė. Laikas atneša feodalų ir riterių gadynę. Pasikeitusio istorijos veido įtaka ir romantiška riteriu gadynė stato naujus reikalavimus iš Rytų kilusiam arkliui. Rytų arklys, būdamas lengvo tipo, tinkantis lengvom ir ištvermingom kelionėm nustoja riterių gadynėje savo reikšmės. Plėtojantis kovos priemonėm išaugo reikalas turėti raiteliui sunkius ginklus ir šarvus. Tokio raitelio svoris siekė 200 kgr. Savaime suprantama, kad tokiam svoriui nešioti reikėjo su geromis bei tvirtomis kojomis ir gera nugara arklio. Tokiems reikalavimams greitai arklys tapo pritaikintas. Tų laikų aplinkybės pagimdė tokio tipo arklį, kuris ant savo nugaros galėjo lengvai nešit raitelį ir sunkioj turnyre susirėmęs smarkumu ir palaužti visas Šitoks idealus
kovoj bei didžiausiusugebėjojėga statomas klintis.romantiškas ri- arklio tipas iš- amžiu. Tikriau sakant kol šarvuotų riterių dvikovos nustojo savo reikšmės, kol vienuolis Švarcas išrado paraką ir savo išradimuvos taktiką. Savaime aišku, kad su parako išradimu turėjo atsirasti reguliariška kariuomenė. šitokios apystovos pastalė naujus arklininkystės sri-

bai plačiai vartojamas.DevynioliktameVakarų Europoje vėl turėjo sugrįžti prie savo ti, arabai jodinėti, Lietuvos šimtmety taikaus smulkaus ūkiškojo dar- žemaitukai išsivystę žiauriose prasisklei- bo vykdytojo pareigų. Ir kad gamtos apystovose yra pritai- džia žemes ūkio kultūros žie-( šiandieną dar arklių Šansai nė- kinti musų krašto sąlygoms, dai. šis veiksnys, sekminges-,ra be vilties, rodo tas faktas,! Ir jei mes prisiminsime, kad niam jos rutuliojimuisi parei-!kad kultūringuose kraštuose kalauja tvirtesnės arklio rau-, nekalbant apie atsilikusius, armėnų jėgoš. Arkliui statomi kliu skaičius, arba visai nema- praktiški uždaviniai: svoris, je-Jžėja, arba mažėja visai nežy- ga ir tinkamumas sunkiems miai. Antra vertus, turint gal- kroviniams vežioti, šiems rei-'voje, kad ne visur arklio dar- kalavimams arklys sėkmingai bo jėga gali būti pakeista mo— pritaikomas. j toro jėga, ypatingai smulkia-Betgi su visa mokslo pažan-:me ir ^bitiniame ūkyje to nie- Iku budu negalima padaryti. Aaiškėja kad musų krašto sąlygose arklio reikšmė pasilieka beveik be jokių žymių pakeitimų.Iš viso to galima daryti iš-

niam jos rutuliojimuisi parei-jkad kultūringuose kraštuose,'gyvulių kuriose 
i! vietinės ! atvejais

ga sparčiais žingsniais pažengia ir technika. Geležinkeliai pavaduoja arklius ir leidžia jiems “atsilsėti”.. Galėliau kriokiančių traktorių ir motorų armija arklį nustumia į sunkius “arklių krizio laikus”. Aarklio darbas pakeičiamas mašina; įq Vnriimi'nm'inc iGižel, tociklas, orlaivis ir lankas. Žo- lio daugybė veislių, kurių kiek- džiu arklys atlikęs garbingą, viena pritaikinta kuriam nors

veislę kuria sąlygos, gyvuliai gyvena, tai
7-ti Metai Skersai Vartų 

Nepamirškit Užeiti Pas: 
PETE YOUNG

Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 
Schlitz Alus ir Užkandžiai

83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.

Iš antros pusės arklys turė-
daugi tais laikais, pri jaukintas arklys, tarp Rylų, tautuapžėlusios, buvo šiaurėsarši kov i. Tuo< būtinas ir reikalingas nu- kovos įrankis. Tuo budu Grai-ud- kai ir Romėnai susidūrę su

dvs Azijos Rytu ir šiaurės tauto-Šitoks pažinimas kovos lauke arklio galvos reikšmingumo, davė progos

riuomenei reikėjo lengvo, judraus ir greito tipo arklių, nes reikėjo palaikyti greitus susisiekimo ryšius.Bet kryžuočiai susidurdami su Vakarų Azijos tautomis jau buvo atgabenę didelius transportus arabiškų arklių. Anais laikais Mahometas suprato gero arklio reikšmę savo žygiams. Jis plačiai organizavo savo krašte arklių^auginimą ir mokėjo atrinkti tinkamą ine-

(atvejais yra brangintinos. Jei mes neturime aiškaus tipo niuksų vietinių raguočių ryškios veislės, tai šiuo atveju arklių veislės neturėjime visai ne tik,I kad negalime, bet ir neturime ! pagrindo nusiskųsti. Taigi branginkime senovės lietuvių palikuonis — žemaitukus ir į- rodykime, kad ir mes galime didžiuotis įnešę į naminių ark-
riems reikalavimams bei są- is kariuomenes, jį išstumia mo- Jygųms, susikūrė naminio ark- Skelbimai Naujienose 

duoda naudą dėlto,sporto, žemės ūkio kultūros' darbui atlikti pav., belgų veis- kad paČlOS MaUj’iPDOS kėlimo ir kovos .laikų žygius lės arkliai tinka vežimams vež-' riH'ddintyosi

KESSLER'S PRIVATE BLEND_ A blended WHISKEY.'75% Neutral Spirits distilled from Grain. 86 Proof.
i , j Julius Kossler Distilling Co., Incorporated, Baltimore, Md.; Lawrenceburg, Indiana.

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAV1NGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ka. Atnaujiname bet į 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai Į 

apdraustas.
— ■

PASKOLĄ—'
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINfiS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3V2% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887
I Ben. J Kazanauskas, Sec.
Tvmts $1,000,000.00

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

MADOS

dedant nuo žmogaus ir giant įvairiais galudais, vilkais ir tt. Bet arkliui priešai ne labai baisus, visa jo kūno sudėtis kaiplai pritaikinta ilgoms kelionėms ir nluolatiniam budėjimui: galva pailga, žandai taip pat netrumpi; lupos judrios, Tėtučiais plaukais minkštos ir padėtgriebti; ausys stačios rięs._u Pajutęs t pavojų pradeda jomis “karpyti” ir mis suprato ir pažirid arklio kreipia jas į tą šoną, kuriame reikšmę kovos nujaučia pavojų.Pasižymi arklys irsmegenimis, kurios išraizgy-' arkliams paplisti po plačias tos vingiais ir parodo nemen- tautų mases, dalėliau arklio ką jų savininko dvasios pajė- reikšmingumui plėtojantis ir gų išplėtojimą. i jo neužvaduojamai galiai reiš-Gyveną laukiniai ir sulau- kiantis kovos lauke ir kasdic- kėję arkliai didesnėmis bau- niniame žmonijos gyvenime, domis ir pasižymi dideliu pri- buvo atkreiptas reikiamas dė- sirišimu viens prie kito. Ga- incsys į arklių prekybą. Dėka Indų užpulti jie atkakliai gi- komercinių santykių tų laikų naši: sustoja ratu, galvomis į reikšmė ir jų vertė dar labiau vidurį, ir suleidę viduriu ku- pakilo tų laikų žmonijos aky- ineliukus, pradeda spardytis, se.
FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTII3451Archer Avė.Tel.VIRginia2332
BAL

“U WILL LIKĘ US”

4030 Archer Avė.Tel.VIRginia1515
LES

Dovana
Tėvui

Birželio 15 diena — TĖVO DIENA. Visi tėvą 
mylinti vaikai, turėtų pirkti savo tėvui dovaną. 
Martinkaus vyriškų rūbų krautuvėj rasite pil
ną pasirinkimą tėvui dovanų. Mama, atsivesk 

vaikus į musų krautuvę.

MARTINKAUS
VYRIŠKŲ RŪBŲ KRAUTUVE .

3358 S. Halsted St. Tel. Yards 1066

t

ti arklį, jis mokė, kad žmogui tiek bus atleista kiek jis bus davęs arkliui avižų. Legenda sako, kad jis įsakęs būtinai saugoti ir ypatingai vertinti savo penkių kumelių prieauglį, būtent kumelių, kurios išliko iš šimto kumelių jam bėgant iš Mekos į Mediną. Su tų kumelių vardais arabai riša savo geriausių arklių kilmę. Ta kryptimi arabai ir toliau plėtojo savo arklių veislę. Arabų arklių įtaka ypatingai pasireiškė Anglijoje. 16- 17 šimtmety arabų arkliai labai daug padarė įtakos anglų arklių veislei sudaryti.Plečiantis žemės ūkio kultūrai, keičiasi Europos žemės paviršiaus paveikslas: keliai gerėja, arkliai imami vartoti ne tik joti, bet ir važiuoti. Vėliau arklys imamas vartoti sunkesniems pervežimams. Tačiau iš pusės Anglijoje įsigali luomas. Lordų luomo jaunimas pradeda užsiiminėti sportu, įsigali taip vadinamas “aukšto jojimo menas”. Arklys tampa rungtynių subjektu; prasideda lenktynės, reikalauja tempimo.sporte pradedama ieškoti šokimui į tolį ir į aukštį rekordų. Aukščio rekordas buvo pasiektas Paryžiuje 2.35 mtr, tolio rekordas Amerikoje—11.2 metr.Sąryšy su arklių lenktynių sportu atsiranda įvairus arklių treniravimas. Tokio treniravimo reultatas buvo tas, kad anglai sugebėjo išauginti tokį idealų arklio tipą, kuris yra labai brangintinas. Pastebėta, kad anglų .arklys labai gerai perduoda savo prieaugliui, surištas jame geras ypatybes: sveikatą, energiją, harmoniš- kas formas ir greitumą. Tat šitais sumetimais naujų veis’ių kūrimui anglų arklys yra la-

nuodėmių,

antros
arklių sportas ir Lenktynės iš arklio didžiausio jėgos į- Arklių lenktynių

Gaisras yra jiisų namo didžiausias
PRIEŠAS!

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus. N

• NEREIKALINGI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę!

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiąis tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIČIA
“RAŠOM VISOKIĄ AFDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500
/ į • . T -r; ' ■ , ‘i • .» j , • •" . .* • •* * ‘ ■ ’ .

1 ' , : : ' “■••• - : ■ A . •' ___ ____ •___ __________ '_________ __ . _____~_____

No. 4768—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chieago, DL

Čia įdedu 15 centų tr praiau 

atsiųsti maB pavyzdį No.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstijai
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March 7th 1914 at the Post Offide 
of Chicago, III., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskl- 
tiarlt sekmadienius. Leidžia Nau
jiem! BeridrdVė, 1739 S. Halstea Št., 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500*

Teroro taktika
Vokiečių stibtiiarina paskandino Pietiniame Atlante 

Amerikos keleivinį ir prekybinį garlaivį Robin Moor. Iš-’ 
liko gyvi tiktai 11 žmonių, o 35 yra dingę. Robin Moor 
nevežė jokių karo medžiagų. Submarinos komanduotojas 
žinojo, kad laivas yra Amerikos.

Tiek faktų yra jau žinoma. Smulkesnį raportą pa
teiks valstybės departamentui Jungtinių Valstybių vice
konsulas Brazilijoje, kuris klausinėjo išgelbėtus paskan
dinto laivo įgulos narius.

Klausimas, kodėl vokiečių submarinos komandupto- 
jas tą Amerikos garlaivį skandino, žinodamas, kad jisai 
visai neteisėtai kėsinasi prieš neutralios šalies turtą ir 
nekaltų žmonių gyvastis?

Net jeigu tas laivas būtų gabenęs ginklus Vokieti
jos priešams, tai ir tuomet submarina neturėjo teisės žu
dyti jo pasažierius arba įgulą. Tokiame, atsitikime sub
marina turėjo sustabdyti garlaivį ir iškelti iš jo visus 
žmones; tiktai tuomet ji galėjo paleisti į laivą torpedą 
arba kanuolės šūvį.

Bet nacių jūros vilkai šitų taisyklių, matyt, visai 
nepaiso. Tarp kariaujančių ir nekariaujančių šalių lai
vų jie iš viso nedaro jokio skirtumo. Karo pradžioje, kol 
dar nebuvo okupuotos skandinaviškos valstybės, Holan- 
dija ir Belgija, jie nuolatos skandindavo šitų šalių lai
vus, — tuo tarpu kai anglai jų visai neužkabindavo. Dėl 
tų nacių atakų žuvo tūkstančiai neutralių valstybių jūri
ninkų !

Taigi kodėl naciai taip elgiasi? Todėl, kad jie mano, 
jogei smurtu ir žiaurumu jie parodys savo “galybę”, nu
gąsdins esamus ir būsimus savo priešus ir privers juos 
pasiduoti. Jie tikimi laimėti pergalę teroru.

Prieš silpnas tautas šita taktika ligi šiol būdavo sėk
minga. Visa eilė mažųjų valstybių pasidavė Hitleriui be 
kovos arba taip menkai jam priešinosi, kad jisai galėjo 
jas užkariauti be žymių nuostolių. Bet Amerika tai ne 
Romanija arba Bulgarija, žiauriu Amerikos piliečių žu
dymu nebūs įvarytas kinkų drebėjimas Dėdei Šamui.

