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RAUDONOJI ARMIJA NACIŲ TANKAMS 
PADARĖ DIDELIŲ NUOSTOLIŲ _ _ _ _ _ _ I

Naciai nepajėgė Įsiversti Besarabijon ir 
neperėjo Pruto upės

LIETUVIAI “SUTINKA” VOKIEČIŲ KAREIVIUS KAUNE PALAIDOTI SUKILIMO DALYVIAI
Nauja vyriausybė, kontakte su vokiečių 

karo vadovybe, tvarko kraštą

MASKVA, Rusija, birž. 27 d. 
— Po nepaprastai didelių mu
sių raudonoji armija pasitrau
kė iš Šiaulių, Vilniaus ir Bara
novičių ruožo, skelbia paskuti
nis sovietų kar pranešimas.

Raudonoji armija sunaikino 
nepaprastai didelį priešo tankų 
skaičių, padarė didelių nuosto
lių kitoms vokiečių kariuome
nės dalims ir pasitraukė į nau
jas pozicijas, kurios iš anksto 
buvo numatytos ir paruoštos.

Ties Šiauliais vyko labai 
smarkus mūšiai su vokiečiais ir 
karo pranešimas neneigia, kad 
vokiečiai artėja prie Rigos.

Pietų frontuose vyko nepa
prastai smarkus mūšiai ir so
vietų kariuomenei pavyko viso
se zonose sulaikyti priešo ka
riuomenę. Vokiečiai deda pa
stangas peržengti per Prut upę, 
bet visos nacių karo jėgos bu
vo atmuštos. Sovietų artilerija 
visiškai sunaikino tris pontoni- 
nius nacių tiltus ir paėmė ne
laisvėn įsiveržusius ~ kareivius.

Sovietų aviacija ‘ bombarda
vo Bukareštą,-^. Konstancą ir. 
Ploesti. Rumunijos žibalo vers
mės padegtos ir sunaikinta ne
paprastai didelė benzino atsar
ga.

BRITAI NAIKINA NACIUS ATLANTIKE
Submarinai neturi 
bazių vandenyne

LONDONAS, birž. 27 d. — 
Žymiai padidinus orlaivių ir 
mažų karo laivų skaičių Atlan- 
tike, sumažėjo nacių submari- 
nų skaičius.

Anksčiau nacių submarinai 
buvo aprūpinami reikalinga at
sarga pačiame vandenyne iš pa- 
gelbinių laivų. Orlaiviai ir bri
tų karo laivai dabar visai pa
naikino šias naciu submarinu 
bazes, nes skandina kiekvieną 
nacių laivą.

Nacių submarinai negali gu
lėti vandenyne ir laukti atplau
kiančio britų kanvojaus.

Amerikos laivai pa
deda britams

LONDONAS, birž. 27 d. — 
Atlantike britams padeda lai
mėti kovą Jungtinių Valstybių 
patruliai.
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Švedai atstovaus 
rusus Berlyne 

STOCKHOLMAS, Švedi- 
ja, birž. 27 d. — švedų vy
riausybe paskelbė, kąd ji 
sutiko patenkinti sovietų 
valdžios prašymą ir apsiė
mė ginti sovietų interesus 
Vokietijoj.

Karui prasidėjus sovie
tų ambasada Berlyne nu
stojo veikusi ir visus so
vietų piliečių reikalus Vo
kietijoj tvarkysianti šve
dų atstovybė.

Raudonos armijos tankai va 
kar visą dieną smarkiai kovėsi 
su vokiečių motorizuotoms di
vizijoms, kurios bandė prasi
veržti ties Brody, Vilnium ir 
Baranovičiais. Brody apylinkė
se sovietai atmušė vokiečių tan
kus.

Vokiečių aviacija smarkiai 
bombardavo Minską, Bobruiskn 
ir Mogilevą. Atrodo, kad vo
kiečių kariuomenė stengiasi pa 
imti Minską ir artėja prie šie 
miesto dviem kryptim. Vokie
čiams nepavyko įsiveržti į rusu 
teritoriją ir kovos vyksta len
kų ir lietuvių žemėse. Vokiečių 
motorizuota kariuomenė turės 
didelių sunkumų, jeigu ji ban
dys veržtis į Pinsko balas.

Kovoj pasižymėjo sovietų la
kūnas Makliak, kuris vienas 
pajėgė numušti tris voikečių 
lėktuvus. Sovietų lakūnas Šiai, 
vienas kovėsi su penkiais nacių 
lėktuvais, tris kartus buvo su 
žeistas, bet sugebėjo nusileisti 
j savo aerodromą. Sovietų ka
riuomenei pavyko -, paimti ne-

•> kurie 
dabar kalba per radiją ir kvie 
čia kitus vokiečius atsukti gink
lus prieš Hitlerį ir pereiti so
vietų pusėn.

Dar didesnę paramą šioje ko 
voje teikia Amerikoje gaminti 
Catalina bombanešiai, kurie pa
truliuoja nepaprastai didelius 
vandenyno plotus ir sugeba ko
voti su vokiečių lėktuvais.

Iš Amerikos gauti karo lai
vai, vadinami korvetos, tinka 
Atlantiko kovai. Jie moka ge
rai gaudyti submarinus. Britai 
patys juos smarkiai statosi.

Rusai vartos kinie
čių metodus

MASKVA, Rusija, birž. 27 
d. — Sovietų karo vadovybė 
kovoje su naciais vartoja kinie
čių-japonų karo metu vartoja
mus metodus.

Jie įsileidžia krašto gilumon 
motorizuotas nacių divizijas, 
vėliau jas atkerta nuo savo ba
zių ir ^isiš^ai sunaikina.

Sovietų kariuomenė nepajėgs 
pastoti kelio geriau mechani
zuotoms nacių divizijoms, bet 
šiuo budu tikisi įveikti nacius.

Sovietai sostinę kels 
Sverdlovskan

STOCKHOLMAS, šved., birž. 
27 d__ švedų laikraštis atspau
de žinią apie planuojamas pa
kaitas sovietų Rusijoj.

Valdžia turi žinių, kad vokie
čiai dės pastangas paimti Ma
skvą, todėl yra pasiryžusi iškel
ti sovietų sostinę į Sverdlovską.

Uralo kalnuose esantį mies
tą vokiečių aviacija negalės 

(lengvai pasiekti ir nesutrukdys 
i krašto administracijos.

NAUJIFNU-ACME T<‘leph<>to
Vokiečių cenzorių prierašas prie šio per radijų atsiųsto paveikslo sako, kad 

jis parodo lietuvius “sveikinant” vokiečių motocikhiotus karius tiems vykstant 
toliau Į frontų prieš rusus.

BRITAI PERSPĖJO ŠVEDUS IR SUOMIUS
Pataria nepatekti 

nacių Įtakon
1 LONDONAS, Ijirž- 27 d. — 
Britų vyriausybė labai rimtai 
perspėjo suomius ir švedus 
dėl bendradarbiavimo su na
ciais.

Jeigu šios dvi tautos nepa
jėgs atsispirti nacių spaudi
mui, tai abi gali patekti visiš- 
k;on nacių!, priklausomybcn, 
sako britai.

Vokiečiai šiandien pareika
lavo perleisti vieną diviziją, 
sako, o rytoj švedams Įteiks 
dar griežtesnius reikalavimusj 
Pataria priešintis naciams.

Vengrai paskelbė 
karą sovietams

BUDAPEŠTAS, Ven g r i j a, 
birž. 27 d..— Sovietų karo or
laiviai skraidė po vengrų te
ritoriją, todėl vyriausybė pa
skelbė sovietų Rusijai karąj, 
sako valdžios agentūra.

Vengrai paskelbė karą 10 
valandą ryto ir karo operaci
jos pasienyje tuojau prasidė
jo.

Naciai paleido britų 
rašytoją

BERLYNAS, birž. 27 <1. — 
Vokiečių valdžia paleido iš 
koncentracijos stovyklos anglų 
rašytoją Wodehouse ir leido 
laisvai apsigyventi Berlyne.

Wodehouse'kiekvieną vaka
rą kalbės per vokiečių radiją 
apie gyvenimą koncentracijos 
stovykloje.

Jis paskelbė, kad buvo 
laikomas kartu su 1200 žmo
nių ir turėjęs progos patirti 
Įdomių dalykų iš jų gyvenimo. 
Wodehouse nenori tikėti, kad 
naciai jį paliktų laisvą.

ORAS 
šeštadienį — debesuotas, lis. 
Sekmadienį — giedras.
Saulė t$ka — 5:16 ; leidžiasi 

— 8:29.

Ispanai verbuoja 
legijortierius
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MADRIDAS^ Ispaniją, birž. 
27 d/*Ispanijos falangista’ 
visame krašte organizuoja ma- 
nifestacijas prieš sovietų Ru
siją.

Visuose didesniuose miestuo-
se pradėta verbuoti savanoriai 
kurie vyks Į sovietų Rusija ko 
munizmo naikinti.

Falangistai skelbia, kad Hit
leris reikalauja 'prieškomimisti- 
nio legijono ir ispanų pareigi? 
patenkinti jo reikalavimą, nu 
jis padėjo laimėti civilinį karą

Turkai priims bė
gančius prancūzus 
ANKARA^rurkija, birž. 27 

d. — Turkų vyriausybė sutiko 
perleisti per savo teritoriją 
20,000 Syrijoj kovojančių 
prancūzų, jeigu Įžengs civilis^ 
kai apsirėdę ir neturės ginklų.

Turkai Įsileis tiktai prancū
zus, bet nepriims kolonijų ka
reivių.

Prancūzai pripažįsta, kad 
kovos Syrijoj eina prie galo ir 
negalės ilgiau priešintis bri
tams.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečiai deda pastangas paimti Rigą, bet sovietų ka

riuomenė juos sulaiko, skelbia vėliausias sovietų karo praneši
mas.

— Molotovas priėmė japonų ambasadorių Tatekavą. Tarėsi 
ištisą valandą.

— Vakar pakilo didžiausias karo lėktuvas B19. Buvo ap
drausta vienu milijonti dolerių. Skraidė ištisą valandą ir karo 
sluoksniai labai patenkinti, nes jis gali nuskristi 7000 mylių ir 
paimti labai daug karo medžiagos.

— Britai užsakė didoką skaičių gumunių balionų ir orlai
vių, kuriais apgaudinėja vokiečius. Vokiečių lakūnai juos ap-, 
šaudo, norėdami numušti.

— Vokiečiai tvirtina, kad svarbiausi laimėjimai padaryti 
sovietų fronte. Dabar laukiama operacijų rezultatų.

— Britų aviacija labai smarkiai bombardavo Kielį, Koelną 
ir Diusseldorfą.

— Britų aviacija pataikė dviem dideliems italų laivams, 
kurie vežė kareivius j Lybiją.

— Rusai skelbia, kad jie atitraukę savo karo jėgas į Mins
ką, bet pabrėžia, kad pasitraukimas buvo padarytas tvarkingai.

— Vokiečių divizija, kuri! atėjo iš Norvegijos per Švediją, 
rengiasi pulti Murmanską.

— Japonų nacionalistai reikalauja organizuoti ekspediciją 
ir pulti Rusiją.

Amerika neturi 
amunicijos

HYDE PARK, N. Y., birž. 
27 d. —- Prezidentas Roosevel- 
tas spaudos atstovams šian
dien pareiškė, kad Jungtinės 
Valstybės y turi labai mažą 
amunicijos kiekį.

Vyriausybe yra pasiryžusi 
nusiusti airiams šautuvu, be4 
šovinių siųsti negalės, nes pa
tys nedaug jų turi.

Airiams bus leidžiama nusi
pirkti didokas maisto kiekis 
ir bus leidžiama nusisamdyti 
laivai prekėms nusivežti.

Sutvarkvt,os konsulu € * 

kelionės
WASHINGTON, D. C., birž. 

27 d. .— Užsienio departamen
tas sutvarkė konsulų ir ių šei
mynų kelionę. Iš Amerikos iš
vyks trys šimtai konsulatų 
tarnautojų, o iš Lisabono su
grįš 500.

Amerikos keleivinis laivas 
nuveš vokiečius su italais į Li
saboną, o parsiveš savo konsu
lus, kurie dirbo Vokietijoj ir 
Italijoj.

—Britų aviacija kasdien di
desniais kiekiais bombarduo
ja vokiečių teritoriją ir strate
ginius punktus.

Musų specialaus korespondento D-ro P. Ancevičiaus telegrama
Vokiečių užsienio reikalų ministerijos kalbėtojas užsienio 

laikraštininkams pareiškė, kad šito karo negalima laikyti vo- 
tyiečių-rusų karu, bet visos Europos vieninga akcija prieš bol
ševizmą ir jo pragaištingas užmačias visų kitų tautų atžvilgiu.

Kaip bus tvarkomas bolševikų valdytasis plotas ir jame gy
venančios tautos, sutriuškinus bolševizmą, tuo tarpu nieko kon
kretaus dar nežinoma.

Viena aišku, kaip valdininkas pareiškė užsienio laikrašti
ninkams, vokiškas nacionalsocializmas atskirų tautų individua
lybės neneigia ir pripažįsta jų laisvą tvarkymąsi, tačiau politiš- 
kai-teisinės formos yra ateities dalykas, apie kurį dabartiniu 
metu nieko negalima pasakyti. Tatai liečia Lietuvą ir kitus 
kraštus.

Kaune ir Vilniuje gyvenimas normalė ja. Vokiečių karinė 
vyriausybė veikia glaudžiame kontakte su Lietuvos sukilėlių 
laikinąja vyriausybe, kuri susidarė sukilimo metu, biiželio 23 
dieną.

Vyriausybe intensyviai organizuoja ir tvarko krašto gyve
nimą.

26 birželio dieną Kaune iškilmingai palaidotos sukilimo au
kos.

Iš kalėjimų paleisti visi politiniai kaliniai, kurių bolševikai 
nesuspėjo išvežti į Rusiją.

Apie tikrąją padėtį Lietuvoje tikiuosi pranešti artimiau - 
domis dienomis, nes kitą savaitę numatoma ekskursija rytų 
pusėn.

STALINAS PALEIDO LIETUVIU KORPUSĄ
Nepasitikėjo lietuvių Rusai naikina Suo- 

kareiviais nujos miestus
BERNAS, Šveicarija, birž. 27 

i. — Iš tikrų šaltinių, patirta, 
kad bolševikai išformavo 29-tą i' 
korpusą, kuris buvo Įsteigtas 
kaip tautinis lietuvių kariuo
menės vienetas.

Šis korpusas dar prieš vokie- 
jių-sovietų karą buvo paverstas 
darbo batalijonais.

Pertvarkyti tautinio korpu
so batalijonai skiriami tiktai 
;ustiprinimo darbams, bet jiems 
neduodama ginklų 'ir neleidžia
ma frontam

Baltušis visai išardė 
kariuomenę

BERNAS, Šveicarija, birž. 27 
L — Rusams atvykus Lietu 
von, nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenė buvo pavadinta 
“liaudies” kariuomene.

Šios kariuomenės pryšakin 
buvo pastatytas lietuviškos kil
mės sumaskolėjęs sovietų ge 
nerolas Žemaitis-Baltušis.

Lietuvos kariuomenę jis per
tvarkė į 29-tąjį korpusą, o pa 
starą j į dar kartą pertvarkė į 
nacionalinį Lietuvos šaulių kor 
pusą.

