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VOKIEČIAI PAIMA DEGANTĮ RUSŲ T ANKA

Vietomis rusai puo
la vokiečius

MASKVA, Rusija, birž. 26 d. 
—Sovietų bombonešiai, tankai, 
parašiutininkai ir kavalerija su
laikė vokiečių kariuomenę įvai
riuose frontuose ir sudavė vo
kiečiams labai smarkių smūgių, 
sako karo pranešimas.

Centralinėje fronto zonoje 
sovietų kariuomenė ne tik su
laikė priešą, bet pradėjo kon- 
traatakuoti.

šešiuose kovos sektoriuose 
vokiečių kariuomenė buvo pri
versta pasitraukti.

Rusų parašiutininkai 
Rumunijoj

ANKARA, Turkija, birž. 26 
d.—“Ašies” valstybėm artimi 
žmonės šiandien tvirtina, kad 
sovietų lėktuvai Rumunijoj iš
metė 2,000 parašiutininkų.

Rusų kareiviai nusileido Plo- 
esti žibalo versmių laukuose, 
kurie randasi tiktai 35 mylių 
atstumoje nuo Bukarešto, Ru
munijos sostinės/”**’

Patys rusai tvirtina, kad 
frontuose' ^hrtojami ^parašltitr- 
ninkai.VOKIEČIU AVIACIJA ĮVEIKIA RUSIŠKĄ
Sunaikino 1000 so

vietiškų lėktuvų
BERLYNAS, birž. 26 d. — 

Vokiečių bombanešiai ir naikin
tuvai yra žymiai geresni už ru
siškuosius, skelbia vokiečių pra
nešimas.

Vien tiktai Rumunijos fron
tuose vokiečiams pavyko sunai
kinti 400 sovietiškų lėktuvų. 
Vokiečiai puolė visus sovietų 
aerodromus, kurie buvo pasie
ny.

Karo vadovybė apskaičiuoja, 
kad nuo karo pradžios vokiečiai 
sunaikino daugiau negu 1000 
sovietiškų lėktuvų.

Anglai paskandino 
nacių laivą

BERLYNAS, birž. 26 d. — 
Vokiečių karo vadovybė šian
dien pripažįsta, kad britams 
pavyko paskandinti pagelbinį 
vokiečių laivą Pinguin.

Vokiečių karo laivas Admiral 
Scheer, kuris paskandino 352,- 
000 tonų įtalpos britų laivų, lai
mingai pasiekė saugų uostą.

Pinguin buvo pagelbiniu Ad
miral Scheer laivu, kai šis 
skandino britų prekybinius lai
vus Indijos vandenyne. Pingui- 
ną paskandino britų Cornwall.

Suomiai ginasi nuo 
sovietų

HELSINKIS, Suomija, birž. 
26 d. — Suomijos vyriausybė 
nepaskelbė sovietams karo, bet 
nutarė gintis nuo visų sovietų 
užpuolimų.

Suomių premjeras Rangell 
paskelbė, kad Suomija buvo už
pulta ir nusistačiusi apsiginti.

Sovietų aviacija šiandien pa
kartotinai bombardavo Helsin

Naciai neperejo Prut 
upės

MASKVA, birž. 26 d.—Sovie
tų kariuomenė atmušė nacių di
vizijas, kurios stengėsi pereiti 
per Prut upę, skelbia karo pra
nešimas.

Vienoj vietoj vokiečiams pa
vyko perkelti kiton pusėn 10 
baržų su ginklais ir kareiviais. 
Sovietų kariuomenės vokiečius 
nuvyjo kiton upės pusėn, pa
darydama naciams labai dide
lių nuostolių.

Sovietų orlaiviai pakartotinai 
bombardavo Konstancą ir Suli- 
na uostus.

Rusai pralaužė nacių 
frontą

LONDONAS, Anglija, birž. 
26 d.—Raudonoji armija, nau
dodama vokiečių šarvuotų di
vizijų taktiką, pralaužė vokie
čių frontą pietų Lenkijoj ir įsi
veržė priešo užfrontėm

Tvirtinama, kad pati svar
biausioji kova dar tęsiasi ties 
Vilnium ir Baranovičiais.

Kovos visur vyksta lenkų te
ritorijoj ir naciai d&r nepasiekė 
rusų žemių. V

kio uostą, bet padarė žymiai 
mažiau nuostolių. Laikraščiai 
Rusiją vadina užpuolike ir 
smarkiai kritikuoja Stalino re
žimą.

ITALIJOS DIKTATORIUS

Mussolini siunčia karo eks
pediciją į Rumuniją, kad 
padėtų naciams vesti karą 
prieš sovietus, buvusius 
“ašies” talkininkus.

Italai siunčia karei
vius Rusijon

ROMA, Italija, birž. 26 d. — 
Italijos vyriausybė nutarė pa
siųsti karo ekspediciją į sovie
tų Rusiją.

Motorizuotos divizijos para
dą priėmė pats Mussolini, ku
ri jau pasiruošusi padėti vo
kiečiams veržtis Ukrainon.

Italų karo laivai padės vokie
čių submarinams naikinti so
vietų karo jėgas.

— Nepažįstamas submarinas 
Juodojoj juroj paskandino pre
kybinį turkų laivą. Jame plau
ks 200 turkų jurininkų mokyk
los mokinių. Dalis jurininkii 
žuvo, nes laivas paskendo tolo
kai nuo krantų.

NAUJIENU-ACME
Vokiečių kareiviai, apstoję degantį rusų tanką, laukia jo įgulos pasidavimo.

Fotografija, perleista nacių cenzorių, atsiųsta iš Berlyno per radiją.

VOKIEČIU KARIUOMENE ĮŽENGĖ KAUNAN
Naciai Lietuvoje įvedė vokiškas markes, 

kurios kainuoja po 10 rublių

Stalinas paleis
300,000 lenkų

LONDONAS,~birž. M d. — 
Turima žinių, jog Londone 
vyksta derybos dėl 300,000 len
kų, kurie dabartiniu metu yra 
laikomi sovietų koncentracijos 
stovyklose.

Manoma, kad Stalinas sutiks 
juos paleisti, kad jie galėtų da
lyvauti kovoje prieš vokiečius.

Rusai mano, kad suimti len
kų karininkai galėtų vykusiai 
kariauti prieš vokiečius, nes pa
žįsta kraštą, bet abejoja ar jie 
sutiks klausyti rusų nurodymų.

Fordas gamina 
bombanešius

DETROIT, Mich., birž. 26 d. 
— 205 bombanešius į mėnesį, 
galės pagaminti naujai stato
mos /Fordo dirbtuvės Ypsilanti 
apylinkėse.

Pagamins 75 naujus bomba
nešius, o likusius sustatys iš 
kitose dirbtuvėse gamintų da
lių.

Inžinieriai tvirtina, kad ga
minamų orlaivių skaičius leng: 
vai galės, būti padvigubintas. 
Vyriausybė Fordui užsakė pa
gaminti 2000 bombanešių.

Mašinistų streikas 
baigtas

SAN FRANCISCO, Gal., birž. 
26 d. — Streikuojantieji karo 
laivų dirbtuvių mašinistai nu
tarė baigti streiką ir pradėti 
darbą. • •

šis streikas prasidėjo gegu
žio 10 dieną. Streikas sukėlė 
didelio susirūpinimo valdžios 
sluoksniuose, nes sulaikytai 
karo laivų statymas.

— Vokiečiai skelbia, kad 
jiems pavyko paskandinti vieną 
sovietų submariną, stovintį so
vietų uoste, bet nenurodo vie
tos.

— Švedų parlamentas nuta
rė praleisti per savo teritoriją 
tiktai 15,000 nacių. Tuo pačiu 
metu kariuomenėn pakvietė 
daugiau vyrų, kad galėtų ap
ginti krašto suverenumą.

— Hitleris randasi su vyriau
siuoju kariuomenės štabu pietų 
Lenkijoj ir seka karo operaci
jas. Pažadėtas spaudai praneši
mas atidėtas, kol paaiškės karo 
operacijos. s ’ •

BRITAI LAIMI PRIE TOBRUKO
Atmušė atgal 

vokiečius
KAIRAS, Ęgyptas, birž. 26 

d. Britų j^gos Tobrųke at- 
mušė"atgal' vokiečius ir paėmė, 
kelias svarbias strategines po
zicijas, sako britų;. pranešimas, 

šiais laimėjimais žymiai su
stiprintos britą? .pozicijos Lybi 
joj, nes uostą apgulusieji naciai 
nustumti dykumom

Dabar vokiečių patrankos 
jau negales kenkti uoslan :p|ąu- 
kiantiems laivams. Britai leng
vai galės atvežti karo medžia
gos atsargą.

Rusai numušė 76 
nacių orlaivius

MASKVA, birž. 26 d.—Rusu 
karo jėgos šiandien sunaikino 
76 vokiečių lėktuvus visuose 
frontuose, skelbia karo prane

Vokiečiai neskelbia laimėjimų
BERLYNAS, birž. 26 d. — Vokiečių karo vadovybė 

šiandien nepaskelbė tų didelių laimėjimų, kuriuos žadėjo 
paskelbti paskutinėm dviem dienom.

M

Visuose frontuose karo operacijos vyksta sulig numa
tytu planu, skelbia vokiečių pranešimas.

Įvairiose vietose įvyko susirėmimų su sovietų kariuo
mene ir numatomi nepaprastai dideli laimėjimai, baigia 
štabo pranešimas, bet nepaskelbia laimėjimų.VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

— Sovietų paskutinis pranešimas sako, kad vokiečiai pra
siveržė Minsko kryptimi, bet jiems pavyko atlaikyti priešo puo
limas.

— Vokiečiai nepajėgė pralaužti fronto per Pruto upę. Vyks
ta labai smarkios tankų ir aviacijos kovos.

— Sovietai skelbia, kad jiems pavyko atimti iš vokiečių 
Lucką, kurį prarado pirmomis karo dienomis.

— Vokiečiai smarkiai bombardavo Leningradą.
— Hitleris pareikalavo, kad’ ispanai paruoštų karo ekspe

diciją prieš sovietų Rusiją. Hitleris nori, kad kiekviena “ašies” 
valstybė siųstų savo kariuomenę, kad tuo budu susidarytų “šven
tojo karo” įspūdis.

— Falangistai atidarė savanorių registracijos biurus viso
je Ispanijoj ir pradėjo organizuoti savanorius kovai prieš bol
ševizmą. |

—• Persija pasiskelbė neutrali sovietų-nacių konflikte.
— Syti jo j britų karo jėgos iš dviejų pusių artėja prie Bei

ruto. Manoma^ kad netrukus prancūzų pasipriešinimas »bus pa* 
laužtas. Ankaron atvyko prancūzų atstovai, kurie prašo turkų 
praleisti besitraukiančią prancūzų kariuomenę.

šimas. Vakar dienos kovose ru 
sai neteko 17 savo lėktuvų.

Rumunų ir vok ečių karino 
menė dėjo pastangas paimti 
Černovicų miestelį, ten sutrau
kė nepaprastai daug tankų i; 
aviacijos, bet sovietai visur vo 
kiečius atmušė.

Nei vokiečiai, nei rumunai 
neperžengė Pruto upės.

IŠSPRĘSTAS AVIACIJOS 
DARBININKŲ KON

FLIKTAS

WASHINGTON, D. C., birž 
26 d. — Tarpininkavimo komi 
sijai pavyko susitarti su CIC 
organizacijos vadovybe dčl a’ 
gų pakėlimo aviacijos dirbtuvė 
sc Inglewoode.

Atstovas Frankensteen dar 
bininkams liepė grįžti darban 
nes tarpininkavimo komisija 
išspręsianti reikalą. Dabar ji: 
išspręstas.

Musų specialus korespondentas Dr-as Pranas Anccvičius iš 
Berlyno prisiuntė sekančią telegramą:

VoikeČių spaudos žiniomis bolševikai per paskutinias astuo
nias dienas išgabeno iš Lietuvos Sibiran 40,000 žmonių.

Vežė visus tuos žmones, kuriuos kaltino politiniu neištiki
mumu ir kurie nesutiko su bolševikų įvesta diktatoriška tvarka.

Vien tiktai iš Kauno išgabenta apie 20,000 žmonių.
Įžengus Kaunan vokiečių kariuomenei, gyvenimas jame 

tvarkomas pagal naujus nuostatus. Įsakyta vokiečių markę 
skaityti piniginiu vienetu ir josios kaina yra 10 sovietiškų rub
liu ,

Liepta atidaryti visas krautuves ir įstaigų tarnautojams 
įsakyta eiti savo pareigas.

Bendri Lietuvos reikalai dar nėra išaiškinti. Užsienio mi
nisterijos kalbėtojas Berlyne užsienio laikraštininkams pareiškė, 
kad vokiečiams Pabaltyje tėra žinoma tik militarinė padėtis.

Kalbėtojas pridėjo, kad ten dar vykstančios kariškos ope
racijos ir visi kiti reikalai esą tiktai antraeiles svarbos reiški
niai.

Suomių vyriausybės nusistatymas vokiečių-rusų karo at
žvilgiu nesąs dar išaiškintas.

Dėl vykstančių rytų fronte operacijų vokiečių karinė vado
vybė laikosi labai santūriai ir savo pranešimuose kolkas dar 
nenurodo karo veiksmų vietos. Tačiau Berlyne yra vieša pa
slaptimi, kad vokiečių kariniai laimėjimai visame rytų fronte 
/ra milžiniški.

Pabėgo komisaro 
Pakarklio žmona
KARALIAUČIUS, Vokietija 

birž. 26 d. — Gauta žinių, kad 
kartu su vokiečių repatriantais 
Vokietijon atvyko sovietų Lie
tuvos teisingumo komisaro P. 
Pakarklio žmona Nijolė Pakark 
ienė-Renigerytė.

Pakarkliai buvo pirmoji pora 
kuri susituokė pagal bolševikiš 
kus jungtuvių įstatymus.

Renigerytė ištekėjo už komi
saro Pakarklio pirmomis bolše
vikų okupacijos dienomis ir ne- 
sanoro gyventi sovietų Lietu 
.oje.

GPU areštavo Pa- 
karklienės broli

KARALIAUČIUS, birž. 26 d 
— Sovietų Lietuvoje veikiant 
GPU areštavo Pakarklienė: 
brolį.

Pakarklis dėjo visas pastan 
gas savo švogeriui išgelbėti, bet 
visagalinti GPU iš jo tiktai pa 
sišaipė. Maskvos GPU nekrei
pia jokio dėmesio į lietuviška 
teisingumo komisarą.

Po šio atsitikimo Pakarklic 
įmona savo vyrą paliko ir išvy 
ko Vokietijon. Josio's brolis pa
siliko sovietų kalėjime.

Sovietų armija paė
mė Pšemyslių

MASKVA'; Rusija, birž. 2< 
d. — Sovietų kariuomenė smar
kiai puolė priešą ir išmušė iš 
Pšemysliaus miesto įsiveržu
sius vokiečius, sako karo pra 
nešimas.

Kitos sovietų dalys atkirto 
Vilniaus apylinkesna įsiveržu
sius nacius ir daugelį jų paė
mė nelaisvėn.

Labai smarkios kovos vyks
ta pietų Lenkijoj. Rusų aviaci
ja vėl bombardavo Klaipėdą iv 
nacių laivus netoli Liepojaus 
uosto.

— Vokiečiai skelbia, kad bri
tų bombanešiai užmušė kelis 
belaisvius, kai bombardavo Vo
kietijos miestus praeitą naktį.

Nuvyjo nacius nuo
‘ Vilniaus

MASKVA, birž. 26 d. — šar
vuotos vokiečių divizijos, ku
rios įsiveržė ICO mylių sovietų 
Lietuvos ir Lenkijos teritori- 
jon, tapo sulaikytos, skelbia 
sovietų pranešimas.

Naciai buvo sulaikyti Vil
niaus ir Ašmenos apylinkėse.

Sovietų pėstininkai sugebėjo 
atkirsti įsiveržusius tankus nuo 
savo bazių ir išvyti atgal be- 
slenkančią vokiečių infanteri- 
JQ-

Gardino vokiečiai 
nepaėmė

VICHY, Prancūzija, birž. 26 
d. — Vichy informacinės agen
tūros patyrė, kad rusai sulaikė 
vokiečius keliose fronto vietose.

Vokiečių divizijoms, kurios 
veržėsi į Rigą, rusai smarkiai 
pakenkė; kurios ėjo į Kauną, 
sulaikytos, o Gardino vokiečiai 
š viso nepajėgė paimti.

Vokiečių tankai buvo sutikti 
sovietų tankais ir jiems nepa
vyko prasiveržti. Gardinas ran
dasi netoli vokiečių sienos.

Sovietai visai nemini 
Kauno

LONDONAS? birž. 26 d. — 
Visa anglų spauda atkreipė sa
vo dėmesį j tai, kad šios dienos 
karo pranešime sovietai nei 
vienu žodžiu neužsimena apie 
Kauną.

Anglai šią tylą skaito labai 
blogu ženklu. Anglai girdėjo 
vokiečių skelbimus, kur jie tvir
tina, jog Kaunas yra jų kon
trolėje.

— Nacių aviacija bombarda
vo Damaską ir užmušė 30 gy
ventojų. Seniems miesto na
mams bombardavimas padarė 
nedideliųė nuostolių.