Greičiau, priešingai. Neteisėtas Amerikos garlaivio 
nuskandinimas gali taip Jungtines Valstybes supykinti, 
kad jos tiems jūros piratams ir jų “fiureriui” paims laz
dą. , '

Gandai apie Hitlerio ir Stalino nesutikimus
Spauda Vėl yra pilna pranešimų apie tariamą kon

fliktą tarp Berlyno ir Maskvos. Sakoma, kad Hitleris už 
dienoš-kitos įteiksiąs Maskvai “ultimatumą”: arba duok 
šen Ukrainą ir Kaukazą ir siųsk savo armiją prieš bri
tus į Ažiją — arba!.*

Stalinas galįs pasišiaušti, ir tuomet neišvengiamai 
kilsiąs karas tarp Vokietijos ir Rusijos.

Šitie gandai pradėjo labai “tirštėti” nuo to laiko, kai 
Anglijos ambasadorius Sir Stafford Cripps sugrįžo į 
Londoną. Jisai, esą, išaiškinsiąs visas sovietų politikos 
paslaptis.

.. Jeigu Crippso informacijomis, vaduosis Churchillas,. 
tai britai gali skaudžiai išsišokti. To diplomato vaizduo
tė yra labai turtinga. Darbo Partija prieš trejetą metų 
pašalino jį iš vykdomosios tarybos už jo fantastišką 
“liaudies valdžios” planą.^APŽVALGA-H
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BIURŲ EPIDEMIJA
• ——M.'

Prasidėjo informaciją biurų 
steigimas Chicagoje.

Pereito mėnesio 15 d. buvo 
suvažiavusi Amerikos Lietuvių 
Taryba, dalyvaujant trijų sro
vių ir dviejų Susivienijimų at
stovams. Tarybos konferencija 
nutarė steigti Chicagoje Lietu
vių Informacijos Biurą ir pave
dė šitą nutarimą vykdyti Vyk
domajam Komitetui, sudarytam 
iš trijų Tarybos narių, gyve
nančių Chicagoje. Bet Vykdo

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ................................ $8.00
Pusei metų .......   4.00
Trims mėnesiams .................  2.00
Dviem mėnesiams ............ - 1.50
Vienam mėnesiui ...;...... *.... *. .75

Čhicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei ....*........................ 18c
Mėnesiui ........................... ..... 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Čhicagoj, 
Metajns ........................._ $6.00
Pusei metų ........................ 3.25
Trims mėnesiams .............. 1.75
Dviem mėnesiams .............. 1.25
Vienam tnėrieSiui .......................75

Užsieniuose:
Metams ......... .-.................  $0.00
Pusei metų .........................  4.00

1 Trims mėnesiams ................. 2.50
' Pinigus reikia siųsti pašto Mohey 
Orderiu kartu su užsakymu.

masis Komitetas nepradėjo to 
klausimo nė svarstyti, kai pa
sklido žinia, kad Romos-Katali- 
kų Federacija jau steigia Infor
macijos Biurą, pakviesdama 
prof. K. Pakštą būti jo vedėju.

Prieš keletą dienų nutarė pa
našų biurą steigti ir tautlnim 
kai. Spaudoje praneša, kad tau
tininkų steigiamam Informaci
jos Biurui jau gauta vieta vie
name ofisų name Chicagos vi- 
durmiestyje. *

Tokiu budu bus du biurai; 
vienas katalikiškas, antras tau- 

tinininkiškas, ir abudu, tur būt, 
norės kalbėti “visų lietuvių” 
vardu. “D-gas” apie tai rašo:

“Vis dėlto yra sveikintina 
lenktyniavimo ambicija. Mes, 
žinoma, tos garbės nepavydi
me it nepavydėsime. Dirbki
me, vyrai! Darbo yra* Tik 
gaila, kad negalėsite (čia 
kreipiamasi į tautininkus. —; 
“N/’ Red.) kalbėti visos A- 
mėrikoS lietuvių patriotiško
sios Visuomeiles vardu. Kal
bėsite kaipo atskiri asmenys. 
Mes vis dar tikimės, kad ir 
ideologinės grupės, kaipo to
kios, ir, pagaliai!# žymesni 
(ar turtingesni) pUStkiri žmo
nės pamatys, kad bėra pras
mės laikyti kelis informaci
jos biurus, kad tiksliau yra 
turėti vieną stiprų, išvengti 
paralelizmo.”
Visai tokiu pat’ budu tauti

ninkai galės atsakyti katali
kams, nes ir pastarųjų bintas 
nėra visos visuomenės.

Šitose aplinkybėse skamba 
truputį keistai pareiškimai^ apie 
“vieningą darbą”.

“PAKABINTI ŽEMIAU”

Prūsų karalius Friedrichas 
Didysis buvo uolus milituristas, 
bet jisai turėjo nemažai ir svei
ko proto. Vieną kartą policijos 
viršininkas pranešė jam, kad 
nežinomi asmens parašė šmei
žiantį pamfletą apie jį (Friedri- 
chą) it, atspausdinę šimtus ek- 
zempliorių, iškabino juos ant 
stulpų ir sienų. Tik laimė, sako 
viršininkas, kad tie biaurųs. la
peliai kabo aukštai, taip kad 
žmonės ir pasistiebdami negali 
jų perskaityti. Policijos virši
ninkas Užtikrino karalių, kad 
ta šmeidžiančioji literatūra ne
trukus bus surankiota, ir pa
klausė Friedrichą, kas toliaus 
daryti.

“Pakabinti žemiau f’ — trum
pai atkirto karalius.

; M i '

šitas pasakoj imaš (ar anek
dotas) iš 1 S-^j6 šimtmečio isto
rijos niums^Oėjo į-galvą, kuo
met dvejetas žmonių mums pa
rode siuntinėjamą iš New Yor- 
ko paskvilį, atspausdintą neva 
laikraščio formoje, kuriame Kl. 
JUrgelioilis plusta ir visokiais 
prasimanymais peizoja “Nau
jienų” redaktoriaus asmenį.

Mums nei šilta, nei šalta nuo 
to, ką tasai “Jėzaus Kristaus 
sekėjas” pasakoja apie Grigai
čio “piktumą”, “kerštingumą”, 
“veidmainingumą”, “fanatiz
mą” ir kitus smettelnUs bėi 
pOvšechnus griekus. Tik kaip 
kur j ozą, gal bus čia ne proša- 
lį paminėti, kad naujai apsi
reiškęs pasauliui “teisybės, mei
les ir žmoniškumo” skelbėjas it 
kankinys rašo, jogei Grigaitis 
gaunąs pinigų 1$ Amerikos ka
pitalistų, kurie nori įvelti šį 
kraštą į karą. Girdi,—

“Šiomis dienomis milionai 
ir milionai dolerių pasipylė 
iš ‘slaptų’ šaltinių ‘atlygini
mui’ laikraščiams už karišką 
propagandą. Negalimas daly
kas, kad dalis tų pinigų ne
būtą patekus ar nepatektų ir 
Grigaičiui. Remdamas Mor
ganą, juk jis žino, kur Mor
gano ofisas yra New Yotke.”
Atsakinėti į šitokius sukudi- 

kčjusio proto vapaliojimus bu
tų juokinga. Juos reikia “paka
binti žemiau”, kad kiekvienas, 
kuris nori, galėtų pasiskaityti.

“PASAULIO JUNGTINĖS
VALSTYBĖS”

Vienas MassachUsetts valsti
jos pilietis, Charles Davis, siun
tinėja spaudai atsišaukimus, ra
gindamas Amerikos žmones 
stoti už “Pasaulio Jungtinių 
Valstybių” sudarymą. Jisai sa
ko, kad iniciatyvą turėtų pasi
imti prezidentas Rooseveltas, ir 
siulo šiuos tris žingsnius tam 
tikslui pasiekti:-

Viena, prezidentas, p. Davido 
nuomone, turėtą suformuluoti 
“taikos tikslus” ir patirti refe-

. , NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto
Naujasis 28-tonų J. V. Armijos šarvuotis sustoja raudonai šviesai kartu vi

sų kjtą automobilių judėjimu Eddystone, Pa., pakeliui iš dirbtuves į Armijos 
bandymo lauką prie Aberdeen, Md.

St. Miščikas-žiemys.

Stalinas Užsimovė Cilinderį
. 1....^.. ... ■ r..

(Tęsinys)
Laimėsi ar pralaimėsi, teks 

atsakyti, tad kodėl netlžsitikrin
ti galutinai sau garbę ir gal 
Napoleono vardą, jei pasisektų 
laimėti? Ką jis pralošia? Nieko. 
Pražūtis jį laukia esant už ku
lisų ar viešai pryšakyje, jei ko
va, busima kova už egzistenci
ją, bus nepalanki jo vedamai 
politikai, bet... jei laimėtų, jei 
pasiektų ... kas bedrįs tų prieš 
jį žodį tarti? Kas bedtįstų jį 
pajudinti dar jam nemirus?

Tokios jėgos pasaulyje, o tuo 
labiau pačioje Rusijoje bent iki 
jo mirties tebebūtų*

Ir dėl to, lošdamas paskutinę 
savo kortą, prasidėjus paskuti
niam tragedijos aklui, Stalinas 
nutarė virsti svarbiausiu akto
rium ir mirti scenoje ne papras
tu intrigantu, bet bent faktini! 
ir juridiniu valdovu būdamas 
prieš visą pasaulį.

Panašiai galvojo caras Mika
lojus ll-ras perimdamas karo 
vado titulą iš savo dėdės Niko- 
lai Nikolajėvičiatis. Kokios to 
pasekmes buvo — mes jau ži
nome, taip pat žinome, kad tas 
perėmimas nei padidino', nei su
mažino jo pražūties laiką, nes 
tas pats jį laukė esant karo va
du ar nesant.

Ar Staliną ir laukia tas pats 
likimas?

III.
Padėtis daug kuo panaši.
Pažvelkime į Rusijos padėtį 

rendumo keliu, ar žmonės 
jiems pritaria. Tuose tiksluose 
butų pasakyta, kad Amerikos 
Jungtines Valstybės, Anglija it*, 
britų dominijos privalo sudary
ti vieną pasaulio, valstybę su 
viena vėliava.

Antra, gavęs žmonių pritari
mą, prezidentas turėtų sušauk
ti bendrą kongreso (atstovų 
buto ir senato) sesiją ir pasiū
lyti jam rezoliuciją, išdėstančią 
aukščiau paminėtus tikslus, pa
reiškiant, kad Jungtinės Vals
tybės yra pasiryžusios už juos 
kovoti.

Trečia, prezidentas, pasirem
damas kongreso rezoliucija, tu
rėtų stišaiikti į Washingtoilą 
“Steigiamąją Konvenciją” Pa
saulio Jungtinių Valstybių kon
stitucijai paruošti. Į tą konvek
ciją turėtų būt pakviesti Angli
jos, Kanados, Australijos, Nau
josios Zelandijos, Pietų Afrikos, 
Airijos ir Amerikos Jungtinių 
Valstybių atstovai.

Kartu Anglija turėtų būti į- 
spėta, kad, jeigu ji ir jos domi
nijos atsisakys tokioje konven
cijoje dalyvauti arba nesutiks 
vienbalsiai pritapti Pasaulio 
Jungtinių Valstybių konstituci
jai, tai Amerika daugiau nebe
duos pagalbos britų imperijai 
dabartiniame kare.

Drąsus sumanymas, ar ne? 

be jokių Simpatijų dr antipati
jų, tdip lygiai, kaip žiūrime į 
visas kitas valstybes ir šaltai į- 
verlinkime jos padėtį, panagri
nėkime jos tikslus, jos proble
mas ir jos netolimą ateitį visa
pusiai. Pamirškime valandėlei, 
jog jis yra okupavęs Lietuva, 
jog pavergė milijonus, pažvel
kime į jį, kaip į kitus, kurių nei 
mylime, nei neapkenčiame, bet 
kuriuos sekame gyvenimo sce
noje paprastais žiūrovais būda
mi.

Čia teks man šiek tiek pakar
toti tas mintis, kurias jau pa
reiškiau savo ailtkstybesniuose 
straipsniuose ir todėl tedovaiio- 
ja man skaitytojai, nes to ne
galiu išvengti norėdamas su
kurti bendrą vaizdą.

Kuoihet Rusija sulaukė, kati A
sUsikibd Anglija, Prancūzija su 
Vokietija, ji pergyveno nepa
prasto džiaugsmo peri j odą. Ji 
lygiai iš šio karo tikėjosi taip 
vadinamos pasaulines revoliuci
jos, kaip tikėjosi iš ano pasira
šydama Lietuvos Brastos taiką.

Jų samprotavimu — karas 
nusitęs, nusitęs ilgokai, nes vo
kiečiai, nors gerai pasiruošę, 
visgi begalės taip greitai pagul
dyti Santarvės, gi Vokietija nie
kuomet negales šio karo laimė
ti ir todėl iš šio karo reikia 
vien naudotis ir visa daryti, 
kad jis tiek nualsintų visas val
stybes, jog anos, sėsdamos prie 
taikos stalo jau nenorėtų dau
giai! ‘nieko, kaip taikos, kokia 
ji bebūtų.