29-tą korpusą tvarkė 
rusai

BERNAS, Šveicarija, birž. 27 
d. — Lietuvos tautinio korpuse 
pryšaky kurį laiką stovėjo ge 
nerolas Vitkauskas.

Bolševikai 29-tan korpusan 
prigrūdo labai daug rusiškų 
karininkų, nes lietuviškais ka
rininkais jie visiškai nepasiti
kėjo. Didelė Lietuvos karinin
kų dalis . buvo pavaryta iš ka
riuomenes.

Paskutiniu metu bolševikai 
nepasitikėjo ir pačiais karei
viais, todėl korpusą pavertė 
paribiniu.

HELSINKIS, Suomija, birž. 
27 d. — Suomių vyriausybė 
skelbia, kad sovietų aviacija be 
jokio pasigailėjimo naikina 
suomių miestus.

Helsinki, Turku ir Kotka 
bombardavo smarkiau, negu 
1939 metų karo metu. Turku 
mieste sugriovė daugiau negu 
100 namų, užmušė daug gyven
tojų ir nuosavybei padarė dide
lių nuostolių.

Valdžia skelbia, kad sovietų 
aviacija 1000 suomių Šeimynų 
paliko be pastogės.

Britų misijos pasie
kė Maskvą

MASKVA, Rusija, birž. 27 
d. — Dvi britų misijos šiandien 
pasiekė sovietų sostinę Mask
vą.

Britų ambasadorius Stafford 
Cripps, kuris anglų karaliaus 
buvo paaukštintas, atvyko į 
savo vietą ir šiandien vėl pradė
jo eiti savo pareigas Maskvoje. 
Tuo pačiu metu atvyko karinė 
ir ekonominė misijos. Šias misi
jas Churchill pažadėjo pasiųsti 
pirmą sovietų-nacių karo die
ną.

—švedų generolas Linder 
vėl pradėjo organizuoti sava
norių legijoną, kuris vyks Į 
Suonvją ir padės vesti karą 
prieš bolševikus.
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NUO
Liepos Pirmos Dienos

NAUJIENŲ RAŠTINE BUS 
atidaryta ' 

KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO 
IKI 8 VAL. VAKARO.

Šeštadieniais
TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.

"NAUJIENŲ” ADM.<----------- ------- '
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“Pirmyn” ir Vyrų 
Choro Pikniko 
Darbininkai
Piknikas Įvyks Sekmadienį, 

Liberty G rovė Darže
Darbininkai, kurie dirbs Vy

rų ir Pirmyn Chorų piknike, 
sekmadienį, birželio 29 d., Li
berty Darže.

D. Miller, X. Shaikus, F. ' 
Juodis, N. Jakubka, F. Mažio-’ 
la, J. Baradas, A. Ripkevičius,'
J. Degutis, V. Jašmontas, S. 
Rimkunas, J. Tikutis, J. Ascil- 
la, J. Matulis, Maukus, J. Kru
čas, M. Krikščiūnas, J. Dam- 
bros, V. Ascilla, P. Bergeris, 
A. Vi lis, P. švelnia, J. Shu- 
meikeris, J. Tumėnas, S. 
Shumskis, P. Skurkis, F. Sut
kus, A. Zaluba, K. Davidonis,
K. Matukonis, S. Pūkis, A. Cic- 
kevičius, E. Ascilla, F. Mati- 
konis, S. Jakubauskas.

Visi pažymėli darbininkai 
prašomi būti kai 10 vai. ryto.

^Franklin G rovė gyvento* 
jas Cecil K. Craven buvo biz
nyje lygiai valandą laiko. Nu
sipirko alinę Rochelle mieste
lyje. Už valandos ji užsidegė 
ir nuėmė'. su durnais—iki pa-

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu 
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

GARSINASIAviacijos Mokykla 
Navy Prieplaukoj

U. S. laivyno departamentas 
paskelbė, kad perima Chica- 
gos Navy Pier prieplauką ir 
bėgyje 3 mėnesių atidarys ten 
didžiausią aviacijos mokyklą. 
Amerikoje.

Prie Navy Pier Illinois vals
tija ruošiasi statyti kariškus 
armory nimus.

Tamstos ir Tamstų draugai širdingai kvie
čiami, atsilankyti į ,

IŠKILMINGA ATIDARYMA
Naujai Permodeliuoto ir Padidinto

Rosemoor Buffet
10314 SOUTH MISIIIGAN AVENUE, 

CHICAGO, ILLINOIS

Birželio 27-ta, 28-ta ir 29-tat7 C L

Mes specializuojamas paruošti geriausius 
vištienos ir steikų valgius.

štai paveikslas, kuris parod o 
Chicagos Lietuvių Chorą “Pir
myn” repeticijoje, su Kaziu Ste
ponavičium dirigento rolėje. Š.s 
choras rytoj, kartu su Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choru, rengia į-

že, prie Willow Springs ir Ger
inau Church Road, Willov\ 
Springs miestelyje.

Piknikui surengtas ti .ral ne
paprastas programas, kurio g.J. 
svarbiausias numeris bus pas
kutinis — abu chorai apie 8 
vai. vakaro surengs varduves 
visiems Petrams ir Povilams, 
kurie bus sus rinkę piknike, nu
sives prie baro ir ^furidys”.

to.
Baseball —

12-tą įvyks Laseball lošime i 
kuriuose peisams 
mergaičių komanda 
choro
Red Ros e 
“Pirmyn” 
manda.

“Pirmyn’ 
su Vyrų 

senių” komanda, taipg
Cicero čampionai su 
Choro reguliare ko-

šokiai.

Rytoj ir Pagiriečių 
Išvažiavimas

Pagiriečių Kliubas rengia 
pirmą vasaros išvažiavimą 
“Petrufka” (pikniką), sekma
dienį, birž. 29 d. J. Spaičio 
darže, Willow Springs. Pra
džia 10 vai. ryto. Gardus už
kandžiai ir gaivinanti gėrimė
liai atsilankiusius svečius ma
lonui priimti, šauniai pavai
šinti.

Renginio komisija deda visas 
pastangas atsilankiusiems už
tikrinti gerus laikus.

J. Taki raiti s

Westpullmano Kliu 
bo Išvažiavimas

10 Vai. Išeina Trobas

Kur kitur gausite įdomesnį į - 
programą, kur .kitur smag a i 
galėsite praleisti laiką?

Abu chorai nuoširdž a kvie 
čia Chicagos ir apylinkės lietu
vius kuoskaitlingiausiai SU'a- 
žiuoti ir tikrai šauniai praleisti

WEST PULLMAN Lithuani- 
an Civic Club rytoj rengia me
tinį išvažiavimą naujame Lab
darių Ūkyje, kuris randasi Or
iam! Park miestelyje, prie Mc- 
Carthy Road ir 128th Street.

Lietuviai, kurie nori pikni- 
! kan važiuoti su t rok u, prašomi 
susirinkti prie 120-tos ir Hal- 

; sted Street, 10 valandą ryto.
Piknikas bus gražus ir link- 

1 smas. N. Urbonas

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

FOtt NFW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTII
Visas pelnas eina chorų dar

buotei finansuoti. Rengėjai
■■■ '■ - ---------------------------------

11-to Wardo
itepublikonų
niknikas '•

BRIDGEPORT. — Ryt o j 
Sunset IParke* įvyksta U-to

organizacijos-^rengiainas Pik
nikas — “Ęiirhčane Day”, pa
švęsta partijoj - lyderiui Finu- 
cane’ui pagerbei.

Rengėjai pranešė, kad pik
nikas tęsis nup 10 ryto iki 10 
vakaro, turės gerą muziką šo
kiams, žaidimų ir dovanų iš
dalins 10 dviračių. VBA.

' IR< im

3451
Archer Avė.

VlRgin a

4030 
Archer

COOK 
COUNTY

DISTRIBUTORS
SVEIKINA

LIEPOS 4-tą
ŠUVIU BARGENŲ, KURIE 

EKSPLODUOJA AUTOMOBILIŲ 
KAINAS.

Mes turime nesumušamus bar- 
genus, kurie iššaukia ir įveikia 

visą konkurenciją
PIRKIT TIESIOGIAI

SUTAUPYKIT
$100 LIGI $500

500 šaunių kaip naujų karų 
(o ne paprastų vartotų .karų) 

kainomis, kuriom paprasti retail 
dyleriai bando lygintis, bet 

NEĮSTENGIA
Liepos 4-tos Specials
1941 OLDSMOBILES
Puikus pasirinkimas 1941 Olds- 
mobiles, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną .pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Oldsmobiles, visi GERAM 
STOVY, taip žemai kaip

$365
1941 BUICKS

Turime 10 1941 Buick Sedans 
ir Coupes—puikiausi karai kurias 

į pinigai gali pirkti—§u radios, šil
dytuvais, white wall tires—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
visi kaip; nauji, įkainuoti taip 
žemai kaip

$425
1941 CHEVROLETS

Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, Šildytuvu, white-wall 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Chevrolets taip žemai kaip

$345
Taipgi 1938 — 1937 — 1936 ir 

I 1935 karų, visokių modelių ir 
I stilių, pilnai garantuoti už taip 
I žema kaina kaip

BALZEKAS MOTOR SALES
•n wq.L f <■<’•

IšpardavimasCEDAR MEDŽIO

£x£giSSsrMATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausi. Pasirinkimą 

R»nk<os Rūšies

Kumštynės.

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOOOY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

Šokiai prasidės apie 2-trą. 3- 
čią jvyks visokios lenktynes i. 
lošimai, kuriuos ves rengimo 
komisijos pirmininkė Steiki Pū
kis. Laimėtojai gaus dovanas.

“Barbymetė”.
Kadangi 4-tą bus pati “d-.ir- 

bymetė” prie baro, ,taį publiką 
gal dovanos, kad rengėjai nie
ko tai valandai nežada, nenorė
dami bartenderių darbą trukdy-

Nušovė Moteriškę, 
Po To Pats Nusišovė

Geriausia dovana jaunavedžiams, moterim ir panelėm. 
Taipgi rcikalingiausis pasidejimas dėl apsaugojimo 

vilnonių dalykų nuo kandžių

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

programo numeris — kumšty
nes, kuriose dalyvaus du CYO 
čampionai: Amanas /eželis. 
1940 metų čampionas, ir Peter 
Stančikas, tų metų čampionas 
137 sv. svorio klesoje.

Dainos.
(i-lą įvyks muzikalis progra

mas, kurį išpildys ir “Pirmyn” 
ir Vyrų chorai.

7-tą įvyks įvairių dovanų ir 
prizų dalinimas.

“Vinčiavos”.
O 8-tą, kaip jau minėjom, 

“vinčiavos” Petrus ir P. vi u s 
mat, 28-tą birželio ir yra jų die
na.

45 metų chicag’etis AlbeiT 
Vcrvelle, 2013 Sedgevvick av,. 
nuo, vakar anksti rytą sav. 
kambaryje nušovė motei iškę 
Mrs. EI zabeth Bornacchi, po to 
pats nusišovė. į Tragedija įvyko 
cl i i ca gi e tęs—11 u ž u d y tosios d ra u - 
gės Mrs, Eilėn Ka.ben akivaiz
doje, .Ji sako, kad Vcrvelle iš
metinėjo Mrs. Bernacchi u-/ 
■‘neištikimybę” jam, ir ginčo 
karštyje, išsitraukė revožverį i

Nusižudė 59 Metų 
Bedarbis <

---- j_------
Grant: Parke, prie Mad’son 

gatves, nuodų išgėręs mirė 59 
metų chicagietis, John MacKay, 
nuo 7108 Sheridan Road. Velio
nio žmona pasakoja, kad jisai 
buvo tabako pardavėjas, bet 
jau keli metai buvo be darbo, 
ir dėl amžiaus jo negalėjo gau
ti.

^kdbirrial Naujienose 
Iliada naudą dėlto, kad 
na pins Naujienos yra 

naudingos.

Kokios tik išdirbystės ar mode
lio norit, mes turim jį.

Įkainuoti šimtus dolerių žemiau 
nei bet kur kitur.

"Kam Mokėti Retail Pelną?

PIRKIT TIESIOGIAI
IR SUTAUPYKIT

■ $100-4500 
(Ncsustokit dėl tolumo!) 

Nežiūrint kur gyvenat, jum ap
simokės atvykti pas mus.

Siekianti dausas kokybė—dug
nan nusileidusi kaina

KIEKVIENO KARO TOBULU
MAS GARANTUOTAS ARBA 

PINIGAI GRĄŽINAMI. 
RAŠYTA GARANTIJA.

10 dienų važinėjimas išbandymui 
Nereikia įmokėti—2 met. išmokėt

COOK
COUNTY

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street 
Atdarą kas vakaras iki 11 

Sekmadienį iki 11

PEOPLES 
gražiausių

KRAUTUVĖ pasiūlo labai mažom kainom 
išdirbysčių kadagio medžio dėžes arba Cedar 

Chcsts. čia rasite pasirinkimą už kainas nuo
$12.50 iki $58.00

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
$120.00 vertės naujausi Miegamų Kamb. setai po $69.50 

$29.50 vertės puikiausi Springsiniai Matracai tik po
$17.50

PEOPLEC IriJRNITURĖJ
MANUFAGTURINfl COMPANYCT

4179-83 ARCHER AVENUE
Kampas Richmond Street

Pasiklausykite Peoples radio programo kas Antradienį, 7tą valandą 
vakare iš Stoties \VGES

S)

AMERICA S LARGEST 
niLING RRAND . . .

KRAFT FRENCH 
DRESSING

BIRZ. 29, ’41OMiill ID CPOPTOo Iii U Iii vi vii I v I llililliH v choras ** pirmyn choras m
I TFFRTY CROVF T> AR“įrič > BUS GRAŽUS programas, “beisbolo” lošimas ir daug kitų margumynu
1>1DI^I\1 :/■■■■■■ Kviečia Visus j Atsilankyti — RENGIMO KOMISIJA
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3aisieji kokosų riešutai
(Nuotykis Bengalijoje) 

t

Indijos Muziejaus Kalkutoje 
antropologinėje laboratorijoje 
buvo tamsu ir vėsu. Aš, apsi
krovęs kaukuolėmis, 
vedžiojau diaptoskopo 
brėždamas seniausios 
civilizacijos kūrėjų 
džio-Daro kaukuolių 
rus.

Staiga mano pasiuntinys 
Mitra nušvietusiu veidu įtem
pė į laboratorijų bailų pusnuo
gį bangį, žemosios 
tos jaunuolį.

—Saab (Pone), 
kad Bramghate yra

tingiai 
šakutę,* 
Indijos 1 
Mohen-I 
kontu-

čia?
—Bara Saab! Bara Saab!— 

puolė jis ant kelių ir pradėjo 
bučiuoti mano sandalių ga
lus. — Jus esate didelis, dide

lis burtininkas — padarykite, 
’;kad aš turėčiau sūnų.

—Sūnų? Aha, tai tu neturi

—Saab, aš žinojau, kad jus 
busite toks geras, tai duokite 
man...

—Kų sūnų? — suėmė mane
žvejų kas-

jis sako, 
daug kan

—Tai kodėl gi neatnešei?
—Ar aš?—nustebo 

lis.
—Taip,

tau gerai

jaunuo-

butume

(didysis

—vėl jis apkabino mano ko
jas.

—Ei, kur lendi visas purvi
nas, marš tuojau už durų, — 
sukomandavo Chaterdži ir 
jaunuolis kuliais išsinėšino 
pro duris.