ORAS
Mažas debesuotumas, galimas 

lietus.
Saulė teka — 5:16; leidžiasi

— 8:29.
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Šįvakar Joninių 
Iškilmės M. White 
Parke, Bridgeporte
Dalyvauja lietuvių dainininkai 

ir šokėjai; konsulas bus gar
bės svečias.
Gražiam Mark White Sųuare 

Parke, prįe 30-tos ir Halsted 
street, kur Bridgeporto jauni 
lietuviai liuoclaikį leidžia, šįva
kar skambės lietuviškos clai 
nos ir lįetuviškų liaudies šokių 
muzika.

Ten ’viksta trečiais raetajs 
iš eiles i engiamos lietuviškos 
“Joninės”. Jas i engia Chicagos 
Parku Distriktas kartu su V. 
Beliajum, kuris toms iškilmėms 
čia Chicagoje davė pradžią.

Trys dainininkės
✓

Programą pildys išimtinai 
jauni čia gimę lietuviai. Bus 
trys jaunos dainininkes: Aldo
na Grigoniutė, Kristina Kriš
čiūnaitė ir Edpa Kazlauskaite, 
taipgi būrys šokėjų, vadovau
jamų V. Beliajaus.

Garbės svečių tarpe bus Lie
tuvos konsulas Chicagoje, P. 
Daužvardis ir eilė svečių iš par
kų distrikto. Iškilmės prasidės 
7:30 vai. vakare. Įžanga 
laisva. —Z.

Lawton, 1354 E. Marųuette 
Road. Ji išėjo į pensiją ir žada 
apsigyventi Californijoje.

Miss Lawton mokino toje pa
čioje mokykloje ir viename ir 
tame pačiame kambaryje per 
35 metus.

Rengia Ekskursiją į 
Silver Lake Ežerą
PasiĮinksminimo Sueiga Bir

želio 28

vra

35 Metai Vienam 
Kambaryje

Vakar su Raymond pradine 
mokykla, 3633 Wabash, atsi
sveikino mokytoja, Emily M.

Tel. VIRginla 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra 

Red Light Ra- 
diations Swedish

Massage ir 
Movements

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

Sav. massoge

——'i1. r . j

Diena Iš Dienos
Ruošiasi Vestuvėms

Josephine Reed, 346 W. 69th 
Street, ir Joseph Karalius Jr., 
224 We'3t 104th street. Diena 
nenustatyta.

Apsiveda Petras
Guntorius Iršeštadienio vakare įvyksta 

pasilinksminimo sueiga, Joni- 
stų salėje, 814 W. 33rd St.j jfilponAr SmillklS 
Prašome atsilankyti visus, nesi vali 1 O1I1Į1|I1įp 
turėsite daug smagumo ir į-1 
žanga bus neapmokama. Pa-Į 
rengime dalyvaus Jaunuolių
Klasiškų šokių mokyklėlės gru- ko sllžinoti 
pė, šv. Jono parapijos nariai,1 
draugai ir musų darbuotės 
simpatikai.

Į Lietuvių Vasarnamį

samonipgi lietuviai, gprį bizųie- Maiatn geriausios rųšies daržovių
iv in | . . .. . ..rįai, tad įr jų 15 metų 'vedybi

nė puotą bus šauni ir linksma. 
P-ią Tubjs yra labai gerą šeį- 
rnipinRe, jos skąnįaį paruoštas

Vestuvės šeštadienį
MARQUETTE PARK. —Te- 

, kad pp. Į?eter
Guntoriai, 2555 West 69th st.,

3 rengiasi savo stiliaus Peter 
Jr., vestuvėms. Jisai apsiveda 
su pan. Eleanora Smulkis, šį 
šeštadienį, birželio 28 d., tre-

Iv. > > • » rr v • vLiepos 6 d. paaugusių ir jau“'^ą valandą po pietų Visų šv 
nuolių grupė išvyksta į - 
Muntrimienės vasarnamį, 
Silver ežero, kurs randasi 
50 mylių nuo Chicagos 
Wisconsino valstijos. Šis 
jas gražus vasarnamis su 
geliu kambarių ir visais pato
gumais susilauks daug sve-

P"7S parapijos bažnyčioje, 10806 S. 
Prįe(Wabash avenue.
aPie Vestuvių vakariene įvyks 
ar^ Soutbeiid Pythian Temple sa- 

nau“|lčje, 11037 South Michigan 
dąu- aveilue. •

Tikisi Daug Svečių.
o VIOIAU (.41X0 X.*U.V4^ O V V/ i

čių, ir ne tik vasarotojams, bet Pp* Guntoriai man yra ge- 
ir apylinkės lietuviams 1__
smagu susipažinti su šokėjais 
ir su visais dalyviais.

Apie kelionę ir maistą pla
čiais sužinosite šeštadienio 
vakare iš vasarotojų komisi
jos pranešimo. Tad visus šir
dingai kviečiame atsilankyti 
sekantį šeštadienio vakarą.

K. Narys

o-'-r------- —t——-------ir organizacija turi milžinišką
vaisių. Šitos organizacijos did- perkamąją pajėgą, dėka ku- 
žiuįiaihe sandėly yra departa-’rios pajėgia ji sutaupyti ir su- 
mentas, kuris specializuojasi

Karštoms vasaros dienoms kaip tik tais produktais. Kas-

vasarai!

mąstąs ir gąrdųs gedimai pa- užėjus, musų apetitas pasikei- dien dideli trokai ir pilni va- 
tenkins visus svečius. Jie vie- čįa. Be to, musų Runas reika-Į gonai šviežių daržovių ir rai
šame gyvenime yra labai gerai lauja lengvesnių valgių. Tie šių gaunami sandėlio. Ku- 
žinomi, o taipjau ir laikraščių' valgiai, betgi, vis vien turi būti 'riems reikalinga šaldymo, tie 
mėgėjai ir platintojai. Jų puo- maistingi, nes musų sistema' laikomi moderniame refrige- 
toje dalyvaus daug 
nįų įr 
muzikos 
jų-ašo pi 
^panešėjas. -

taupo pinigų kostumeriams 
perkantiems pas Midwest Sto
res.

linksminsis prįe
, Visus
?. Gabiai ir šios

Kvieslys.

Jų puo- maistingi, nes musų sistema laikomi moderniame refrige- 
ymių žino- vartoja tani tikrą energijos racijos kambary. Kasdien šie 

geros kiekį kasdien ir ši energija tu-* produktai išvežiojami į Mid- 
šiidingaj pž-Ti būti atgaivinta sveiku ir vvesl Stores.

žinios maistingu valgiu. i Midwest štoruosc . rasite ir
parduotuvės visus kitus produktus, kurie 

i vasaros laiku:

Bridgeporto
Bučerių Sąjungos
Piknikas

Sekmadienį Spaičio dąr^e

Geros maisto [ 
turi turėti ant savo lentynų! yra vartojami 
pilną eilę produktų, kurie yra rūkytas ir šaltas mėsas, įvairių 
daugiausia vartojami vasaros1 rusių kenuotą maistą ir pa- 
menesiais. Vyriausią svarbą kuolus produktus, reikalau- 

. vasaros valgių tarpe turi švie- jaučius visai mažai paruoši- 
z os daržovės ir vaisiai. Jie mo, o taipgi pilną eilę sodės, 
reikalauja mažai darbo pa- sirupų ir nesvaiginančių gė- 
ruošti, yra lengvai suvirškina- rimų.
mi ir didžiai maistingi. Gamta' šeimininkės žino taipgi, kad 

reikmenos Midvvest 
būna šviežios ir ge

riausios Jrųšies, nes krautu
vių savininkai yra patyrę to

ĘRĮDGEPORT. — Šį seęmą-: sutaupino juose įvairius mine- maisto 
dįenį, birž. 29 d., Spąičio (įąy- ’ j-alus, cukrų ir kitokius reika 
že, prieš O’Henry parką, Wįl|cw 11 ingus mu^ų sistemai elemen 
Springs, Lietuvių Bučerių ij 
Groserninkų Sąjungą Bridge- 
pprte rengia labai smagų išva
žiavimą su dovanomis, šitokį 
išvažiavimą minėta sąjunga 
rengia tik kartą į metus. Todėl 
<am laikas leidžia, prašome at
silankyti ir smagiaį laiką pra
leisti su smagia mųziRa, gar
džiais užkandžiais ir šaltais gė
rimais. —Reng. Kom.

tus.
Kai šeimininkes šapina Mid- kiomis reikmcnomis apyvartą 

west Storuose, jos visuomet daryti. Be to, jos žino, kad už 
yra tikros, kad šios parduotu- savo pinigus gauna geriausias 
vės laiko pilną pasirinkimą vertybes, kadangi ši didžiulė

THE HOOVER 00
Sales—Service

$4850
(with your old dMMr)

MmM 
SOS

bus rai žinomi draugiški žmones 
' • seni “Naujienų”, skaityto- 

įjai. Tikiu, kad jų sunaus ves- 
nia-'tuvčse dalyvaus daug jų drau

gų ir prietelių, taipgi jauno
sios ir jos motinos p-ios M. 
Vaitkus gimines ir draugai.

Linkiu naujavedžiams ge
riausio gyvenimo.

S i d a bri n ės S u kaktų vės.
Pp. Guntoriai pereitų metų 

gruodžio mėnesį minėjo si
dabrines vestuves, bet dar at
rodo visai jauni žmonės. Jie 
turi dar vieną sūnų Bruno, 
kurio vestuvių varpui^ol kas, 
rodos, nėra' paviliok e,L A ...

Atidaro Salę, 
Modernizuotą 
'‘Rosemoor Buffet”

—-------
A. Balchuną^pligražino, padi 

dino sayt) biznį

Antras Slaptas
Morgičius Nebegalis

Apeliacinis teismas Chicago 
j e nusprendė, kad antras mor
gičius, padarytas slaptai ir be 

ii mojo morgičininko žinios, 
/ra nelegalis ir teismai jo ne
pripažins.

Jb'e Ada.

Tamstos ir Tamstų draugai širdingai kvie 
čiami atsilankyti į

IŠKILMINGĄ ATIDARYMA
Naujai Permodeliuoto ir Padidinto

Rosemoor Buffet
10314 SOUTH MISHIGAN AVENUE, 

CHICAGO, ILLINOIS

Birželio 27-ta, 28-ta ir 29-taC' c , c

Mes specializuojamas paruošti geriausius 
vištienos ir steikų valgius.

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00—7:45 VAL. RYTE

(Chicago j)
Raymond Kallen, 45, su Bar

bara Kesunas, 49

M. Kampikas Baigė 
Biznio Kursą

BRIDGEPORT — Millon 
Kampikas, sūnūs Bridgeporto 
biznieriaus p. Kampiko, 3213 
Parnell avenue, vakar baigė 
(letalinio biznio kursus Wilson 
Junior kolegijoje. Kursai susi
dėjo iš paskaitų ir praktiško 
pa lyrinio, kurį moksleiviai ga
vo dirbdami krautuvėse.

M. Kampikas kaip ir 21 kitas 
moksleivis už kursų baigimą 
gavo certifikatą.

Tubiai švenčia 
15 Metų Vedybinio 
Gyvenimo Sukakti

Rengia puotą rytoj vakare

šeštadienio 7 vai. vakare 
:vyks Jono ir Annettes Tubių 
15 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties minėjimas. Tubiai 
vos tik 4 metai kaip grižo iš 
Lietuvos ir dabar jie užlaiko 
užeigą, 2643 W. 71 St. Jie yra

JUS SUTAUPO! DAUGIAU
KAI PERKATE PAS “MIDWEST STORES

Puikiausios Kokybės Maistas — Žemiausios Kainos 
Patyręs, Draugiškas Patarnavimas

Išpardavimas! Penkt. ir šešt., Birž. 27 ir 28
“DOMINO” GRANULATED CANE

CUKRUS ’=

Rose unčkROSĘLAND.
ietuviai susilaukė naujos saliu- 
kės, kuri tinka, mažesniems pa 
rengimams ir, įbe to, dabar tu
rės labai gražią, išpuoštą užei-
•a.

Tai Antano Balchuno už’ai 
komas “Rosemoor Buffet”. 
10314 South Michigan avenuo, 
prie1 kurio salė yra įrengta.

Šiandien, rytoj ir sekmadienį 
įvyks tris dienąs užtrunkąs nau
jojo Rosemoor' Buffeto ir saic? 
atidarymas, į kuri p. Balchunąi 
kviečia visus lietuvius skaitlių 
3’ai atsilankyti. Įstaigos specia
lybe yra vištieną ir steįkai.

Untanas

Povilas Ambrose
Pasveiko> »

18 APYLINKĖ. - 
Ambrose, užlaikąs 

1843 S. Halsted st., 
vasarnamio Peacock, 
pasveikęs. Varduvių 
si pasveikinti visus
tus ir pažįstamus. —J. G.

Po vii ar 
tarvern? 

sugrįžo iš 
Mich. Jau 
dieną tiki- 
savo fren-

5 sv. 29c
“MODERN BRAND” DARŽOVIŲ PRODUKTAS
MARGARINE 1 sv. pak. 2 už 25*
ŠVIEŽI NO. 1 KOKYBĖS
KIAUŠINIAI krūvoj tuz. 29J/2* 
“MIDWEST” Puikiausi Kiaušiniai karton. tuz. 34*/>ę 
?rMILLEĘ’S” CRISPY "
COKN ,FLAKES --11 unc. pak. £ 17*
25c Vertės Indas ir .Mixer už lc> su 3 sv. konu.
CRISCO 1 sv. ken.. 19c 3 sv- ken. 51
“Lipton’s” Juoda Arbata 2 maž. 17c H sv. pak. 230 
”SNIDER’S” Tomato Čatsup 14 unc. būt. 150

‘CLAPP’S” Strained Maistai 4% unc. ken. 3 už 210 
CLAPP’S” Chopped Maistai 7^2 unc. ken. 2 už 190 
‘CLAPP’S” ,Cereal Maistas 8 unc. pak. 15£

Puikiausios Calif. U. S. 1 Rūšies Plautos WhiVa Rose
BULVĖS 10 sv. 28*
PUIKUS FLORIDA VALENCIA
GRANDŽIAI 252 mieros _ 2 tuz. 25*
PUIKIOS ČALIFORNIJOS
CITRINOS 252-300 mieros
“REAL BRAND” Frankfurts
“Lincolnshirc”. Virti Calas 4 iki 6 sv
“STRONGHEART’r
ŠUNIM MAISTAS Dėl šunų ir Kačių 4 ken. 190 
“P & G” Baltas Naphtha did. šm. 3 uz 130 
“OXYDOL” maž. 9c did. šm. 210
“GUEŠYTVORY” Muilas ———————— "ž 9^ 
^CLIMALENE” mažT 9c didTpakT 200
“B0WLENE” maž~9č did.~k‘eii7~ 190
RAUDONAM “AR~ŽALIAM PAK. 
“BRILLO” 2 maž. 17c
DYKAI SILVERWARE ŠU‘PAKELIU
“MAGIC WASHER” did. pak. 24*
KONCENTRUOTI MUILO TRUPINIAI

4už 9c
sv. 27ę
sv. 26c

maž. 9c

did. pak. 170

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Ajjylinkinių Krautuvių

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 embcdded grit. Naujausi pa- 
rankumai — pagrindinė Hoover 
savybė. Atsilankykite arba tele- 
fonuokite, kad parodytų namie. 
Išvalymui įrankiai kaštuoja ma
žiausia.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

MADOS

4783

\ J
v

No. 47B3 — Popietinė ir Vakarinė 
suknelė. Sukirptos mi-eros 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 SU Chicago, BL

■■■

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted SL, Chicago, DL 

čia įdedu 15 eeotų Ir praiau

ANO THE 
PROFE5SOR 

PREPARE TO 
FOCLOW OUT 
JACM’S PLAN 
ROR REACHING

HIDOEN W0RLD 
WITH THE 

AURORA

(Adresai)

(Miestai Ir valstija)

JACK SWIFT
X ' ■

(Vardas ir pavardi)
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WATERBURIO LIETUVIU KLUBAS NUTA
RĖ PIRKTI J. V. BONU UŽ $14,890

Paskyrė ir $50 U. S. O. fondui
I ----- ■ ■

WATERBURY, Conn. — Lie
tuvių Piliečių Kliubas savo spe- 
ciališkam susirinkime šios sa
vaitės pradžioj nutarė paskirti 
iš savo iždo $14,800 pirkimui 
J. V. Apsaugos Bonų. Kliubas 
paims du bonu, kurie už dešim
ties metų bus verti $20,000, va
dinasi, organizacijai priaugs ne
toli šeši tūkstančiai dolerių.

Po $3 kas naujokui
Tame pačiame susirinkime 

L. P. Kliubas paskyrė $50 au
ką U. S. O. fondui ir nutarė 
laikas nuo laiko pasiųsti po tris 
dolerius dovanų kiekvienam lie
tuvių kilmės vvaterburiečiui, ku
ris paimtas Dėdės Šamo kari
nėn tarnybon.

Turi 900 narių
Lietuvių Piliečių Kliubas yra 

vienas iš stipriausių organiza
cijų Naujoj Anglijoj. Jis su
tvertas prieš 50 metų ir dabar
tiniu metu turi 900 narių. Na
riais priimami tik vyrai.

Brooklyn, N. Y.
IŠ DARIAUS-GIRĖNO KOMI

TETO VEIKLOS

Paskutiniu laiku buvo mažai 
pranešta iš Komi.eto darLuo ės. 
Gal kai kas mano buk apsisto
jo veikimas, bet tikrumoj taip 
nėra.