Kadangi rusai tikėjosi, jog šį 
karą turi pralaimėti vokiečiai, 
jie visa darė, kad atsistoti ge
resnėm pozicijon ir karui užsi
baigus galėtų daugiausia už
grobti žemių, jdti neskaitant a- 
pie tas, kurias gaus, karo metu.

Bet ta pati baimė, jog vokie
čiai katą gali pralaimėti, jei 
niekas jai nepagelbės, vertė ru
sus padėti kiek galint vokie
čiams, kad karas ilgiai! nusitęs
tų it anglai SU prancūzais per 
daug stiprus nebeišeitų iš šio 
karo.

Tub tikslu buvo paleista į 
darbą komunistų partija Užsie
nyje, santarvininkų užfrontėje, 
tuO tikslu buvo teikiama me
džiaginė pagalba vokiečiams iš 
pačios Rusijos.

Kaip imperialistinės valsty
bės, ši politikai rusų buvo labui 
teisinga, bet juk kitoniškai į ją 
ir negalima šiandien žiūrėti, nes 
ta Vadinama idealogija, lai ilk 
Vienas iš daugelio diplomatinių 
triukų, daugiau niekas. |—

Bet visgi Rusija apsiskaičia
vo. ...

Rusija netikėjo tokiais vokie
čių laimėjimais, kurie karo ei
goje įvyko. Ji labai ramiai, vi
sai be sąžinės graužimo, svar
biausia be jokios baimės, kad 
tai gali jai komplikuoti atei
tyje, pasisavino pusę Lenkijos 

naudodamiesi ir nuo vokiečiu 
nepasitraukdami. Visą laiką tų 
vokiečių bijodami...

Darė sutartis, viliojo vokie
čius gražbilyste* jog nemaną 
jiems priešintis ir 1.1.

Rusija galvojo, kad vok'cčiil 
apsld-’.rbę sii prancūzais, nieko 
nelaukdami puls anglų salas ir, 
aišku, gerokai nusilps, bet vis
gi galės jas paimti.

Ir todėl Bus ja po Prancūzė 
jos parbloškimo nutarė piisiai- 
linti ne tik arčiau prie vokie
čių, bet ir įsitvirtinti geriau, jei 
vokiečiai laimėtų.

Rusai pradėjo abejoti ar vo
kiečiai pralaimės karą.

O vokiečiams karo nepralai- 
mėjus* aišku, ka.p diena, kad 
ateina eilė Rusijai.

Jai ateina daug greičiau, ne
gu tokiai Amerikai# kurią pa
siekti daug sunkiau, gi Rusiją 
užkariauti lygumose, vokie
čiams nusispiauti, tuo labiau at
menant rusų silpną karo pasi
ruošimą ir vidaus nepasitenki
nimą.

Bet Rusija gavo atsikvėpti 
ačiū Mussoliniui, kuris išvykda
mas pasimatyti su Hitleriu ir 
norėdamas parodyti visam pa
sauliui, jog nesąs pastumdėlis, 
įsakė pulti Graikiją ir labai ne
laimingai.

Italų < daužymas ne tik Grai
kijoje, bet ir Afrikoje teikė ru
sams daug vilčių: vokiečiai ne
leis italams sugriiiti ir turės ei
ti aniehis pagalbėti, tuo pat už
truks pulti Anglijos salas, gi 
tuo laiku bus galima kas nors 
padaryti pas save, kad vėliau 
vokiečius sulaikytų.

Bet italų gelbėjimas pasibai
gė rusams, kaip Prancūzų lai
kymasis prieš vokiečius: ne tik 
vokiečiai italus išgelbėjo, bet. . . 
ir Balkanus užėmė, atkirto Al
sus visai nuo pasaulio, apsupo 
daug smarkiau ir tai ne tiek 
daug vokiečiams kainavo. Jie ir 
iš šio karo perijodo išėjo tvir
ti, tuo labiau tvirtesni prieš ru
sus, negu prieš anglus.

Kodėl tvirtesni prieš rusus, o 
ne prieš anglus?

IV.
Teks truputį nukrypti nuo te

mos.
Pietų Amerikoje, kaip ir vi

same vokiškame pasaulyje vei
kia ne tik hitleristai, bet ir jų 
priešai, savotiški trockistai — 
‘‘Juodasis Frontas”, kurie nie
ku nesiskiria nuo tikrųjų, bet 
visgi tarpusavyje kovoja.

Ir dėka jų, ktirie labai seka 
savo buvusius ponus, galima 
sužinoti kas darosi pas hitleris- 
tus. Dievas davė, khd mano a- 
kiratin pakliuvo kaip kartas 
vienas juodfrontietis, ir ne iš 
menkųjų, kuris mane aprūpina 
paskutinėmis žiniomis tiek iš 
Vieno, tiek iš kito fronto, įteik
damas cirkuliarus ir slaptus į- 
sakynuis iš abiejų.

Ir štai.
Jeigu pas slalinistus visgi ne

kaip atsiliepė iš karto Stalino 
susibendraviinas su Hitleriu, ne 
menkesnį įspūdį sudarė ir j as 
Hitlerio šalininkus.

Užsienio hitleristai pasistatė 
sau vieną iš svarbiausių klausi
mų: “Ar Hitleris virsta stalinis- 
lu ar Stalihas hitietistu?” Ir 
reikalavo atsakymo iš partijos 
vadovybės*

Partijos vadovybe, kiek man 
teko asmeniškai sekti tos Vado
vybės atsakymus ir cirkuliarus, 
ilgai tylėjo ir nieko nesakė šiuo 
klausimu* Nusidavė negavus to
kio klausimu.

Tą pat darė if antra purė — 
Staliliištai.

Bet stalinistai visgi greičiau 
susigriebė paaiškinti saviesiems 
aiškindami, jog ... tai tik stra
tegija, jog vokiečių padėtis to
kia bloga, kad Hitleris dargi 
gali virsti komunistu, kad tik 
hepasidUoti anglahis. O jei jis 
to visgi hėpadafys, (ai karą jam 
ptalaimėjUS — Vokietija bus 
Užimta ir paskelbta tarybų res
publika ir įjungta Rusijos teri
torijom

(Bus daugiau)

susitarus su Hitleriu.
Ji buvo tikra, jog iki teks a- 

pie tai kalbėti ateityje, jau bus 
praslinkę daug laiko, visi bus 
užmiršę.

Žinodama savo padėtį ne vi
sai tikrą šiaurėje, ktit Archan
gelsko uostas negali būti visai 
tinkama bazė nei karo, nei pre
kybos atžvilgiu, nutarė pradėti 
su Suomija ir pasinaudojus pro
ga, jog vokiečiai užimti kitur ir 
negalės ateiti pagalbon, nušluo
ti ją nuo žemes paviršiaus.

Pasirodė# jog iie taip lengva 
ir pamalę, jog dėl tos Suomijos 
gali būti įvelti karau prieš An
gliją ir Prancūziją, nusigando 
ir padarė laiką.

Padarė taiką, nors ir su gėda 
sau, numušdėmi sau prestyžą 
savo krašte ir visame pasaulyje.

Bot Kremliaus valdovai pui
kiai žinojo, kad jie negali ka
riauti ir kiekvienas karas, tuo 
labiau iš santarvės pusės, jai 
nieko gero nežada, vien suiru
tes viduje, karo pralaimėjimą 
ir labai greitą fronte.

Bet ir šį kartą apsiskaičiavo.
Iki butų anglai atėję su pran

cūzais, jie butų įstengę Suomi
ją pasiimti, nes Prancūzija ne
buvo tiek stipri, kaip patys ru
sai įsivaizdavo.

Vokiečiai, kurie Suomijos -- 
Rusijos karui kilus lauke kas 
iš to bus, ruošėsi prieš prancū
zus taip pat vildamiesi, jog gal 
iš to Suomių karo išeis santar- 
vės-Rusijos karas, kas butų bu
vę vien jiems į naudą, nes iki 
anie butų pešęsi, vokiečiai butų 
ramiai sau sėdėję už Siegfrido 
linijos ir nesijudinę.

Bet karas neišdegė ir vokie
čiai buvo priversti pulti pran
cūzus.

Prancūzus sudirbo ir kuomet 
prancūzai buvo parlaužti, pra
sidėjo Kremliuje graudžios aša
ros: kodėl nebaigėme su Suomi
ja?

Proga btivo pražiopsota, nes 
ne tik vokiečiai jau. buvo už 
Suomijos pečių, Norvegijoje, 
bet ir Prhncuzija parblokšta. 
Jei rusai Lutų dabar mėginę 
imti Suomiją, kas žino ar vo
kiečiai nebūtų anksčiau atėję 
aniems į pagalbą, negu anglai? 
Butų neatsargu ir rusai pasi
tenkino nagų graužimu ir nau
jų planų ruošimu prieš Pabal- 
tę.

Vokiečiai per daug buvo ga
lingi, kad tušai butų drįsę jų 
nepasiklausę pulti Suomiją. Jie 
puikiai žinojo# kad kilus karui 
tarp vokiečių ir rusų, anglai 
nebūtų dargi tokiu skubumu 
siuntę pagalbą rusams, kokia 
siuntė suomiams.

Anglai butų lygiai taip pasi
elgę, kaip vokiečiai, jei butų 
kilęs dėl suomių karas tarp Ru
sijos ir Vokietijos valstybių, bu
tų laukę kuo visa tai baigsis, 
kad vėliau tarti savo žodį.

Ir rdsal metėsi prie Rumu
nijos imdami Besarabiją, metė
si Pabaltes valstybėsna nieko 
tikro ateičiai rienUmatydami, 
bent vien pasitaikiusia proga
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Cidade Maravilhosa yra vadi

nama Brazilijos sostine Rio de 
Janeiro nuėstas. Vietiniai gy
ventojai tvirtina, kad Rio de Ja- 
neras yra gražiausias miestas 
visoj Pietų Amerikoj, net ir vi
same pasaulyj.

Šiame rašinėlyj aš nesiimsiu 
fantastiškai piešti Rio gyveni
mą, tik noriu bendrai lietuvių 
jaunimui, kuris daugumoj dar 
nepažįsta to miesto, suteikti 
žiupsnelį žinių* apie jį, ir, svar
biausia, kad kaip visuose dides
niuose Brazilijos miestuose, 
taip ir jos sostinėj gyvena ke
letas šimtelių musų tautiečių. 
O mums svarbiausia ne tiek to 
miesto grožis-negrožis pažinti, 
kiek ten gyvenanti lietuviai: ką 
jie dirba, koks uždarbis, kaip 
jie bendrauja visuomeniniame 
gyvenime ir 1.1. Mums gyvenan
tiems antroj Brazilijos sostinėj 
S. Pauly svarbu žinoti kaip mu
sų tautiečiai gyvena pirmoje 
sostinėje, Rio de Janeiro.

Tiesa, esančių S. Paule lietu
vių laikraščių hekurie redakto
riai ir bendradarbiai lankėsi 
pas ten gyvenančius lietuvius, o 
grįžę aprašė savo įspūdžius, bet 
deja jų aprašymuose kai kas 
buvo dadėta, o kai ko visai ne
pažymėta.

Rio de Janeiro šiandieną tu
ri apie du su puse milijonų gy
ventojų. Taigi, gyventojų skai
čium Buenos Ayres Argentinos 
sostinė yra datig didesnė —• tu
ri apie tris milijonus gyvento
ji-

Rio de Janeiro yra federalinė 
Brazilijos sostinė, o Rio de Ja
neiro estado (valstybės) sosti
nė yra miestas Nicteroy, kurį 
nuo Rio miesto skiria, tiktai 
Guanabaros įlanka, bet Nicte
roy su Rio miestu turi nuolati
nį susisiekimą, dieną ir naktį, 
kas 15 minučių plaukia laive
liai’(barcas) pernešdami 15—20 
tūkstančių žmonių1 per parą. 
Pervažiavimas užima . apie 1/2

valandos ir kainuoja $800 reisų 
ten ir atgal, laivai yra anglų 
kompanijos Čantėreira. Nicte
roy miesto susisiekimo priemo
nės kaip tat tramvajai ir dide
lė dalis omnibusų, irgi tos pa
čios kompanijos nuosavybė. 
Gelžkelis, kuris jungia šį mies
tą su Minas Geraes ir Espirilo 
Santo estadais, irgi tos pačios 
Komp. Cantateira. Nicteroy tu
ri apie 150 tūkstančių gyvento
jų ir yra labai mėgiama vieta 
svetimtaučių k. t. anglų, vokie
čių, švedų, žinoma, gerų pini
guočių, kurie ten turi prisista
tę vasarnamių ir besimaudyda- 
mi puikiausioj Nicteroy’o pra- 
joj (pleže) — Icaray, leidžia 
tropiškas saulės apšviestas die
neles.