—Na, niekše ar nemeluoji? 
—vėl klausia chaterdži bangį.

mes už jas 
užmokėję, 
bara sahib

pone), bet aš esu bangi.
—Na tai kas? Pinigai vi

siems malonus, jei juos leng
vai gauni.

—Ponas nesuprantate, aš pa
šauksiu Chaterdži, — pasiūlė 
pasiuntinys.

Jam išėjus mano bangis 
ėmė bailiai dairytis ;
į ant lentynų sudėtas kaukuo- j* muziejaus

komandiruotę

Maha- 
t ikraidevu, prisiekiu, kad

yra.
Toliau ėjo derybos.

susitarta rytoj vykti į Bram-
Buvo

Aš norėdamas geriau pažinti 
Bengalijos kaimų, todėl mielu 
noru sutikau < 

aplinkuiekspedicijoje ir

—Ar ten daugiau yra kaip

dalyvauti toje 
• mes gavome 
administracijos gina.

ir dienpinigių.

VAIKAI NUSILPO EUKARISTINIAME KONGRESE

Paul, Minu., kuriose dalyvavo 15,000 jau.iamečių, nuo karščio apie 500 ant tiek 
nusilpo, kad jiems buvo reikalinga pirmoji, pagelba.

—Taip pone, hindų kaukuo-“pamatė, kur mes einame, visi, 
lės vos praėjus kelioms valan- suprato, kur tas “baltasis vel- 
doms po mirties iškyla į dan- nias 
gų drauge su laužo durnais.

—Tiesa, tiesa, — susigėdau 
dabar aš, nes buvau pamiršęs, 
kad hindai savo mirusius de-

veda Indijos “išsigimė
lius.”

—Ar žinai
vienų palytėjimų Įlindai išme
tami iš savo kastos ir niekas 
prie jo dauigau visų gyveni
mų nebegali prisiartinti. Tokio 
išmestojo kastos žmonės la

—Ir, gal būt, visai be reika
lo?

musų įgimtas drauge su hin- 
duizmo filosofija ir jį labai 
sunku nugalėti.

—Na, gerai, tai aš surinksiu 
jas į maišų, — <r pradėjau 

: darbų, o Įlindai, kol aš rinkau, 
į man padėjo aiškinti savo fi- 
| losofijų ir krėsti įvairius špo- 
! sus. Aš kartais tyčia kratyda
mas žemes iš

jų braminų.” 
—Tai

kaukuoles akių, 
ir ant “šventu

kodėl 
kaukuolių laboratori-

gi jus nebijote

joje?
—Ten 

nemato,
kas kita: nereikalingi 
o kurie mato, tie su-

Taip mums bedirbant, atėjo 
vakaras. įPrietemoje ir indai 
pradėjo bijoti.

Pasidalinom po pilnų maišų 
kaukuolių ir grįžome į stotį. 
Aš nešu ant pečių, o 
braminai savo maišus
žeme, ant virvių pasirišę.

Nepatogu, privargome. Ta-

mam) 
velka

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 
NepamirSkit Užeiti Pas: PETE YOUNG

■'farys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 
Schlitz Alus ir Užkandžiai

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

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių ištaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 3^%.
KEISTUTO SAVINGS

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

3236 S. Halsted St. GAL. 4118

DANTŲ PLOK TELES
APSKAIČIAVIMAS $Q QQ ir 
DYKAI ........................ O’ aukš.
Dantų plokšteles dirbame tik pa
gal užsakymą ir pagal antspau
das gautas iš laisniuotų Dentistų. 
Pataisymas $1.00. Senos plokš
telės padaromos $£.00 ir 
kaip naujos ...... w aukš.

PAETOW DENTAL LAB.
5046 SO. ASHLAND AVĖ.

Pasiėmėme keliolikų tuščių 
| —Kam jums taip reikalin- zuperio maišų, karbolinįo 
I gos kaukuoles£— pasiteiravau muilo, įraukiu ir išdumėme j 

Chaterdžį. I stotį. Kelionė buvo graži.
—Matai, į

yra labai maža 
o miestuose jie 

, jami.
—Na, o kodėl 

kuolės netinka 
i —Hindų? — 
Chaterdžis.

—Taigi, hindų, argi j 
kaulai tokie dvasiški ir neap
čiuopiami?—tyčiojaus iš jo.

Kaukuoles suradome. Pada
rėme planų, bet nei vienas iš 
mano palydovų nedrįso jų pa- biau bijo, negu jus raupsuotų- 
lytėti. jų.

ponas, kad už rjainės, kų daryti. Visoje Ben
galijoje nerasi žmogaus, kuris 
už visų pasaulio auksų sutik
tų tuos maišus nugabenti į 
stotį.

Velkame prakaituodami. 
Paskui mus seka iš laukų ben-

(Tęsinys 7-me pusi.)

Modern Roofinę Co. Si
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. »

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

—Pilnai Apdrausti— t’iįj

pas mus kaimuos)'Traukinys landžiojo pro tan- 
mahometonų, kiaušių palmių 
saugiai laido- gojelius, dardėjo

ir bambuko 
per balas ir 

pelkes, ir begalines Bramaput- 
gi hindų kati- ros ir Gango deltos žiotis, 
matavimams? i Vanduo visur buvo žalias ir 
visai išsižiojo 'apdengtas maurais. Kur gi

liau ten tamsiame fone kyšo- 
i jų įr jo balti, melsvi ir raudoni lo- 

’.... - Jtosų žiedai.

l

. . TAUPYKIT $’s SU
V

• LUMBERIS
• WALLBOARD
• ROOFING
• INSULIAGIJA

• VIRTUVĖM KABINETAI
• DURYS IR SASH
• MOLDINGAI
• PLYWOOD

CELOTEX PRODUKTAI

w

LUMBER
5820 So. Ashland Avė.

Tuoj į Šiaurę Nuo

CO.
Hemlock 8500

Viadukta

z

|
z

z

:
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Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 0 47r nnn nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršUjUUU.UU

____________  and
I LOAN ASSOClATIONofCkicago 
| JUSTIN MACKIEWICH. Pres. 
j 4192 Archer Avenue 

VIRgima 1141

3 MNGS3

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

I

= i=

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

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

kelio takeliai buvo 
jazminų krūmais, kurie, tar
tum apdribę t sniegu J baltavo 
tūkstančiais svaiginamai kve
piančių žiedų.

į Chaterdžis amžinai koliojo- 
si su žemesnės kastos benga
lais, mat, jis pats buvo kilęs iš 
braminų (kunigų) kastos ir 
buvo neliečiamas.

Bengalų liaudis jame jau 
nebegalėjo pažinti bramino, 
nes jis, tarnaudamas 10 melų 
Indijos muziejuje, ne tiek bu
vo sumodernėjęs, kiek išsila
vinęs iš kilniųjų braminų tra
dicijų. Jo dantys buvo rudi ir 
ištrūpėję nuo begalinio čiulpi
mo ir rūkymo madrasiško ta
bako, o jo užsuktų marškinių 
antyje buvo laikrodėlis, odinė 
piniginė ir nosinė.

—Jau čia malonusis pone,— 
pranešė mums musų vadovas, 
ir mes išlipome. —• O ten, pe
reisite šitų upę, dešinėje už 
ryžių laukų rasite duobes ir 
ten, už tos duobės, yra saal 
medžio krūmai, ten jus rasite 
kaukuoles.

—Gerai, imk— ir pakišau 
jam rašalinę panosėje. Šis įki
šo į jų pirštų, o Chaterdži jų 
apvertė.—Dabar čia prispausk, 
—tariau padėjęs ant delno po- 
pierio gabalų.

Bangi pridėjo ant popie
riaus savo piršto antspaudų, 
kuris Indijoje dažnai atstoja 
parašų.

—Na kam gi jį antspauduo
ji, ar manai kad pabėgs?

—Ne, tai mat jo parašas, pa
kvitavimas, kad gavo pinigus 
už vietos nurodymų.

O gal ten kaukuolių nera
sime?

—Užtat aš jo ir nepaleisiu, 
kol grįšime. Įsakysim stoties 
viršininkui jį daboti.

Bengalai labai stebėjosi, kad 
į jų kaimelį užkliuvo baltasis 
ir dar didėlių “Babhų” (valdi
ninku) lydimas, bet niekas 
nežinojo kokiu tikslu mes at
vykome.

—Dabar 
nes paskui 
kas ne tik
ir iŠ tolo neprilįs.

Ir tikrai, kada kaimiečiai

VISOS-AMERIKOS DEGTINĖ
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PUIKIAUSIA PASAULY BOURBOn
VIENOK NEBRANGIAI ĮKAINUOTA

Tačiau 
Nebrangiai 
Įkainuotą

100 PROO,

Nuo
1795

gerai pavalgykime, 
mums valgyti nie
kad nebeduos, bet
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KIENO KALTE?
Bet--
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta- 
tymai jums, uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsajcomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandieni

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. R Y P K E V I C I A gyvasties
Langų ~ 1739 sO~H~£lSTED~STREET~ apvogimų

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) Ht-KITŲ

Naujas Lietuviškas

Vasarnamis
Mount

VERNON
RANDASI:

Bęyerly Shores, 
.Indiana Dunes

Plačiai žinomi taverno biznieriai 
pp. Gavėnai atidarė naujai įren
gta vasarnamį prie BEVERLY 
SHORES, INDIANA DUNES. 
Tiktai 45 mylios nuo Chicagos. 
Galima važiuoti Route 12 arba 
20. Reikia privažiuoti Lake Shore 
Drive Rd. iki pamatysit vienin
telę to kaimelio bažnyčią ir ta
da pasukti į Derby Avė. Nuo 
tos bažnyčios jau bus matyti mu
sų BALTAS NAMAS ant kal
nelio, kuris randasi tik už vieno 
bloko.

Kambariai erdvingi su Šiltu 
vandeniu ir elektra. Kainos že
mos nuo dienų arba pagal susi
tarimą. Dėl platesnių informaci
jų, šaukite savininką Chicagoje.

Casper Gavėnas
611 W. 59th st.
Tel. ENGlewood 3990.

PATRUKUSIEJI
100% užtikrinti 
FITINGAI
Garantuoti fitlngai reiškia, kad Taraikštė
teikia 100% Apsaugos ir 100% Pataisos
Fittlugs. Musų tikslas yra pa
gelbėti Jums visokeriopais ga
limais budais ir suteikti Jums 
pasitenkinimą, kokio niekuomet 
pirmiau neturėjote. PRAŠY
KITE FITINGV DYKAI ir pa
matykite, kaip Jūsų paraištės 
gali būti pritaikytos, arba 
gaukite naujų parai šte taip 
pigiai kaip už ir turėsite 
nuostabias pasėkas; arba ra
šykite praSydami informacijų 
DYKAI.

100% RUPTURE AND TRUSS 
SERVICE

20 m. patyrimas įrodo pasisekimą 
1869 N. Damen Avė. Tel. Arm. 8200 
Įėjimas per krautuvę į 2 aukštą 

Valandos: KASDIEN 11 iki 8, 
Sekmadienį iki 2 vai.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi paskolų ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose’
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Pranešimai apie Lietuvą
Amerikos lietuviams, be abejonės, labai rupi jų gim

tojo krašto, brolių, seserų ir tėvų, tenai gyvenančių, 11- 
kifriaS. Todėl kiėkviėnam pranešimui apie Lietuvą mes 
dutfdattife žymią viėtą dienraštyje.

Pradėjome gauti telegrUtnų iš Di*. Ptario AhcėVi- 
čiaus, kuris ligšiol gyveno Berlynė. Jišdi žada su žurna
listų ekskursija vykti “rytų pusėn” ir siuntinėti prane- 
šimūš “apie tikrą padėtį Lietuvoje” iš pačios Lietuvos. 
Neabejojame, kad “Naujienų” skaitytojams bus įdomu 
juos skaityti.

Suprantama, kad žinios, kurios ateina iš Vokiėtijos 
arba kitų Hitlerio kontroliuojamų teritorijų, yra nuda
žomos tam tikra “spalva”, nes kiekviena diktatūra sten
giasi paskleisti savo propagandą. Tačiau musų skaityto
jai sugebės atskirti “pelus nuo grudų”, ir mes jiems ta
me padėsime savo pastabomis ir komentarais.

Bolševikai iš Lietuvos išvaryti
Sovietų armijos iš Lietuvos pasitraukė. Pati Maskva 

tai pripažįsta, sakydama savo komunikate, kad Raudo
noji Armija skaudžiai “sumušė” vokiečius Šiaulių, Vil
niaus ir Baranovičių “kryptim” — bet paskui “atsitrau
kė į naujas pozicijas”!

Tokiu budu “raudonoji” Lietuvos okupacija pasibai
gė. VaTgiai yra bent mažiausias pagrindas mailyti, kad 
bolševikai dar Lietuvon sugrįš. Greičiau reikia laukti, 
kad bolševikams ir pačioje Maskvoje gali pasidai-yti kar
šta. *

“Draugui” Paleckiui ir tai visai apgavikų ir smur
tininkų gaujai, kuri buvo apsėdusi Lietuvą per vienus 
metus ir dvi savaites laiko, galima pasakyti: “Sudie — 
it kad daugiau jus nė kojos neįkėltumėte į Lietuvos že
mę!” Stalino saulės garbintojai dabar galės teirautis; per 
kurį “beržyną” tie didvyriai dūme, gelbėdami savo kai
lius.

bemokratiškiausioji Stalino konstitucija^ komisarai, 
čekistai, stachanovščina ir visas kitas sovietiškas šlamš
tas, supraritarha, jau yra iššluotas lauk. Lietuvos liaudis 
dabar susiduria su kitomis problemomis, su naujais ir; 
gal būt, dar baisesniais vargais.

Klapsimas eina he tik apie politišką krašto tvarką. 
Okupuotoje šalyje^ einant karui, tvarku darys okupantu 
armija ir jo kontroliuojaiha policija. Nieko kito tikėtis 
ir negalima. Bet ar galės būti atstatytas į normalias vė
žes ekonbminis krašto gyteniftiriS; kurį bolševikai sudt- 
dė? Ar žmonės tuTės kuo rėdytis if ką Valgyti? Af te
reikės jiems kęsti bado?

Išbadėję rusai rijo Lietuvos maistą, kaip skėriai. Vo
kiečiai taip pat ieškos Lietuvoje pieno, sviesto ir “špeko”. 
Jeigu laukai nėra nutermpti, tai bent duonos, gal būt, ne
trukus; ūkininkai galės pasigaminti, nes rugiapiutė arti
nasi;

Kada nors pasibaigs; žinoma, ir antroji okupacija. 
Bėt kada?