Štai balandžio 26 ir 27 die
nomis Piliečių Klube Brookly 
ne buvo suruošia judomi pa 
veikslai iš Dariaus ir, Girėno 
nuotykių Amerikoj ir Lietuvoj, 
taipgi buvo i o lomi iš nekuriu 
žymių vietų ir Lietuvos paveik
slai. Pasekmės buvo neblogos, 
ypatingai iš atžvi gio filmų, ku
rias pagamino ir rodė J. Januš
kevičius, Jr.

Dabar Komitetas su pritari
mu kcletos vietinių m šrių 
draugijų ruošiasi iškilmingai 
pramogai j>agerbti musų lakū

nų Dariaus ir Girėno aštuonių 
metų sukakties skridimo iš 
New Yorko j Kauną ir jų nelai
mingą žuvimą minėti. Tai įvyks 
liepos 19 d., šeštadienį, po pie
tų, Dexter Parke, 74-11 Jamai- 
ca Avenue, Woodhaven, L. L, 
arti Brooklyn, N. Y. Bus pa
ruošta tinkama programa ■— 
kalbomis, dainomis, žaislais ir 
šokiais, šiuom reikalu išsiunti
nėti laiškai su įžangos bilietais 
draugijoms, prašant juos nu
pirkti. Tikimės, kad draugijos 
neatsisakys paremti taip svarbų 
ir kilnų užmanymą, taipgi su
lig prašymo įgalioti savo pir
mininką pasakyti trumpą šiam 
momentui pritaikytą kalbą pa
gerbimui žuvusių lakūnų, už jų 
atliktą drąsų herojišką žygį, 
tuo laiku besitobulinant aviaci
jai.

Labai butų malonu, kad ir 
kitų miestų draugijos pasirū
pintų kaip nors atžymėti musų 
lakūnų skridimo ir žuvimo aš
tuonių metų sukaktį, paruo
šiant tam reikalui tinkamas 
prakalbas ar pramogas, kurio
se butų galima parinkti aukų 
ar nuo įžangos tikietų likusį 
pelną paskirti paminklo Fon
dui. šiuo veikimu ragintume 
daugiau darbuotis tuos atsto
vus, kurie yra apsiėmę įvyku
sioje konferencijoje spalių 29 
d. 1939 m. Brooklyne, pagelbė- 
vi veikime išrinktam komitetui.

Paminklo Model’s.
Apie kurį jau buvo nemažai 

kalbėta, rašyta, taipgi vasario 
2 d. 1941 m. koncerte Grand 
Paradise salėje Brooklyne pa 
rodytas publikai, pagamintas 
jauno dailininko lietuvio Juozo 
Stelmoko. Kadangi jo kūrinys 
susilaukė kiek kritikos iš kon
certo svečių, taipgi tilpo pa ta
bu Vienybėje kovo 7 d., į ku-

* .’ią paties dailininko atsakymas.

| Turtas Virš$6,000,000.00 S

a 

a

Apart Apsaugos, Turime (M 7 E finn n A 
ATSARGOS FONDĄ Virš041 JjUUU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

1

_________ and
LOAN ASSOCLATIONof Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VlRgima 7/4/i

2

AVINGS

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Str«*A 

CHICAGO, ILLINOIS
Canal 8500

tilpo Laisvėje gegužės 16 d. š. 
m. Tai šiuo kartu apie tai ma
žai prisieina aiškinti, tik pabre- 
šiu, kad minėto paminklo pro
jektą dailininkas paėmė atgal į 
savo studiją, ar kiek jį pakeis 
sulig publikos skonio, kol kas 
netenka sužinoti.

Vienok jei šis ar kitas mode
lis butų tinkamas pastatymui 
sulig komiteto nuožiūros, tai 
bus pateiktas platesniam ap
svarstymui publikai, veikėjams 
bei draugijų atstovams.

Lituanikos Aikštėm
Tai vieta, kurioje propanuo- 

jama pastatyti paminklas Da
riui ir Girėnui, savaime nėra 
didžiulė, bet gražiai parengta ir 
kiekvieno praeivio traukia 
žvilgsnį. Ji randasi gale Heyes 
ir Stagg gatvių, šone plačiosios 
Union Avenue, Brooklyne, ku
ria žaibo greitumu praeina šim
tai ir tūkstančiai automobilių 
per dieną, o taip pat ir praei
viai nuolat mirga vakarais bū
reliai praeivių daugiausią lietu
viai ilsisi ir kaip paprastai tarp 
savęs diskusuoja.

šioji Aikštė yra 44 pėdų ir 
5 colių ilgumo, ir 30 pėdų pla
tumo, viena pėda pakelta virš 
gatvės lygumos. Žaliuoja pen
ki medeliai ir trys suolai poil
siui, po keturis asmenis susėsti.

Kuomet ši vieta buvo paruoš
ta, tai vietiniai parkų lankyto
jai protestavo miesto valdžiai 
dėl mažumo, bet sužinoję, kad 
už vardyta Lituanica Sųuare ir 
paskirta Dariaus Girėno pager
bimui, mielai su tuom sutiko i” 
nurimo.

Dabar kai kurie lietuviai ma
no, jog pastatyti paminklą Da
riui ir Girėnui butų patogiau 
kuriame nors viešam didel am 
parke, kaip Prospect Parke, ar
ba buvusios Pasaulinės Parodos 
vietoj ruošiamam Parke. Imant 
atydon, jog iš New Yorko mies
to sunku išgauti sklypą žeinės 
pageidaujamoj vietoj, d . kita, 
brooklyniečiams lietuviams ge
rai žinoma, jog Jurgio Wash- 
ingtono paminklas stovi gale 
Williamsburgho tilto ir per il
gus metus niūksojo pieskine, 
tik dabar Icek pagražinta. Tai
gi, atsižvelgiant į tai, mums ne
vertėtų šalintis nuo pirmos gau
tos vietos.

Vienok šiame klausime pali
kime sau teisę plačiau apie jį 
kalbėti ir svarstyti.

Fondo Korespondentas J. š.

du Darius-Girčnas Momrment 
Fund ir adresuokite Fondo Ko
miteto iždininkui Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Station, 
Long Island, N. Y. Iždininkas 
yra po užstatu, o gavęs jūsų 
aukas veikiai prisius paliudiji
mo kvitą, be to, bus paskelbta 
visos aukos ir vardai laikraš
čiuose ir sulig galimybės per 
radiją.

Paminklo Fondo Komitetas: 
Adv. S. Bredes, Jr., J. šaltis, W. 
Shabunas, J. Spurga, J. Kairys 
ir J. Karput.

Philadelphia, Pa.
PIKNIKŲ SEZONAS

Čia randasi plati lietuvių ko
lonija ir įvairių lietuvių orga
nizacijų, kurios dabartinių va
saros laiku stengiasi surengti 
nors po vieną metinį išvažiavi
mą, o kitos rengia net po ke-
lis išvažiavimus, jčigu tik gau-

na parką. L.T.K. šv. Marijos 
parapijos jau įvyko du pikni
kai. Pirmas pradžioje gegužės 
mėnesio Vytauto Parke. Diena 
pasitaikė giedra ir visais atžvil
giais puiki, taigi privažiavo 
skaitlingai publikos. Padarė ne
mažai pelno. Antras įvyko geg. 
25 d. Diena buvo labai ūkanota 
ir šalta. Be to, tą pačią dieną 
pasitaikė ir kitos draugijos pik
nikas kitoj vietoj, tai publikos 
iftivo mažiau, bet irgi liko pel
no. Dar yra nutarta rengti ir 
trečias rudeninis piknikas rug
sėjo (Sept.) mėnesį tame pat 
Vytauto Parke. Diena dar nėra 
paskirta.

Be to, nors dabar vasaros 
laikas, bet kas sekmadienį įvyk
sta baliai 6 vai. vakaro savose 
patalpose ir tęsias lyg vėlumos. 
Žmonių prisirenka skaitlingai. 
Įdomu ir tas, kad čia susiren
ka įvairių pakraipų lietuviai ir 
draugiškai sugyvena bei links
mai praleidžia laiką prie pui

kios muzikos, dainų ir kitokių 
žaislų. Pagirtina, kad skirtingų 
pažiūrų žmonės argumentų ne- 
sigriebia ir vieni kitų neįžei
džia. Tai geras paprotys; tas 
palaiko vienybę. O juk lietuviai 
ypač dabartiniu laiku turi bu: 
ti vieningi, kuomet musų tėvy
nė Lietuva ir joj gyveną musų 
broliai lietuviai yra nuskriausti 
ir velka svetimtaučių rusų už
dėtą jungą. Todėl ir mus Ame
rikos lietuvius būtinas reikalas 
verčia kiek galint prisidėti su 
pagalba prie išsivadavimo iš 
Maskolijos priespaudos.

L.T.K. Šv. Marijos kapines 
taipgi yra gerai prižiūrimos. 
Ten nemažai Philadelphijos ir 
apylinkių lietuviai turi nusipir
kę lotus ir, atsibunant Vytauto 
parke išvažiavimams, nemažai 
žmonių jąs aplanko ir padeda 
papuošti, nekalbant jau apie 
tuos, kurie jose turi palaidoję 
savo gimines ar pažįstamus.

Philadelphietk

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

PETE YOUNG
Mary s 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.
VWAWVVWMWWWVWVWfli

N epriklausomy bė 
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. 
lieri $5.000 mokame 3t4%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sr.. '

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

KESSLER'S PRIVATE BLEND-A BLENDED V/HISKEY. 75% Neutral Spiritą distilled from Orain. 86 Proof. 
Julius Kesslęr Distilling Co., Incorporated, Baltimore, Md.; Lawrenceburg, Indiana.

Modern Roofing Co. s)
1821 SO. I.AVVNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai igyja naudin
gu žinių ir gerų pa
mokinimų.

Garsinkitės “N-nose’
MADOS

Brooklyn, N. Y.
DARIAUS-GIRĖNO PAMINK- 
LUI AUKOS IR KOMITETO 

VEIKLA.
Šiuomi teikiame gerbiamai 

visuomenei gautų aukų aštuo
nioliktą ^sąskaitą sulig birželio 
10 d., 1941 m., pakvituota Fon
do Komiteto iždininko p. J. 
Spurgos.

Joscph Svengel iš Oklahoma 
City, Okla., antrašo neteikė, vie
šėjo Brooklyn, N. Y., atsilankė 
Lietuvių Piliečių Klube ir per 
gaspadorių J. Karpų aukojo 
Dariaus Girėno pastatymo pa
minklui $10.00.

P. Vilčinskas, brooklynietis, 
laike įkurtuvių savo nuosavo 
dviejų šeimynų namo nuo sve
čių surinko $9.00. Nuo vasario 
2 d. įvykusio koncerto dar gau
ta $18.28. Nuo judomų paveik
slų balandžio 26 ir 27 dienas 
liko $10.04. Kartu gauta $47.04. 
Pirmiau buvo skelbta Fondo iž
de $1,466.90. Dabar paminklo 
Fonde yra viso $1,513.94.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams už naujas aukas ir 
visiems šio darbo rėmėjams. 
Dėka jūsų pritarimui pradėtas 
kilnus ir garbingas musų tautos 
didvyrių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno pagerbimo reikalas eina 
pirmyn. Taigi prašome visuo
menės, draugijų ir pavienių as
menų neatlaidžiai remti auko
mis iki užbrėžtas tikslas bus at
siektas. *

Aukas prašome teikti išra
šant čekį'ar Money Orderį var

Gaisras yra jūsų namo didžiausiasPRIEŠAS!
No. 4779 — Pliažui kostiumas. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.• ATYDŽIAI tėmykit, kad 

švarumas butų palaiko
mas apie namus.

• 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 įvykiais tik APDRAUDA 

• gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIČIA
“RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

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

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago, UL

čia |dedu 15 centų Ir praiau
atsiųsti man pavyzdi No.

(Vardas Ir pavardl)

(Adresas)

v
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NAQMIEN,©S
Tnrf LithUaniaM Daily* NcW»

Publlšhed Daily Exčėpt Stmday by
The LitHUftnian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Eriterėd as Second Class Matter 

Mafch7 7th 1914 at thė Post Office 
of Chicago/ III., uhdėr the act of 
MhMf 3i*d 1B79.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekiriadieniūs. Leidžia Nau
jieji Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chifcago, Iii. Telefonas Canal 8500.

Vokiečiai Kaune
Maskva ir Berlynas skelbia labai nedaug žinių apiė' 

vietas, kuriose eina mūšiai. Bet atrodo, kad Lietuvos 
ruožte vokiečiai jau yra pasivarę dvi ar tris dešimtis 
kilometrų už Vilniaus, nes Berlyno komunikate yra pa
minėti karo veiksmai Ašmenos apielinkėje. Ar yra na
cių paimtas Vilnius, neaišku.

Bet Kaunas jau vokiečių rankose. Apie tai praneša 
Ancevičiaus- telegrama iš Kauno. Matyt, netrukus, vokie
čiai bus paėmę, jeigu dar nepaėmė, visų “tarybinės” Lie
tuvos teritorijų.

Atėję į Kaunu, vokiečiai padarė savo tvarkų, įvel
dami pirmiausia naujų valiutų — markes. Markės kursų 
naujieji okupantai nustatė taip: už vienų markę 10 rub
lių.

Šitas markės kursas, žinoma, neturi nieko bendro su 
auksine to pinigo verte. Tai sauvališkas okupantų pa
tvarkymas, kurio tikslas yra “teisėtu budu” apiplėšti gy
ventojus. Nustatydami markės “vertę” 10 kartų aukštes
nę, negu rublio, naciai dabar galės už pusdykę supirki
nėti prekes Lietuvoje. O vietiniai gyventojai, kurie mar
kių neturi, negalės nieko nusipirkti.

Pačioje pradžioje “naujoji tvarka” Lietuvos žmo
nėms pasirodo labai sūri.

Antras Lietuvos apiplėšimas
Kai pereitų žiemų bolševikiški okupantai paskelbė, 

kad nuo Naujų Metų jie įves Lietuvoje sovietiškus rub
lius, “Naujienos” nurodė, jogei šita finansinė “reforma” 
padarys daug žalos žmonėms. Nes jie neteks savo sutau- 
pų. Gera Lietuvos valiuta — litai, kurie yra paremti auk
su,- bUs pakeista rusiškomis “bumaškomis”, kurių vertė 
nežinoma. O kai bolševikai bus iš Lietuvos išvyti, tai so
vietų rublius reikės keisti vėl į kitokius pinigus.

Sovietų rubliams atėjo galas Lietuvoje greičiau, ne
gu buvo tikėtasi. Dabar jau įvedama vokiečių markė. Tai 
yra antras žmonių kišenių iškraustymas!

Bet markė irgi viešpataus ne amžinai. Kuomet na
ciams teks nešdintis iš Lietuvos — o tai į\fyks anksčiau 
ar vėliau, — tai ir jų markės paliks be vertės. Tūbmet 
žmonės galės pradėti gyvenimų nuo adatos.

Demokratinis judėjimas Lenkijoje
Nors Lenkija buVO užkariauta, sudraskyta ir dviejų 

teroristinių diktatūrų okupuota, bet jos žmonės' nepalio
vė kovoję' dėl laisvės. Darbininkai’, valstiečiai ir pažan
gieji inteligentai veikia slaptai, rizikuodami' savo gyvas
timis. Neperseniai; kaip1 praneša Lehkijds ĖbittofcfūfiSūs 
i>raiigai: Amerikoje (American Friends of I^olish Dėm- 
dčracy) jie net atlaikė'slaptų konferencijų Lenkijoje.

Toje konferencijoje dalyvavo atstovai daugiau kaip 
2į000 orgadizu’otų darbininkų, valstiečių ir inteligentų 
grupių iš Visų Lenkijos dalių. Jau tas faktas, kad galejb 
suvažiuoti’ į vienų vietų žmonės iš nacių okupuotų ir bol
ševikų okupuotų žemių, rodb, kad' tas slaptas judėjimas 
yra gerai organizuotas ir turi pasišventusių veikėjų. Rei
kia turėti' galvoje, kad kiekvienam tos konferencijos da
lyviui gręsė mirtis, patekus į Gestapo arba GfŪ nagus!

Konferencija įgaliojo valdybų paskelbti atsišaukimų, 
išreiškiantį Lenkijos* liaudies pasiryžimų kovoti ir tos 
RoVoš tikslus. Kitų kartų* supažindinsime skaitytojus su 
atsišaukimo turiniu;

Tenka pastebėti, kad šis’ demokratinis Lenkijos žmo
nių sųjudis eina visai atskirai nuo “oficialios” lenkų val
džios; veikiaiičioa Anglijoje.

Gal būt, ir Lietuvoje dabar ims slaptai organizuotis 
dhrbo žmonėš, kuribihs rupi tikrieji laisvės ir demokra
tę bėš' idealai’. Bolševizmo jie, žinoma, nekenčia, kaip cho
leros,* nes per metus laiko jie gavo patirti ant šaVO kai
lio1 sovietų rojaus “saldumų”. O Hitlerio nacizmas jų nę- 
sužavėš; Kovoje prifes naujus, okupantus atgims naujau 
demokratinė Lietuva.