Reikalinga visgi pripažinti, 
kad kaip Nicteroy, taip ir Rio 
de Janeiro miestas yra fantas
tiškai gamtos papuošta. Teisin
gas buvo pasakymas vieno lie
tuvio turisto (nepamenu jo pa
vardės) mokyklos mokiniams 
(jis buvo mokyklos direkto
rius), kad būdamas laive Gua
nabaros įlankoj, prieš saulės te
kėjimą matai tokius fantastiš
kus vaizdus, kuriuos tik sapne 
tegali matyti. Ir ištikrųjų, gam
tos nepaprastai gražus vaizdai 
ir dar kultūringo žmogaus ran
ka padabinti, teikia žmogui ža- 
vėjantį reginį, netik saulei te
kant, bet taip pat, jai leidžian
tis ir visą dieną ir naktį Gua- 
nabara savo meksfaltuotais ir 
puikiausiais iluminuotais pa
kraščiais tikrai tampa Brazili
jos gražumo dievaite. Rio mies
tas ir gavo vardą — Cidade Ma
ravilhosa tai ačiū Guanabaros 
įlankai milžinui, kurioje, kaip 
pasakoja, tilptų viso pasaulio 
laivai. Be to, turi desėtkus ne
paprastai didelių ir gražių pra- 
jų, kuriose nuolatos mirksta 
tūkstančiai, ir tūkstančiai ba- 
nistų. Didžiausia ir gražiausia 
praja, yra Capacabaiia turinti
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Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime Q Ą "į E n n n fift 

ATSARGOS FONDĄ Virš
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.

PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONOS

FEDEPAL.S/'MNGS 
-----and ..

LOAN ASSOClATlONof Chicago 
JUSTIN MACKIEIVICtt, Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia Uit

<U>

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

g AT9ILANKYKIT atba pasiuskit 
J Kuponą Reikalaudami Apskai
tą čiavimo DYKAI.į

mm

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas YORTSMOUTH 0022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 57.80 
Perkant 5 kibtis at daugiau.

SfrlUlkesni Yra Daug Pigėštli 
Sules Tax ekstra

BLACK BAND LUMP 59.75

M

čiavimo DYKAI.
• Nereikia . įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

FLUMBlNGO ARBA APŠILDYMO REIKALU
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

MM

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

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

Vardas

Adresas

Telefonas

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

net 6 kilometrus ilgio ir yra 
puslankio formos. Pakraštyj 
šios prajos tę.iasi ir avenida 
tuo pat vardu, kuri, kaip ir k - 
tos žvarbesnės gatvės, labai iltį- 
mlmtota. šalimai primatyti pui
kių modern škiausių dailių, bė
ra labai aukštų; tai nuo 5—10 
aukštų, daugumoje viešbučiai, 
casinai ji* šialji p.sibhk itliiii 
mo užeigos. Kur ii* yra dau 
giaus'al štiš spietę svetiiiitalb 
čiai — piniguočiai, žiiionitt; be
trūksta ir čionykštės dti įtokfd- 
tijos.

Tok e ftikstu baitai ii td} 
narni baito dflsfciėrat'ėOi

KatfcUig. lt Ji ud J ii i . U ii-iė i 
te, ypač vasarų e t. labai ic.fš 
ta, kai kddli pasiekiu lig 4 ' 
laipsiilų kafšč o. TuUiiiėt Viši 
kas tik gdli traukia į Vešesnes 
vietas, daugiausia, žliitima, į 
pajūrį. Yra ir kitų Vėsių puikių 
vietų piknikams, gegužiilėilis ii’ 
kitiems išvažihvimaihš, ypatin
gai labai lankoma vieta; tai GU- 
anabdi’Us įlankoj esančios sa 
los, k. t. Ilha Paųueta; lllia du 
Govctilador it kitdš; bet lUt bUt 
sušilusiam geriausiai atvėsių tai 
kalnai — Pau de Aššttcar ir 
Corcoyado, tai yra vėliausios 
vietos Rio mieste, tik žinoma 
tie, kurie kenčia didžiausią kar
štį, ten kaip tik it nenuvažiuo
ja, nes ne tik kainuoja bran
giai nuvažiavimas, bet ir ten 
nuvažiavęs jeigu kils mintis ką 
nors užkąsti, tai žiūrėk tavo ki- 
šenius ir neapmokės...

Rio de Janeiro miestas, kaip 
ir kiti Brazilijos miestai vis sta
tosi — auga, kaip dangoraižiai, 
taip ir mažesni namukai auga 
vien po kito, kaip grybai po lie
taus. Pats miesto centras yra: 
Avenida Central, dabar pava
dinta Avenida Rio Branco. Ta 
avenida įpa tingai naktį puikiai 
iluminuota, bene ir ar nebus 
gražiausia avenida Rio de Ja
neiro; bendrai, Rio de Janeiro 
elektros šviesos netrūksta.

Po jos antroj vietoj, Avenida 
Mangue — Canal do Mangue. 
Ši nėra jau taip labai graži, bet 
pasižymi savo nepaprastu pla
tumu; turi apie 100 metrų plo
čio ir puikiausiai sutvarkytas 
judėjimas. Žavintis jos papuo
šimas tai išilgai ją nutiestos ke
turios eilės palmių, kurios be
veik visos vienodo aukščio, apie 
50 m., sudaro puikų reginį.

Reikia pažymėti, kad Rio 
miestas dar pasižymi ir tuomi, 
kad turi daug didelių ir gražiai 
papuoštų aikščių ir parkų, bb 
to, dar turi atskirą kinų bairą 
— Činelandia vadinamą. Cine- 
landijos bairas užima patį gra
žiausią miesto dalį, huo Largo 
da Lapa ligi Praca da Gloria ir 
nuo čia ligi Teatro Municipah 
šiame tarpe yra apie 20 moder
niškiausių stiliaus ir viduje gra
žiai papuoštų kinematografų. 
Reikia pasakyti, kad Rio mies
te kinematografai luti nemažą 
pasisekimą, lt. y. žiūrėtojų ten 
netrūksta; parkų gatisuiiiu tai 
Rio irgi galbūt, tenka pirnia 
vieta Brazilijoj.

Parkas, kuris čia pasižyrtli 
savu diduhui, lai, i’otlo?,—Par- 
quc Quinta da Boa Vista, šia- 
ilie parko stovi Tautos Muzie
jus. Muziejuj yra daug Brazili 
jos praeities turtų: istorinių, 
zoologinių, geologinių, archeo
loginių, botanikos ir kitų ko
lekcijų; patraukia dėmesį dili 
didžiuliai, meteoro gabalai, vie
nas sveriantis net apie tris to
nus, kitas kiek mažesnis; abh 
jie rasti Brazilijoj. Po Parulio 
Quinta da Boa Vista eina Pra
ca da Republica, Campo de San
ta Auna, Campo de Sao Chris- 
tovao ir desėtkai mažešnių ir 
didesnių parkų ir aikščių. Yta 
ir Zoologijos sodas, bet kadan
gi šis labai apleistas, apie kurį 
net ir vietinė spauda kelia dl- 
džiausį alermą miesto valdybos 
antrašu, tai apie jį netenka pla
čiau ir pakalbėti.

Kaip dėl miesto judėjimo rei
kia pasakyti, kad sutvarkytas 
neperblogiausiai. Čia tramvajų 
ir omnibusų netrūksta ir nerei- 

'kia trypti gatvėje pusę valan

dos, kol sulaukti tramvajų ar
ba omnibusą. Beveik visose li- 
n.josd tramvajai nesustbjU; 
Kaip dieną, taip .r iiaktį. Tram
vajais pervažiavimas daugeliu 
Jhijų kainuoja $100 reisų, ko 
Sao Patilo ir kitose vietoje nė- 
iti; bet užtat omnibusai yra per 
brangus ir dėlto darbininkai 
uibs mažai ir naudojasi, Riu de 

i utim mieštu judėj mes; gali
ui. sakyti pf lygsta Ediupus 
didmiesčių judėjimui; čia pui- 
uiuihiš Ušialtuotumiš gatvėmis 
zvimbia amumoLiliai viens pu 
k tu; Vietomis net sunku it gat
ve pere.li; atvažiavusiam iš Biu 
į 8. Patilo if nežiūrint; kad čia 
judėjimas ligi nemažas; betgi 
atiodo; kau pusiau tuščios gat
vės.

Nemažesnis judėjimas; kaip 
pačiam mieste, lai ir iš prie- 
miesč.ų susisiekimas trauki
niais; tai Estrada de Pertu Cen
trai do Brasil. Kiek mažiau 
perveža kėle’.vių Leupuldiua 
Bailway it Liūlia Auxiiiar, Bio 
de Janeiro kaip ir kitur yra la
imi tolimų priemiesčių, iš ku
rių tūkstančiai it tūkstančiai 
darbininkų turi kas dienų atva
žiuoti į miestą dirbti; kiti nei 
už 50 arba ir daugiau kilomet
rų gyvena. Čia jiems ateina į 
pagalbą garsioji savo katastro
fomis gelžkelio linija E. F. C. 
do Brasil. Nežiūrint kad veik 
per ištisą parą (kiek rečiah 
nakties laiku) kas 5 min. yrh 
traukiniai, bet gi keleivių tin
kamai pervežti negali. Yra to
kių pasažiėrių, kad suburbio 
važinėja jau 10 metų ir dar ne
gavo niekuomet vietos atsisėsti. 
Tik iš 10 galima spręsti koks 
yra milžiniškas judėjimas šiii 
linija.

Dabar jau Central linija yra 
modernizuojama — elektrifi
kuojama ir manoma, kad bus 
išvengta visokių licnialonuinų, 
kurie lig šiol pasikartodavo.

Daugelis lietuvių mano, kad 
Rio de Janeiro gyvenimas eina 
kaip sviestu pateptas, tai iluzijd. 
Biednam darbininkui nuo ku
rio visi mėgsta lupti devynis 
kailius, jeigu kitur sUnkti gy
venti, tai Rio dė Janeiro mieste 
jo gyvenimas tuo labiau nėta 
pavydėtinas.;

Neseniai; teko skaityti vie
nam lietuvių laikraštyj, kad ten 
prastas darbininkas Uždirba 
nuo 300$000 iki 400$000, tai 
netiesa, Rio de Janeiro mieste 
niekur daugiau darbininkams 
nemoka, kaip ir Sa6 Patilo mie
ste, o kaip kur tai ir mflžidti 
ir pragyvenimas minimumu yta 
nuo 25 iki 30 nuošimčių brah- 
gesiiis negu Sao Patilyje.

ČiU įlėra didėlės industrijos, 
yta viehaš kitas audinio fabfu 
kas ir nemaža alydė Btahiiid, 
kur nemažai dirba ir lietuvių. 
Užmokestis labai mehkdš; ga
lo su galu negali sudurti teh 
dirbantieji darbininkai. Kiek 
daugiau uždirba, tiktai amati
ninkai ir aUkštėšnės kvalifika
cijos darbininkai: įvairus me
chanikai, batsiuviai, siuvėjai ir 
k t. šiuose daibltdsė dirba taip 
pat labai daug lietuvių. Pasta
rieji verčiasi biskį geriaU, mat, 
čia didesnis pareikalavimas to 
kios rųšies ciarbiniiikų.

O klimatas, ypatingai Vasafd 
mums europiečiams tiesiog ne
pakenčiamas, nes yra daug 
karščiau negu Sao Faulyj arbh 
kituose pietiniuose ėstaduose.

Be to, Rio de Janeiro mieste 
jaučiamas didėlis IrUkUmas 
vUiidcns. Kaip vietinė spauda 
sako, šiuo klausimu jau yra iš
eikvota daug tolių popietio, bet 
Vandens problema dar galutinai 
neišrišta; Tiesa, manoma, 
m. miestas gaus apie 250 miliu- 
nų litrų vandens kasdiena.

(Bus daugiau)

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* H*- 
tuviai jgyja naudin
gu žinių ir geru pa
mokinimu.

MtlktaBBsssxssBSssasdaM

Valgiai Vasaros 
Laiku

Vasaros laikiii pfislaftinus, 
šeimininkės turi pake! 11 gamų 
namus Valgius. P rmiausia, nė
ra jokio smagumo stovėti prie 
karštu pėčiattšf Antra; hera rei
kalo valgyti tų patį sunkų 
maistų, kuomet leigvesm val
giai yra . labiau pageidaujami.

NurCdaniUi pad.tl Še minin- 
kėr.lš pamušti vJšatdi t nka- 
mtiš VttigiUS; maištu krautuvė/? 
tUfi turėti pilnų pasirinkimą 
tuklų daiktų; kiifiė tinka šiam 
sežonui.

šeimiti’nkėš; perkančios pro
duktus Mldwest štotUose, pa
tyrė; kad lų krautuvių savinin
kai laikb kaip tik tas r: ikme- 
IIUS; kurių jos pagedauja. 
Kiekvienas iviithvėšt Slore turi 
daugiau nėi 1;000 įvair ų pro
duktų savo vitrinose ir ant len
tynų. ir šių reikmenų tarpe 
yra didelis pasirinkimas tokių 
kurios ypač tinka vasaros val

giams. Be to, šiose krautuvėse 
ypatingas dėmesis kreipiamas 
Į vaisių ir daržovių departa
mentą. Mat, dabar yra nė tik 
vaisių ir daržovių sezonas, bet 
ir jų kainus žemus.

MidWest Storės sav ninka 
gali teikti tokį gerą patarnavi
mą dėka td; kad jie priklauso 
vienam iš didžiausių Amerikos 
groserninkų kooperatyvų. Jų 
organizacija tu:i didelį sandelį, 
tarnaujantį baze v.soms Mid 
west krautuvėms. Sandely ran
dasi milžiniški prekių kiekiai, 
ir kokių Ck prekių ta ar kita 
krautuvė pasirodo reikalinga, 
ji gauna jas ne vėliau, kaip 
24 valandas. Sande! s užlaiko 
specialų šviesių daržovių ir vai
sių departamentą.