Hitlerio “kryžiaus karas”
Paskelbdamas karą savo buvusiam draugui Stalinui, 

Hitleris pareiškė, kad jisai ndri “išgelbėti Europą” nuo 
bolševizmo. Šitą mintį išreiškė ir nacių užsienių Reikalų 
ministerijos kalbėtojas žurnalistams, kaip praneša Pr. 
Ancevičius. Jisai jiems pasakė:

“... šito karo nebėgdlima laikyti vokiečių-rusų 
karu, bet (jį reikia laikyti) visos LutopOs Viertiftga 
akcija pHėš boišfeviznl^ ir jo pragaištingas Užma
čias vifeų kitų tautų atžvilgiu.”
Kaip bus tvarkomos “išvaduotosios” tautos, kuomet 

naciai įveiks bolšėVizitlą, tUo tarpu dar nieko tikro nesa
koma. Bet vokiškas nacioiial-šocializmas žada neneigti 
“atskirų tautų individualybės” ir pripažįsta joms “lais
vą tvarkymąsi”;

Nėra reikalo čia aiškinti; kad tas “laisvas tvarky
mąsi” reiškia tarnavimą vokiškam ponui. Kiekvienai taū- 
tai Hitleris dabar jau planuoja paskirti tam tikrą vietą 
šitoje tarnyboje. Jisai todėl varu vėrčia dalyvauti karė* 
Suomiją, reikalauja talkos iš Ispanijos, tempia į karą* 
Švediją, ir t.t. Tad ir LietuVa greitai pajus ant savo

Užsakymo kaina:
Chicagoje^—paštu:

Metams .......  $8.00
Pusei metų l................. ........... 4.00
Trims ihėne'šidms 2.00 
Dviem mėnesiams _ 1.50
Vienam mėnesiui  .................. .75

Cnica^bj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija .L.;...;....;..:.........- 3c 
Savaitei ............    18c
Mėnesiui ..... ;.... .............75c

Jungtinėse Valstijose; ne Chica^oj, 
Metams ...._:....•.... ............™ $6.00
Pusei mėtų .........................__  3.25
Trims riiėhfeslams .;.........  1.75
Dviem mėnėsiamš ......- 1.25
Vienam mėnesiui ............. .75

Užsieniuose:
Metams ................................  $8.00
Pusei ritėtų 4.00
Trims mėnesiamš u.::.....:.:....;.. 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Oi-aėfiti kairtd sd užšakyriiU.

sprando kietą vokiško “tvarkdario” ranką; Gal būt; ir 
į karą ji bus verčiama stoti.

feolšėvihai yfa sunkiai ritišidėję Lietuvai, bet klidrhet 
dabar jie iš Lietuvos pašltratikė, kėfštė prieš juos ne
reikėtų turėti. Jie nėra paVojiftgi. Pavojingas Ėiiropai ir 
visarii pasauliui yfriį Hitleris. Jo “kryžiaus karas” tai — 
hunibugas. Ne su Hitleriu, bet prieš Hitlerį privalo sto
ti visi, kuriems hipi Lietuvos laisvė.

^APŽVALGA—
KOMVNišTV “UėšA** 

AMfi KAftĄ ;
Kriš ittifi grindžiai įrišijiitikii. 

tam gylifriri patarti įrišiškajtyti 
komUHirtų Hlu'šbfijŲ k8U; 
kurias jlb dėjb riŠVB Spaūclbjė 
iki pOFėiitijd šbkiiiiidičiilb.

Bėt kbiiiuhisttį ‘‘htatallifkbš’' 
leidiiiyS “llėšit” išėjo iš špriUtib’š 
jau šią savaitę,- o Straipsniai bu
vo parašyti anksčiau. Todėl 
“Tiesoje” dar visu frontu vieš
patauja senoji “partijos linija”, 
— tuo tarpu kai visi komunis
tų laikraščiui jaii iiitiša “trevo- 
£ą” už karę!

A.L.b.L.b. organo vedamąjį 
straipsnį pardšė, \indlyi, “pats” 
Antandš Bimba. Pb diitfdštė 
“Tiėsd ir ,B16fa& apie šį karą” 
jisdi įfodiilėja, kiid visos kalbbš 
apie demokratijos gynimą da
bartiniame kare esančios grynas 
blofdš.

“Jokia demokratija,- eivili- 
Žacijri bbi kultūra”, fašb lie
tuviškų kbihuHištų fiureris, 
“neįeina į šio karo tikslus. 
Karas eina už grynai kombi*- 
cinius-imperialistinius intere
sus. Tame negali būti jokios 
abejonės.”
O kadangi tokia yra neabejo

tina ir “kruviiia tiėsa apie šį 
katą”; lai kas reikia daryti? 
Daryti reikia štai kris:

“Amerika tiiH išeiti iš šio 
katu ir -iąikyiiš; riUošaliai. 
Toks privalo būti obatsis vi
su, kurie rriyli taiką it flėiiib- 
kratiją.”
Taip Antanas Bimba rašė 

“Tiesos” ;n imi oryje, Ltitį gavo
me vakar. O “Laisvėje”, k tiri 
tą pačią dieną ritėju iš Bhfok- 
lyilb, uždėtdš miižiiiiškds ririt- 
galviš pfer višą pttslripį: “Prėz. 
Rooseveltas žada padėt sovie
tam.”

KftiVina tiesa apie karą stai
ga paVifto juokinga kvailyste!

V. ČERNOVAS ATVYKO 
į AMERIKĄ

Birželio 21 d. atvyko į Ame
riką laiVti MohšihbU Hr. Vikto
ras M. čemoy, Rusijos socialis- 
tų-revoliucionierių vadas ir 
buv. Steigiamojo Seimo pirmi
ninkas. Pastaruoju laiku jisai 
gyveno, kaipo tremtinis, Pran
cūzijoje, bet kuomet naciai 
frahcužiis sūihušė; jisai turėjb 
iš tenai išvrižiUoti.

Pirmiau į Ameriką atvyko 
eile kitų Rusijos socialistų vri- 
dų: Zenzinov, Avksentjev, Da- 
lih, Abramovič ir k.

Tik prieš dvejetą menesių 
Avksentjevas skaitė referatą 
Chicagoje ir įspėjo klausytojus, 
kad Hitleris gali užpulti Rusiją. 
Bet Bdlševikų pakalikai Hitlerį 
laikė Rusijos “draugu”, o Ang
liją plūdo pikčiausiais žodžiais.

SMERKIA NAUJUOSIUS 
OKUPANTUS

SaVait^aštis “Naujoji Gady
nė” žiuri į dabartinius įvykius 
Lietuvoje iš tokio pat taškare- 
gio, kaip ir mes; Tik-ką išėj il
siame numeryje jisai sako, kad, 
vokiečiams įsiveržus į Lietuvą, 
nėra jokio pagrindo tikėtis, jo- 
gei Lietuva pasidarė laisva. Vie- 
iii oktipdritai ta$o išvyti, kiti at
eina jų vieton. Todėl ir naujo
ji Valdžid, apie kurios susidaryt 
mą prrinėša telegramos, tUo tar
pu negali būti tikra Liėtuvbs 
žmonių valdžia.

“Tdtitbš iiėgdtitid laišVėš”; 
rdšb “^atijbji Gadyiiė”, “Vibn 
tudei; kad kuriu hufš gfubikb 
afiuija atima jus žethę iš ki
tu gt-ufaiku it- paskelbia ją 
diUprikiaįišdiiid’. Jei šitib ftib- 
iiieiitU Hltlėriš ir driVė L’fetp- 
vai ‘iiėpHkiattšom5rb^’, tai tik 
tukią; kbkią ttiii J^UrVtgljd 
prie ęjtiišliiig’b?’
LdikrUštiš priiiibria, kad lie

tuvių višubftichė ttiri ir toliau 
t^šfi kUVą prieš “Ki’b'mliitttš ber
nus komunistus”. Toliau sako:

Viši darbo žnibnėš; Viši pa- 
ždiigijš iiettiviai, kurie nėrri 
aptemdyti hitleriška ai* štali- 
niška propaganda, tegul iie- 
užmiršta, kad musų paeiti 
teisės kaipo Amerikos pilie
čių ir musų tėvų likiinas aria- 
phs Aliau tiko, priklduso nuo 
galutines demokratijų perga
lės šiame kare. Todėl viso
mis šaVb jėgbhliš remkime 
šiUs Šalies V^riatišybėS pa
stangas dUbti kito didžiausią 
talką Anglijai it* kitoms sd 
nacių Vokietija kovoj an- 
čioiris šalinis.”

_ U________
NEAIŠKU

Kažin kodėl “Draugui” rupi, 
kad nebūtų “pasmerkta” pulk. 
Škirpos vyririUsybė, ripiė kurią 
buvo pranešta Bertulio' telegra
mose. Kkmšiiiiaš ėlild jtik be a- 
pie sriiėi’kithą; bėt tik apie tai,-
ar tokią v^Tiatisybę galima pri
pažinti tikftd ' Lietiivdš žnionių 
valios reiškėją ir ją remti; Pats 
“D.” Sako,' kad hbgaliiiiri. Jisai 
pareiškia tokį SdVU iiusištaty- 
mą: ■

“Mės stovime Už laisvą ne- 
prikiatišpmą Lietuvą. Mės 
hefbirišifiie jbkids Lietuvos 
v^fiauš^b^s, kuri ilebtis iš
rinkta laisvu demokl’ritišku, 
slaptu Visų žihbiiių bdlsavi- 
fiid;”
Jeigu pritaikysime šituos 

principus Škirpos vyriausybei; 
tai, suprantama, jos remti ne
bus galima.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Chrysler perdaug 

kelia kairias
WASHINGTČ>N, d. c., birž. 

26 d. — Lebri Henderson šian- ' V • < ' .
dien pareiškė, kad ChFV^lbr au
tomobilių bfendrovč neStitiiikk 
bėhdradafblatiti šii Valdžios kai
rių komisija.

Chrysler bėhdroVč ilėnori pa
laikyti tų pačių kaihų automo
biliams.

Henderson tvirtina, kad šiš 
bendrovės pašielgiihas verčik 
vyriausybę priįrhti įstatymą, 
kuris sudraus pramonininkuš 
karo pavojaus Iriikdtarpy kelti 
kainas.

— Suomių špatidd reikalau
ja, kad Švedijos Vyriausybė už
draustų komtmištą partiją ir 
josios spaudą, neš pastaroji ra
šo provokacinius straipsnius.

Skelbimai Naujienose 
diioda naudą- dėlto, 
ktid pačios Naujienos 
rr» naudirierda

REMKITE TUbSj KURIE 
GARfelNAfel

“NAUJIENOSE”

DEGĄ NAMAI NUŠVIEČIA VOKIU H.J KARO KELIA

•• £• tt ii ■ ; ,. , „ . . NAUJIENV-AUME Telephou>Padegti namai IIorOdlOAVicc miestely iitisviccia pasibaisėtiną karo vūsulo pa
liestą sceną; Naciai, kurie šį paveikslą atsiuntė per radiją, sako, kad matomi vo
kiečių kareiviai artinasi prie Rusijos teritorijos.
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HITLERIO IR STALINO 
PAKTAS

NefainUs buvb 1939 in. Eu
ropos žmones sėdėjo lyg rint ža
rijų ii* vis latikė nėpiiprjištiį į- 
vykitį.

Tais metais Hitleris pradėjo 
Etiropdš Užkhridvimij; Laipsniš
kai, sistėmatiškai. Nuo Liėtu- 
voš tapd atplėšia Klaipėda, d 
Cekbsibvakijos rėspublika visiš
kai šliiiaikihta. Tuo pačiu me
lu santykiai tarp Vokietijos ir 
Lenkijos vis čjo blbgyh ir blo- 
gyd»

Anglija ir Prancūzija pradė
jo paskubomis ruoštis,- nors vis 
dai* tikėjosi; kad kaip nors bus 
galima kafo išvengti. Anglų ir 
prancūzų misijos vėdė derybas 
MaškVoje; Jos tikėjosi Staliną į 
savo pusę pakreipti.

Ir štai tonis dbrykohiš dar be
sitęsiant lyg iš giedrb dangaus 
trenkė perkūnas: žaibo grėitu- 
ihu Visą pasaulį apibėgo žinia, 
kad naciai su bolševikais pasi
rašė dešimties metų nėptidlimo 
sutartį!

Netrūkūs pd to Hitlerio divi- 
žijds pradėjo hlartuoti į Lėnki-

Tai buvo pasaulinio kabo pra
džia; Nes netrukus Anglija ir
Trancuzija paskelbė Vokietijai 
karą.

Maskva pradėjo visai gre
mėzdiškai padarytąjį su Hitle
riu paktą teisinti. Girdi, Sovie
tų Sąjunga su visais kaimynais 
nori draugiškai sugyventi.- Bu
tų didžiausia nesąmonė kištis j 
Vokietijos reikalus:- diktuoti 
jai, kokią valdžią ji turi turė
ti; . • • • t

Molotovas dar teikėsi pareik
šti, jog Luropos saugumui yra 
reikalinga, kad Vokietija butų 
galinga;

Kai nuo nacių staugiu Lenki
ja pradėjo smilkti; tai raudbnO- 
Ji arniija ją pribaigė: Pribaigė 
baisiai nėgkrbihgai, hzidtišku 
budu.

Lbiikljri btivO beveik visai 
parblOkštd, itai BdlšeVlkai ją iš 
tižiiUgdriU užpilOlČ ir galutinai 
Pribaigė:

Po to įVykb šiyiištliš pasida- 
lltainaš: dalis LfcHkijbŠ lękb 
Hitleriui, o kita dalis StaltHUi:

Iš tą dalybą kiėkviėriaš galė
jo špr^šli, kad Stallttaš ir Hit
leris pasidaFė pkrthėriai, kUfiė 
gėngštėrllkdnilš priėHibiiėmi^ 
baiidys itaikiliti mažąsias raiš
ty b ės.

fai Bilvo gėiigšiėrių paktMš, 
liuriataė iė hnkštb ndVd viškhš 
numatyta.

1F dėlė! td hfegąll imti ma- 
iihdšidš abėjtaiės. Spalių 24 d. 
1939 ta. ved ftiBMHtrdp pala
kė Dancige didėlį .kalbą. Toje 

šavo kalboje jis, kaip sakoma, 
paL.ido katę iš maišo: išdavė 
prisirašyto pakto paslaptis.

Tarp kita * kO, štai ką von 
Ribbentrop pasakė:

“Krii fiureris rugpjūčio mė- 
liešį pasiuntė mane į Mask
vą, tai anglų propaganda 
tvirtihO, krid dabar atėjo Vo
kietijos užsiehių reikalų mi
nistro eilė atvčdihti kulnis 
Maskvoje ir pasidžiaugti to
kiais pats patyrimais, kokiuš 
per kelis mėnesius turėjo 
Britų misija. Vietoje to, ne
puolimo paktas buvo viešai 
paskelbtas mažiau nė 24 va
landų būvyje!

* 11’ ‘S-“Kai sudarymas pakto bu
vo dar diskusuojamas Krem
liuje, Britų propaganda tvir
tino, kad tai busiąs nepuoli
mo paktas ir jokiu budu ne
busiąs taikomas Lenkijai. 
Vietoje to besąlyginis paktas 
liko pasirašytas, kuris nu
mato plataus pobūdžio pasi
tarimus įvairiais klausimais.

“Vėliau, kai nesulaikoma 
vokiečių armija ome žygiuo
ti į Lenkiją, britų propagan
da tvirtino, kad rautkirioji rir- 
mija tikrai susilaikys nuo 
puolimo Lenkijos. Vietoje to, 
rusų kariuomenė Visti ffontu 
įžygiavo į Lenkiją ir užėmė 
teritoriją iki demarkacijos 
iihljdš, ktlri btiVd iš ririksto 
riiištalytd. bėrtdhi Vdkiėtijtts 
ifr lliikijdri Siisitariitiii.”
Vadinasi,- Maskvos ir Berly- 

lio gengsteriai iš anksto susita
rė štidraškyli Leiiklją. Dabar 
paaiškėjo; jog iš anksto buvo 
susitarta, krid Sovietų įtakoti tu
rės patekti ir Pabaltijo valsty
bės.