Tylintis^ diktatorius
Stalinas* nepasakė viešai nė vieno žodžio, kuomet 

prasidėjo’ karas tarp Vokietijos ir sovietų Rusijos, nors

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ......................... $8;00
Pusei metų ....................  4.00
Trims mėnesiams__....._____ 2.00
Dviem mėnesiams ....... 1.50
Vienam mėnesiui ............... - .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija .............  3ę
Savaitei .............................._ 18c
Mėnesiui ................................ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoji
Metams ............................  $6.00

, Pusei metų ................. 3.25
Trims mėnesiams ...........  1’.75
Dviem mėnesiams -..........- 1.25
Vienam mėnesiui ..............— .75

Užsieniuose:
Metams ............  '......... — $8.00
Pusei nietų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moriey 

Orderiu kartu' su ūžšakymii.

jisai dabar yra premjeras. Jisai pavedė pasakyti kalba 
per radio komisarui M&lbtovui, kurį jisai iš premjero 
vietos pašalino. * ,

, Rusijos diktatorius yra neiškalbus^ tačiau labai p!a- 
Vydūs. Todėl jisai neapkentė garsiųjų bolševikų oratorių, 
^Trockio ir Zinovjevo. Matyt, ir Molotovui jisai pavydi, 
bet negali be jb apsieiti.

Ru'sai Išvejami Iš' Tsistiprinimo

KOMEDIJ ANTAI

Vienas bolševikiškų penkta- 
• kojų organas rašo:

“Kaimas Bbmljaiklūbjaihas. 
Kiti1 Lietuvos miestai taipgi 
įkiš, bė abejo, bandoma’ nai
kinti. Įtūžęs fašizmas datys 
višką, kad sdgtiauti’ Sovietų 
Sąjungos niiestuš, ypačiai pa
sienyje esančids.

“Kas gi Hitleriui padeda 
tame baisiame, barbariškame 
darbe? Ogi Raštikis. Ogi Ski
pitis. Ogi Škifph. Ogi viki ki
ti pabėgėliai pas Hitlėfį’ — 
smetonininkai, kuriems Ame
rikos fašistai, klbfikaiai ir 
socialistai rinko aukas ir 
siuntė jas tiems Hitlerio bur- 
dingieriams, tiems lietuvių 
tautos neprieteliams.

“Šitaip jie darbuojasi lie
tuvių tautos labui!

Tegu tuos faktus kiekvie
nas Amerikos lietuvis darbo 
žmogus įsidėda į galvą.

“Nei cento fašistams, kle
rikalams, socialistams — re- 
miantiems lietuviškus Hitle
rio agentus Amerikoje ir Vo
kietijoje!” »
Ar ne komedijaiitai tie Stali

no pastumdėliai? Pirmiau jie 
per metus laiko dienk iš dienos 
gyrėsi, kadį bolševikams paė
mus Lietuvą savo “glObon”, 
Hitleris nieku budu nedrįs jos 
užpulti, dabar u jie rėkia: 
“Katinas* bcfebarduęjainhs!” >

Savo žioplumui paslėpti jie 
dabar kaltina dėl Hitlerio ata
kos prieš Lietuvą, Raštikį, Ski
pitį, Škirpą ir kitus, — tuo tar
pti* kai' tikrumoje yra dįmgiati- 
šia kaltas* Št'dlihas ir jo pardku 
vikiška1 politika. Jeigu Stalinas* 
nebūtų pdširašęs draugiškumo 
sutarties su1 naciais, tai1 naciai 
niekuomet nebūtų drįsę pradu
ti karą prieš Vakarų1 Europos 
valstybes.

i Jėigti’ Stalinas nebūtų per 22 
karo mėhėsiU’ rėmęs nacių1 po
litiką,' tai’ naciai nebūtų galėję 
užkariauti pusę Europon ir įkę
ri Uoli Sovietų SąjiVngą1 ir nebU- 
tų* turėję progos* dabar ją’ už
pulti.

JeigU Lietuvos nebūtų oku
pavusi Sovietų Raudbnbji’ At- 
niija, tai KJitlerihi šiandien' ne- 
,butų’ reikalo bombarduoti Lic- 
tiiVOš miestus.

Sovietų gruobuoniškas žygis 
Lietuvon pastatė Lietuvą po 
Hitlerio agresijos dalgiu.

KUOMET MASKVA BU- 
VO SUSIDRAUGAVUS 

SU BERLYNU

Stalinas ir jo klapčiukai šian
dien bažijasi, kad' sovietų val
džia niekuomet nebuvo draiigiš- 
'kuoSe santykiuose su naciais. 
Tad’ buk pravartu priminti, ką: 
jie kalbėjo pirmiau.

1939 m. rugpjūčio 31 d. ko
misaras Molotovas pasakė kal
bą Vyriausiojo Sovieto sesijoje, 
.teisindamas sutartį, neseniai pa
sirašytą1 su Hitleriu, štai kar 
kutib jb 'pafėiškihidi.

“Vyriausioji Sovictp-Vo- 
kietijos nepuolimo sutarties 
svdrba‘ yra ta’, kad dvi stam
biausios valstybės Europoje 
susitarė nesipykti tarp savęs, 
pašalinti karo pavojų ir gy
venti taikoje viena su kita, 
tuo budu susiaurindamos ga
linių karinių konfliktų juos
tą Europbjė. Jeigu net pasi
rodytų, kad kariniai konflik
tai Europoje yra neišvengia- 

i mi; tai1 kovos plotas dabar 

bus aprėžtas. Tik visuotinio 
Europos karo kurstytojai ga
li1 bdt n'ephteilkihti šitokia
dalykų* padėtim, tiktai tie, 
kUfiė pb pacifizmo' kauke 
norėtų užkurti visuotinį gai
srą Europoje...

“Sovietų-vokiėčių nepuoli
mo sutartis reiškia1 naują- iš
sivystymo kryptį Europoje, 
kryptį link santyki p1 pbgėtė- 
jimO tarp dviejų stambiau
siųjų valstybių Europoje. Šis 

. paktas ne tiktai pašalina pa
vojų karo sU Vokietija, bet' 
susiaurina galinių . susirėmi
mų sritį Europoje ir tokiu 
budU tarnauja visuotiniai tai
kai; jisai turi atidaryti nau
jas galimybes musų Stiprybės 

. augimui, tolesniam nlusų po
zicijų konsolidavimui, toles
niam Sovietų Sąjungos įta- 

> kos augimui tarptautiniuose 
‘ įvykiuose.”

Savo kalboje komisaras Mo
lotovas įrodinėjo, jogei nėra 
nieko blogo tame, kad sovietų 
;valdžia susidraugavo su fašis- 
Jtiška valstybė. Jisai sake, kad 
tiė, kurie' tokį1 susidraugavimą 
kritikuoja, yra neišmanėliai.

“Jie1 užmiršta,” tęsė Stali
no komisaras, “kad mes esa
me nusistatę nesikišti į vidu
jiniuskitų valstybių reikalus 
ir todėl“'nepakenčiame, kad 
kiti kiŠtiįši į vidujinius mu- 

; sų reikalus.” 
; ; * 1 ., .

Šitaip sovietų užsienių reika
lą komišiųaš hiškino, kodėl yra 
'naudinga sbvietų- valdžiai būtį 
nacių draugais. Jisai apgaudinė
jo pasaulį ir, kaip šiandien ma- 

’tbni'ė, phtš; apsigavo.
MhskvOŠ paktas atnešė ne tai- 

iką? itiifOpai^' bet karą. Ir sovie
tų AUsija1 neapsaugojo savęs 
nuo ftitlėrib at'aU’OS — lygiai, 
jkaip ii1 Gbambėrihih’as, kuris 
jpaaukbjb: UaciUlbS Čekoslovaki- 
ijp1 Už' “amžih’ą’ taiką”, neapsau- 
įgojO1 AhiglijbS;

V............; ; ■ _ ? .

! LiĖTuVOS-''l^NjSTERlO 
rARiEKR]WAS

i ( ;---------------------

’ fš V^ašbihgtbno' atėjo toks 
Lietuvos* minisferib p. P. žadėi- 

; k i o pareiškimas:
“t>viėjų’ diktatorių kova Lie

tuvos teritorijoje gali Lietuvai 
atnešti naujų okupacijų. Lietu
va kovodama siekia pilnos ne
priklausomybės atstatyiho, tat 
griežtai atmeta kaip pirmesnįjį 
teroristinį. bolševikų režimą;- 
taip galimų naujų diktatoriškų 
režimų dar nežinomuos kokybės.

ŽADEIKIŲ”

— Nacių “ideologas” Roseh- 
bėrg- paskelbė, kad sutartis su 
sovietais buvo pasirašyta so
vietams apgauti ir karui vaka
ruose laimėti1.

Natfdąkites “Nau
jienų7’ Informacijų 
Biuru
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
iParengimų Informacijų BiuVą.

Draugijos, Kliubai 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, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei- 
kiaz nėmokldniai;

N A UJIENŲ-aCME Teiepnoro
Nacių cenzorius, perleidęs šį radijo paveikslą, sako, 

kad vokiečių kareivis artinasi prie rusų fortifikacijos, 
kurių sunaikino vokiečių ugnis. v

KAS, KUR IR KAIP
KARVĖ YRA LABAI 
NAUDINGAS IR GE
RAS GYVULYS, BET 
TIK SAVO VIETOJE...
Samuel Johnson, pirmojo an

glų kalbos žodyno autorius ir 
pasižymėjęs aštriaprotis, buvo 
prašomas užtarti iš universite
to pašalintus studentus. Dele
gacija, kuri prašė užtarimo, ar
gumentavo taip:

Tie studehtdi yra geri ir šau
nus vyrai, tad, meldžiamasis, 
buk tiek geras ir užtark juos, 
kad jie vėl butų į universitetą 
priimti.”

Jobnsono atsakymas delega
cijai buvo toks:

“Aš visiškai neabejoju jūsų 
žodžių teisingumu. Bet karvė 
juk irgi yra labai geras ir nau
dingas gyvulys, vienok jus ją 
varote lauk, kai ji į jūsų dar
žą įsigauna. Tas pat ir su kal
bamais studentais: visai gali
mas daiktas, kad jie yra geri 
ir šaunus vyrai, bet tai nereiš
kia, jog jie turi universitete pa
silikti. Savo nesugebėjimu ir 
nenlokslingumu tie studentai 
aiškiai įrodė, kad nedera ilgiau 
juos universitete laikyti.”

Aštriapročio Johnsono atsa- 
ikymas puikiausiai tinka ir mu
sų komuna’ciams, kurie pradėjo 
didelį lermą kelti dėl “Naujie
nų” padarytos pastabos apie 
tai; kad Lietuva dabar yra val
doma visokių Ivanovų ir kitų 
maskolių.

< Girdi, tai esąs baisus dalykas, 
kuris susivedąs prie tautinės 
neapykantos skleidime.

Į tą veidmainingą riksmą at
sakysiu trumpai ir aiškiai: prieš 
Ivanovui, Popovus ir kitokius 
o vu š “Naujienos” nieko blo
go1 neturi iV jiems jokibs nea- 
pykantoš liejančiu' tol, kol jie 
inelendh į svetimą daržą ir ne
bando ten šeimininkauti. Bet 
kai jie, atsibaladavę iš Rusijos 
igilumos, pradeda Lietuvoje, 
kaip namie, šeimininkauti, ,tlai 
jau pdsidaro visai kitoks reika
lai.

Itaip prieš' karvę niekai nie
ko blogo beturi, kol ji saii1 ra
ibiai gabbii ganykloje ir ne
kliudo' sVetibio dhVžo, taip ir 
prieš viiblliuš Ivanovus bei Pb- 

fpoVūs Plekas ni'ėllb neiako, kol 
ijįe nbjiigeidžia' svetimuose nh- 
niUoše šCiminiiikabti. t

Kokią1 tud teiię tie iš Rusijos 
atsilibaušfę Ivanovai, Popovai 
ir kiti šeimininkauti Lietuvoje?

Kaip, pavyzdžiui; atrodytų, 
jei Jungtines Valstijos visokiais 

skambiais Šukiais besivaduoda- 
mos įsiveržtų į Meksiką ir ten 
pradėtų žmones “lyginti”, kaip 
tai daro maskoliai Lietuvoje?

Kiekvienas doras žmogus to
kį žygį pasmerktų ir pasakytų, 
jog pačių meksikonų reikalas 
yra nustatyti, kas kam priklau
so.

Per trumpą savo nepriklauso
mybės gyvavimo laiką Lietuvos 
žmonės sugebėjo tiek susitvar
kyti, kad jie turėjo pakankamai 
maisto, drabužių ir kitokių 
reikmenų. Bet iš bolševikų “ro
jaus” atsikraustę visoki Ivano
vai, lyg kokie sąrančiai, per vie
nus tik melus viską sudorojo, 
ką Lietuvos žmonės per dvide
šimt su viršum metų buvo už
gyvenę.

Šiandien nė patys komuna- 
ciai nebegali nuslėpti to fakto, 
kad Lietuvoje reiškiasi didžiau
sias preliių badas ir viskas ne
svietiškai pabrango.

Tai Ivabovų šeimininkavimo 
pasėka. Kaip į daržą įsigavusi 
karvė viską nutripia ir sunaiki
na, taip daro ir iš Maskobjos 
atsibastę į Lietuvą Ivanovai.

Reikia tikėtis, jog netrukus 
ateis laikas, kada Lietuvos žmo
nės pajėgs išprašyti lauk nepra
šytus svečius Ivanovų paidale, 
kaip kad ūkininkas “išprašo” į 
daržą įsigaviisią karvę, kuri 
šiaip savo vieloje yra labai ge
ras gyvulys...

KLIEDĖJIMAS
Visi protingi žmonės į laik

raščius dedamus skelbimus lai
ko lik skelbimais. Tik paskuti
nis neišmanėlis to dalyko neži- 
;no.

Tačiau yra koktu, kada žmo
nės, kurie tuos dalykus žino, 

įima redakciją visokiais budais 
jplusti už tai, kas pasakyta skel
bime.

Pavyzdžiui, koibunUciai ėmė 
tiesiog kliedėti, kai pastebėjo 

i“Naujienbsc” Amerikos Darbo 
Federacijos skelbimą. Girdi, 
žiūrėkite, kaip “Naujienos” nie
kina Č.I.O1.

Jeigu skelbimus galima su
gretinti su redakcijos nusistaty
mu, tai tada, pavyzdžiui, gali

ama tvirtinti, jog komunacių lai- 
Įkraščiai yra pasimoję agituoti 
už girtuoklystę. Juk jų laikraš
čiuose nuolat galiiha užtikti sa- 
iliunų skelbimus. O tie skelbi
amai paprastai kviečia visus už
sukti į linksmą užeigą, kuri tu
ri visokių gardžiausių gėrimų.

Koniuriaciškai galvojant, tai

turėtų būti redakcijos nusista
tymas. O iš to išvadą butų ga- 
Jima padatyti tokią: komunis
tiškų laikraščių redaktoriai agi
tuoja už tai, kad žmonės eitų 
į saliunus...

Komunistų logika besivaduo
jant, kitokios išvados juk ir ne- 
.galima padaryti'. —Augurao

NATURAUZAVIMO 
DARBAS

Yra daug skundų, kad žmo
nėms priscina laukti ilgą lai
ką—daug mėnesių ir net viiną 
metų—pakol jų pilietybės apli
kacijos yra svarstomos. Tai tei
sybė, ir galima supranti to prie
žastį. Dėl karo Europoj tukstan 
čiai ir tuksiančiai ateivių pa
geidauja tapti Amerikos pilie
čiais, kad tik aplaikius visas 
Amerikos piliečiams teikiamus 
teises ir laisves. Natūralizaci
jos ofisai, su tiek daug darbo, 
negali greitai apsvarstyti ap
likacijas ir negavę tolesnių pi- 
nigiškp paskyrimų negali sam
dyti daugiau darbininkų.

Ir daug kas kito prisideda 
prie šito ncapsidirbimo su 
aplikacijų priėmimu. Daug at
eivių, ar dėl to, kad aktualiai 
nepamena, arba klaidingai ar 
neaiškiai pamena, suteikia
klaidingas informacijas dėl jų 
atvažiavimo dienos ant savo 
aplikacijos. Imigracijos ofisai 
po metų laiko pataria atei
viams, kad negalima patvir
tinti jų atvažiavimo laiką ir 
kad jie privalo pristatyti tikrų 
atvažiavimo dieną ir vardą 
laivo, ant kurio atvažiavo.

Praslenka kitas melas, pa
kol ateivis, suteikdamas tikrą 
atvažiavimo dieną ir vardą 
laivo, ant kurio atvažiavo, ga
li gauti pilietybę.

Daug ateivių atvyko į šią 
šalį jaunystėj, su savo tėvais; 
kiti apsivedę Su Amerikos pi
liečiais; kili sugrįžo į savo 
senąjį kraštą ir vėliau vėl su
grįžo į Jungi. Valstijas; kiti 
pageidauja parsitraukti savo 
gimines į šią šalį su ameriko
niškomis vizomis. Kitas atei
vis nori žinoti ar jis pilietis? 
Ar privalo prašyli pirmų po- 
pierų? Kada gali prašyti antrų 
popierų? Kokia jų tikra atva
žiavimo diena ir ant katro lai
vo jie atvažiavo? Tie ir dau
gelis kitų klausinių suka gal
vas ateivių. Žmonės su tomis 
problemomis arba bet kurio
mis kitomis gali kreiptis į Im- 
migranls’ Information Burcau, 
156 Fifth Avcnue, Ncw York 
City, kur galės gauti reikalin
gų informacijų.