Todėl; kai šeimininkėj pla
nuoja pirktis reikmenas vasa
ros valgiams, jos randa Mid- 
west Storuose geriausią patar
navimą ir pirmos rųšies pro
duktus žemiausia galima kai
na.

Jei Insurance reik, pas
Df. F. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Hoiriė Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt RdM Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

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

. .. -—, —, , _ ___ ... ... _ _

Hienihiai pdpieridl, ma H a v o S, 
aliejai; automobilių įrankiai, pei- 
litH Ir namų reikmenys, taipgi 
pidmbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES 
Hardware & Paint Co. 

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139GERIAUSIAS MAISTAS

SUTEIKS JUMS DIDESNI MAISTINGUMĄ IR PASKATINS 
JUMS APETITĄ!

Pirkite paš “MIDWEST STORES”, kur jus gausite 
geriausį maistą už mažiau pinigų!
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“Midwest” Puikiausios Kokybės, Tyros Grietinės

Sviestas 37c
U. S. Valdžios certifikatas garantuoja 92 punktus ar aukščiau.

“Midwest” Puikiausi Golden Santos
KAVA 1 sv. maiš. 13'/2< 3 sv- maiš. 39^
HORLICK’S Naujas Maistingas Gėrifnas 
"BOOST^ 1 sv.. ken. 59< y2 sv. kenai 33^
•TASTEV/ELL”
ANKSTYVI BIRŽELIO ŽIRNIAI No- 2 kenai 2 už 21£
"WlNlVlORE"
FRUIT COCKTAIL No. 1 aukšti ken.
"SHUFiFINE6 Puikius Rųšies
GRAPEFRUIT .IUICE No. 2 kenai

2 už 25č

3 už 25^
“HERSHEY’S” 
CHOCOLATE SYRUP Svaro kenai 2 už 19£
PUIKUS CALIFORNIJOS VALĖfJCIA 
ORANžlAI 288 dydžio 2 biz. 25*
pūikųš PitiNoKE
BANANAI 4 sv. 25*
vinė-ripeNėd california
ČANTALOUPĖS 45 dydžio 2 už
TEXAS TOMATES

f • • - • - - • ■ ■ K r _ • ’
2 sv. 230

NAUJI SOUTHERN GREEN cAhBAGE (Kopūstai) Sv. 3c
FRANKFURTS “Ddvies” No-Jax Svaras 27^

“FLASH’* Rankoms Valyti 2 ken. 17^
‘LltE” LAfoGV vALYKtlŠ 16 unc. bonka 10c
jĖitGfcN’š “žM“ Veido muilas 5c
“AMERICAN FAMILY’’
SOĄP F1.AKES 2 maži 17^ Dideli pak. 21
^AMĘklČAN FAMILY” MUILAS Dideli šmotai 5c
“SWEETHĖART” Veido Muilas 3 už 190
“PUROX
•BŪRO” 10c pak. 2 uži 10c. 25c pakeliai 2 už 250
VALO IR BALTINA
«T TNim*’ KVORTUSTĖS BONKOS už OE<<
LlilUV PLŪS—BONKŲ DEPOZITAS

pusė Galiono bonkos — 24c.
Mes PfciiMAM oRAftbžiNEs ir mėlynas štampas

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Mūšų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

!<<■■ Iii i . ................ • I II IiHnI

<aras Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
Įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujiėnos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Anierikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prėilumefata metams Amerikoje (išimant Chi- 
eagą); $6XX). Chicagoje ir įluropbje—S&-00.

Mouey Ordferj ar čeki siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

dHiCAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

VICTOR BAGDONAS 
tOCAL & LONG DIŠTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY <>966

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 * i- 
ddmis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garatntuotas.

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

•- ■ 1

Sophie 
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

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

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu
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Priėmė įstatymą 
Prieš Ateivius- 
Profesionalus

—Ir Visi Jį Smerkia

SPRINGFIELD, III. — Illi
nois legislaturoje “nėra kalti
ninkų.” Visi tani įstatymui 
“priešingi”, visi jį smerkia, 
bet ir senatas ir atstovų butas 
jį priėmė ir pasiuntė guberna
toriui pasirašyti.

Omenyje turime Dale įstaty
mą, nukreiptų prieš profesio
nalus—ateivius. Jis uždraud
žia nepiliečiams užsiimti savo 
profesijomis ir amatais Illi
nois valstijos ribose.

Universitetai, ligoninės ir 
patys profesionalai— piliečiai 
buvo prieš įstatymų, kadangi 
jisai atima pragyvenimo šalti
nį garsiems mokslininkams ir 
gydytojams, kurie pabėgę iš 
Europos apsigyveno Illinois 
valstijoje, ir dabar profeso
riauja įvairiose mokslo įstai
gose.

Įstatymo priešai nurodinėjo 
kad gal neprošalį suvaržyti 
fašistus ir komunistus, bet įs
tatymų reikėjo kitaip sufor
muluoti, kad visai nekalti gar
sus mokslo vyrai neturėtų nu
kentėti.

Ar gub. Green įstatymų pa
sirašys — nežinia.

Majoras Kelly už 
St. Lawrence 
Juros Kelią

WASHINGTON, D. C.—Chi- 
cagos majoras Kelly vakar 
AVashingtone paskelbė, kad ji
sai ir Chicagos miesto valdy
ba pilnai remia valdžios su
manymų išvesti taip vadinamų 
“St. Lawrence vandens ke
lių”, kuris Chicagos uostų su
jungtų su Atlantiku ir atida
rytų tiesioginį susisiekimų iš 
juros į Chicago dideliems 
transatlantiniams laivams.

Gelžkeliai, ypač elektros į- 
monės, projektui priešinasi.

Likvidavo Penkis
Bankus

S'PRINGFIELD, III. — Art- 
hur Lueder, Illinois valstijos 
auditorius paskelbė, kad visai 
likvidavo penkis Illinois vals
tijos bankus:

The Caberi] State Bank;
The Home Savings and 

State Bank, Peoria;
The First Trust and Sav- 

ings Bank, DeKalb;
The Paxton State Bank, ir
The Farmers State Bank, 

Stillioell. UI.

Olandijos sosto įpėdinė, princesė Ju'iana su savo vyru, konsortu-princu 
Bernhardu, šnekučiuojasi su dviem mažom mergaitėmis per apsilankymų Hol- 
land, Michigane, kur princesė gavo iš Hope kolegijos teisių garbės daktaratų.

Pagamins 500,000 
Autom. Per Birželi v

DETROIT, Mieli. — Auto
mobilių dirbtuvės apskaičiuo
ja, kad per birželio mėnesį pa
gamins ir parduos apie pusę 
iniliono automobiliu. Pareika- 4.
lavim.as dabar yra toks dide
lis, kad dirbtuves nespėja au
tomobilių dirbti.

Per vienų savaitę birželyje 
visos firmos išpardavė 131,267 
mašinas.

lodins 30,000
Pušų

BENTON,- Iii-— Chicago, 
Wihnington and Franklin 
Coal Company užsakė 30,000 
pušų ir kartu su kitomis “strip 

; mine” kasyklomis, apsodins 
jomis savo žemės plotus. Viso

GIMIMAI 
CHICAGOJE

NORBUT, -------------- -, 4621
South Whipple Street, gimė bir
želio 2, tėvai: Edward ir He- 
len.

RULIS, Cheryl, 7253 South 
Washtenaw avenue, gimė bir
želio 1, tėvai: Edward ir Eve- 
lyn.

BERNABD, Judith Ann., 
2957 South Wallace Street, gi
mė gegužės 29, tėvai: Adolph 
ir Lorraina.

® Iš troko, kurį vairavo John 
Kubes, 5042 South Campbell 
Street, kas tai pasivogė tris dė
žes cigaretų už $183. Tai įvy
ko tarp Evanston ir Wi!son 
avenue.

šiemet įvairios anglių firmos 
susodins apie 2 milionu me-l

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foijn jf. Cubeifcte
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
U605-07 So. Ilermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
’ KOPLYČIOS VISOSE 

FJj CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Lemont, III.
Gavo tris medalius. — Lie

tuvis jaunuolis ats žymė- 
jo baigdamas aukštesnę | 
mokyklą.

Daniel Plach-Plačiukas bai
gė su atsižymėjimais Lockporl 
Township Uigh School birželio 
5 d. 1941. Jis lankė Lockporto, 
o ne Lemonto dėl to, kad 
Lockporto yra gana didelė mo
kykla, yra priskaitoma prie 
geresniųjų III. valstijoje ir turi 
gerai įrengtų elektrikos šapų, 
kur Danielius dirbo. Jis ketu
ris kartus buvo šauktas atsiim
ti garbės ženklus: 1) Diplomų; 
2) National Honor Society for 
superiorty in Leadership, citi- 
zenship, scholarship and cha- 
racter;3) Science award medal 
for outstanding work in ad- 
vanced Science; 4) Attendance 
medal for pcrfect attendance 
during 4 years of school. Bū
damas radijų mechanikas, jis 
visuomet buvo užverstas dar
bais jam parėjus iš mokyklos; 
jis niekuomet nebuvo parsine
šęs knygų, kad mokytis namie. 
Taipjau ir mokykloje jis daug 
sugaišdavo taisydamas jos su
gedusius elektrikinius apara
tus. Nežiūrint, kad tiek mažai 
laiko jis teturėjo mokytis iš 99 
baigusiųjų ta mokyklų Daniel 
buvo šeštas aukščiausias. Jo 
mokytojai, tur būt, daug iš jo 
tikisi jam baigus aukštuosius 
mokslus, nes jie ragino jį ne
nutraukti mokslų iki baigs 
elektros inžinieriaus mokslą. 
Vienas jų jam prižadėjo finan
sinę paramų-paskolų, jei jam 
bus reikalinga.

Danielius gerai žino, kad ne
galės gauti kiek didesnės para
mos lankant jam universitetų 
iš savo tėvų, todėl jis taupo 
kiekvienų dolerį tam tikslui. 
Naujieniečiai jį gerai pažįsta, 
nes jis juos linksmino su savo 
garsiakalbiu rekordų muzika 
“Naujienų” piknikuose. Už su
teiktų jam paramų jis yra la
bai dėkingas “Naujienoms” ir 
jis niekuomet neužmiršs “Nau
jienų”.

Daniel Plach dar tik 18 me 
tų, todėl Dėdė Šamas dar jo 
nereikalauja. Jis jau gavo pa
stovų darbų prie Allied Radio 
Corp. Chicago kaipo radijų 
mechanikas-inspektorius. Da
bar jis laikinai apsigyveno 
Brighton Parke prie Vaidžiunų 
Archer Meat Market savininkų. 
Augęs tarp svetimtaučių dabar 
jis tikisi sueiti į pažintį su Chi
cagos lietuvių jaunuomene. Per 
vasarų jis tikisi užsidirbti kiek 
pinigų. Dienomis turi pastovų 
darbų, vakarais taiso radijas, o 
šeštadieniais su savo garsiakal

biais po piknikus. Pasibaigus 
vakacijoms, jis pradės lankyli 
kolegijų.

Gal mokytoja p-lė Narmon- 
taitė, kuri yra taip plačiai susi
pažinusi su Chicagos mokyklo
mis ir duoda taip naudingus 
patarimus “Naujienose”, ku
riuos Plačiukų šeimyna visuo
met perskaito, suteiktų ir jam 
informacijų, kur butų galima 
už prieinamų kainų pasekmin
gai tęsti jo elektros inžinieriaus 
mokslų? —Lemonto lietuvis

Nauji Muzikos 
Leidiniai

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

‘‘SVIRTYS”

Tik kų išėjo iš spaudos dai
nų knygelė “Svirplys”. Knyge
lėj telpa 20 dainelių. Visos 
lengvos, gražių^,, juokingos, 
žodžiai J. Steponaičio, 'muzika 
Kurdinaičio ir Žilevičiaus. 
Kaina —■ $1.00.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
;u elektra parodančia mažiausias 
Klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Jaunas pušis parūpina vals
tijos miškų departamentas.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR.A.JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo

“ARTISTAI”

Dar spaudoje vieno veiks
mo, apie 2 valandom vaidini
mui muzikalis veikalas. Libre
tų parašė J. Steponaitis, muzi
kų—J. Žilevičius. Vaidinti len
gva, reikia tik 4 asmenų, la
bai daug juoko. Autoriaus 
adresas: J. Steponaitis, 495 
Grand S t., Brooklyn, N. Y.

Garnys Akiems
Buvo Geras

'PEORIA, III. — Du vedę 
broliai, William Lee ir Donald 
Lee, su šeimynomis gyvena 
viename name.

Pirmojo žmonų aplankė gar
nys ir paliko sūnų. Už 25 mi
nučių garnys sudėjo vizitų ir 
antro brolio žmonai. Jai pali
ko dukterį.

Kaltina 
Išeikvojimu

MOUNT VERNON, III. — 
Naujai išrinktas miesto kler
kas C. W. Pavėy buvo apkal
tintas išeikvojiiiiu $8 551.97 
miesto pinigų. Per ilgų laikų 
jisai tarnavo už Mf. Vernon 
iždininkų.

Garsinkitės “N-nose”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

GLASSES

AKINIAI
Teisingai Prirenkame , 

Akinius
Patarnauja prityręs lietuvis dak- 
taras-optometristas. Akių egza

minavimas dykai.
AKINIŲ KAINOS:

FULL VIEW
STYLE ...................