Bet visokius Sutartys ir viso
kie paktai tarp gciigšterių nie
ko nereiškia; Pakahka tik pri- 
simliiti liūdnus atminties pro- 
liibicijds Iriiktlš, kada Ameriko
je Siautė gėiigsteriai ir daliridsi 
“įtakos sferomis”. Kitaip sa
kai) t, dalinosi teritorijomis: vie
noje teritorijoje biznį darė vie
ni gengsteriai, o kitoje — kiti.

Ginčai tarp gengsterių buvo 
sbrėiidži'ririli labai briginališkii 
budu: vieno galo “raidų” (“ohe 
way ride”).

TUkill jaU gfeiigšterišku liudti 
Hitleris dabar sumanė likviduo
ti savo partnerį Staliną.

Butų gebai; kad, llelikViduo- 
damas Staliną, Hitleris ir pats 
sritį šprriridą niišišuktų. Tada 
pasaulis butų išgėlbėtriš Hito 
šlykštaus gėligštėrižmo, kuris 
paskutiniais keleriais metais įsi
galėjo politikoje. —Augiitaa

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOŠfc" I

=jlAatrio
Rytoj ;
Budriko Programas

Budriko žymus radio progra
mas iš WCFL, 1000 kil., radio 
stoties, sekmadienio vakare, 
kaip 6:30. Budriko Orkestrą, 
Chotas, Duetai, solistai, išpil
dys programą.

Juozo Budriko Rakandų ir 
Radio Krautuvė, 3i09 S. ,Hals
ted St. leidžia šiuos progra- 
mus. Per visą vasarą bus lei
džiami 6:30 p. m. iki po pabai
gos basebolo. —Pranešėjas

Štrauss’o Valcai; 
Meksikos Dainos
l____

Fordo Valandoje
Rytoje V. Dakare

Garsaus valcu karaliais C

Štrauss’o “Imperatoriaus” Val
cai ir pluoštas Meksikos dainų 
sudaro dalį Fordo Vasarinės 
valandos programo, kuris tran
sliuojamas rytoj 8 vai. vakare 
(Chicaįos laiku), iš WBBM, 
ii* CBS stočių kitur.

•Programe dainuos jauni dai
nininkai, Mona Paulee ir Nor
mai) RUvėll.

Simfonijos ir ritmo orkestrui 
diriguos Pcrcy Faith.

Programas
Žėmiad sbka pihias brogra- 

itio huinėrių sąrašas:
Listch to the Močking Bird ....
.......... ;.......................Hatvthdhie

Siii)fdhijds Orkestras
Walkin’ by the Rivcr ..............
..................................... Carlisle 
Mr. Ruvell ir Ritmo Orkestras 
The Farnier iii the Dell .......
........................:.... Traditiohal 

Ritmo Orkestras
Aria: Carniena ......... AVilson
Miss Paulee ir Simfonijos Ork. 
Andaltizla ..................  Lecudna

Ritmo Orkestras
The Flower Sung in Sympho- 
ny Swing :.........   Lange
Miss Paulee, Mr. Ruvell, chor
as, SinJoriijds ir Swirig Ot*k. 
Emeperor Waltz ....... Strauss

Simfonijos Orkestras
Love’s Old Sweet Šong ......... .
................:.....   Molloy 
Miss Priūlfee, Clidfris ir Simfo

nijos Orkestras
Loin du Bal ...;........... Gillot

Staifuriijos Orkestras
Garden of the Stars
......... .................\Vald and Boss 
Miss Paulee, Mr. Ruvell, Clio- 

rdš ir Rithib Orkestras
Mexican Medley ........... Faith

Ritmo Orkestras

Pirkite tosri krautuVėše, ku
rios garšinhsi “NAUJIENOSE”
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BARGENŲ 
BOMBA!

LIEPOS 4-TOS
VERTYBĖS

ATLANKYRlT MUSŲ GAUJAI 
PADIDINTUS IR PERMODE- 
LIUOTUS KIEMUS, NORĖDA

MI DIDELIŲ SUTAUPŲ 
ANT VISŲ

Lumberio ir Statybos 
MEDŽIAGŲ

Daugelio Musų Kdšttimėrlų Mie
ste ir Užmiesčiuose Patogumui 
King Midas Bus Atdaras Visą 
Liepos 4-tos Savaitės Užbaigą, 
Penktadienį, Liepos 4-tą, šešta
dienį, Liepos 5-tą, ir Sekmadie

nį, Liepos 6-tą.

Va

——‘-1       I —    'I    

Iš Pietų Amerikos
......................................  flMI ii    I IIMėl—-Ii | Į   i 

Kalba pasakyta per radiją C.X.24. “VOZ DEL AIRE” 
Gegužės 13 d., 1941 m. Lietuvos VadiVimO Sąjungos 
pirmininko Dr. Prano šacikausko — Urugvajuje.

Gerb. Lietuviai ir Lietuvės!
Šiandien pris:menamo 1920 

metus gegi’žės 25 dieną, kuo
met buvo atidarytas Steigiafria- 
sis Lietuvos Seimas.

OFING!
Haavy 
Stata

Rolė 
Padeng. 
100 kvad. 
pėdu

-•..•■i’,............... . ' T 

ŽEMIAUSIOMIS 
KAINOMIS

GIEDANČIOS
KANARKOS

/OURPRKE

•y <J*»nas, 
želiąs, 

f Juodas 
f Slate Roofing 
Geriausias kokį 
pinigai gali trir- 1 

kti—nėra antraeilio. Viskas 1-os 
rųšies. Pilna garantija.

BRICK PRINT ROLL SIDING. 
Pirmos rųšies. Raudonas arbą 
Buff. padengia 100 $ 4 .94
kvad. pėdų, Eole ....... ■

LIQUIO HOOF CEMENT,, Re- 
pairs leaky roofs, a "buy’’ ln 
5-gal. drums, *OOC
per gallon .... . . . . ‘

INSULIUOTAS PLYTŲ SIDING 
—tvirtas, patvarus, parduodamas 
ligi $10 sq. (Subs.) $E.45 
Į00 kyad .pėdų **

Comblnatlon 
Durys 

O-tUht 
2’6”X«’7” 

;lazed and į 
wired ;

GERIAUS 5 X Panel
Pušies durys 
2’0’’x0’0” 
Reg. kuiną

$4.17
Mūsų kaina 

tik

2x4’s ECONOMY RŲŠIES 4 3/.a 
HEMLOŲK. 6* ilg., lin. pėd ■
NAUJI 7-PĖDŲ CEDAR STUL
PAI. Idealus tvoroms, Q£ 
utility darbui,, ea.
VISAI NAUJAS MAPLE FLOOR-
ING, 25/32x2’4” Specia- $4.50 
lė vertybė, 100 bd. pėd. “

Mes turime įžymias vertybes 
nacionaliai garsinamų produkr 
tų. Celotex Insuliacija, Elliot 
Maliavas, JJ. S. Gypsum> pro
duktai, Fllntkole KooirtigJ Chi- 
Chicago Faucets, Ricbmond 
Plumbing, Mąso/iite Board, 
Barklay Sienom Tailas, U. S. 
Plienas ir Vielos, Milcor Plie
nas, Dutch Boy Produktai, 
VVeyerhauser Lumberis.

Visai

KING MIDAS NAMAM MALIA
VA—pasirinkimas spalvų. Geras 
pirkimas galono $ 4 .iš 
uz .....1
ALUMINUM MALIAVA, išoriui 
it Vidui, gerai padėtt- $ <į ^39 
gia. Gal........................   I
EXTENSION KOPĖČIOS geros 
rųšies, 20-32* ilgio, 
lin. pėda,................
ŽOLES SĖKLOS SPECIALIAI
Geros Rųšies. 10 sV. $ 4 ,39

KLOSETO AUTFITAS
naujas, wash down rųšies, bal
ta tanka ir $Q .85
indas .......     . v
PALAIDUS ROCK WOOL, daug 
maž 33 svarai kiekvienam E C/į 
pilnam maiše. Soec. po . Uv’’

švel- 
fihišas, afkušai 4X5 iki 

sienom, lubom, partišenam, 
K v. pėda ......................

WALlHoARD, 4x6 iki $ i .95 
4x10, 100. kvad, padų,.,, ■
Clear BALtA PUštŠ 1’4”, .16- 
mesh galv. vielų Skry- $9.95 
nas- DutXS. YVSU.mi.eXH - “
%” Plasterboard, dabar
kvad* >ė(įa ..tik^.w.,^M v yv.
1 Ki> tik Karallti* Parduoda, yra 100% 1
I Garantuota. Jei ka» nepatenkina, Jumu I 

Pinigai Mielai Grąžinami. I

pilnam maišė- Sj)ee>
MASON1TE pLYBOARD 
htis 
4x9, 
ėtč.

Atdara visą dieną sekmadienį 
Kas vakaras iki 8 valandos

r" 11 i ■ i 1 *

Pakankamai Vietos Parklnti. Rutinai At- 
riivHkite Pilna Sųrate Medžiagų Ir Su- 
taupiukite Čia. 3 Pilni Miesto Blokai 

TfRRV VERTYttlV.

HAYmarket 2031

*21 metai atgal pirmų kartą 
lietuvių tautos gyvenini? pa
čios liaudies ats ovai susirinko 
ir aptarė krašto reikalus pa
tvirtindami Lietuvos Taryboš 
Nepi iklausomyhės paskelbime

Petšmop ■'Tropikų žuvys, šunys
Geros klėtkos, pritaikytos pauk

ščiams ir vaistai.
New City Pet Shop
5120 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Hemlock 7673
TONY ZMUDA, Savininkas.

aktą, ir patys suskubo įvesti 
t pas save tvarką. Lietuviai patys 

Šthtė siivb dtštovits, lietuviai pa 
tys juos rinko, lietuviai Įiatyš 
juoš įgaliojo padėti pagrindu? 
tdiiniėšiiei sttgyvenihio fčririai 
t. y. sudarė Pihiiųjų Liėtuvo' 
Demokratinę KoiistitUCrją,

Dabar okupantų vedami rin
kimai yra lik r.hkimiilc parodi
ja ii' nei kalbos negali būti, kad 
rinkimų išdavose atspindėtų 
Lietuvos gyventojų norai ir pa
geidavimai.

Per 20 melų nepriklausomo 
gyvenimo lietuvių tauta padalė 
stebuklus; sumodernino ir suin- 
dustrializavo žemės ūkį; atsta
tė ir ištobulino susisiekimą; iš
vystė pramonę ii’ prekybą?' nu
statė kraštą mokyklomis ir ki
tais moderniškais pastatais; į- 

I vedė priverstiną ir nemokamą 
6 metų mokslą ptadineše mo-

Atidaryta Stovykla Nenorintiems Kariauti. ir lietuvių tautos nepažįsta. Lie- Jei Insurance reik, pas 
tuvių tauta yra nenugalima. Ji 
(latig kartų ir dhtig kieno buto 
haikindtnd; bet nesunaikinta. 
Jų ftislii nb tik rtkikino, bet it 

| laidojo, tačiau nepalaidojo —> 
ji iš rusiško grabo prisikėlė ir 
savo gyvą žodį visam pasauliui 
tarė — savo nepriklausomybę 
paskelbė ir apgynė, kaip seniau 
Rusija lietuvių tautos nesupra
to arba sdprasti nenorėjo, taip 
ir dabar ji jos suprasti nenori. 
Kaip seniau Lietuva nenorėjb 
būti caristinės Rusijos dalimi, 
taip ir dabar ji nenori būti ko
munistinės Rusijos dalimi. Kaip 
seniau ji visas rusiškas kančias 
iškentėjo ir beveik iš nuiriirusių

Dr. P. Vileišį EIK
DR. P. VILEIŠIS

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America 

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

5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

Reirikite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Poulevard 0014

išvargs ir iškentės — iš parbloš- 
kimo kelsis, iš vergijos pasiliud- 
siioš ir vėl laisva bus.

Ties Largči, Iild. dtidkfytii iiatijū stovykla; klifiojc 
dirbs tie vyrai, kūrieitiš tenkd atlikti kririilę prievolę, 
bet kurio dėl tbligijoš ar sąžinės įšitikilliiiid pašisako 
ribgalį dalyvauti karo ūpetacijose. čia iiiatoinas stovyk
los direktorius sutinkantis šešis rėliginiiiš “pašiiiriešin- 
tojūš.”

MASTER WIND0W 8HADE G).
S. J. Voridrak Tel. Lafayeitė 4560

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

1803 VVEST 47th STREET (ARtl WOOD ST.)
Uždarysim šeštadieniais 1 v. po.piet, per liepos ir birželio mėnesius.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAIIONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $8.00 

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra.
BLACK BAND LUMP 59.75

FAIRFIELD 
tAVINGS S LOAN Alt N 
272? ęęr-fngk-RoihfeH 6/26

ATSILANKYKIT arba pasiuskitATSILANKYKIT arba pasiuskit Karšto Vandens Įrenįjiinčii:
S Apskai- • ŠTYMO—FURNASAI—

• Nereikia {mokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas Mokėjimas sbaliu 1.

- - ’ - “

• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO bfcARS—NO bIL
3 Mėlti gahriitija.

...m...... —

kykldse; aptvdtkė ir Iškėlė rusų 
paliktą Vdfgihgųjį dai’biriirikų 
ir valstiečių gyvehimų — pakei
tė ViŠb ki-Ušto ir Višų piliečių 
išvaizdų; Lietuva buvd priartė
jus Skatldlriūvijds krdštaiiis, d 
lietuviai Europos (vakarinės) 
žmdilėiriš.

LieitiVdS pi'dgfėsaš ik jd§ 
žnidriių gerbūvis, tačiaii, nepa
tiko impėrialistiiiei Rtišijai ik 
ji žūt būt liūsištatė LietūVą ik 
kitds gkdžidi klostančias Balti
jos valstybes suiriindžioli ir i’ir 
siškam komunizme palaidoti.

Iš pradžių ji manė tą padary
ti propaganda ir agentų pagal
ba, bet kuomet tas nelipo prie 
laisvųjų lietuvių, latvių, estų ir 
suomių, tuomet buvo pasirink
ta militariškos agresijos ir oku
pacijos priemonė;

Šitos priemonės pagalba 1940 
melais biržblip mėh. 15 d. Lie
tuva buvo okupuota bei užval
dyta, ir iki šiol valdoma bei 
griaunama ir .darkoma.

Lietuva, dabar, f aklinai (ne 
juridiniai), yra Rusijos dalimi. 
Ji jokios valstybinės laisvės ir 
nepriklausomybės neturi. Visi 
valstybiniai reikalai yra sukon
centruoti Maskvoje. Maskva gi 
kalba ne Lietuvos, bet Sovietų 
Sąjungos reikalais, o sovietų 
Sąjunga yra ta pati Rusija, ku
rioje kenčia jūsų broliai ir se
serys. Iš jų yra atimtas visas 
turtas ir visa laisve. Jie nebe
turi ndi ūkių, ūbi lišmų; hėi Įjū 
nigų. Ūkiai ir kitoki nekilnoja
mi takiai iriisavinli, o litai iš
keisti į beverčius rublius—žmo
nes paversti į Sovietinės Rusi
jos baudžiauninkus bei įran
kius. Tai skaudu ir baisu. Tie
siog sunku įsivaizduoti kaip lie
tuviai tas nelaimes kenčia ir 
neša. Tačiau taip yra ir tenkd 
kentėti; kol karas eina, kol jė
ga veikia. Nes los jėgos jėga 
pakeisti negalima. Tą pavergtie
ji supranta, ir iš musų negali
mo nereikdlduja. Jie drbd jų 
vargai reikalaujd ik Šveikas įri’b- 
tas diktuoja daryli lik tą, kaš 
galima ir kalti rclkaliiigū. O ga
limu ir yra reikalinga stipkiai 
ruoštis ir gyvdi dirbti teisinėjė 
bei raciunalinėje krypty, Lietu
vą išvaduoti ir pavergtiem^ 
broliams laisvę grąžinti.