Teisingumo Departamento 
Ateivių Registravico Skyrius 
jau pradėjo peržiūrinėti atei
vių užsiregistravimo blankas, 
kad galėtų surasti, kurie čio- 
nais yra nelegaliai, kuris lik 
nepadavė savo tikras atvažia
vimo dienos ir tikro vardo lai
vo, ant kurio atvažiavo, gali 
atitaisyti tas klaidas arba da- 
dėli informacijas ant atvirutės 
ir pasiųsti Departamentui. 
Taip darydami, išvengs ne- 
snlagurtių.

Visiems turi būti žinotina, 
jog prieš įgijimą Amerikos 
pilietybes, kiekvienas asmuo 
privalo išlaikyti kvotimą. Im- 
migrants’ Information Burcau 
iš buvusių kvotimų pagamino 
ir atspausdino sąrašą klausi
mų ir atsakymų, kurie sutinka 
su nauju Natūralizacijos įsta
tymu. Šiluos klausimus ir at
sakymus galima gauti anglų 
ir lietuvių kalbose iš Innni- 
grants’ Information Burcau, 
156 Fifth Avė., New York Ci
ty, pasiunČiant penkiolikę cen
tų pagaminimo ir pasiuntimo 
išlaidoms.

—7. I. Biuras.

Skelbimai Naujienose 
Junda nauda dėlto. 
]rad pačios Naujienos 

. a naudh‘ig’o&
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Pasakojimai apie kiau lę, ktiri kalbėjo
(Tęsinys)

Pasirodo, šeimininkes visai 
neperdėta, tvirtinant apie jo 
ėdrumą, ir kiekvienu kitu atve
ju Kuoklapas butų tuo pasipik
tinęs ir pasistengęs sulaikyti jį 
savo stipriais? “žodeliais”. Bet 
dabar jis tuo tik džiaugėsi ir 
rūpinosi, kad Adoniui bent tris 
kartus per dieną butų patiekia
ma virtame, keptame, šiltame 
ir šaltame pavidale pilni dube
nys prakeiktos mėsos...

Taip ėjo apie savaitė laiko. 
Pasktii milžino viduriam tas 
valgio viertbdurrtas lyg įkyrėjo: 
dubenys ne taip’ gre it tuštfcjb;

Bet Kliokia pas nebuvo’ kvai
las. Jis suvokė ką daryti. Atida
rė vieną statinę gardaus vestu
vių alaus ir padarė iš spirito 
tvirtos degtinės su žolėm. Tos 
priemonės pagelbėjo. Vėl grįžo 
senasis ėdrumas ir vargšas 
Pankpblnis, jo paties nuomone, 
dabar gyveno kaip Dievo užan
ty.

Bet toks gyvenimas nepasili
ko be aiškių pasėkų.

Berno kimo kaulėtos kietos 
formos pamažu išnyko, pavir
tusios maloniai apskritom, jo 
rankos pasidarė minkštos ir 
baltos n jo platieji pečiai dar 
platesni, taip, kad jis su vargu 
tegalėjo užtempti švarką ant 
nugaros. Ir kai jis vieną dieną 
netyčia — lies jis visai nebuvo 
tuščiai išdidus — pažvelgęs į 
Edos veidroduką pamate save, 
visai nebegalėjo savęs pažinti: 
toks riebus, toks rausvas, toks 
dailus pasidarė jo veidas.

Bet kartu su matomu išori
niu pasikeitimu jame įvyko ir 
vidujinis.

Ligšiol jis buvo tylus, nedrą
sus ir nevikrus bernas, kuris a-

pie nieką kitą* ir negalvojo, kaip 
;tik apie purvus, griovius, apie 
.valgymą- ir miegojimą. Kitam 
jis neturėjo laiko. Ėet dabhr jis 
darėsi drąsesnis, vikresnis, gy
vesnis ir pradėjo galvoti. Atsi
rėmęs į kambario pusviras dik- 
ris, rūkydamas savo pypkę, ar
ba atsileidęs ant ežios krašto ir 
žiūrėdamas į pjovėjus, jis svar
stė ir galvojo apie svarbesnius' 
dalykus... Hm ... Dangaus tė
vas tur būt labai išmintingas, 
jei jis sutvėrė žmones tokiais; 
kokie jie yra. Jis sutvėrė juos: 
tokius, kad jie kas akimirką gi
li naudotis tokiu nors džiaugs
mu — jei tik gerai pagalvoji’. 
Kai tu, žmogelis, valgai, tad’ 
džiaugiasi bunia ir pilvas, kdi’ 
kalbi — džiaugiasi liežuvis, kai 
tu klausai ir girdi, koks' tai au
siai malonumas. O kai tu žiuri 
ir matai, gali džiaugtis akis... 
Akis kitokia, negu pilvas. Pilvą 
gali patenkinti, o akies ne. Kas 
patinka akiai, ji negali ir ne
gali pakankamai prisižiūrėti... 
Žiūrėdama į ilgus, tiesius grio
vius, kuriuos tarp juodų kraštų 
vienodai tyvuliuodamas vanduo 
slydi pirmyn, akis vis negali 
pasisotinti ir, taip pat, žiūrėda
ma į gražias merginas... Taip, 
ir į gražias merginas ... Kaip 
'keista, kad jo seniau to nepau 
stebėta. Juk jis seniai pažino' 
Lyzę, Ievą ir Lienę, KuoklapO 
tanki i tęs, ir Edą, jo- dUkteri',- 
bet ligšiol jos jo akim jokio’* 
džiaugsmo liesu teikdavo. O da
bar — dabar jis savo žvilgsnių 
nuo jų visai’ nėnuleišt'ų ir kaž
ką duotų, jei galėtų, ypač į Ė- 
dą, nors dvidešimt’ keturias va
landas žiūrėti' Nepasitraukda
mas. Tai tik mergiotė! Kaip žy
dinti liepa! Ir kokia jėga, kaip 
ji viską pakelia! Su trim kih*

j ,,... . ... i . NAU.Tj®KV-A*ClitfŽ TelepKot’o

MaTšUoj ančių’ armijų išvyti iš savo UUnių, si'ė nerahUiUgieji' rūstį’ pavergti 
lentai, pasiėmę kiek pakelia savo turto, klajoja nėžiUodta'U'i' ri'ėi- lldV eiti nei ką 
daryti. Europoje dabar tokitj beūariiių lililijoniniai' lėgijonai'. Uavėifelį vokiečiai 
nuėmė “kažkur prie Ausų*-Vok iečių' sieiioš” ir atšitiūtė Anterikort* per radiją*.

rais ji eina į šulinį vand'ens ir 
grįžta- atgal' — lėhgva kaip kid- 
los paukštelis. Tikrai, mažai bu- 
Vo’ vyriškių, kurie galėtų nub 
jbš‘ neatsilikti — o mažiausiai 
tai5 tas Spricis Vitaba’, jos sū 
žadetinis!

Ir Adomas valgė, gėrė ir tin
giniavo bei spoksojo į Edą; Die 
ną iš dienos ji ėmė jam vis la
biau patikti.

Ir kai vieną kartą mergina1 
padėjo prieš jį mėsos bliudą, jis 
savO patarnautoją atitvėrė už 
rankos.

—O čia- kas? — Ulrifebo' Edą. 
ii* pažvelgė į: miltiną*.

Tas paleido nutvertųją’ ranką. 
—Nieko, nieko’ — jis siUntit-

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

ŠA APŠILDOMO REIKALU 

Pamatykite 
“SOUTH CENTER”

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

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY C0., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. <. , * State ir 55 bt.)
Telefonas ATLANTIC 4290:

—Nieko? ... Kam tu mane 
lieti ?

Bernas pasiryžo. Jis pakėlė 
akis ir akimirką pažiurėjo į 
šaunp ir duknų merginos stuo
menį. Jo širdis' pradėjo smal
kiau plakti’. 
* v • ' ’ /

—Aš mielai į tave visada žiū
rėčiau, — tada prabilo jis. — 
Tu man labai patinki. Aš norė
čiau’ tdve laikyti Už raūkos, 
tu pasiliktum arti manęs.

> Edą paraudo.
—Ką tu kalbi, — tarė ji.

( Bernas atsiduso.
' —-Tu tokia mergina, kokios 
dar savo amžių nesu matęs; — 
tęsė jis vėl. — Tu greit kclhi 
vestuves.

—Taip ...
—Greit1... Kaip keisti!... Man 

.bus tavęs gaila. Ėet reikia gi iš
tekėti;

—Taip, — atsakė Edą 
jo laukan...

Ir Adomas valgė, gėrė 
giniavo bei1 spoksojo į'
Staigd Vienų dieną jis vėl nu
tvėrė ją uz rankos.

—Ar jis tau patinka?
—Kas toks?
—Na gi tas — tavo sūžadėK- 

niš*.

lailloniaš “lyg koks karaTaitiš”. .darbais pagčlftėtl.
Kdbmuk išplėtė akis ir ajūe 

pušvaliindį sėdėjo nepajudėda
mas iš vietos, prie pilno du
bens, ant stalo galvą rankom 
parėmęs, nes taip* jis gėriališiai 
galėjo galvoti. Paskui jis suieš
kojo Ėuokldpą’.

—Suski! SUŠuko jis gaspd- 
!doriūi. — Žinau aš taVo lažy- 
iba’š. Reinis man’ viską5 išpdsa- 
koj’o. A;, dabdr tu esi mano ran- 

;Rosė! Viėna iš dviejų: arba’ tu 
leidi už manęs savo dukterį; ar
ba aš daugiau nevalgau ne vib- 
no kąsnio tavo los prasmegu
sios mėsos! Bet' dėl Edos galiu 
tai padaryti. Maii ji patinka, ir 
be j’oS dš negaliu gyventi.

Kitu' atveju’ Kuoklapas dėl to
kių žodžių butų sušaukęs savo 
bernus, liepęs Adomą surišti, į- 
risti į ratus, nuvežti į dvaVo 
purvyną ir ten jį išversti kaip 
mėšlo vežimą. Bet dabar jis tik
tai keitėsi veidu, bąlo ir raudo 
ir Supliauškino rankom.

į pralošęs, kdd- jiUU lėks nusileis
ti, ir jis nusileido.

Dabar Adbmas*' vči* pradėjo' 
valgyti mėsą: ir nuvažiavo pas 
Sprieį Vimbų Edbs kraičiu par
sivesti.

Spricis buvo lengvabūdis vai-
! * . • . « 4 . ...

kinas iš tos plačiai praplitusioš 
vyriškių rųšies, kurie nesupran-

’ fd‘ meilės giliosios prasmės. ’ Jei insujance reik, pas 
|Tiek jam viena mergina buvo 
mielU; tiek kita, o Edai pirrilė- 

• nytiė jiriieš liftas — dėl bertdrų 
ūkių sienų. Kai dabar Adomas 
jam rimtai išdėstė priežastį, 
kuri jį atvedė pas jį, ir dar sa
vo paaiškinime įpynė kelėtią 
lengvai suprantamų grasinimų, 
Špriciui pasidarė baugu, nes jis 
pamanė, kad milžinas kliedi. 
Bet įsitikinęs, kad Adomo ne
būta nei girto, nei pamišusio, 
jis vos suvaldė juoką dėl tokios 
minties.

—Imk ją, imk sau! — sušu
ko jis. — Bet žiūrėk, kad tu 
man vėliau nieko neprikaišio- 
tumei!

, Spricio senių taip lengvai ne- 
fgąiėjo prikalbėti atiduoti skry- 
-nią, bet galų'gale jie tai padarė, 
tkai sūnūs slaptai pašnabždėjo, 
turįs tikrų įrodymų, kad jis pa.-' 
'tinta Bamlianų- Lyzei. Juk 
Bambanas tiek pat turtingas-, 
kaip Kuoklapas, — jei norėsiąs.- 
gūlįsiąk vesti Lyzę..,

Tdllgi* Adbmas lūksmal grįžo 
su skrynia, suvalgė kiliulę su 
dideliu malbnuimi iki pat pas
kutinio kąsnio ir netrukus gėrė 
vestuves.

Taip, jam teko’ anksti pradė
ti taupyti, nes toji puota buVo 
.pirmoji, bet nei ko paskutinė jo 
laimingame šėimyn'midm'e gy
venime.

(GALAS)

Dr. P. Vileišį EIK
DR. P. VILEIŠIS

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America 

175 W. Jackson HAR. 2500
Home Office, Nęwark, N. J.

5922 1V. Roosevelt Rd., Austin 1175

—... M l. ii >

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 

4707 S. Halšted St. 
Tel. Poulevard 0014

11 lt VIV V išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metą.

'MUTUAL FEBERAt SAYIKGS 
and LOAN ASŠOCl’A^ION 

OF CHICAGO
’t Mokame 314% Dividendų 
2Žt)!z W. Čėrmali Canal 8887 

t Bfen. J Razanauškas, Šec.
T $1, (K) 0.000.00

VICTOR BAGDONAS 
, LOCAL & LONG DISTANCE 

MfcVING 
.PerkrauStbrti forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei* štorufi. 
Vežam i farmas ir kitus mies- 

’tuš. Žeriia' kaina. Mūšų darbas 
garantuotas*. Taipgi pristetom an
glis į visas miesto dalis.

■ 3212 So. Halstėd1 St
t Saukit’ Tel; VlCTORY 0066

FOTOGRAFAS

kad1

ir iše-

ir tin-

Ai* turi protelio bent kiele? Ar 
tu nežinai, kad- tas Spricis —-

—Viską žinau! —■ atkirto Ar
domas. — Ir niekas, niekūs 
man nerupi. Tavo duktė -— ji 
maii patinka, ar tu nian ją duo
si, ar neduosi?

—Ėet, Adonieli, mielasis, o 
ką Spricis pasakys, jei tu jam 
atimsi Edą—!

tfoR NEW

PACKAED - CHRYSLER - PLYMOUTH

Tel.
VIRginia , 

2332

BALZEKAS

3451
ATchėr Avė.

1 405W:
į. Archer Avė.

■ "Jei.
VIRgiriTa

1515

“tl WILL LIKĘ U S
SALES

CRANE COAL COMPANY 
5332 So;> Long AvetiUe 

Telefonas PORt’SMOŪTH 0OŽ2 
POCAHO&TAS Mine Run iŠ geriausių 

i. niainų, daug’ dulkių* išimta $8.0(1 
Perkant1 5 tOnuš ar daugiau.

SMULKESNI* YĖA DAUG PIGESNI 
Salės taksai ekstra.

BLACK ĖAND LUMP' ........... ję
■■■■■ < —..........-i., 11 t...................................... .

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

, □ Apšildymu □ Stokeriu
O Plumbingu □ Slėnų Tailti

__ _ _ _____________ _ ___ _ _ _  _ _ . U-

Vardas ...........................................

Adresas ......................................

Telefonas .

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

ie

arens
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

No. 2822 — Megztas- medalionas

—Tas? ... Taip,, tas . . . Mes 
juk' iš mažų dienų- pažįstami, 
tėvai1 jo’ librėjo', jis vis ateida
vo pas mus ir visada buvo tolis 
drąsus ir taip siausdavo... Nie
kas Uiėko itesakė it aš aš 
nfdiiidU, teikes jau eiti Už* jo1--

—Ar jis5 tau’ phtiiika? — nū- 
trdukė’ ją Adomas.

. —Aš nėžibau...
—A, tu man nenori sakyti. 

Sakyk gi'!
Val’abdbiį visiškai- nutilo.
—jtk fĮoks- menkutis; bejėgis 

ir negrdžiik; phlįyglmis su td- 
vimv — prašiMždėjb’ Edu.------

I NAUJIENOS NEEDEeČRAFT bEPT., No. 2&2Ž
| 1739 So. Halsted St, Chicago, BL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųbti man* I^a Vyzdį No.... -______ _
t

I Vardas ir pavardė______________ ;________  -• • •______

l Adresas---------- ------------------------------------ 4--------- ----------- :1.x..—-.-___ :

I /1 Miestas ir valstija.------------------ „------------s___ ;________________________ ■
h * i— —< —r — «MMr t J

Po šio’ pa'sikataėjiihO* Adortio' 
ėdtūūias lyg kitate ūžsikirt'oi 
Nėi dtas, nfei dėgthiė su šakiič- 
lėm ir karčia/is pūrVo pliplaiš- 
ikiais jo nebegalėjo’ sukelti’. Šta 
sieržinįs5 tokiū dideliif nesnia- 

1 gtitau, Kiibklgpds vos nesusir
go ir savo pykt| išliejo ant šėi- 
mynos; Taipj vieną kartą- jis* 
vieną* berną* visai be priežasties1 

:sumušė. Bet bausmės Už tokią! 
neteisybę jis susilaukė beregint. 
Būtent", bernas nuėjo pas Ado
mą ir jUūi nuodugniai ir smūE 
.kiai išpasakojo, kodėl jis čia

juokėsi galijotas. — Tegu jts 
tik pabando čyptelėti; aš jam...! 

’— Ir jis’’ nutvėrė storoką- Kuok- 
lapą’, pakėlė jį aukštyn, gerokai’ 
jį- supurtė ir nuleido ant žemės. 
—Šitaip!... Į miltus jį’ sUiha'l- 
siu ... į' smulkius . . .

—E, stenėjo KUoklapas, brau
kydamas suspaustas rankas. — 
Bet kraitis. Ai, ai ... gi skry
nią- Spricis jau išvežė.

—Išvėže? J-nk jis ateini!’ už
kuriom1.

i —Jis taip' saU, juokais*, kad' 
man tektų včstuVcs kelli. Špri- 

‘či'O seniai dabar nėgali-----------
—A, taip saU, juokais! Gerai, 

tebūnie juokai; imk mūne į- till- 
ruosius Užkiii’iU’š! Aš skrynią 
atgausiir, nebijbk.