Bifocals—Biskį
$6.95

Daugiau.
PAPRASTI AKINIAI
/po ............................. $2.95

Dykai Didelis Katalogas
JEWBLRY • ELEKTRIKINIAI 

ŠALDYTUVAI • NAMAMS 
BALDAI

Jos. E. Budrik
FURNITURE HOUSE 

3409 S. Halsted St.
Del sąžiningo radio .pataisymo 

pašaukite
YARDS 3088

Atsiminkite — Krautuvė Su 
Mėlynu Frontu.

Budriko Radio Programos: 
WCFL—1000 k. — Sekmadie 
niais 6 vai. vak. — WHFC— 
1450 k. — Ketvirtadieniais 7 vai. 
vak.—WAAF—950 k. — Sekma

dieniais 4:30 vai. vak.
* X,

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR HERZMAN:
TŠ RUSIJOS

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

Gvdo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektrne prietaisus.

Of’sas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74C4

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 ifc CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

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

CHICAGO. n.LTNOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’TP

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Strapt
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj .pagal sutartį.

DR. RRTTNO J.
ZTTRRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET 
Tel. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 757}
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET . 
TeL VICtory 2679

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



Penktad, birželio 13, 1941 NAUJIENOS, Chicago, UI

RAUDONOS ROŽĖS KLIUBAS PIRKO 
APSAUGOS BONU UŽ $750.00

Sutarė Užbaigti Streiką Detroito Aluminijaus Dirbtuvėje.

Gražus pavyzdys kitoms 1 etuvių organizacijoms; 
kitos Cicero žinios

Susirinkmas

CICERO. — Draugys-ū L'e- 
tuvos Kareivių turės Isavo priaš- 
metlnį susirinkimų šįvakar, 13 
dienų birželio, LiuosybSs sve
tainėj. Nariai yra kviečiami 
atvirutėmis. Turėtų susi r likti 
skaitlingai ir svarstyti draugi
jos reikalus n.: oš rdžiJ. Ar i 
naši pikn kas, visų narių prie
dermė pasidarbuoti. Jeigu v s 
butų tokie nuoŠ rdųs ir dt o 
nųs kaip F. Zajauakas, tai visi 
parengitnai butų pelningi.

Iš R. R. Kliubo
Raudonos Rožės Kliubas tu

rėjo savo priešpusmetinį susi
rinkimų. Tarpe kitų tarimų bu
vo nutarimas nupirkti valdžiom 
boną už $750. Po 10 metų 
kliubas gaus tūkstantį dolerių.

Jnvestmentus nebaip peln ugAs. 
bet saugus, o už vis svarbiausia 
tai ištikimybe, valdžios remi 
mas dabartiniam svarbiam mo
mente. Jeigu mes' visi parody
sime nuoširdumą, tai dikta'o 
riai bus sumušti.

Kliubo piknikas 13 (l enų lic 
pos Liberty darže. Įjityk te ti
kint js. $300 bus š lalinta.

Laigė moksli s
P. Stasiūnas, namų taisyto

jas, savo sūnui Adoliukui su
rengė pagerbimo puotų p. Sha- 
meto svetainėje. Daug jaunuo
menės dalyvavo. Laike vaka
rienes Adoliukas apturėjo daug 
gražių komplimentų už gerų 
mokinimasi. Visi pataria lavin
tis toliau.

To vakaro toastmeisteriu bu-

Džiūgaujanti darbininkai užgiria sudtariirių penkiose Clevelando alumini
jaus dirbtuvėse, kuriuo užbaigta streikas. Darbininkams pakelta atlyginimas 
ir nutarta duoti bonusai antros ir trečios pakaitos darbininkams.

JONAS ZĄRONAS 
4534 So. Hermitage Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 11 d., 5:10 vai. vaka
ro, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Liet., Tauragės 
gpskr., Namokščių parap., 
Pabalčių kaime. Amerikoj iš
gyveno 37 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Magdaleną, po tėvais 
Kolišauskaitę, 2 sūnūs, Peter 
ir John, 4 dukteris, Mary, 
Estelle Paycheck, Bernice ir 
Dolores, anūkę Joanną, sese
rį Oną Levickienę, švogerį 
Prancišką, 4 cioces ir jų šei
mynas ir daug pusseserių ir 
pusbrolių ir jų šeimynas ir 
kitas gimines ir draugus. Lie
tuvoje paliko 2 brolius, Petrą 
ir Juozapą, ir 3 seseris, Mari
joną, Uršulę ir Petronėlę ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 So. Hermi
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., birželio 16 d. 8:30 v. 

jryto iš kopi. į šv. Kryžiaus 
pa^au.y. ba^yčįą, |kurįmę, ^atsi
bus 'gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o 'iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Jono Zarono gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 
Moteris, Sūnus, Dukterys ir 
Giminės.

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

11 A Gėlės Mylintiems
i i U U A Vestuvėms, Ban- LjH kietams, Laidotu- 

» vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

i OVFIKIR ST^egr“m^sleįS 
LUf LII1IU Visas Pasaulio

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

J A. + A.
SILVESTRAS PETROKAS 

Gyveno 7115 S. Rockwell St.
Mirė birželio 8 d., 1941 m., 

10:05 vai. vak., sulaukęs pu-‘ 
sės amž. Gimęs Lietuvoje. 
Kilo iš Raseinių apskr., Vi
duklės parapijos šarkaimės 
kaimo. Amerikoj išgyveno 52 
metus. Paliko dideliame nu
budime: moterį Katariną (po 
tėvais Brazauskaitę), kilusią 
iš Šilalės parap., Kiaunų kai
mo; du sunu, Joną, marčią 
Annette ir anūkę Annette, ir 
Juozapą, S. V. kariuomenėje, 
kuris atvyksta iš Fort Bliss, 
Texas dėl laidotuvių; dukterį 
Annette Valantinienę, žentą 
Stanislovą ir anūką Stanley, 
Jr.; sesers dukteris, Rozaliją 
Petkunienę, jos vyrą Pran
ciškų ir jų sūnų George; ir 
Oną Petrošienę, jos vyrą Wal- 
ter, jų sūnų Klemensą; .pusbro
lius Jim ir Joseph Vaičekaus
kus; artimus giminaičius He- 
len, Dorothy, Joseph, Antaną, 
Catherine ir Andrew Bar- 
dauskus ir jų šeimas; . Joną 
Shebelskį ir jo moterį Liudo- 

E viką ir šeimą; Bronių Bra
zauską ir jo šeimą; Leonorą 
Žymontienę ir jos šeimą; Juo
zapą ir Katariną Adomaičius; 
uošvius Joną ir Elzbietą Va- 
lantinus ir jų šeimą, Pent- 
water, Mich.; ir Juozapą ir 
Antaniną Juozaičius ir jų šei
mą; ir labai daug kitų gimi
nių ir daug draugų ir pažįs
tamų; o Lietuvoje brolį Ta
deušą ir seserį Moniką Bubu- 
benę ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie Šv. 
Antano, Palaimintos Lietuvos 
ir D. L. K. Vytauto Dr-jų.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avenue. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, birželio 14, 
8:00 vai. ryto. Iš koplyčios ve
lionis bus atlydėtas į Gimimo 
Pan. šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Silvestro Petroko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę: Moteris, Sunai, 
Duktė ir Visos Giminės.

Lald. Direkt. Antanas B. 
Petkus, Tel. GROvehill 0142, I 
arba CICero 2109.

vo p. B. Leborias.
Frauk Barcis, geras muzi

kantas, taipgi baigė keturių 
melų aukštąją mokyklą. Jo tė
veliai Jonas ir Kotryna taipgi 
surengė “džiaugsmo party”. Iš
kilmės Įvyko namie. Svečių da
lyvavo apie 50. Frank aplaikė 
nemažai dovanų ir daug gerų 
linkėjimų tęsti mokslą toliau. 
Žinoma, tas prik-auso nuo tė
vų, o tie tėvai didžiumoj viską 
atiduoda vaikams.

Pp. Barciai auklėja du su
nūs. Gyvena pasiturinčiai, tad 
sūnus turi progą išvysti 
moklo pasaulį. Aš nuo savęs 
linkiu jiems viso geriausio.

Ryloj vestuvės
šį šeštadienį garsiai skam

bės vestuvių varpai švento An
tano parapijos bažnyčioj. Iškil
mingai sudeda priesaiką Anna 

j Stankiutė su Antanu Kataus- 
kn. Abudu jauni, praktikuo
janti katalikai, žada vienas ki
to neapleisti iki mirties. Jų 
šauni vestuvių puota Įvyks gra
žioj Community Hali, 1.8 St. ir 
51 Aye.,,Tikisi turėti daug sve
čių, nes jaunųjų tėvai turi pla
čią giminę ir daugybę pažįsta
mų. —D.

Su Žagariečiais 
Ši Sekmadieni v

Piknikuos Stugart Darže
Ne vien žagariečių kliubo ar

mija su savo “generolais” ir 
“potporučnikais” stropiai ren
giasi Į šios gražios vasaružės 
gegužinę, kuri įvyks p. Stugar- 
to puikiame darže, prie 79-tos 
ir Archer Avė.

Rengiasi taip pat ir jų kai 
mynėliai — joniškiečiai, gruz
diečiai, pašvitiniečiai, meškui- 
tiečiai ir kiti.

Bus Ir Dzūkų, Ir žemaičių!

3231 South Lituanica Avenue

nulydėta į

GIMINĖS

ir pažĮsta- 
ir suteikti

BARBORA BUDGINAS 
(po tėvais Gestautaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 11 d., 4:30 vai. ryto, 
1941 metais, sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoje, Taura
gės apskrity, Upinos parap., Vitogalės kaime.

Paliko dideliame nubudime 4 dukteris: Julia Stevvart, žen
tą William, Anną Simmons, žentą George, Bridget Martinek, 
žentą Fred, Elizabeth Carmen ir žentą Paul, 5 anukus, švoger- 
ką Barborą Shimkus ir šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose,
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 14 dieną, 8:30 vai. ry 

to iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge 
dulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Budginienės giminės, draugai 
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame:
DUKTERYS, ŽENTAI, ANŪKAI, ŠVOGERKA IR

Laid. Direktorius S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138-1139

Sako, busią daug ir žemąite- 
lių su dzūkais ir zanavykais* 
Vadinasi, bus gražaus svietelio. 
Bus tikrai su kuo pasivaišinti 
ir gerų įspūdžių įsigyti.

Muzika — dainos — juokai 
— draugiški pasikalbėjimai — 
džiuginanti momentai gavus 
įvairių dovanų. Taigi, ir pėk- 
šti ir važiuoti — visi trauki
me didesniais būriais negu ke
liavome Lietuvoje į Žagarės šv. 
Petro jomarką. R. š.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą. 

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

CLASSIFIED ADS.
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
PATYRUSI MERGINA BEND

RAM namų darbui. Nereikia Skalb
ti. Savas kambarys, voninė. $10.

JUNiper 5839.

REIKALINGA VEITERKA. Ne- 
senesnė, kaip 30 metų.

3465 So. Morgan.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui. Savas kambarys, smagus 
naujas namas. Daktaro namas.

HAYmarket 4451.

VEITERKOS, PAYTURIOS, šva
riai atrodančios. Nereikia dirbti 
sekmadieniais arba šventadieniais.

53 West Van Buren.

BENDRAM NAMŲ DARBUI. Pa- 
’tyrusi. Paprastas virimas. Padėti 
kūdikį prižiūrėti. Savas kambarys, 
vonia, radijąs. $11 pradžiai.

5516 Everett Avė., 2-ras aukštas. 
FAIrfax 6451.

!■■■ 1 1 ‘‘l Kd.u. miR

Diena Iš Dienos
Sveikina 
Antanus

Šiandien Antanų diena. To
dėl sveikinu visus Antanus, o 
ypatingai Antaną Vilką, Anta
ną Neckrosh, Antaną Valaką 
Antaną Rupšį, Antaną Pauliką, 
Antaną Shimkų, Antaną Vai
vadą, Antaną Cliurną, Antaną 
Bradcbulį, Antaną Zalatorių, 
Antaną Lukošių, Antaną Sto
ką, Antaną Jakubauską ir An
taną Zalagūną.

Taipjau lai būna pasveikin
tos visos Antaninos, o ypatin
gai Antanina Galinskas, Anta
nina Bazutienė ir Antanina 
Grigonienė. —Steponas Narkis

L-—“T—.------_
Atostogauja
North Carolinoje

Atostogomis' į Raleigh, North 
Carolina, yra išvykusi plė Su- 
zanna Viliutė, “Naujienų” Mo
terų Puslapio bendradarbė ir 
tarnautoja Sears Roebuck Co., 
centralinėj -raštinėj, Chicagoje.

Rengiasi 
Vestuvėms

P-lė Ren.a žemaitis, 7156 S. 
Artesian avenue, su —- ?

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
William Geo. Romashko, 24, 

su Mildred C. Gaul, 24
Vincent Petrašius, 25, su He- 

len Svvistak, 25
John Krasusky, 35, su Alyce

Pace, 27

Reikalauja
Perskirų

Cecilia Raustis nuo Robert
Raustis

Gauna
Perskiras

Stella Palaskis nuo William
Palaskis

AR JIESKAI 
DARBO?

“REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS
■ , , j • r ' .

1139 Siilb Halslei Slreel. CHICAfiū.JLL

Garsinkitės “N-nose*

FURN1SHED ROOMS—TO RENT 
______ Gyvenimui Kambariai______

GRAŽUS FURNIšIUOTAS kam
barys su amerikonišku ar lietuviš
kų valgiu, švariame bungalow. Dėl 
dviejų ar vienam. 6930 So. Maple- 
wood Avenue.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON STORAS, tinkamas dėl 
šiaučiaus ar Beauty shop, ar bile 
kokio biznio, štymu šildomas. Pigi 
renda. 748 W. 33rd St.

SUSIRINKIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POL. IR PAŠ. KLUBAS 12 
Wardo laikys pusmet. susirinkimą 
sekmadienį, birželio 15 d., Holly- 
wood svet., 2417 Wešt 43rd St.

—Paul J. Petraitis, rast.
LIETUVOS ŪKININKO DR-JOS 

mėnesinis susirinkimas įvyks bir
želio 15 d., 1 vai. popiet, West Side 
Hali. Prašom narių skaitlingai su
sirinkti, nes yra daug dalykų ap
tarti ir išrinkti darbininkus atei
nančiam piknikui. —P. F.

LIETUVIU EXMAINIERIŲ DR- 
ŠKO KLUBO pusmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, 1-mą vai. 
popiet, C. Ūkelio svet., 3436 South 
Lituanica avė. Susirinkimas šaukia
mas anksčiau dėlto, kad tą dieną 
įvyksta didelių .piknikų. Sus-mą 
anksčiau užbaigus, nariai turės pro
gą dalyvauti piknikuose. Malonė
kite visį būti laiku, 1 vai. popiet.

— Valdyba.

PARENGIMAI-
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIA.
šeštadienį, birželio 14 d., 7 vai. 
vakaro įvyks šokių ir pasilinksmi
nimo vakaras Milda svetainėje, 2 
aukšte, 3140 So. Halsted St. Visiems 
bus smagu šokti prie geros orkes- 
tros. širdingai visus užprašo atsi
lankyti. —Parapijos Komitetas.

Klebonas Maskoliūnas f i 1 j - '
...... .................................. ............... ' —...........

Chicagos Lietuvių . 
Draugijos Pikniko 
Darbininkai

Darbininkai, kurie dirbs Chi
cagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos piknike bir
želio 15 dieną Liberty Grove 
darže.

J. Gasparaitis
J. S taiga i t is
K. Stelmokas
J. Tumėnas
P. Skurkis
A. Jašniontas
J. Virbickas
P. švelnia
P. Brazis
A. Ramanauskas
K. Matekonis
K. Rypkevičienė
A. Mittskus
A. Vaisiu
A. Aleksandras
E. Ascilla
M. Ascillienė
A. Vilieilė
Visus darbininkus kviečiame 

susirinkti kaip 10 vai. ryto.
K* ja. x

Atidėjo Prekybos 
Buto Rengtą Golfo 
Turnyrą

Blogas Oras Sugadino 
Parengimą

Kadangi birželio 11 d., pasi
taikė labai blogas oras, tai tą 
dieną rengtas Lietuvių Preky- 
bos Buto Golfo Turnyras buvo 
atidėtas iki kito trečiadienio, 
birželio 18-tos.

\,

.Įvyks tame pačiame Lincoln- 
shire Kliube.

Dėl platesnių informacijų rei
kia šaukti rengimo konj. pir
mininką, Al. G. Kumskį, Rep. 
7242.

SEWING MĄCHINE OPERATORS 
Geroms dresėms. Pastovus darbas. 
Tik patyrusios tegul kreipią^i.

223 West Jackson Blvd.
Room 407.

ESTA1E FOR bALM 
Namai-zeine Pardąvinlm

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, faunas ir biznius. 
Turime dideli pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SM1TH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball BIdg.

PARDAVIMUI BUNGALOW, 5 
kambarių, ir katedžius užpakaly, 3 
kambarių. Kaina $5600.00.

3438 West 54th St.

HELP VVANTED—MALĖ

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie Tavern darbo. Gera alga no
rinčiam dirbti. Kreipkitės. D. PA
LIUKAS, 2320 So. Cicero Avenue, 
Cicero, III.

PATIKIMAS, ANGLIŠKAI kal
bąs, švarus, darbštus hamburger 
vyras—taipgi porteris reikalingas. 
Amžius 27 iki 45.

Pasimatyti 6 iki 8 vai. vakaro. 
19 E. Cermak

JAUNI VYRAI, 17 iki 30, dirbtu
vei, pajėgiantys atlaikyti karštį. 
Pastoviai. $16 ir bonas.

'DEARBORN GLASS CO., 
2414 West 21st St.

REIKALINGAS PUSAMŽIS vy
ras dirbti prie bučernės ir groser- 
nės, gyvenimas ant vietos.

6108 So. State St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI BATŲ TAISYMO 
dirbtuvė. Išdirbta vieta, elektriki- 
nės mašinos. Iš priežasties mirties 
parduosiu pigiai. Randasi 2649 W. 
43rd St. Kreipkitės: ANNA AND- 
REWS, 4341 So. Talman Avenue.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Biznis eina gerai ir išdirb
tas per 21 metus. Moderniški fik- 
čeriai. Renda nebrangi. Pagal susi
tarimą. 4530 So. Honore St.

PARSIDUODA KEPYKLA SU 
nauju mūriniu namu. Pilni įtaisy
mai ir mašinerijos. Wholesale ir 
retail biznis. Pardavimo priežastis 
—silpna sveikata. Rašykite, Box 
2494. 1739 So. Halsted St.

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

KAS NORĖTŲ ĮEITI į taverno 
biznį su mažai pinigų. Turi mokėti 
anglų kalbą. Kreipkitės 7240 So. 
Racine Avė.

PARSIDUODA PIGIAI Gas Sta- 
tion ir Restorants. 11% akerių miš
ko.

Archer arti 135th St.
LEMont 87J1.

RESTORANAS PARDAVIMUI. 
Geras pirkinys. Klauskite pas Lie
tuvišką Žyduką. 4707 So. Halsted 
Street.

PARSIDUODA GERAI IŠDIRB
TA per daugelį metų Shoe Repair 
Shop su gerais įrengimais ir ma
šinomis, .prieinama kaina. Pardavi
mo priežastis mirtis. 2309 So. Hoy- 
ne Avė. Savininkė E. Ruplis, gyve
na po antrašu 2008 W. 23rd St.

Pasikorė 
Northsidietė

Adresu 4742 North SMnt 
Louis avenue, rūbą spintoje, pa
sikorė 35 metų lenkė Jeanette 
Kwiatkowska. Ten tarnavo už 
tarnaitę. Paliko raštelį užadre- 
suotą vienam “Vincui”. Turinys 
nežinomas.
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Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE^

KAINAVO 43 TŪKSTANČIAI 
DOLERIŲ

Dabar parsiduoda už 16,700. 2 
štorai, 4 flatai po 4 kambarius. Ge
roj bizniavoj vietoj South West 
Side.

Mažas įmokėjimas. Taip gi turi
me Marąuette Parko apylinkėj apie 
50 namų visokio didumo. Galima 
pigiai pirkti arba mainyti. Kas ką 
turite.

CHAS. B. SUROMSKIS CO., 
6921 So. Western Avenue 

Tel. Republic 3713.
Vakarais šaukite PROspect 1111

SAVININKAS TURI parduoti 
2-flatį, medinį. Furnaso šiluma. 50 
pėdų lotas. 2 karam garažas. Side 
drive. Cemento beismentas. Morgan 
arti 70th St.

MANOR REALTY, 
2532 West 63rd St. 

HEMlock 8300.

MARQUETTE PARKO APYLIN
KĖJ, 7 kambarių namas, apšildo
mas, gražiai ištaisytas, kaina $4200, 
įmokėti $450.00, kitus po $29.00 į 
mėnesį.

2 flatų mūrinis, po 6 kambarius, 
apšildomas, kaina $6950.00.

9 flatų po 4 kambarius. Visi įtai
symai, kaina $17900.00.
i Turime visokių kitokių bargenų, 
didelių ir mažų. Galima pigiai 
pirkti arba mainyti ką jus turite.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė.

Repubįic 3713, Vakare—Prosp. 1111

7829 S. ADA ST. muro bunga- 
low. 1—5 kambarių flatas, 1—4 
kambarių flatas su enclosed por- 
čium. 1—3 kambarių flatas beis- 
mente.. Lotas 30x178 pėdos, 2 fur- 
nasai. Tikras pirkinys. Geros pa
jamos. Pašaukite arba pamatykite 
J. McGrath apointmentui.

1432 West 79th St. 
Radcliff 4900.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardayiniui.

PIGIAI PARDAVIMUI FARMA.
Randasi 2 blokus rytuose nuo 
Lawndale Avė. ir tarp 2 kanalų.

WILLIAM GLOW 
7678 Lincoln Avenue.

Summit, III.

85% AKRŲ ŽEMĖ, Decatur, 
Mich. Visa apsėta. 9 kambarių na
mas; furnasas. Didelė barnė, elek- 
trs.

MRS. MARY BRSKA, 
1716 Centęr, Whiting, III.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PRIVATIŠKA YPATA NORI 
skolinti pinigus ant gerų pirmų 
morgičių be komišino. Box 2496, 
1739 So. Halsted St.

RESORTS—MISCELLANEOUS 
________ Kurortai—Bendrai________

ATOSTOG1NINKŲ ATYDAI!
Visi parankumai prie pat ežero, 

o Wisconsino oras gaivinantis. At
sišaukite prie savininko

M. A. SHARKA
119-125 S. Brown St.

Rhinelander, Wisconsin.

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

A. LINKUS,
2552 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL.

VVHOLESAtfe FbRNr¥ŪRF

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. TU Tel. REPubUn anai

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”-

t.



KVIEČIAME VISUS “NAUJIENŲ” SKAITY
TOJUS Į TALKĄ!

Pagelbėkit Išplatinti Liepos 27 d. Pikniko 
Tikietus

Ar Tamsta jau darbuojiesi 
platindamas rengiamo Naujienų 
Namo Fondui pikniko tikietus?

Piknikas Įvyks liepos 27, 
1941, Sunset darže. Tikietas par
siduoda tik po 10 centų ir už 
jį kas nors gaus dovanų nau 
jutelį Packardą. Jei dar neturi 
knygų lės ti kietų pasiėmęs par
davimui, pasistengs Įsigyti.

Štai naujieniečiai, kiirie ne
nuilstamai darbuojasi platinda
mi pikniko tikietus:

Mrs. K. Man'kienė. Aš m n 
nau, kad daugiausia i.šparduos 
tikietų, nes jau iki šiai dienai 
pardavė vienuolikę knygučių ir 
dar pasiėmė devynias. Ar tai 
ne pavyzdys, kad jeigu yra no
ras darbuotis, tai galima daug 
ką nuveikti?

Juozas Gavėnas jau pardavė 
vieną knygutę tikietų ir dar pa
siėmė antrą.

M. Lubis pasiėmė knygutę 
tikietų sau ir iš anksto už ją 
užmokėjo. Ar dar daug tokių 
“Naujienų” patrijotų atsiras iki 
piknikui ?

Mrs. Grigai jau pardavė vie
ną knygutę tikietų ir dar pa
siėmė dvi.

Po vieną knygutę pasiėmė 
sekanti:

P. Slinkis, Willow Springs
A. Krist
K. Tarvidas
U. VViibas
Joe švelnis
J. Lanešius
P. Smith
J. Powlov
M. Karson
O. Kazozonis
V. Malakauskas.
Joe Ascilla Įteikė knygutes 

tikietų John Valiuliui ir There- 
sai Markus.

Mrs. M. Ascilla įteikė kny
gutes pardavimui sukantiems:

A. Dvilaitienė
M. Miravičienė
Miss V. Deveikis 
Mrs. Kučinskienė 
F. šestkus.
Jaunuolis Juozas Kuzmickas, 

kuris išnešioja “Naujienas” 
Naujienų apylinkėje pasiėmė ke
letą knygučių tikietų ir prašė 
pranešti, kad jis duos v»eną 
tikietą dykai tam asmeniui, k u 
ris pareikalaus atnešti “Naujie
nas” Į namus šioje apylinkėje. 
Taigi, naujieniečiai, kurie no
rit gauti “Naujienas” į namus 
per išnešiotoją, praneškit Juo
zukui, 1817 So. Union Avė. ir 
jis jums pristatys “Naujienas”.

Bizneriai irgi darbuojasi
Joe Liepa, gerai žinomas 

Bridgeportiečiams, dabar turįs 
taverną prieš Tautiškas Kapi
nes, jau vieną knygutę parda
vė ir dar pasiėmė antrą.

W. Laurinaitis, turįs taverną 
prieš Tautiškas Kapines, 820 
Kean , Avė., Willow Springs, III., 
pasiėmė knygutę tikietų ir už
mokėjo iš anksto.
Tikietų knygutes taipgi paėmė:

Ch. Brazaitis, turįs taverną, 
634 W. 59th St.

Alex Miller, turįs taverną, 
4258 S. Western Avė.