Vadavimo darbas nėra ik ne-

šiatidbduštaiiis gĖtlirilū tvirtai ir 
aiškiai pasakyti^ kad jie klysta

— Sovietų aviacija vakar dti 
kartus labai smarkiai bombar
davo Bukareštą. Sukėlė didelių 
gaisrų ir padarė didelių nuo
stolių.

— Britų lėktuvai labai smar
kiai bombardavo Kielį ir Bre
meną. Vokiečių lėktuvai pasi
traukė iš kanalo zonos ir bri
tai skraido visai laisvai.

PASKOLA^16"^1K s| V 61 V L ii išmokėjimais 
ndo 5 iki ŽO rfie'tą.

MUTUAL FEDERAL S A VINGS 
and L O A N ASSOClATiON 

OF CHICAGO
Mokame 3’4% Dividendų

Ž202 W. Uermak Rd. CahSI 8887
Ben. J Kazanauskas, Sec

rovT Sh000.000.00

■■

PLUMBINGO ArtBA AĖŠILDYmO ĖElkALU
Pamatykite 

SOUTH CENTUR”
2221 5. ASHLAND AVĖ.

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO^Irit.

6 W. Garfield Blvd. pHe Statė St.
oiate ir uu ov.;

Telefonas ATLANTIC 4290

JŪSŲ BRANGMENOS GAL SEKANČIOS
kšs iriėidš Pdlirijoš fclepartamento rekordai parodo pražuvimą 

d&ugėlib' bĘahgrHėHlį ią hamų, apartmentų ir ofisų Liepos 4-tos 
ŠVėričiU Išlikų. j(išU gdli Utiti sekančios! Tačiau jus galit apsisaugoti 
HUb tokių htibŠiblitį le'Hg'Vai. Padėkite savo gražnas, saugmenas, 
piriigtiš if šidabtlrtiUš daiktus Safe Depošit Box’e dabar, .pirm negu 
iŠ.Všižiubšit. i)ėžį galit bafenduoti Drovers Voltoj už truputį dau
giau hėi Vibtišį diėHai.

Atsilankykite ir apžiūrėkite rhusų Voltą šiandien. Mes mielu 
nork parbdyšifn, kaip gerai brahgmenos čia apsaugojamos. Prievo
lėm pafendūoti dėžę jtittlš nėra.

BANKINĖS VALANDOS
.Kasdien: 9 A. M. iki 3 P. M.

šeštadieniais: 9 A. M. iki 2 P. M.

Drovers National Bank
Drovers TRust &. Savings Bank

MEMBERŠ, FEDERAL LEPOSlt INSURANCE CORPORATION

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE • CHICAGO

T

ŠALDYTUVU
Išpardavimas

Pas liŪDRIKĄ rasite visus gėriaūšitiš elbktrikinius šaldy
tuvus, Hot Point, General Electric, Norge, Philco, Kclvina- 
tor, Westinghoūsc ir kitus; kaina nuo $99.50 iki 
$19&OO už gražų didelį, šešių pėdų didumo šaldytuvą, 

mažais mėnesiniais išmokėjimais.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų darbas 
garantiibtas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

Ja

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 * i- 
domis ir Mollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

arcus
RYTINE radio 

VALANDA 
— iš stotie^ —

Kasdien nuo 8:45 V. r^to 
iki 9:15 vai. ryto. 

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką it kitus (domius 

pranešimus.

•s

g®

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Pdrildtykit riatijas radio ir riaūjus rakandus, pečius, lovas, 
miegamo kambario sehts; Parlor Setus, Karpetifš.

Jos. F. Budrikį
3409-11 & HALSTED STREET

Tel. YARds 3088

Mukę A Dea/.'
Get the jump on higher 
priceš witk a G-E Refrig- 
eratbr that will save you 
money on food bills every 
month. Thė possibility of 
higher prices due to un- 
settled WOtld tonditions 
makes it good business 
to buy your G-E now.

Sėe this L.t 
£e»erai £lectrį‘

A beauty and 
bi>f9i»nih

tarf , syours 
for on/v

sinanlis ir Lietuvai bei lietu- 
viatns tiaiig žadantis. Visų pir
miausia, Lietuvos okupacija ne
pripažįstama teisėta Amerikos. 
Anglijos, Ufiigvajatis, Argdnti- 
noš ir kitų valstybių. Tam, su
prantamu, reikalinga plati koo
peracija — Stiprūs laisvošibš 
lietuvių visūoinetiės Užnugaris. 
Su gyva, sveika ir dinamiška 
pajėga riti galini a viškės. Meš 
turime visą tą ir dar teisę bei 
teisingumą ir teisingojo pasau
lio pdramą. ;

Kris sako, kad Lietuva neat
eis tatys, tas yra ne lietuvis ii* 
Lietuvos priešas, arba 
šalininkas. Visieins

OK OF PATTEROS
KAINA 15 CENTŲ 

Tik ką ghVdriib naūjų madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
muš. Siųskite savo orderius:

; NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chitotgo, ik.

Vardas

Adresai

Miestas

Garsinkitės “N-nose

Vardas

Adresas
Rusijoj 
tokiems Valstija

WCFL, 1000 k., žymus prbgrartlšte nedėlios vakare nuo 
6:30 iki 7 vai. Vdkare.

X (nėra
□ Stokeriu
□ Sienų Tailu TelėfoHtiš

U.Į 1,1 , . um'.-j

As esu uzinteresuotas sekamais 
dalykais, pažymėtais 
prievolės):

□ Apšildymu
□ Plumbingu
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Priėmė Įstatymą 
Legalizuojantį 
“Kukius”—

Laukia Gub. Green Parašo.

SPRINGFIELD, III. — Jeigu 
gubernatorius Green pridės sa
vo parašą prie naujai priimto 
įstatymo, tai arklių lažybų mė
gėjams nereikės slaptai dėvi la
žybas.

Legislaturos patvirtintas bi- 
lius autorizuoja “bukių” į tai
gas visuose Illinois miestuose, 
kurie turi 10,000 ar daugiau gy
ventojų.

Tas įstaigas, pagal įstatymą 
prižiūrės speciali valstijos pa
skirta komisija. Už privilegiją 
daryti biznį, “bukiai” turės mo
kėti tam tikrus, gana didelius, 
mokesčius.

Neuždraus Dvigubų 
Programų Kinuose

SPRINGFIELD, III. — Legis
laturos senatas vakar pasakė 
“amžiną atilsį” ir palaidojo 
gurbe pasiūlymą uždrausti k». 
noteatrams valstijoje rodyti (iu 
ilgus paveikslus. ,

Tas pats pasiūlymas siu’ė į- 
vesti 15 minučių pertraukas, jei 
programas ilgesnis kaip 2 va
landos.

Du Berniukai 
Nužudė Savo 
11 m. Draugą

Sumušė, Įmetė į U*pę.

CHESTER, III. — pu 12 me
tų berniukai prisipažino, kad 
jie smarkiai sumušė savo 11 
metų draugą, (Harry Kuoke, ir 
įmetė jį į Mississippi upę, k ir 
jisai prigėrė.

Vienas jų yra Matthew Vcu- 
drie, o antras—Barney Byram.

Užmuštojo Knoke kūnas bu
vo ištrauktas iš upės pereitą 
trečiadienį.

Muštynės kilo, kai abu su
manė atimti užmuštojo pielyč.ą, 
kurią jisai iš kur tai gavo.

Paskyrė $65,000,000 
Studebaker’iui

SOUTH BEND, Ind. — Karo 
departamentas davė žinią Stu- 
debaker korporacijai, kad jai 
skiria 65 milionus dolerių ap
rūpinti savo dirbtuves mašino
mis ir visais reikmenimis lėktu
vų motorų gamybai.

Studebaker stato aviacijos 
dirbtuvę Chicagoje, kitą South 
Bende ir trečią Fort Waynė, In
dianoje.

Tikisi pradėti darbą apie ru
denį.

Laivynui Reikia Statybos Mašinistų Ind. Gubernatorius 
Laimėjo Teisme

INDIANAPOLIS, Ind.— Val
stijos aukščiausias teismas pa
naikino visą eilę įstatymų, ku- 
.'.uos republikonų kontroliuoja
ma legislatura priėmė demo
kratų gub. Schricker suvaržyti, 
oegisiatura norėjo atimti jam 
visą eilę teisių.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

. ANDERSCHAT, Richard W., 
3549 North Hamlin avenue, gi
mė birželio 13, tėvai: William ir 
Sophie.

DAUKSHAS, Alexandcr Jr., 
723 West 21 Street, gimė birže- 
io 12, tėvai: Alexander ir Eli- 
zabeth.

DĖDINAS, Judith 1)., 1601

South Jefferson street, gimė 
Birželio 15, tėvai: John ir Ju- 
lia. . j

ŠIRVID, Joseph, 10766 £ou:h
Michigan avenue, gimė birže
lio 12, tėvai: Joseph ir Sa.iy.

SHIMKUS, Constance E., 
2444 West 45th Place, gimė bir
želio 12, tėvai: John ir Sopinę.

ZIKAS, Judith, 5836 South 
May street, gimė birželio 11, 
tėvai: August ir Lillian.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jf. Cubeito
* t I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
k605-ff7 S o. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CIIICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
• HIMIHIIHMMItliaiMtliMIIIIMIIIM

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
saiiinaiitiiiiiaaiiiiiitMiaMiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį •

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

siiiiiiiiiiiiiiiiiimaiiiiiuiiiiimiili

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1«1».

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street 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 U8th Street Tel. Pullman 1274

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Laivynas iškabino afišą prie Bethlehem Laivų Sta

tybos dirbtuvių, kurioje skelbiama, kad mašinistai norį 
grįžti darban streiko surakintuose San Francisco laivų 
statybos jarduose, bus priimti federalinėn ^įvilinėn tar
nybon. Vyrai ties afiša laukia eilės užsirašyti.

Aukščiausias teismas paskel
bė įstatymus nekonstituciniais.

Didins Chanute 
Aviacijos Stoti

RANTOUL, III. — Ateinančio 
mėnesio pradžioj armija pradės 
statyti 14 naujų rūmų Chanute 
Field karo aviacijos stotyje, kur 
yra lavinami mechanikai.

Nauji triobesiai bus valgyk
la karininkams, barakai, sandė
liai, garažas. Visi bus mediniai.

šiandien Laidoja 
Teisėją Sullivan

Calvary kapinėse šiandien 
bus palaidotas Denis Sullivan, 
Cook apskričio teisėjas, kuris 
mirė užvakar sulaukęs 71 me
tų amžiaus. Jisai gyveno adr. 
3800 Lake Shore Drive.

Išbuvo Superior teismo teisė
ju apie 30 metų laiko.

South Racine avenue, gimė bir
želio 19, tėvai: Frank ir Elsie.
JURGOVAN, Andrew L., 5841 

South Winchester avenue, gi 
mč birželio 11, tėvai: Andre\\ 
ir Elizabeth.

MOSKEL, Michael, 4436 So. 
Fairfield avenue, gimė birželio 
16, tėvai: Raymond ir Marie.

PRUSIS, Lucille, 7207 South 
Fairfield avenue, gimė birželio 
13, tėvai: Algerd ir Agnės.

PRUSA, Betty Ann, 2652 So. 
Central Park avenue, gimė bir
želio 14, tėvai: James ir Rose- 
marie.

RAKAISKAS, Johnetta, 1931

Vokiečių Piknikas 
Be Nacių

Rytoj Rivervievv Parke įvyks
ta metinė Vokiečių Diena. Šį
met, pirmą kartą 50 metų bė
gyje, pikniko rengėjai nekvie
tė Vokietijos konsulo kalbėti, 
taipgi uždraudė nacių svastiką 
iškabinti.

Willow Springs 
Nori Išaiškinti 
Keista Misteriją

Kodėl Automobilis Atsidūrė 
Ežero Dugne?

WILL0W SPRINGS, Iii. — 
Pereitą sekmadienį į ežerą — 
apleistą akmenyną, prie 47th ir 
East avenue, McCook valsčiuje, 
įkrito didelis keleivinis automo
bilis.

Liudininkai, kurie įvykį ma
tė, pasakojo, kad automobilyje 
buvo žmonių. Bet narai, kurie 
užvakar nusileido į ežero gilu
mą, mašinoje nieko nerado.

Priklauso Chicagiečiui.

Dviems dienoms po to kai 
automobilis nuėjo ežero dug
nan, vienas J. Thompson, gy
venantis neva adresu 950 Addi- 
son street, Chicagoje, raporta
vo, kad jo automobilis buvo 
“pavogtas” .

Policija patyrė, kad automo
bilis ežere priklauso Thompso- 
nui. Ji dabar norėtų žino(ti kaip 
ir kodėl automobilis len atsi
dūrė, ir kodėl Thompson’as lau
kė dvi dienas pavogimą rapor
tuoti.

Prigėrė 11 Metų 
Berniukas

WAUKEGAN, III. — Michi- 
gan ežere prie North Beacb 
prigėrė 11 metų berniukas, 
James Rouse, 334 N. West st. 
Jis ten maudėsi su 13 metų bro
liuku ir vienu draugu.

I A t f S" 1IA Siunčiam Gėles 
Ii V r 8 a Telegramos į L U V L i R IU Visas Pasaulio 

Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7303

Illinois Įsteigė 
Saugumo 
Departamentą 

...—i..
SPRINGFlfeLf, III— Gufcer- 

natorius Green f paskyrė T. P. 
Sullivan’ą viršininku-naujai įs
teigto Saugumo Departamento, 
kuris pradeda veikti liepos 1 
dieną. Departamentas globos 
valstijos policiją, tvarkys kalė
jimus, paroliaus reikalus, ves 
kovą su kriminalistais, ir glo
bos valstijos ugniagesių skyrių.

Sullivan iki šiol buvo valsti
jos policijos viršininkas.

Fairbanks, Morse 
Moka 10% Bonusą

BELOIT, Wis. — Fairbanks 
Morse and Co., dieselinių moto
rų firma, skelbia, kad pagal 
naują bonusų planą išmokės 
10% bonusą visiems darbinin
kams, kurie išdirbo 6 mėnesius 
ar ilgiau. Bonusai sudaro 10% 
mėnesinių algų.

Du Žuvo Prie 
Fox Lake .

FOX LAKE, III. — Automo- 
biliui įvažiavus į griovį ir ap
virtus, žuvo du chicagiečiai, 
Carl E. Peterson, 2340 Rose- 
mont avenue, ir John L. Burke, 
4518 N. Leavilt street. Nelaimė 
įvyko prie vieškelio U. S. 12.

Gaisras Sunaikino 
Sandeli

OAK PARK~1L —- Gaisras 
kilęs nuo prasitrynusių elekt
ros vielų sunaikino Smithfield 
Foods, Ine., maisto sandėlį. 
Nuostolių padarė apie $30,000.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
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

KITI LIETUVIAI D A KT AR AI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban 
kletams. Laidotu
vėms. Papuoši

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5ROO

Prigėrė Baseine
AURORA, III. — North Au

rora Exposition Parko baseine 
nrigerė 5 metų berniukas, Phil- 
lip Ronald Stuller, 3830 Maple 
avenue. Ties vieta, kur berniu
kas žuvo, baseinas yrą 9 pėdų 
gilumo.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
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. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.