—Spricis neduos.
—Tadk: aš: skryiiią’ atvešib 

čionai su visu Spriciu! — šad- 
kė Adomas. —- Ar tak niurkis 
mano, kad Edą už draugystę 
jam pasiliko skolinga? Gerai 

’tadlį aš‘ tą' šllolą ilnii' anį savo 
galvos, HMip tik jis v&f, ūš'jaūi 

;tal’ atihokėsiu- su ifūošimči'dik, 
ijel jis- nOrės:!
j —Adbmdi; tu esi’ tikras jid- 
įsiūtėlis. 0 DiėVuliau... aš* rie 
ivakarykštis; bet1 tokie dūlykai*.. 
Argi mano duktė eis* už- thV^d?' 
I —Ęis.

—Tikrai? Na1/ tai dar Itelldš 
dienas pagalvosiu... Ak, ta kiata* 
llė, ta kiatilČ ... n’ėMmŠ jdu sėk
ite sėda? dht manęš;..

Praėjb pbhr diedU‘ Kū’oltTa^ul
• begalvojant.- A*dūmas neVdlgŽ’ 
;mėsbs. šeitainlūkė nežiiibjo lias 
bus ir paSimitė šdUOš ūiofėrsS 
Iknri’ įfvairiąįs' gyvenimo priepuo
liais sugebėdavo žodžiaik arba

PRADĖK TAUPYTI
.... šiandie:

Kafedieri nuo 8:45 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto.

Subatnmis nuo 8:30iki9:lb 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Ateičiai Užtikrinti!
Tati))yk’it’ė d'abar, kad, bedarbei už
ėjus; nereikėti! dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVĖRSAL 
SAVINfcS:rtrttf LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų- iri'dėlJtai NEŠA- JV2 

nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
p’er Federdl Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washihgton, D. C.

B- Pasidėti arlia atsiimti pinigus galima 
M bile kada, nes ofisas kasdien atdaras 

nuo 8 vai- ryto iki 8 vai. vakaro; šeš
tadieniais iki 6 vai. vakaro.

Dniversal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

MADŲ

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

liss so: halsted Street

Valstija

Adresas

Miestas

NAUJIENOS 
1739 Sd .Halsted St 
Chicago, IR,

Vardas ___________
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Fordas Gamins Po 
205 Bombonešius 
I Mėnesį

Skuba Statyti Milžinišką 
Dirbtuvę Michigane

DETROIT, Mich. — Naujoj 
Fordo dirbtuvėj, kuri dabar 
yra statoma Ypsilanti mieste, 
Mieli., Fordo bendrovė paga
mins po 205 bombonešius į 
mėnesį. Ten pat pagamins kai 
kurias dalis.

Firma dabar lavina aviacijos 
darbui nemažą skaičių darbi
ninkų ir prie to darbo žada 
pristatyti daug darbininkų iš 
River Rouge dirbtuvės, Dear- 
borne.

Valdžia Stato Dirbtuvę
Dirbtuvė Ypsilanti mieste 

statoma jau keli mėnesiai. Da
bar darbas eina 24 valandas 
be pertraukos trijomis 8 va- 
landų permainomis. . • -

Dirbtuvę finansuoja federalė 
valdžia, kuri tam tikslui pa
skyrė $48,000,000.

Vieną Užmušė, 
Du Sužeidė

SHIPMAN, III. — Alton gelž- 
kelio traukinys užmušė 65 me
tų motoirstą Isaac Smith ir

sunkiai sužeidė jo dukterį, Pau
line Dankenberg, taipgi jos 3 
metų sūnų. Traukinys sudaužė 
automobilį, kuriame jie važia
vo.

Ieško Vandalų 
Waukegane

Padare Daug Nuostolių 
Mokyklo j

WAUKEGAN, III. — Keli 
jauni vandalai įsilaužė nakties 
metu į Andrew Cooke pradinę 
mokyklą, 522 Belvidere Street, 
ir sudaužė daug daiktų, pada
rydami kelis šimtus dolerių 
žalos.

Tai įvyko naktį iš pirmadie
nio į antradienį. Policija ieško 
kaltininkų.

Mirė Sužinojusi Apie 
Dukters Mirtį

HARRISBURG, III. — Ga
vusi žinią, kad jos duktė mirė, 
Mrs. Minnie McGlasson tiek 
susikrimto, kad jos širdis neat
laikė ir ji krito negyva. Ji tu
rėjo širdies liga.

Abi, ir motina ir duktė, bus 
palaidotos kartu šiandien.

Mrs. McGlasson vyras guli li
goninėje sunkiai sužeistas.

Stalinas “Priima” Vokiečiu Kareivius

vAUJIKVT1 ACMb Tpl«nhn»-
Vokiečių kareiviai užėmę Stalino valdytą teritoriją, 

rodo didelį Stalino portretą, kurį rado vienoje įstaigoje. 
Paveikslas atsiųstas per radiją iš Berlyno.

Statys Milžiniška 
Parako Dirbtuvę 
Pietiniam Illinois

Puošia Žemę Įmonei
1 I --------------------------------

CARBONDALE, III. — Jei
gu federalės valdžios ir armi
jos planai nebus pakeisti, tai 
netrukus pietiniam Illinojuje, 
anglių kasyklų distrikte, pra
dės statyti vieną didžiausių 
parako ir kitokios sprogsta
mos medžiagos dirbtuvių Ame- 
rikoje.

Federalė valdžia turi nusam- 
džiusi vieną Detroito firmą iš
matuoti ir paruošti žemę sta
tybai.

Ims Angliakasius' Darbui
Dirbtuvėje dirbti valdžia ža

da suimti lokalius angliaka
sius, kurių tarpe yra daug be
darbių.

vandens rezervuaras, ir turtin
gi aliejaus šaltiniai, įkainuo
jami iki $16,000,000.

Pretenzijas prie to žemės 
sklypo statė Centralia Water 
Supply Company akcinė fir
ma. Bylą svarstė apskričio 
teismas Vandalijoje, III.

Prigėrė du Aurora 
Gyventojai, 
Chicagietė

GRAND MARAIS, Minn. -- 
Laiveliui apvirtus Poplar Lake 
ežere, prigėrė George N. Dun- 
lap, perdėtinis Aurora, III., de- 
partamentinėje krautuvėje, jo 
giminaitis Edward H. Ozies ir 
mergina, Sophia Poszek, tar
naujanti vietos vasarnamyje.

PORTAGE, Wis. — Besimau
dydama Wisconsino upėje, pri
gėrė 14 metų chicagietė Jean 
Rogge, nuo 13837 S. Halsted 
Street, Chicago.

Priėmė Įstatymą
Mokėti Pašalpą
Našlaičiams
Skiria Tam Tikslui $16,000,000

SPRINGFIELD, III. — Val
stijos legislaturos abudu butai 
priėmė gubernatoriaus Green 
siūlomą įstatymą įvesti Illinois 
valstijoje pašalpa našlaičiams, 
kurie neturi įplaukų pragyve
nimui.

Puse pinigų ($16,000,000) 
reikalingam fondui parūpins 
valstija, o pusę federalės val
džios Sočiai Sccurity adminis
tracija.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foijn Jf. (Eubeito
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel YARDS 17414742
4605-07 S o. Hermitage Avė,
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
w_____________________ .________________________

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

I. .

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. -MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

Z.

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP

Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pnllman 1270

ST. LOUIS, MO.
TREČIAS “LIETUVIŲ DIE

NOS” PIKNIKAS.
Kiek girdėti, tai ne tik S t. 

Louis lietuviai, bet ir aplinkinių 
kolonijų, o ypač iš Illinois vals
tijos, visi kaip vienas (seni ir 
jauni, vyrai ir moterys) rengia
si dalyvauti trečiame iš eilės 
Lietuvių Dienos piknike.

Šis piknikas yra rengiamas 
bendrai visų lietuviškų St. 
Louis organizacijų ir yra žino
mas kaipo “Lithuanian Day 
Picnic”.

Šiemet tas piknikas įvyks 
birželio 29 d. Schiller Parke, 
210 Weiss Avė. ir 9300 South 
Broadway, 8 blokai nuo Bro’ąd- 
way gatvekarlo pasibaigimo. 
Atvažiavę Broadvvay gatveka- 
riu, paimkit Barracks “busą” ir 
važiuokite iki Weiss Avė. Iš ten 
iki parko tik pusė bloko į va
karus.

Nesibijokite, jei oras bus ir 
lietingas, nes parke yra didelė 
svetainė, kurioje gali lengvai 
sutilpti apie 1,000 žmonių.

Piknikas prasidės 11 vai. ry
to, o muzikantai pradės groti 
3 vai. po pietų, nežiūrint, koks 
bus oras.

Komisija dirba, kaip sakoma, 
rankoves pasiraitojusi. Ji parū
pins geriausių užkandžių ir gė
rimų bei visokios rųšics pra
mogų seniems ir jauniems. Nė
ra mažiausios abejonės, kad vi
si bus patenkinti, kas tik atsi
lankys.

Antras svarbus dalykas yra 
tas, kad šiame piknike bus ren
kama “lietuvių karalaite” 1941 
metams. Po išrinkimo pereitų 
metų karalaitė savo titulą su 
tam tikromis ceremonijomis 
perleis naujai išrinktai.

Dar kartą visi St. Louis ir 
aplinkinių kolonijų lietuviai 
esate kviečiame “Lietuvių Die
nos” piknike dalyvauti.

)—žinąs

Priėmė Naują 
Nedarbo Apdraudos 
Įstatymą
....Mokės Darbo Nustojusiems

Didesnes Pensijas

Pensijos Atitarnavusiems 
Armijoj

Legislatura taipgi įvedė pen
sijas jauniems vyrams, attiku
siems tarnybą, kad jie turėtų 
iš ko pragyventi kol darinis 
susiras.

Miestas Laimėjo 
Dideli Plotą 
Brangios Žemės

Turi’ Daug Aliejaus

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI

Racine. Wis.

KITI LIETUVIAI

Tel. Hemlock 5849

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

SPRINGFIELD, III. — Val
stijos legislatura priėmė nau
ją nedarbo pensijų įstatymą, 
kuris įeina galion liepos 1d.

Įstatymas apima apie 300, 
000 darbininkų, kurių nedarbo 
įstatymas iki šiol nepadengė.

Savaitines pensijas pakelia 
nuo $16 iki $18 savaitėj ir jas 
mokės per 20 savaičių vietoj 
16 — kaip ikišiol.

Darbininkams dabar reikės 
laukti pensijų tik vieną savai
tę, o ne dvi.

Įdomus metinis piknikas
-SLA dešimtas apskritys kas 

metai ruošia metinius pikni
kus. Toks piknikas įvyks ir šią 
vasarą. Eet šis piknikas skirsis 
nuo kitų buvusių^ nes jame fil- 
mininkas p. Juozas Macnorius 
darys nuotraukas visų pikniko 
dalyvių ir visą , vaizdą pikniko 
veiklos. . .!>

Kviečiu lietuvius kaip vieti
nius, taip ir iš aplinkinių mies
tų skaitlingai suvažiuoti į šį 
pikniką birželio .29 d. Pradžia 
10 vai. ryto, Rivervievv Parkas, 
kuris randasi į šiaurę nuo Ra
bino. Reikia važiuoti Highway 
42 iki keturių mailių kelio, ir 
keturių mailių keliu tiesiai į 
vakarus. Tikietai kuopose pla
tinami nuo balandžio mėnesio. 
Manau, kad daug yra išplatin
ta. Todėl pirkusieji tikietus at
važiuokite atsiimti dovanų. Dar 
turiu pranešti, kad laukiama 
svečių iš Chicagos. Kuomet iš 
musų apylinkes daug lietuvių 
važiuoja į Chicagos lietuvių 
ruošiamus piknikus, tai ir Chi
cagos lietuviai turėtų nepamirš
ti mus.

šokiams svetaine patogi, di
delė, vieta plati ir graži. Muzi
kantai šokėjams pasamdyti ge
ri. Dėl visų parūpinta gėrimų 
ir valgių. Dar sykį širdingai 
kviečiu lietuvius birželio 2’9 d. 
į pikniką. Geriausi proga laiko 
praleidimui atvažiavus į links
mą SLA pikniką. —M. K.

Trys Gelžkeliečiai 
Užmušti Traukinio 
Nelaimėje
Keli Žmones Sunkiai Sužeisti

WESTVILLE, III. — Prie 
Tilton, III., visai netoli >West- 
villės, 3 gelžkelio tarnautojai 
buvo užmušti kai New York 
Central pasažierinis traukinys 
sušikulė su Big Four prekiniu 
traukiniu.

Keli kiti abiejų gelžkelių 
tarnautojai buvo sužeisti.

CENTRALIA, III. — Centra
lia miestas laimėjo svarbią by
lą, kartu laimėjo teises prie 
433 akrų žemės proto, kuria
me randasi Lake Centralia

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

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

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

Telefonas Republic 7868

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kurk 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
iu elektra parodančia mažiausias 
kląidas. Specialė atyda atkreipiama 
i 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.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Dr. 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 pagal sutarti.
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1£29 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 74C4

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
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 diena.
Phone MIDWAY 2880

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

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 13 
Rez. Telephone KENwood 4300

~ ADVOKATAI

Laikrodėliu

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą 

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite 

YARDS 3088

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.-

EAST MOLINE, III. — Illi
nois valstija paskelbė kvaran- 
tiną savo ligoninėje šiame mie
ste^ kai pasireiškė keli užsi
krėtimai šiltine. Visi ligonys 
yra viename warde.

Ligoninėje yra apie 1,700 li
gonių. (,oJ

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30 
vsl v&kcirc

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

WAAF — 950 K. Hawaiian — 
nedėlioj 4:30 po piet.

Tel. HYDE PARK 3395

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

S733 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 .*yto

3149 SO. HALSTED STREET 
ToL VICtory B679
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Pakeitė Įstatymus 
Proto Ligomis 
Sergančių Globai
Panaikina Teismo Rolę, Ap- 

" saugo Jų Turtą
Valstijos 'legislatura priėmė 

ir guber. Green žada tuojau 
pasirašyti naujį įstatymą, ku
ris nuodugniai modernizuoja 
dabartinius įstatymus taiko
mus proto ligomis sergantiems 
žmonėms.

Jei pakeitimai veiks, taip 
kaip jų autoriai spėja, tai ne
bebus galima “per prievartą” 
įgrūsti kartais visai nekaltus 
žmones į beprotnamius, ir ne
bus galima jų turto užgriebti.

Svarbiausias pakeitimų 
punktas panaikina teismo rolę 
proto ligonių reikale. Nebe
reikės teismo svarstymo ar 
žmogus “beprotis” ar ne. 
Dviems daktarams pasirašius 
afideivitą, ligoninės priims 
proto liga sergantį žmogų ob- 
servacijai. Netikėtuose atsiti
kimuose užteks vieno daktaro 
parašo.

ŠĮ SEKMADIENĮ PIKNIKŲOJA

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS bendrai su “PIRMYN” CI1ORU šį sek-' 
niadienį rengia metinį pikniką—DAINŲ ir SPORTO ŠVENTĘ Liberty Grove Darže, 
prie Willow Springs Road ir Gerinau Church Road. Tai bus nepaprastas jaunų ir se
nosios gentkarlės dainininkų išvažiavimas, kuriame įvyks sporto rungtynės ir smagus 
bei įvairus dainų programas. Pikniko pelnas eina lygiai abiems chorams. Juos veda 
Kazys Steponavičius!

IEŠKAU APSIVEDIMUI našlės, 
ne jaunesnės, kaip 40 metų am
žiaus, su šiek tiek turto. Turiu di
delį namą ir gerą darbą. Atsišauki
te laišku. 1739 Šo. Halsted St., 
Box 2506.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia 

50 MERGINŲ FABRIKUI 
Su patyrinąu arba be patyrimo. 
Lengvas darbas. Dieną arba naktį. 
$14 iki $20 savaitei.

WABASH EMPLOYMENT 
202 S. State. 
9-tas aukštas.

PATYRUSIOS SINGLE needle 
operators prie kelnių. Dienos arba 
vakaro darbas. Vakarais nuo 5 iki 
10. Gera mokestis, pastovus dar
bas. 2331 S. TROY.

• MERGINA. PATYRUSI. Nereikia 
virti. Gyventi vietoj. $8—$10.

BRIARGATE 0228.

. MES MOKAM JUMS 
MOKINANTIS 

Reikalingos kelios jaunos merginos 
mokytis rankomis pinti pataisom 
sugadintų drabužių. Turi turėti 
kiek patyrimo su adata.

ADAMS WEAVING CO.
209 So. State Street.

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 Bldg.

VYRAI IR MOTERYS. Matykit 
mus šiandien— geriausia apmokami 
darbai hoteliuose, restoranuose, 
resortuose. MODERN HOTEL, 879 
N. State.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOĄNS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

RIBOTAS SKAIČIUS studentų 
praktikuotis labaratorijos teknikų 
darbui, tarp ko kita, Physiotherapy, 
X-ray, etc. Nebrangiai mokėti.

Box W6, 1739 So. Halsted St.

HELP VVANJLED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs BUČE- 
RYS, nuolatinis darbas.

2033 So. Halsted.

APARTMENTAS PARDAVIMUI 
SOUTH WEST SIDE

Atdaras apžiūrėjimui—6228 So. 
Rockwell. 5 ir 6 kambariai. 2 pas
kiri apšildymui įrengimai. 30 pėdų 
lotas. 2 karam garažas. Stogas in- 
suliuotas. Langai weather stripped. 
Venetian blinds ir daug ekstra įtai
symų. Duokit pasiūlymą.