S. Wamis, turįs taverną ir 
saldainių krautuvę, 4157 South 
California Avė.

W. Buišas, apdraudos auto
mobilių agentas, 949 W. 59th 
Street.

J. K. Mažeika, turįs taverną, 
232*0 So. Leavitt St.

Mr. Kubaitis, Sunset daržo 
savininkas (jau išpardavė ketu
rias knygutes tikietų ir dar pa
siėmė vieną).

Josephine Pilkis, turinti ta
verną, 6601 So. Western Avė.

Alex Ambrose.

Suėmė Už Komu
nistų Literatūros 
Platinimą

šmeižė Prez. Rooseveltą
Prie Chicago Screw Company 

dirbtuvės, 1026 S. Roman avė., 
buvo suimtas Isadore Zverow, 
31 metų komunistas, už komu
nistinės literatūros platinimą.

Jisai dalino brošiūrėlę, kurio' 
je buvo labai piktai atakuoja
mas prezidentas Rooseveltas. 
Brošiūrėlę išleido komunistų 
partija, 208 Wells street.

Zverow gyvena ad. 4057 G’a- 
lys avenue. Jisai buvo atiduo 
tas miesto teisėjui ir FBI agen 
iams kamantinėti.

Baudžia Mirtimi 
Du Piktadarius

Jeigu gub. Green paskutinė
je valandoje nepasirašė susimy- 
Įėjimo akto, tai šįryt kaip 1:01 
Cook apskričio kalėjimo elek
tros kėdėje turėjo m’rti du 
piktadariai, Orvillr Watson ir 
Edward Ryan, vienas 31, ant
ras 39 metų amžiaus.

Jie buvo nuteisti miriop už 
nužudymą žmogaus laike apiplė 
Šimo alinėje, ad. 4623 North 
Western avenue, gegužės 5, 
1939 metais.

Baigė Pullman 
‘‘Tech” Amatų 
Mokyklą

Diplomus Gaus Birž. 19;
Fenger Diplomus Dalins 

Birželio 26
Pullman Free School of Man

ilai Training, paprastai vadina
ma “Pullman Tech” paskelbė, 
kad birželio 19 d , padalins di
plomus 121-nam mokiniui, bai
gusiam amatų kursus.

Boselando Fenger High School 
gi užbaigtuves rengia birželio 
26, Hill auditorijoje.

Pullman Tech užbaigtuves 
Įvyks Mandel Hali salėje, Chi- 
cagos universitete.

Diplomą gaus ir lietuvis Wal 
ter P. Globis, baigęs architek- 
tinį braižymą.

Pagerbė Sportininką
Birželio 11 d., įvykusiose mo

kyklos iškilmėse, Pullman Tech 
įteikė garbės ženklą lietuviui 
juniorui, Albert Petrauskui už 
pasižymėjimą sporte.

Skiria Dar $2 Mil. 
Chicagos Subway

Federalė viešų darbų admi
nistracija vakar paskyrė dar 
$2,000,000 Chicagos požeminių 
traukinių tunelių darbams. Pro
jektą finansuoja federalė val
džia, ir Chicagos miestas, ku
ris tam tikslui yra užtraukęs 
paskolas.

Ateinančiais metais Chicagos 
subway turėtų būti baigtas.

Panaikino Draudimą 
Prieš Uniją

Apskričio teisėjas Dunne pa
naikino draudimą, kuris buvo 
išduotas keletą dienų atgal prieš 
AFL Chicago Cigar Salesmen 
ir Drivers uniją. Jis draudė 
unijai pikietuoti S. Bloom Ine., 
tabako sandėlį, 916 S. Halstec 
street, kurį unija bando suor
ganizuoti.

Kansas Potvynis Padare Didelių Nuostolių.

NA<- Jlr ME

Gazolino tankai pluduriuoja ties Oketo, Kąnsas, didžiuliam potvyny po 
to, kai Big Blue upė išsiveržė. Tai did Jausiąs šios apielinkės potvynis nuo 
1903 metų. Daug žmonių žuvo ir pada yla daug nuostolio ūkiams.

510,009 už Neteisėtą 
Areštą

Apskričio teisėjo McGoorty 
džiurė vakar išnešė nuosprendį 
prieš tris prokuratūros narius 
už neteisėtą areštą.

Jie turi sumokėti $10,000 chi- 
cagiečiui, Forrest Shaw, 7514 
North Hoyne avenue.

Nuteistieji jį areštavo, “m u 
še” ir kamantinėjo apie taria
mą $31,000 išeikvojimą, bet vė
liau pasirodė, kad jis visai ne
kaltas.

Nuteistieji yra prok. policis- 
tai, Daniel Kenneally, Joseph 
Spomder, ir Slephen Leddy.

LANKĖSI CHICAGOJE
Trumpam vizitui Chicagoje 

buvo atvažiavusi Mrs. G. Gry
bas iš Bables, Michigan. Ji vie

t—'Tsasr

Chicagos Lietuvių DraugijosIKNIKASįUi-yi".-
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Birželio-June 15 d
LIBERTY DARŽE

WILL0W SPRINGS, ILLINOIS >
• I ..

Lygiai prieš metus laiko (birželio 15 d. 1940 m.) 
raudonoji armija okupavo Lietuvą. Nuo tos dienos Lie
tuva faktiškai prarado savo, nepriklausomybę. Piknike 
bus išaiškintos tos aplinkybės, kurios privedė prie oku-

A f » '•

pacijos bei nušviesta bus dabartine Lietuvos būklė.

Kalbės P. Grigaitis, adv. K. Gugis ir P. Daužvar- 
Lietuvos konsulas.
Pirmyn choro grupė išpildys kelias dainas. Paskui 

šokiai. /
Visi nariai ir jų draugai bei pažįstami kviečiami 

dalyvauti.

NAUJIENOS, -Chicago, III.

nu laiku gyveno Br.'ghton Par 
ke. Ji buvo apsistojusi pas pp. 
J. B.ock, 4123 S. Rpckwpll s t.
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Šiandien Vėliavų 
Dienos Iškilmės

Beveik visuose .Chicagos par
kuose ir kai kuriose mokyklų 
se šiandien įvyks specialūs iš • 
kilmės Jungtinių Valstijų vėlia
vai pagerbti.

Šiandien yra Vėliavų Diena.

Apsiveda B.
Sadauskas

Šįryt, 10 valandą, Five Holy 
Martyrs’ bažnyčioje apsiveda 
jaunas brightonparkietis, Ber-' 
nard Sadauskas, 2835 West 
39th street, su p-Ję He’en Grzy- 
mek, 4321 South Fairf eld avė.

t

Nusižudė Brolis
Ir Sesuo
“Negali Gyventi Be Motinos”

Garaže ties 5489 N. Austin 
avenue, dujomis nusitroškino 
33 metų George Hasse, ir jo 
36 metų sesuo, Mrs. Mildred 
Orsini.

Abu paliko bendrą raštelį, ku
riam sako, kad “Motinai mi 
rus mes nebegalime toliau gy
venti”.

Jų motina, 75 metų Mrs. Min- 
nie Hasse, mirė užvakar nak 
t;.

Dviems savaitėms laiko už 
daromas Halsted gatvės tiltas 
per Chicagos kanalą, prie DiVi
sion gatvės, Norlhsidėje. Tiltas 
bus taisomas.

Penktacl, birželio 18, 1941 

CHICAGOS LIETUVIU DRŪoFhKNIKAŠ
Vienerių metų Lietuvos nepriklausomybės praradi

mo sukaktuvės.
Liūdnos sukaktuvės!
Tos sukaktuvės bus atžymėtos birželio 15 d. Liber

ty darže, kur įvyks Chicagos Lietuvių Draugijos pikni
kas.

Pikniko programos dalis bus pašvęsta sukaktuvių 
pažymėjimui: kalbės P. Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, adv. K. Gugis ir P. Daužvardis, Lietuvos konsulas. 
Papasakos apie tai, kokios “laisvės” susilaukė Lietuvos 
žmonės, kaip iš jų viskas liko nusavinta, o jie paversti 
ubagais.

Be to, dainuos Pirmyn choro grupė, bus muzika ir 
šokiai.

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Šios savaitės pradžioje armi- 
jon šaukiami sekami lietuviai:

Bruno Mockus, 4133 South 
Maplewood avenue

Edward Klim, 4110 South 
Maplevvood avenue

Clarence Petrick, 4238 South 
Talman avenue

Sanley Jautas, 3806 South 
Winchester avenue

Felix Lapen, 2509 Wcst 43rd 
street

Edvvard Pulaskes, 2511 West 
46th street

John P. Kaminskus, 4613 S. 
Francisco avenue

John B. Kerulis, 2421 West 
45th street

NVilliam C. Kulikauskas, 4341 
South Fairfield avenue

Joseph A. Danta, 4535 South 
California avenue.
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Sužeidė Jauną 
Lietuvaitę

Prie Archer ir Western auto
mobilis parmušė 14 metų lie 
tuvaitę važiuojančią dviračiu, 
ir ją sunkiai sužeidė. Ji yra 
Violet Mikalunas, nuo 2928 W. 
39th street.

Automobilį vairavo 54 metų 
Ignatz Kunges, 729 West 17th 
street.

Baigė Loyola 
Universitetą

Prie pirmiau paskelbtų abitu
rientų Loyola universitete rei 
kia pridėti šiuos vardus:

Sesuo Mary P. Dantelis, 2601 
W. Marąuette Boad — Bache- 
!or Philosophy.

Lorraine N. Shurpit, 6337 S. 
Francisco avenue — slaugė.

Nušovė
Piktadarį

18-TA APYLINKĖ. — Detek
tyvas Anthony Tiffone iš Max- 
well nuovados, nušovė vagilį, ku
ris įsilaužė į Lake Radio Sales 
Company raštinę, ad. 842 Max- 
well street. Nušautasis yra Ar- 
thur Mitchell, 1336 S. Sanga- 
mon street.

Skelbia Kvotimus 
Inžinieriams

U.S. Civil Service Commis- 
sion paskelbė, kad pasamdys 
Valdžiai eilę civilių ir mechan. 
inžinierių. Aplikantai turi išlai
kyti kvotimus. Aplikacijas rei
kia priduoti nevėliau liepos 10 
dieną.

Sprogo Krosnis 
Plieno Dirbtuvėj

Wisconsin Steel Works dirb
tuvėje, 2701 East 106fh street, 
naktį iš trečiadienio į ketvirta
dienį sprogo krosnis, ir išmėtė 
oran tonus karšto metalo.

Dirbo keli šimtai darbinifikų, 
bet nei vienas nebuvo sunkiai 
sužeistas.

VAKAR CHICAGOJE•
• Nuo revolverio kulkos mi

rė 65 metų Herman J. Bassler, 
buvęs Stegerio, III., mokyklų 
superintendentas, žmona spėja, 
kad jisai nusišovė, beegzami- 
nuodamas revolverį. Nelaime 
įvyko Bassler’ių namuose, Ste- 
geryje.

• Field muziejus paskelbė, 
kad ateityje nemokamai Įleis 
uniformuotus kareivius ir karo 
laivyno tarnautojus. Ikišiol kai 
kuriomis dienomis ėmė 25c 
įžangos.

• American Neurological So- 
ciety savo suvažiavime, Atlan
tic City, N. J., išrinko North- 
western universiteto prof. Lew- 
is John Pollock savo pirminin
ku. Organizaciją sudaro sme
genų ligų specialistai.

• Banditai vakar anksti ry
tą apiplėšė dvi poras jaunu 
žmonių, sėdinčių automobiliuo
se, prie 3270 Palmer street, ir 
ties 2142 N. Kimball avenue. 
Nuo jų susirinko $22, ir pasi
ėmė automobilius.

O Douglas Parko tvenkinyje, 
vakar buvo atrastas lavonas 49 
metų čMcagietės, Besšie Vorli- 
cek, 2506 S. 60th Court, Cice
ro. Namie ji paliko raštelį; “Aš 
perdaug kenčiu. Nėra vilties 
man pasveikti”.

© 18-TA APYLINKĖ.—Prie 
18-tos ir Canal street, automo
bilyje buvo atrastas negyvas 31 
metų chicagietis, Kenneth Mor- 
rison, 6552 South Keating avė.

© Išdykę berniukai padegė 
Arnold pradinę mokyklą prie 
Armitage ir Burley gatvių.

© Iš Juozo Gavdos užlaiko
mo gėrimų sandėlio, 5302 Ir- 
ving Park, vagys išnešė gėri
mų už $350.

Stanley G. Brazausky, 6537 
South Artesian avenue.

Leonard A. Šeputis," 5725 S. 
Mozart street.

Sekmad., Lietuvos 
Nepriklausomybės 
Fondo Piknikas

Minės Lietuvos okupacijos 
metines

Willow-West Parke, prie 
Willow Springs Road ir O’.d 
German Church Road, sekma
dienį įvyksta Lietuvos okupa
cijos pirmų sukaktuvių pami
nėjimas.

Išvažiavimą rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondas, kiek 
laiko atgal • suorganizuotas 
Bridgeporte. •

Programe dalyvaus keli ge
ri kalbėtojai, taipgi bus muzi
kalių numerių, šokiams po 
programo gros geras orkestras.

Visas pelnas skiriamas Lie
tuvos reikalams. —A. B.

Užsidaro Parapi
jinės Mokyklos

šiandien mokslo metus užbai
gia ir vasarai užsidaro para
pijinės mokyklos Chicago je. 
Atostogas pradeda apie 120,000 
vaikų, kurie jas lanko.