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.

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 
Nedėliomis pagal sutartį.

Jos. F. Budrik 
INCORPORATED 

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DR. STRIKOLTS
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

__ DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėlio

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą 

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite 

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30 
vaj vskciro

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

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. herzm an

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. 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 dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

p i c* t. 7 iki 8 vai. N*»d nuo 10 iki 12
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
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.

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. Dearbom St.
Room 1230

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

Tel. HYDE PARK 3395

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

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadlenlua Ir teita.)

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
Te!. CALumet 6877

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

Room 2014 Tel. STAte 7571
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 .•yto 

3149 SO. HALSTED STREET
T«L VICtary 2079
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BAISIEJI KOKOSU
RIEŠUTAI

(Tęsinys iš 3-čio pusi.)

galų darbininkas. Susimoka
me angliškai apgauti bengalų. 
Aš atsisėdau.

— Ram ram, bajidži (ūkinin
ke).

—Ram, ram, sabdži.
—Kon dari bara saab? (ką 

turi, didysis pone?)
—Kukuli (kokosų). Matai, 

mano malonus vaišintojas ap
dovanojo, bet nėr kam juos 
nuvežti į stotį.

—Aš, mielas pone, nunešiu.
—Puiku, gausi rupiją (ru

pija 3 litai).
—Kaip ponas malonėsit.
—Kokių jie kokosų davė, 

pone, jie tokie lengvi?
—Neprinokję, dar mat jis 

norįs juos vežtis nokinti į Eu
ropą,—įsiterpė Chaterdži, —o 
gal ir mano maišą paneštu- 
mci ?

—Gerai, tik reikia surišti,— 
mes nuveltame Ghaterdžio 
“doti” (ilgas audeklo gabalas 
naudojamas kelnių vietoje) ir 
surišame abu maišu. Užsideda 
bengalas ant pečių, tik štai 
brr iš viršutinio maišo pabiro 
kaukuolės.

Išsigandęs bengalas, klykda
mas, pabėgo. Ir mes vėl turė
jome vargti, kol suradome ki
tą. Bet ir su šiuo atsitiko pa
našiai. Benešant jam į nugarą 
kažkas įdūrė, o kai pradėjo 
tyrinėti iš kur ta šaka, surado 
išsikyšusius žmogaus dantis.

Kada mes, vargais negalais 
atsitempėme maišus į stotį, 
jau visi žinojo apie musų bai
siuosius kokosus ir visi net iš 
perono išbėgiojo. Traukinyje 
sudėjome maišus, stoties virši
ninkui ir konduktoriui protes
tuojant. Jie butų musų kau- 
kuoles išmetę, jeigu butų iš
drįsę jas paliesti.

Traukinys pajudėjo ir mes 
prndėjpyjp, važiuoti. *

—Tamstos perdaug turite 
bagažo, — grąsino kontrolie
rius ir, norėdamas paimti už 
jį pabaudos mokestį, norėjo 
įsitikinti jo svoriu, bet pama
tęs pro kiaurą maišą, kas ja
me yra, atbulas traukdamasis, 
pradėjo šaukti visus konduk
torius.

Traukinys turėjo sustoti, nes 
keleiviai iš musų vagono pra
dėjo šokinėti pro duris lauk.

Iškilo skandalas. Prasidėjo 
iš visų pusių argumentai ir ge
ležinkelio paragrafų citavi
mas ir aiškinimas. Pagaliau 
telegrafu buvo užklausta gele
žinkelių. direkcija ir gautas į- 
sakymas artimiausioje stotyje 
mus išmesti. Ten mus kuolais 
lazdomis ir šunimis vietos gy
ventojai vijo lauk iš stoties ir 
visos Chaterdži pastangos ap
siginti nuėjo niekais.

Pasirodo, mes darėme nele
galų darbą ir už jį turėsime 
atsakyti teisme. Aš paskambi
nau telefonu Kalkutos guber
natoriaus sekretoriui ir paaiš
kinau musų komišką padėtį. 
Jis mus gelbėdamas ir norė
damas nuraminti minią, tuo
jau pasiuntė taksį su polici
ninku, neva norėdamas mus 
suareštuoti. Tada minia nuri
mo, o policininkas mus parve
žė į muziejų.

—A. Poška.

AR JIESKAI 
DARBO?

i--------------- SKAITYK KASDIEN-------------u

NAUJIENAS
------- IR TEMYK SKILTIS----------- *

“REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS

nu Salk IjIsIH Mini, CIICKI, AL

Šis Gyvūnėlis Nesupranta Kas Čia Dedas.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Šeimininkus karas išvaikė, triobos skęsta liepsnose ir šis vargšas arklys pa

likęs vienas negali suprasti dėlko patys žmonės taip viską naikina ir viens kitą 
žudo. Fotografija, anot nacių cenzoriaus, nuimta vienam Rusijos sodžiuj. Paveiks
las atsiųstas per radiją iš Berlyno.

Britų Aviacijos Smūgiai Ant Prancūzų Aerodromo

fj-
\ NAUJIENŲ-ACME Tclcphoto

Per paskutines kelias savaites suin’ensyvintas britų aviacijos puolimas vo
kiečių laikomų žemių galima matyti iš šios fotografijos, kuri buvo nuimta iš vie 
no anglų bombonešio. Beveik tuo pačiu momentu net devynios bombos sprogsta 
virš Longuencssc aerodromo Franci joj.

Diena Iš Dienos
■ ■ ■■ i — ■■■ ■■■■ —

w •>

Šiandien Alf riedos 
Grigoniutės - Gitas. 
Bimbos Vestuvės
Gyvens Detroite; Vakarienė 

Dariaus-Girėno Salėje

BRIGHTON PARK — šian
dien gražiose ir įspūdingose 
ceremonijose šliubą priima Al- 
frieda Grigoniutė, 4427 South 
Francisco avenue, ir inžinierius 
Charles Bimba, iš Detroito, 
Mich.

Tikybines apeigos įvyks Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
11-tą ryto, o vestuvių puota 
įvyks Dariaus-Girėno salėje, 
4416 South AVestern avenue.

Tarnauja Apdraudos Biure

•P-lė Alfrieda yra duktė pp. 
Zigmunto ir Antoinettės Gri- 
gonių, veiklių Brighton Parko 
lietuvių. Ji tarnauja National 
Bureau of Casualty and Surety 
Underwriters įstaigoje, Insur
ance Exchangc rūmuose.

Westpullmaniečių Sūnūs
Jaunasis inž. Bimba yra sū

nūs westpullmaniečių biznierių 
pp. Juozo ir Barboros Bimbų, 
637 West 119th Street. Jisai ne
seniai baigė inžinerijos mokslą 
Illinois universitete, ir dabar 
tarnauja Tuff-Hard Corpora
tion dirbtuvės metalurgijos 
skyriuje, Detroite, Mich. Ten 
jaunavedžiai apsigyveni.

—±Drg.
i

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Jesse Markūnas, 22, su Pau

line Cavinder, 23
Stanley Rogus, 2h, su Clara 

Klinger, 2h
Louis ./. Blut, 2h, su Bernice 

Masalskis, 21
Walter B. Nekrošius, 32, su

Magdalene Shiinkus, 25 ...........

....George Kuzma, 23, su Vera
Valent, 20

Richard A. Kaliai, 23, su
Eleanore B. Shields, 20

Mattheu) S. Rimkavich, 25 su
Ella M. Nauyokas, 23

Joseph Skrabelis, 23, su Ag
nės Wachal, 21

Clarence S. Hyland Jr.,tsu 
Mildred Mironas

Reikalauja
Perskirų

Anna Valentą nuo Otto Va
lentą

Nellie Gintalas nuo Ben Gin- 
talas

Gauna
Perskiras

Lillian Minnick nuo Charles 
J. Minnick

REMKITĖ TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Į CLASSIFIED
P ERŠOK AL 

Asmenų Ieško
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 So. Halsted St., 
Box 2606.

u m.p “ wat^e»~-feKlu.e 
Darbininkių Reikia

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

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos 

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

1207 W. 87th St.
GROSERNĖ IR ~ DELIKATESŲ 

krautuvė. Uždėta prieš daugel) 
metų. Parduodama dėl drafto prie
žasties su namu ir bizniu, arba tik 
su bizniu ant ilgo lyso arba mai
nysiu aut propertės.

R. KRICAUSKAS 
1439 So. 49th Avė., 

CICERO 2937.

REAL ESTATE FOR SALE

PERKAM, parduodam ir mamom 
namus, lotus, fermas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą aamų 
pirkti už cash arba mainais. Normų 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite;
FAUJL M. bMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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

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.

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

4804 So. Damen.

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

PARSIDUODA BIZNIS, school 
supplies, groseries. Biznis eina ge
rai, išdirbtas per 17 metų.

2258 W. 21st Place.

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. La Šalie St.

JAUNA MERGINA lengvam na
mų darbui. Prižiūrėti vaiką. Būti 
3 naktis kas savaitę. RAVenswood 
1899.

PATYRUSI ANTROJI VIRĖJ A ir 
salad giri arbatnamyje. Pastovus 
darbas, gera mokestis. 227 W. Jack- 
son.

WANTĖb-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. Jacįcson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

RIBOTAS' ’’ SKAIČIUS studentų 
praktikuotis labaratorijos teknikų 
d&rbui, tarp ko kita, Physiotherapy, 
X-ray, etc. Nebrangiai mokėti.

Box W6, 1739 So. Halsted St.

HELP WANTED—MALĖ 
DarbininkųReikia

REIKALINGAS patyręs BUČE- 
RYS, nuolatinis darbas.

2033 So. Halsted.

PARSIDUODA TAVERNOS fik- 
čeriai, arba visa taverna, arba kas 
nori pirkti atskirai, šeštadienį ir 
sekmadienį galite mane matyti nuo 
12 valandos. 7050 S. Halsted St.

PAAUKOS TAVERNĄ ar fiks- 
čerius. Gera vieta, gerai išdirbtas 
biznis. 5720 W. Cermak, Cicero.

PARDAVIMUI GROSERIŲ krau
tuvė. Gerai einąs biznis. Reikia 
parduoti greitai ir pigiai. 3847 W. 
56th St.

APARTMENTAS PARDAVIMUI 
SOUTH WEST SIDE

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

Telefonas VICTORY 3669.
Mr. Gerlich.

BŪSI^ĖSŠ—TO RENT 
Bizniai_ Rendai

RENDAI TAVERNAS su visais 
įrengimais ir su pragyvenimo kam
barius. Žinoma vieta per daugelį 
metų, lietuvių ir kitų tautų apgy
venta. Ieškantys bargeno kreipkitės 
į S. ZDANOVSKI, 1337 South 49 
Avė., CICERO, ILL.

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.

h u KNi 1L RE-F1XTU RE FOll-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
RAKANDAI PARDAVIMUI. Sta

las ir 4 krėslai, anglinis pečius, šal
dytuvas G. M., lova, dresser, karpe- 
tai, parlor setas, ąžuolinė šėpa dra
bužiams.

3122 So. Union Avė.
3 aukštas užpakaly.

PROFESS1ONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

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

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 storai, 4 flatai ir 2 ofisui kam
bariai, rendos neša suvirs $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.

CHARLES URN1CH '.
(URNIKAS)

2500 West 63rd Street. 
2-ros lubos,

Telefonas PROSPECT 6025.

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

815 West 51st St.

NAMAI IR FARMOS
Kas ką turite mainyti, arba nori- 

. te pigiai pirkti, telefonuokite Re- 
! public 3713. Turiu namų po visą 
■Chicagą ir apylinkę. Visokio didu- 
Įmo. Kainos trylika šimtų ligi šimto 
i aštuoniosdešimt penkių tūkstančių 
1 dolerių.
j Taipgi turime labai gražių farmų 
pardavimui arba mainymui.

CHARLES P. SUROMSK1S
6921 S. WESTERN AVĖ. 
Vakarais PROspect 1111.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Api' Paren

gimus.

“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBO 

CHORO reguliaris susirinkimas 
įvyks pirmadienį, vbirž. 30 d., 8 v. 
vak., Hollywood svet., 2419 W. 43rd 
St. Visi choristai esat kviečiami bū
tinai dalyvauti šiame susirinkime. 
Jaunuoliai, norėdami tapti nariais 
šio choro, irgi 'atsilankykit į Sus
iną. —Lucille S. Dagis, rast.

MARQUETTE PARK LIET. AM. 
PILIEČIŲ KLUBO mėn. susirinki
mas įvyksta sekmad., birželio 29 
d., 2 vai. popiet vietinės parapi
jos svet., Washtenaw avė. ir 68 g. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti 
į sus-mą. Turėsime keletą svarbių 
dalykų apkalbėti.

— Valdyba.
PARENGIMAI >

LIETUVIŲ TĄUTINS KATALI
KŲ BAŽNYČIA. Šėštadiepį, 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 Komitetu,
Klebonas ' Maskoliūnas,

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

RESORTS FOR SALE 
Kurortai Pardavimui

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

A. LINKUS,
2552 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL.
TREČIARANKIS KEPYKLOJ 

padėjėjas dirbti kepykloje.
11932 So. Halsted St.

REIKALINGAS APYSENIS vy
ras dirbti tavernoje. Lengvas dar
bas. 6502 S. Wentworth.

FURNISHED ROOMS-—TO RENT 
' Gyvenimui Kambariai

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

RENDUOJAMAS FORNIŠIUO- 
TAS kambarys prie vieno žmo
gaus. Vakarais galite mane matyti. 
1 aukštas. 6824 S. Talman Avė.

RENDON 2 KAMBARIAI dėl vy
rų—vienas basemente, kitas flate. 
Visi patogumai. 7026 S. Talman 
Avenue.

RENDON FURNIŠIUOTAS kam
barys ant antro floro iš fronto.

3158 So. Union Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai 

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

RENDUOJASI 3 KAMBARIŲ 
flatas. Dideli kambariai ir' Šviesus 
ant antrų lubų, iš užpakalio, Steam 
heat. Gaso pečius yra. Dėl 2 suau
gusių žmonių be vaikų. Renčia $26 
į mėnesį. 3856 Archer Avė.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. TB Te). REPublir S051

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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 
trobas.

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

GEORGE DALRYMPLE 
Lacota, Mich.

KAS NORĖTŲ VAKEIŠINO svei
katai sustiprinti fannoje. Upė tar
pe miško. Vaikučius galite palikti 
—bus prižiūrėti. Turiu vietos ir 
šviežio pieno.

A. Urbutes
R. 1. Box 2, 

SCOTTVILLE, MICH.

FARMS VVANTED 
Ieško> Pirkti

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

1739 So. Halsted St., Box 2505.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeĮnė Pardavimui

PARDAVIMUI LOTAS 110x132 
su visais improvementais ir. už
kirta F. H. A. Kaina $600. Mažas 
4 kambarių namelis, karštu vande
niu apšildomas, vištų budelė ir 
lotas/ 41x132, kaina $2,400. Pusė 
cash. Nauja lietuvių kolonija. Savi
ninkas randasi 10445 So. Homan 
Aenue.

PARDAVIMUI biznio savastis. 8 
kambariai, karšto vandens šiluma 
visame name. 2 karam garažas.