Telefonas VICTORY 3669. 
Mr. Gerlich.

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
kepėjas. ALEKSO BAKERY, 3339 
So. Morgan St., YARDS 7258.

2808 W. 63rd STREET. Dėliai 
mirties parsiduoda daili su Vitrolite 
frontu krautuvė, su trijų kambarių 
apartmentu viršuj ir su 3 ofisais. 
Pastatas 4 metų senumo. Visai ne
brangiai. REPublic 1842.

TREČIARANKIS KEPYKLOJ 
padėjėjas dirbti kepykloje.

11932 So. Halsted St.

VASARINIS KATEDŽIUS. Fur- 
nišiuotas. 2 mylios vakaruose nuo 
Yorkville, upės frontas. Phone 4135. 
Dittman, 623 Lafayette, Aurora.

IA. + A.
MYKOLAS JANKAUSKAS

I
 Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 25 d., 9:00 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs 70 m. amž., gi
męs Lietuvoje, Kauno rėd.

Amerikoj išgyveno 51 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Ceciliją Guintą, žentą 
Anthony, anūkę Uršulę ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė prie Keistučio 
Paš. Kliubo.

Kūnas pašarvotas 8343 So. 
Aberdeen St., tel. Vincennes 
1428. Laidotuvės įvyks suba- 
toj, birželio 28 d., 8:00 vai. r. 
iš namų į Gimimo Pan. šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu- 

B lydėtas į Šv. Kazimiero vkapi- 
■ nes.

Visi a. a. Mykolo Jankaus
ko giminės, draugai ir .pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Duktė, Žentas, Anūkė ir 
Giminės.

I
 Laid. Direkt. J. F. Eudei- 

kis, Tel. YARDS 1741.

Skirs Konservatorius Turtui
Jeigu toks ligonis turi turto, 

tai valstija paskirs konserva
torių tą turtą globoti.

įstatymas toliau draudžia 
proto ligomis sergančius ofici
aliuose rekorduose vadinti “be
pročiais” ar “lunatikais”.

I AUTOMOBILIU i 
NELAIMES
Kelis žmenes užmušė, sužeidė

Štai Kas Reikia 
Daryti Su Tomis 
Uošvienėmis
Pristatykite Jas Prie Darbo!

I
A. -į- A.

BARBORA ANTANAVIČIE
NĖ, po tėvais Voškartaitė, 

1719 Eilėn Street
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 24 d., 4:15 vai. ryto, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje, Raseinių ap
skrity, šviekšnių parap., Mie
želių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
2 sūnūs: Juozapą, mrčią Ber- 
nice ir Justiną, marčią Mar- 
garet, dukterį Valeriją Brucas 
ir 2 anūkes, Adeline ir Geral- 
dine, seserį Marcelę Narbutie
nę, švog. Joną ir šeimą ir ki
tas gimines. Priklausė prie 
Šv. Cecilijos ir Chicagos Liet. 
Draugijų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 1735 Wabansia Avė Laido
tuvės įvyks šeštad., birž. 28 | 
dieną 9:00 vai. ryto, iš ko.pl. g 
į Šv. Mykolo parap. bažnyčią, g 
kurioje atsibus gedulingos pa- j 
maldos už velionės sielą, o I 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka- i 
zimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Antana
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Sūnus, Marčios, Duktė, Anū
kės ir Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai. Tel. CANAL 2515.

štai keli praktiški patarimai 
jaunavedžiams.

Ar uošviene4 gyvena su ju
mis? Jeigu gyvena ar truputį 
perdaug gaspadorauja ir jus 
kamandavoja?
Darbo, Ir Truputį Autoriteto!

Jeigu taip, tai pristatykite 
ją prie darbo. Paveskite jai 
kojines lopyti, indus plauti, 
vaikus prižiūrėti, jeigu turite 
daržą — tai daržoves auginti. 
Nenukamuokite, bet duokite 
tiek darbo ir autoriteto, kad 
ji neturėtų laiko galvoti koks 
tas žentas nenaudėlis, ar mar
čia negera, ir jaustųsi esanti 
“tikroji namų galva”.

Tokį patarimą jaunave
džiams duoda Dr. Ruth Lind- 
ųuist, iš Kansas City kolegijos, 
kalbėdama American Home 
Economics suvažiavime, kuris 
dabar vyksta Stcvcns viešbuty
je.

Iš Kitų Patyrimo
Dr. Lindųuist pasiremia ži

niomis surinktomis apklausinė- 
jus 50 jaunų šeimynų, kurios 
turi uošvienes savo pastogėse. \

PETRAS RADAVIČIUS

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Pa p u o š 1-

GĖLININKAS mam’

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 26 d., 10:40 vai. ryto, 
1941 m., gimęs Raseinių apsk., 
Kaltinėnų parap., šaltiškės 
kaime. Amerikoj išgyveno 35 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 brolius: Rapolą ir Pranciš
kų, ir brolienę Sofiją, 2 pus
seseres, Adolphiną Razbadau- 
skienę ir jos šeimą, Aleksan
drą Tolvaišienę ir jos šeimą, 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., 
birželio 28 d., 8:30 v. ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio .parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę liekame:

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5M0

Broliai, Pussserės ir Giminės. 
Laid. Direkt. A. M. Phillips, 

Tel. YARDS 4908.

Prie 25-tos ir Washington, 
Bellwoock, dviems automobi
liams susikūlus žuvo 10 metų 
mergaitė, o penki žmonės bu
vo sužeisti. Užmuštoji buvo Ma
ry F. Schram, 312 Hyde Park, 
Belhvood.

Sužeistieji yra: Cora Schram, 
motina, Sarah Schram, 9 m. a., 
Edvvard Ristau, Maywood, Mark 
Christianson, Maywood, ir Tom 
Lupker, irgi inaywoodi3tis.

Kitose nelaimėseįžuvo:

kirr avenuč, prie iiamiŲ'
21 m. Joscph Liebrati, . 261 

Union avenue, prie Wentworth 
ir 72nd.

Lytton (Hub) Firma 
Pasirašė Sutarti
Su AFL Unija

Pakelia Algas Janitoriams, 
Valytojoms

AFL Building Service Ein- 
ployecs Councii skelbia, kad 
Henry C. Lytton and Sons 
(The Hub) krautuvė pasirašė 
kontraktą, duodama unijai iš
imtiną pripažinimą. Unija at
stovauja janitorius, langų pjo
vėjus, valytojas ir kilus dar
bininkus, dirbančius prie na
mo užlaikymo.'

Darbo valandos numažintos 
iki 42, 44, 48, pagal darbą. Por
teriai gaus $90 į mėnesį, lan
gų plovėjai $125, o valytojos— 
$67.50. Firma pažadėjo netru
kus ir vėl pakelti algas.

Unija tikisi netrukus sudary
ti panašią sutartį su Boston 
Store departamentinę krautu
ve.

Atidaro Baseinus 
Mokyklose

Apšvielos taryba skelbia, kad 
23 Chicagos vidurinės mokyk
los bus atdaros per vasaros 
menesius, kad apylinkių vai
kai galėtų naudotis jų maudy
mosi baseinais (pools).

Atnaujino “Naujie
nas” Ūkio 
Darbininkams

18 APYLINKĖ. — Dora Pup
lauskas, Tąvern?Luųch savinin
kė, 716 W. Cerma|< Roąd, at
naujino “Naujienas” savo ūkio 
darbininkams Rhinelander, Wis. 
Jie ten turi labai gražų ūkį su j 
visais moderniškais įtaisymais.

P-ią Puplauskas yra gera šeL 
mininkė ir biznio tvarkytoją.

Ji savo ūkyje padaro labai ge
rus ir skanius surius ir sve
čiams atvyku'š duosniai ir šir
dingai pavaišina. Atsilankius į 
jos užeigą, ji visus širdingai 
sutiks ir pavaišins gėrimais ir 
užkandžiais. —Jūsų Ona.

Šį Sekmadienį 
Visais Keliais i 
Liberty Grove Dayzą

Ten įvyksta “dainų-sporto 
šyėntė”

REIKALINGAS KAUNTERIUI ir 
short-order vyras, taipgi patyrusios 
veiterkos. Kreipkitės.

PHIL’S RESTAURANT
4 So. Wells Street 

Tel. Dearborn 4548.
DEArborn 3287

REIKALINGA MOTERIS prie 
namų darbo, prižiūrėti 2 namus.

3111 So. Halsted St.
2 lubos iš užpakalio.

MES MOKAM JUMS 
BESIMOKINANT

Jaunos panelės, 18 metų, patapti 
Chinele operators. Greta algos mo
kamas bonus.

Ben Greenberg and Brother 
2911 So. į La ‘Šalie St.

FURNlSilED KoUlUb—1O KElN'l 
Gy venimui Kambariai

2 ŠVIESUS KAMBARIAI rendai 
—ne girtuokliui vyrui arba vedu
siai porai. 3113 So. Halsted St.

FOR KENT—1N GENERAL 
ilenddai—Bendrai

NAUJAI IŠDEKORUOTI 5 dideli 
kambariai, šviesus ir saulėti. Dide
lis kiemas. $15. 2340 Princeton.
VICtory 6735.

KUSINESS (JJttAN les 
Bizniu i* r ogus

PARSIDUODA RESTORANAS, 
gerai išdirbtas, kampas prie dirb
tuvių. Priežastis — turime 2 bizniu. 
Box 2504, 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA KETURFLATIS, 
mūrinis, kampas, apšildomas, refri- 
geratoriai ir gesiniai pečiai visuose 
flatuose. Platus lotas, kaina $11,500.

6 flatų kampas, naujas, mūrinis, 
mūriniais garažais, $16,500.

Dviflatis mūrinis, 5 ir 6 kamba
riai, stokeris, garažas, $8,000. ,

4 štorai, 4 flatai ir 2 ofisui kam
bariai, rendos neša suvirš $400 į 
mėnesį, kaina $22,500.

Šie visi namai turi būt išpar
duoti labai greitai.

Turime ir daugiau gerų bargenų, 
mažų ir didelių namų. Teisingas 
patarnavimas.

CIŲABLES URNICH
(URNIKAS)

2500 West 63rd Street. 
2-ros lubos,

Telefonas PROSPECT 6025.

Šį sekmadienį nuo pat ryto 
iki vėlumos Liberty Grove dar
že skambės dainos, grieš muzi
ka- ir kąrtcsip/.įvairiausi sporto 
p;męŲaį, ne& ten įvyksta dai
nininkų bei, jįspųr(įninku suva
žiavimas, kurį rengia “Pirmyn” 
ir Chicaeos-(lde£uvių Vyrų cho- 
ai.

“Pirmyn” ir Vyrų dorai vi
suomet pateikė gražus progra
mų'ir labai mą.oniąi patąr- 
aaaja savo svečiams prie viso
kiu vaišių. Dėlto pas juos vi
suomet su važiuoji! daug sve
čių. . • ? ' '■

Ir padiskusuosime
Klausydami gražaus chorų 

dainavimo ir sekdami sporti
ninkų išsilavinimą, galėsime 
prie progos pasikalbėti ir ne
paprastai įdomiais šiomis die
nomis vyksiančiais Lietuvos 
klausimais.

Apie Lietuvą
Apie į metus laiko Lietuva 

papuola jau į trečias rankas 
dėl to kiekvienam norisi kuo 
daugiau išgirsti bei sužinoti 
kaip ten dalykai vystosi.

Na, o kurgi daugiau galima 
Įgyti įvairaus patyrimo, kad 
ne ten, kur suvažiuoja minios 
lietuvių ?

Taigi šį sekmadienį Visais 
keliais į Liberty Grove, buvu
sią Dambrausko farmą.

J. L. Ą.

Sekmadienį Liet. 
Ūkininko Draugija 
Piknikuo ja

Lietuves Ūkininką Dr-jos 
piknikas įvyks ąteinantį sek
madienį, birželio 2'9 d., A. Bu
čo darže, Wiįlow West, prie 
Church Road ir Willow Springs 
Road.

Prašome, 'kurie galite, atva
žiuokite į pikniką. Bus puikus 
orkestras, kuris gros visokius 
šokius. Bus visokiausių gėri
mų ir skanių valgių. Kurie at
važiuosite — turėsite “good 
tjme”. Komitetas darbuojasi, 
kad tas rengiamas pijkpikas ge
rai pavyktą. —-Rengė įąį.

SUSIRINKIMAI
MARQUETTE PARK LIET. AM. 

PILIEČIŲ KLUBO įnėn. susirinki
mas įvyksta se^pad., birželio 29 
d.‘, 2 ’ vai. popiet vietinės parapi
jas' svet., 'Washtena\^ 'aVe. ir 68* g. 
Visi . nariai malonėkite atsilankyti 
į sus-mą. Turėsime keletą svarbių 
dalykų apkalbėti.

— Valdyba.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALI

KŲ BAŽNYČIA, šeštadienį, birže
lio 28 d., 7 vai. vakaro įvyks šokių 
ir pasilinksminimo vakaras Milda 
svet., 2-me aukšte, 3140 S. Halsted 
Street. Visiems bus smagu šokti 
prie geros orkestros. širdingai visus 
užprašo atsilankyti.

—Parapijos Komitetas, 
Klebonas Maskoliūnas.

Studentų Kliubas 
Skiria $150 
Stipendiją

šįmet Lietuvių Universiteto 
Kliubas vėl duoda $150 stipen
diją.

Tuos pinigus kliubas surinko 
sunkiu darbu ir Chicagos lietu
vių publikai lankant įvairius 
kliubo parengimus, šie pinigai 
bus duodami tam studentui, ku
ris rodo gabumą ir energiją 
tęsti mokslą kolegijoje.

Jeigu jus turite sūnų ar duk
terį arba žinot studentą, kuris 
norėtų žinoti apie šitą stipen
diją, pasakykite jam kreiptis j 
Lietuvių Universiteto Ęliubą, 
Mr. Veto Baltrūnas, 4200 So. 
Mozart Avenue, Chicago, III.

Visi klausimai turi būti kliu- 
bą rankąse prieš liepos pirmą.

W. G.

Patraukė šešis į 
Kriminali Teisiną

Kriminaliam teismui vakar 
buvo atiduoti šeši chicagiečiai, 
važiavę automobiliuose, kurie 
sekmadienį prie Willow Springs 
suvažinėjo berniuką Duane 
Bjorklund. Dėl įvykio berniu
kas neteko kojos.

Abu automobiliai pabėgo iš 
nelaimės vietos.

Skelbimai Naujienose 
(Juodą nauda dėlto, kad 
pačios Naujienos yrą 

naudingos.

TAVERNA, krautuvė ir 7 kamba
rių namas. Geras biznis ir vieta. 
Bargenas šią savaitę.

1207 W. 87th St.

PARDAVIMUI TAVERNA ir 
sandvičių šapa. Reikia apleisti. 
Duokit pasiuiymą. Kreipkitės vaka
rais. 5949 So. Kedzie.

GROSERNĖ IR DELIKATESŲ 
krautuvė. Uždėta prieš daugelį 
metų. Parduodama dėl drafto prie
žasties su namu ir bizniu, arba tik 
su bizniu ant ilgo lyso arba mai
nysiu aęt propertės.

R. KRICAUSKAS 
1439 So. 49th Avė., 

CICERO 2937.

GROSERIŲ, AISKRYMO, mo
kykloms reikmenų, tabako, žurnalų 
ir smulkmenų krautuvė. Reikia 
parduoti tuojau. $700.

4804 So. Damen.

PARSIDUODA TAVERNA ant 
63rd ir Western Avė. Biznis išdirb
tas per ilgus metus. Priežastis liga. 
Turiu greitai .parduoti. Naujienos, 
Box 2501, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA rendai ke
pykla, wholesale ir retail. Įstei
gta 1908 m. Klauskite DORchester 
8412.

FARMS FOR SALE 
U kuu Pardavimui

PARDAVIMUI GERA pieno far- 
ma. Smulkmenų norėdami rašykite: 
Box 55, Augusta, Michigan, Route2

MAINAMS ARBA PARDAVI
MUI—Grand Junction, Mich., 80 
akrų farma. Geri pastatai.

60 akrų farma. Geri pastatai. 
Abidvi turi elektrą.

917 W. 35th St.

80 AKRŲ, $2700. Ekstra geros 
trobos.

20 akrų, $900. 5 kambarių bun- 
galow, kiti pastatai.

GEORGE DALRYMPLE 
Lacota, Mich.

FARMS VVANTED 
Ieško Pirk ti U kius

NORIU PIRKTI FARMĄ 
Kas turite parduoti nedidelę, arti 
Chicagos, farmą, arba "kas gali par
duoti gabalą žemės dėl pastatymo 
triobų, pfašau pranešti laišku.

1739 So. Halsted St., Box 2505.

VVHOLįESALF FURNITURE 
Rakandai ir {taisai pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicaao. UI Tel. REPubhr

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

BIZNIAVA SAVASTIS pardavi
mui. Gerai einąs tavernos biznis. 
Parsiduoda pigiai, arba mainys į 
duflatį ar rezidenciją.

815 West 51st St.

NAMAI IR FAR'MOS
Kas ką turite mainyti, arba nori

te pigiai pirkti, telefonuokite Re- 
public 3713. Turiu namų po visą 
Chicagą ir apylinkę. Visokio didu
mo. Kainos trylika šimtų ligi šimto 
aštuoniosdešimt penkių tūkstančių 
dolerių.

Taipgi turime labai gražių farmų 
pardavimui arba mainymui.

CHARLES P. SUROMSKIS
6921 S. WESTERN AVĖ. 
Vakarais PROspect 1111.

TEISINGI BARGENAI
Mūrinis, naujas, moderniškas 2 

flatų .po 4 kambarius. Nauja mūri
nė moderniška 6 kamb. rezidenci
ja.

6 flatų po 4 kambarius, muro na
mas.

2 flatai po 4 kamb. 10 metų senu
mo. Muro namas.

5 ir 6 kamb. bungalows mūriniai.
Biznio namai, štoras ir 5 kamb. 

flatas.
Biznio namas, 3 flatai ir štoras, 

mūrinis.
Visi šitie bargenai randasi Mar- 

ųuette Parke ir yra verti pirkti. 
Turime ir daugiau visokių barge
nų ir gerų lotų. Statom naujus na
mus kam reikalinga. Rašykite ar 
atsilankykite

JOSEPH VILIMAS CO.
6753 So. Rockwell St.

HEMlock 2323.

PARDAVIMUI NAMAS, trys fla
tai. 1 aukštas muro—4 kambariai 
ir krautuvė. 2 flatai medžio po 7 
kambarius kiekvienas. 2 karam ga
ražas. Rendos $75 mėnesiui. Parsi
duoda dėl sveikatos.

4223 So. Wells.

SOUTH SIDE .........
BARGENAS: tuščias lotas, pada
lintas į 3 lotus—arba į 2 lotus .po 
46 pėdas. $1,300. Randasi ties 5626 
So. Sayre Avė. 1V4 bloko nuo Arch
er Avenue busų linijos.

Savininkas John Kalkovvski.
’ 5416 So. Latrobe.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ murąs. 
7 kambariai, štymo šiluma, moder
ni refrigeracija, ąžuolo trimas, pui
kiam stovy, gerai užlaikomas. Me
tinės. pajamos $1,476. Kaina $8,000. 

5741 Princeton Avė.
ENGlewood 1025. 

Kreipkitės ‘vakarais.

LOTAS 100x115. Asesmentai .ir 
taksai užmokėti. Padalinsime. Ne
brangiai. Pietų vakarų kampas 
41st Court ir Amelia Avė.

LYONS, ILL.
OAKland 4500.

RESORTS FOR SALE 
______ KurortaiPardavimui______

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

A. LINKUS,
2552 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL.
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NEBUVO KAM TEKSTAS STATYTI, ANG
LIŠKIEJI DIENRAŠČIAI TURĖJO VARGO
Vienas—Mašinėle Surašytas, Kitą Sustatė 

Milwaukėje
Keisti dalykai vakar dėjosi t valandos į savaitę ir, kad die

nomis dirbusieji gavo po $1.60su Chicagos angliškaisiais 
dienraščiais. Skaitytojai paju
to, kad kas tai tokio dedasi, 

./"kada sužinojo, jog nei vienas 
vadinamų po pietinių laikraš
čių (nors visi išeina prieš 
piet) neišėjo laiku. Laikraš
čių pardavėjai aiškino, jog di
džiųjų dienraščių tipografi- 
ninkai (darbininkai, kurie 
mašinomis ir rankomis sustag 
to laikraščių tekstą), sustojo 

• dirbę ir, kad labai galimas 
dalykas, cbicagiečiai turės pa-/ 
sitenkinti bent tą dieną be tų 
laikraščių.

Negalima nesakyti, kad 
skaitytojai neparodė nepaisy
mo. Nusivylimas buvo didelis, 
nes, ypač dabar, rusų-vokiečių 
karą bešokant ir sk lipesnieji 
žmonės po kelias laidas per
kasi, patyrimui vėliausių žinių 
iš fronto.

Keistai Sustatyti.

Bet kad ir žymiai suvėlinti, 
laikraščiai pasirodė. Tik pri- 
pratusioms prie kasdieninių 
formų akims jie pasirodė kei
sti. Pirmutinis išėjo Daily 
Times—visos žinios mašinėle 
parašytos, panašiai kaip mi- 
meografu leidžiami mažieji 
mokyklų laikraštukai.

Dar kiek vėliau išėjo ir 
Hearsto Herald American. Tas 
laikraštis buvo linotipu susta
tytas, bet sustatymas atlikta 
Milwaukeeje, Sentinel dienraš
čio spaustuvėje. Sustatytų pus
lapių matricos atvežta Chica- 
gon lėktuvais.

Žymiai Mažesni.

'Paskutinis pasirodyti buvo 
Daily News. Jis irgi linotipu 
statytas, bet kur, neteko su
žinoti. Greičiausiai kurioj nors 
mažesnėj Chicagos spaustuvė
je, nes raidžių tipas buvo 
skirtingas nuo kasdieninio 
Daily News tipo, šis laikraš
tis vietomis panaudojo tą pa
čią sistemą kaip ir Daily 
Times— nufotografavo ir pa
darė klišos rašomaja mašinė
le surašyto teksto. Visi laikraš
čiai buvo žymiai sumažinti. 
Juose ir žinių mažiau paduota.

To susitrukdymo priežastis 
visi laikraščiai padavė bend
rai pasirašytame paaiškinime, 
kur nurodė, kad tipografinin- 
kai, dirbę jų spaustuvėse, pas
kelbė lyg ir streiką, nepaisy
dami unijos viršininkų įsa
kymo darbą tęsti.

Leidėjai Aiškina Nesusi
pratimą.

Laikraščiai aiškina, kad 
tarp tipografininkų unijos ir 
spaustuvių egzistavęs kontrak
tas išsibaigė birželio 11 d. ir, 
kad nors iki šiol nauja sutar
tis dar nepasirašyta, derybos 
tarp unijos ir laikraščių lei
dėjų atstovų tebevyksta.

Atsižvelgdami j tai, kad de
rybos vyksta tvarkingai, uni
jos viršininkai įsakė tipografi- 
ninkams darbą visur tęsti. Jie 
sakė, kad jei įvyks kokių nors 
pakeitimų sutarty, tai jie ga
lios nuo pirmykščių kontrak
tų pasibaigimo dienos t, y. 
nuo birželio 11 d.

Sako, Nepaisė Perspėjimų

Tipografinįnkai, atskirų as
menų pakurstyti, aiškina laik
raščiai, vienok jau nuo birže
lio 2 dienos pradėjo rodyti sa
vo darbuose neužtektinai aty- 
dos ir dažnai darbo valando
mis jaikė susirinkimus. Ne
paisydami į keliais atvejais 
paduotus perspėjimus, laikraš
čiai rašė, tokius mitingus dar
bo valandomis jie tęsė iki pe-

į valandą, o naktimis—$1.71. 
Savaitinis uždarbis dieninių 
darbininkų yra $58.00, ir nak
tinių—$62.00.

Paskelbė Streiką 
U. S. Gypsum 
Dirbtuvėse

CIO Reikalauja Sutarties, 
Didesnių Algų

United Mine Workers, CIO, 
vakar paskelbė streiką 15-koj 
dirbtuvių, kurias kontroliuoja 
U. S. Gypsum kompanija. 500 
darbininkų dirba East Chica- 
go dirbtuvėse, o apie 4,000-čiai 
kitų, irgi išėjusių į streiką, 
dirba kituose miestuose.

Unija reikalauja išimtino 
pripažinimo 15-koj dirbtuvių, 
kuriose jie turi didžiumą.

Ji taipgi reikalauja pakelti 
visų darbininkų algas 10 cen
tų valandai. Dabar vieni gau
na 62V2C. valandai, o kiti iki 
95c., už specializuotą darbą.

Nori Geresnių Sąlygų 
Atostogoms

Gypsum firma visoj Ameri- 
<oje turi apie 50 dirbtuvių.

Unija taipgi bando iškivoti 
darbininkams geresnes atosto
gų sąlygas.

Panaikino Svarbų 
Foreclosure 
Pasiūlymą
Ruuo Siūlomas Cook Apskri

čio Užsilikusius Mokesčius 
Iškolektuoti

Cook apskričio namų savi
ninkai yra skolingi apskričio 
ždui apie $400,000,000 užsili
pusiais mokesčiais.

Jiems iškolektuoti guberha- 
torius Green įteikė pasiūlymą 
egislaturai, kuris įsako proku

rorui apskrityje perimti nuo
savybes, kurių taksai yra užsi- 
ikę 10 metų, ir jas parduoti iš 
icitacijos. •

Valstijos senatas pasiūlymą 
atmetė ir palaidojo.

Jau Renka Sena
ie 

Alumini jų Chi-je
Dienraštis “Daily Times” 

savo irriciatyva vakar pradėjo 
rinkti seną aluminijų nuo šei
mininkių karo reikalams. Dien
raštis kviečia visus chicagie- 
čius, kurie turi nereikalingų 
prakiurusių to metalo puodų, 
katilų, papuošalų ir kitokių 
daiktų, pranešti jo raštinei. 
“Times” atsiųs troką, kuris a- 
luminijų paims.

Suėmė Tris 
žmogžudžius

Grand Crossing policijos 
nuovada skelbia suėmusi tris 
jaunus vyrus, kurie gegužės 
21-mą nužudė chicagietį Law- 
rence Mrpby, Jackson Parke. 
Visi trys prisipažino. Jie yra, 
Earl Parks, 3623 Indiana; Wil- 
lie Lee, ir Charles Hill.

Policija juos kamantinėja ir 
apie kelias kitas neišaiškintas 
žmogžudystes Chicagos pietry
tinėje dalyje.

reito trečiadienio popiečio, 
kada jie visai nustojo dirbę.

Laikraščiai aiškina, kad ti- 
pografininkai dirbo po 36¥«

PAFRONTĖS SODYBOS LIEPSNOSE PLEŠKA

t- NAU.HENU-ACM’'Tr-l'-nh
Vokiečių kareiviai bėga nuo degančios sodybos “Kažkur Rusų Okupuotoj 

Lenkijoj”.! Fotografiją vokiečiai atsiuntė iš Berlyno per radiją.

Prisijaukino 
“Robiną”

GAGE PARK. — Kelios sa
vaitės atgal audra išdraskė ru
binų lizdą, sukrautą prie chi • 
cagiečių Ė. Kinastų namų, ad. 
3101 West 54th Place. Vienas 
robinukas išliko gyvas. Kinas- 
tai jį per dvi savaites laiko lai
kė namie. Dabar paukštis ap
gyvendintas garaže. Namiškiui 
sušvilpus, robinas atskrenda i 
butą, o kai išalksta, tai pats at

/.

AR
JAU

TURITE
PLATINIMUI

TIKIETŲ 
KNYGUTĘ? 

• Jaunas užpuolikas atėmė
$50 nuo Ruth Delwo, 1123 New- 
port avenue, kasterės Ontro ka- 
feterijoje, 125 North Wabash 
avenue.

skrenda, atsitupia ant rankos ir 
atidaro snapuką, duodamas su
prasti, kad alkanas.

LIETUVIAI^
ARMIJOJE

Victor W. Korei va, 9 East 
103rd Street, iš Roselando, šau
kiamas metams tarnybos armi
joje.

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rids garsinasi “NAUJIENOSE”

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asmeniui

Naujienų Namo Fondo 
PIKNIKE

LIEPOS

27
Sunset Grove Darže

500 Į Armiją Per 
Liepos Mėnesį Iš 
Southsidės

Drafto vedėjų skaitlinėmis 
pasiremiant, atrodo, kad liepos 
mėnesį armija paims metams 
tarnybos apie 500 vyrų iš įvai
rių Southsidės wardų — 13, 15, 
18,-14, dalies 12-to ir kitų. 
Drafto tarybos Southsidėje vi
dutiniai turės parūpinti po 15 
vyrų kiekviena.

VAKAR CH1CAG0JE •
• Į 9-to Chicagos laivyno 

distrikto viršininkus vakar su
grįžo kapitonas E. A, Lof- 
ąuist kuris 1939 metais buvo 
išsiųstas aukštiems laivyno 
mokslams.

• Nežinomi plėšikai įsilaužė 
į automobilį pastatytą prie 
Milyvaukee ir Haddon 'ir pasi
vogė $1,175 pinigais ir čekiais. 
Automobilis ir pinigai priklau
sė vienam Ralph Hojna, 2010 
18th SL, iždininkui bučerių 
organizaci jos.

q Apskričio teisėjas Desort 
nuteisė 38 metų chicagietį, 
Harry Bobkowski, kalėti tris 
mėnesius už nesumokėjimą 
žmonai $7,000 alimonijos. Ji
sai gyvena ad. 3031 North 
Monticello.

@ Už maudymąsi Michigan 
ežere prie Oak Street “Adome 
rūbuose” policija suėmė 21 me
tų Doyle Martiną, nuo 637 W. 
Madison Street. Jis paaiškino, 
kad buvo labai “karšta”, o kos
tiumo neturi.

• Nuo Clark street tilto į 
Chicagos upę įšoko ir prigėrė 
71 metų bedarbis senelis, Frank 
Semonati, 536 N. Clark street.

® 27 m. chicagietei Madelinc 
Simms užsidegus sigaretą, spif 
go netoliese buvęs skystimą? 
rūbams valyti ir trys žmonės 
atsidūrė ligoninėje — ji pati 
J. C. Stoker, namo užvaizdą, ir 
9 metų berniukas Leo Linton. 
Sprogimas įvyko adresu 6140 
Greenwood avė.

DAUGELIS 
NAUJIENIEČIŲ 

TURI 
NUSIPIRKĘ 

PO VISA 
KNYGUTĘ

PO CHICAGĄ
* PASIDAIRIUS

Su Vygantu

Vienas smulkus prekybinin
kas Brighton Parke reikšda
mas savo džiaugsmą, kad Lie
tuvos žmonės sukilo prieš sa
vo mirtinąjį priešą — Stalino 
gengsterius, kartu prisibijo, 
kad kai kur pasauly lietuviai 
bus pasmerkti už tai, kad 
“bendradarbiauja su Hitle
riu.”

“Lietuvių didžiuma Hitlerio 
ir jo rudosios tiratnijos neuž
kenčia lygiai kaip ir Amerikos 
bei Anglijos žmonės. Bet Sta
lino jie negali pakęsti dar la
biau. Kada Kremliaus šaika 
paneigė visokį teisingumą ir 
okupavo Pabaltijos respubli
kas, tai Stalinas pasidarė tų 
žmonių mirtinasis priešas,” 
dėstė savo pažvalgas į dabar
tinius įvykius tas Brighton 
pilietis.

—o—
“Anglija ir Amerika pareiš

kė, kad, nežiūrint kaip jos ne
užkenčia Stalino ir jo kruvi
nosios diktatūros, jis šiandien 
reikia remti už tai, kad jis ko
voja tų šalių didžiausią prie
šą. Su Lietuvos žmonėmis tas 
pats — nežiūrint kaip jie ne
užkenčia Hitlerio ir jo žmog
ėdrų, jis šiandien muša Lietu
vos didžiausią priešą, tai, la
bai suprantama, jie prie to 
mušimo nori prisidėti”, tęsė 
tas žmogus.

“Nejaugi rasis nors vienas 
žmogus pasauly (žinoma, iš
imant bolševikus), kurie kal
tintų lietuvius už jų ėjimą 
prieš jų laisvės ir laimingo 
gyvenimo skerdikus? Jei 
Kremliaus viešpačiai ir “Sau
lė” Stalinas butų turėję geres
nes galvas ir butų geriau nu
simanę apie gyvenimą, jie ne
būtų pasigrobę tas vargšes 
Pabaltės šalis ir Suomijos da
lį. Šiandien tų šalių žmonės 
kovotų Rusijos pusėje prieš 
Berlyno gengsterius.”

Kartais tie eiliniai piliečiai, 
neturį jokio nusimanymo apie 
diplomatiją ir politiką, nukalba 
blaiviau negu tie ponai, kurie 
sostinių užkulisiuose su dryžo
mis kelinėmis ir uodeguotais 
žiuponais laksto.

—o—
Palies Stalino išgirtieji Lie

tuvos poetai, riebioji Salomė
ja Neris nuo Alvito, ir barzdo
tasis Liuda Gira iš galas žino 
kur, šiandien turbūt vėl jaučia 
“inspiracijos bangą kimus bc- 
apimant ir bile momentu pra
dės kurti naujas poemas. Dar
bą pradės kaip greitai patirs 
kas sekantis Lietuvą valdys. 
Tiedu išnaros šiandien jau pa- 
tvs mato, kad jų poemos apie 
“Saulę” Staliną yra ant tiek 
atgyvenusios kaip 1917 metų 
Fordas. Jei jie turi savy dar 
bent kiek žmoniškumo, tai at
silyginimui už Stalino atsiųs* 
tus Čekius turėtų nors po 
trumpą posmuką savo “Sau
lės” nusileidimo proga para
šyti.

Pakelia Cook Apsk. 
Teisėjų Skaičių
• Senatas Springfielde priėmė 
ir pasiuntė atstovų butui pa
siūlymą pakelti Cook apskri
čio Superior teisino teisėjų 
skaičių nuo 21 iki 34.

Teismas dabar neturi užtek
tinai teisėjų bylų klausyti, ir 
turi juos Šaukti iš kitų apskri
čių.

• 65 m. Anna Lungvvuist, 
6657 S. Ashland avenue, užve
dė bylą prieš St. George ligoni
nę reikalaudama $50,000 atly
ginimo. Ji sako, kad buvo skau
džiai apdeginta po operacijos 

i ligoninėje.