4824 So. Justin St.

PARDAVIMUI NEBRANGIAI 
grosernė ir 2 aukštų muro namas 
ir 2 karam muro garažas. 63rd, 
vakaruose nuo Westem Avė. Par
duodamas dėl ligos. Box 2503, 1739 
So. Halsted Strfeet.

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. Storas ir 5 kamb. 

flatas.
Biznio namas, 3 flatai ir storas, 

mūrinis.
Visi šitie bargenai randasi Mar- 

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

Savininkas John Kalkovvski. 
5416 So. Latrobe.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ mūras. 
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.

GERAI PASTATYTAS muro na
mas. 5 ir 4 kambariai. Tailo stogas, 
arti bažnyčios ir mokyklos.

6241 So. Paulina.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ mūri
nis namas. Karštu vandeniu apšil
domas. Ir garažas. Arba mainysiu 
ant mažesnio namo. 3227 South 
Emerald Avė.

PARSIDUODA 8 KAMBARIŲ 
moderniška bungalow su visais pa
togumais. Pigiai. Turi greitai būt 
parduota. 4555 So. Sprįpgfield Avė.
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PAKELIA jPIENO, 
GRIETINĖS KAINĄ

----T------
Pabrangs Liepos 1-mą.

Bowman Dairy, Borden-W e- 
land ir Wanzer pienines skel
bia, kad liepos 1-mą pakels 
kvortinio pieno kainą vienu 
centu, grietinės kvortą — 3c., 
puskvortę — 2c.

Pienas puskvorlės kainuos 7 
centus, kaip ir dabar.

Pienas pristatomas į namus 
po liepos 1-inos bus 14 centų, 
o krautuvėse — apie 12. Grie
tinės kvorta persiduos už 42 
puskvortė — 26. /

Daugiau Moka Ūkininkams.
Galioninis pienas pabrangs 

nuo 47 iki 51, o pusgalioninis— 
nuo 24 iki 26.

P.eninės sako, kad yra pri
verstos pieno kainą pakeki, ka
dangi turi žymiai daugiau mo
kėti ūkininkams, taipgi nesenai 
algos buvo pakeltos išvežioto- 
jams. Pakėlimas kainuos apie 
$400,000 šeimininkėms į metus. 
Iš tos sumos $300,030 gaus ūki
ninkai, o likusius išvežiotoj o.

Streikas Užsibaigė, 
Dienraščiai Vėl 
Linotipais Statomi

Darbininkai grįžo darban po 
vienos dienos pertraukos

Vakar didieji amerikoniškie
ji dienraščiai jau išėjo tvarkin
gai ir... linotipu jau buvo su
statyti. Streikas, kurį unijiniai 
tipografininkai pradėjo treč’a- 
dienio popietį, užsibaigė ketvir
tadienio vakare, kada darbinin
kai nusprendė grįžti darban ir 
leisti unijos atstovams tęsti de
rybas su laikraščių leidėjais dėl 
naujo kontrakto sudarymo. Se
nasis kontraktas išsibaigė bir
želio 11 d. ' ,,,b
Vartojo rašomąsias mašinėles

Laikraščiai be linotipistų tu
rėjo daug vargo tą vieną die
ną. Kai kurie davė kitoms spau
stuvėms medžiagą statyti, c 
vienas, Daily Times, išėjo rašo
mąja mašinėle surašytas. Kitar 
laikraštis lėktuvais medžiaga 
vežė į MiRvaukę ir iš ten parsi
vežė sustatytų puslapių matri 
cas. Bet kada vėliau atėjo nau
jesnių žinių, ypač iš karo fron
to, tai ir šis turėjo pavartoti 
rašomąją mašinėlę.

Straipsnius surašė mašinėle 
ant popierio ir vėliau iš nufo
tografuotų puslapių padarė kli
šes — tokia 'tai buvo paslaptis 
tų keistų ketvirtadienio laikraš
čių.

Suspendavo Visus 
Unijos Viršininkus
Klerkai Rinks Naują Valdybą.

Amerikos Darbo Federacija 
prašalino iš pareigų Max Gald- 
well, ir visus kitus viršininkus 
Retail Clerks International Pro- 
tective Associalion unijos, lo- 
kalo 1248.

Uniją sudaro tarnautojai 
Chicagos krautuvėse. Caldwel. 
ir jo draugai prašalinami dėl 
kaltinimų, kuriuos jiems iškė
lė Hillman krautuvių tarauto- 
jai. Jie pareikalavo atskaitos už 
narių duokles ir nurodė, kad 
Caldwell pinigus eikvojo.

Nariai netrukus rinks naują 
valdybą. AFL laikinai globos 
lokalą.

“Hitleriui Galas 
1948 Metais”

Chicagon suvažiavo nariai 
“10 Dingusių Izraelio Giminių” 
sektos konvencijai ir pareiškė, 
jog Biblija pranašauja galą da
bartiniam karui ir Hitleriui 
1948 metais.

PARENGIMAI VOKIEČIAI “APVALO’ UŽIMTAS VIETAS.

ŠĮVAKAR
Reguliaris šeštadienio Pasi

linksminimo vakarėlis, Jonistų 
salėje, 814 W. 33rd Street. Da
lyvaus Andrejevo klasiškų šoj 
k ėjų grupėj

RYTOJ
ir SPORTO ŠVEN

TE” —“Pirmyn” ir Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choro bendras 
piknikas, Liberty Grove Dar
že, Willow Springs ir German 
Church Road. Sporto rungty
nės, dainų programas, šokiai.

Bridgeporto Bučerių ir Gro- 
serninkų Sąjungos piknikas 
Spaičio Darže, prieš O.Henry 
Parką. Tai metinis parengimas. 
Dovanos, šokiai.

Lietuvių Ūkininkų Draugi
jos Metinis Piknikas, Willow 
West (Bucho) Darže, prie 
Willow Springs ir German 
Church Road. Visiems žada 
“good time”.

Marguette Parko Namų Sa
vininkų Išvažiavimas, Juozo 
Spaičio Darže, Willow Springs, 
III. Pradžia 11 vai. ryto.

Grant Works Republic Kliu
bo išvažiavimas White Eagle 
Grove darže, Dcsplaines upė 
ir Ogden avenue. Įžanga nemo
kama.

Šv. Antano Draugijos (Cice
ro) metinis išvažiavimas Lab
darių ūkyje, McCarthy Road ir 
128th st., Orland Park.

Brighton Parko Moterų 
Kliubo išvažiavimas Zabukų 
vasarnamyje, Sand Dunes, Be- 
verly Shores, Ind. Rezervaci
joms šaukite LAFayettc 9623 
ar VIRginia 1579.

Pagiriečių Kliubo “Petrufka” 
—piknikas, J. Spaičio Darže, 
Willow Springs, 10 vai. ryto.

West Pullman Lithuanian 
Civic Club metinis išvažiavi
mas, Labdarių Ūkyje, McCar- 
tĮiy Road ir 128th, Orland Park. 
Pradžia 10 vai. ryto.

Brighton Parko parapijos 
piknikas Vytauto Darže, 115th 
tarp įpulaski ir Cicero. Didelis 
orkestras, žaidimai, (progra
mas.

Darbininkai
Laimėjo Sivyer 
Plieno Streiką c

Firma sutiko pripažinti uniją

Apie 250 darbininkų Sivyer 
Steel Casting Co. dirbtuvėje 
laimėjo streiką, kurį paskelbė 
gegužės 23 d. '

Firma sutiko pripažinti CIO 
plieno uniją, taipgi pasirašyti 
sutartį ir pakelti darbininkams 
algas.

Sutartis bus pasirašyta fir
mos centre, Milwaukee, Wis.

Chicago Sivyer dirbtuvėje 
dirba nemažas nuošimtis lietu
vių.

Bankai Pardavinėja 
U. S. Apsaugos
Bonus
Paštai — Apsaugos Ženklus

Illinois Bankers Association 
prąšo paskelbti, kad visuose 
Illinois bankuose jau galima, 
arba netrukus bus galima pirk
tis U. S. apsaugos bonų, kurių 
įplaukas valdžia naudoja ša
lies ginklavimui.

Bonus galima pirkti nuo $35 
iki $15,000 ir aukščiau. Jie pri
bręsta į 10 metų.

Ženklai Nuo 10c
Kas bonų nepajėgia piifkti, 

tie gali pirkti apsaugos ženk
lus, kurie parsiduoda nuo 10 
centų visuose pašto skyriuose 
(išėmus sub-stotis). Su pirkus 
tam tikrą skaičių ženklų, juos 
galima iškeisti į bonus.
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Civiliniai partizanai, iškeltomis rankomis, nacių vedami į užfrontę. Tie rusų 
partizanai pasislėpę kur nors troboje ar medy šaudė į praeinančius vokiečius. 
Fotografija atsiųsta iš Berlyno per radiją.

Alinėse Kainos 
Pasiliks Tos 
Pačios —

Bet “Nebefundys”.
Liepos 1-mą valstija padvi

gubina taksus alui, vynui, deg
tinei ir jkitokiems alkoholi
niams gėrimams.

Tam tikras nuošimtis alinių 
proporcionaliai pakels įvairių 
gėrimų kainą, bet atrodo, kad

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asmeniui

Sunset Grove Darže
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didžiumoj alus bus ir toliau 10 
centų, pigios degtines stikliukas 
— 15.

Didesnė dalis aludininkų ne
sirengia kainų kelti, bet nuo lie
pos 1-mos žada “nebefundyti” 
kas trečios eilės gėrimų.

Prie Monroe ir Loomis poli
cija suėmė moteriškais rūbais 
pasirėdžiusį vyrą, Arthur Arm- 
strong, 123 S. Throop street. 
Paklaustas kodėl maskaraduoja 
kaip moteris, Armstron atsakė: 
“Nežinau, turbut esu kvailas.”

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKE ’

Likvidavo
Kepyklos Streiką

Unijos pripažinimu buvo lik 
viduotas 2 savaičių streikas 
Consolidated Biscuit Company 
kepykloje, 1665 West 37th st.

CIO kepėjų unija darbinin
kams taipgi iškovojo 7 Ve c al
gų pakėlimą, ir specialę komi
siją nestisipratimams spręsti.

Nuteisė Evans’a 
Į Kalėjimą 
Visam Amžiui

Kriminalis teisėjas Julius H. 
Miner vakar nuteisė į kalėjimą 
visam amžiui jauną chicagielį 
William Evansą, kuris vasario 
mėnesį nužudė savo 2 metų sū
nų, uošvienę, Mrš. Ethyl San- 
ders, ir bandė nužudyti žmoną 
Nedrą Evans.

Tragedija įvyko Benvyne, 
kur Evans’ienė gyveno. Evan
sas aiškino laikinai pamišęs, kai 
žmona atsisakė grįžti su juo gy
venti, taipgi atsisakė ištraukti 
Jivorso bylą.

Apiplėšė Auksinių 
Daiktu Krautuve— v

Grobis — 90 centų

PvOSELAND. — F. A. Bu
kauskas buvo laimingas;

Du ginkluoti banditai atėjo ’ 
jo auksinių daiktų krautuvę, 
adresu 10831 Michigan avenue. 
paskelbė, kad “atėjo holdupą 
oadaryti” ir pareikalavo gro
bio.

Nieko neturiu, viskas suslėp
ta seife, o seifas uždarytas, Bu
kauskas atsakė.

Be grobio išeiti iš aukso krau
tuvės — tai gėda, piktadariai 
nusprendė, ir atėmė saują smul
kių nuo Bukausko. Ten buvo 
90 centų.

VAKAR CHICAGOJE
• širdies liga prie Monroe ir 

LaSalle mirė Reuben A. Joy, 
prezidentas Joy-Tarbell lentų 
sandelio, 105 S. LaSalle. Gavo 
širdies ataką bevažiuodamas 
automobiliu.

O Nuodų išgėręs mirė 35 me
tu chicagietis, William Pyrz, 
1479 W. Huron street.

• Už tai, kad Sam Womasc- 
ka, 1625 N. Cicero, yra didelis 
Hitlerio garbintojas, apskričio 
teisėjas Klarkowski suteikė di- 
vorsą jo 27 metų žmonai Irenai.

• 3 metų Rivhard Jas, sūnūs 
Mr. ir Mrs. Louis Jas, 5702 
Eastwood avenue, prarijo mažą 
plieninį žaislą-viščiuką. Skubiai 
nugabeno jį į šv. Kryžiaus ligo
ninę operacijai, bet operacijos 
nereikėjo. Gamtą reikalą su
tvarkė... Richard jaučiasi ne
blogai.

• Bridevvell kalėjime buvo 
uždarytas Joe Šaltis, prohibici- 
įos laikų butlegeris. Jisai turi 
atidirbti $100 piniginę bausmę 
— po $1.50 į dieną. Jisai buvo 
nubaustas už žmonos ir sunaus 
užpuolimą, bet neturi pinigų 
bausmės užsimokėti. Prohibici- 
jos laikais jisai buvęs vertas 
milioną dolerių.

• Majoras Kelly paskyrė ke
lių asmenų komisiją perorgani
zuoti Auditorium salės bendro
vę. Yra susidariusi nauja orga- 
jįizacija, Auditorium Music 
Foundation, kuri nori įstaigą 
operuoti. Dabartiniai savininkai 
paskelbė, kad salę griaus, nes 
negali pelningai operuoti — 
mokesčiai perdideli.

® Niek Anton, buvęs Capone 
sėbras, pralaimėjo kovą prieš 
deportaciją. Federalis teisėjas 
Sullivan nusprendė, kad jis ne
pageidaujamas ir turi grįžti į 
Italiją. Anton betgi galės Ame
rikoj gyventi iki karas pasi
baigs.

© Kriminalis teismrs traukia 
atsakomybėn Dr. Peter B. 
Schyman, 1800 N. Damen, ku
rį kaltina bandymu neteisingai 
išgauti $5,750 iš apdraudos 
bendrovių.

e Chicagiečiai Charlotte ir 
William Kevv, 6115 S. Kimbark 
avenue, atėjo pas teisėją Kiley 
prašyti divorso. Teisėjas pažiu
rėjo į jų 2 metų dukterį Edith 
ir patarė jiems perskiras už
miršti. “Duktė jaunutė, jai rei
kia tėvelio ir motinos. Juk ne
patiksite ją našlaite”. Kew’ai 
su tuo sutiko, pasibučiavo, ir 
išėjo iš teismo paėmę dukrelei 
vienas už vienos, kitas už ant
ros rankos.

O Apsaugai nuo sabotažo, 
policija turi pastačiusi specialę 
sargybą prie visų Chicagos 
miesto ir Commonwealth Edi
son bendrovės elektros stočių.

Pametė Piknike 
$4,665 -

Teismu nori pinigus atgauti

Westsidietė Victoria Kelmiš
ki, 4348 W. P3th street skun
džiasi, kad pereitais metais de
mokratų piknike, Lisle, Jll., ji 
pametė $4,665.

Vėliau sužinojo, kad pinigus 
atrado trys vyrai, Andre w Pro- 
kop, Albert Mizick, John Boylc, 
ir juos pasidalino lygiom. Ji da
bar užvedė bylą apskričio teis
me, reikalaudama pinigus jai 
sugrąžinti.

Leidžia Mėsą Valgy
ti Penktadienį '

Chicagos arkivyskupas Stritch 
davė dispensaciją visiems dio- 

' cezijos katalikams valgyti mė
są ir kitus draudžiamus val
gius penktadienį, liepos 4-tą 
dieną.




