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NORI GALU GINKLŲ IR ŽALIAVOS GINKLAMS GAMINTI
Umanskis Įteikė Sumner Welles’ui sovietų 

valdžios pageidavimus
WASHINGTON, D. C., liep. 

1 d. — Sovietų ambasadorius 
Umanskis vakar lankėsi užsie
nio departamente ir prašė Jung
tinių Valstybių pagelbos kovoje 
prieš Hitlerį, spaudos atsto
vams pareiškė Sumner Welles, 
kuris eina užsienio1 sekretoriaus 
pareigas.

Umanskis Įteikė užsienio de
partamentui sąrašą įvairios ka
ro medžiagos, kurią sovietų val
džia norėtų gauti Jungtinėse 
Valstybėse.

Sumner Welles gautą bolše
vikų prašymą išsiuntinėjo įvai
riems valdžios departamen
tams, kuriems svarbu žinoti so
vietų pageidavimai.

Spaudos atstovai norėjo su
žinoti kokios medžiagos ir ko
kių ginklų sovietai pageidauja 
Amerikoje, kokios prasmės pa
ramos Stalinas ieško Jungtinė 
se Valstybėse, bet Sumner 
Weiles atsisakė atsakyti į šį 
klausimą. Sovietų Rusija yra 
kariaujanti šalis ir šių žinių pa
skelbimas butų karo paslapties 
paskeibimu^ .atsakė Sumner 
Welles.

Laikraštininkai norėjo išaiš
kinti ar sovietams bus pritai
kytas. įstatu mas, kuris preziVOKIEČIAI PAĖMĖ RIGĄ
Kariuomenė artėja 

prie Maskvos
BERLYNAS, Vokietija, liep. 

1 d. — Vokiečių spaudos agen
tūros skelbia, kad motorizuo
tos nacių divizijos šiandien įžen
gė į Latvijos sostinę Rigą.

Viena vokiečių kariuomenės 
dalis prasiveržė pro Lvovą ir 
artėja prie Kijevo, tuo tarpu 
kiti kariuomenės daliniai pre- 
Minską veržiasi j Maskvą.

Vieninteliu sovietų plentu per 
Minską vokiečių kariuomenė 
artėja prie Smolensko ir ren
giasi paimti Maskvą.

Vokiečių parašiuti
ninkai Estijoj

STOCKHOLM, Švedija, liep. 
1 d. — Spėjama, kad vokiečių 
kariuomenė šiandien įžengė į 
Rigą, nes Rigos radijo stotis, 
kurį laiką visiškai nutilusi, da
bar pradėjo skelbti vokiečių ka
ro vadovybės nurodymus.

Per radiją perduotas tauti 
nis latvių himnas ir kelios dai
nelės.

Vokiečių parašiutininkai nu
sileido keliose strateginėse vie
tose Estijoj ir nori pakirsti ke
lią besitraukiančiai rusų ka-

Minsko apylinkėse 
didelės kovos

MASKVA, Rusija, liep. 1 d. 
— Vokiečių kariuomene pajėgė 
įsiveržti Bobruisko apylinkėsna, 
skelbia paskutinis sovietų pra
nešimas.

dentui leidžia duoti arba sko
linti ginklus prieš diktatūras 
kariaujančiom valstybėm, bet 
Welles ir čia nedavė paaiškini
mų.

Vakar sovietai įteikė pirmą 
prašymą, nors prezidentas Roo- 
seveltas pirmą nacių-rusų karo 
dieną paskelbė, kad Jungtinės 
Valstybės padės rusams kovo
ti prieš Hitlerio karo jėgas.

Karo medžiagos gaminime 
specialistai tvirtina, kad sovie
tai turės ilgai laukti, kol jie 
gaus bet Icokį karo medžiagos 
kiekį. Visi Amerikos fabrikai 
gamina modernišką medžiagą, 
bet ištisą metą fabrikai nega
lės patenkinti jau padarytų už
sakymų. Pirmon eilėn eina už
sakymai anglams, vėliau kinie 
eiti vyriausybė yra užsakius 
nepaprastai daug ginklų. Jung
tinių Valstybių kariuomenė taip 
pat laukia, kad jai butų gami
nami užsakyti ginklai. Sovieti 
užsakymai turės ilgai laukti.

Visi Washingtono sluoksniai 
nustebę šiuo sovietų valdžios 
prašymu, .nūs Maskva kreipiasi 
pagelbos pas vyriausybę, kurių’ 
komunistų agentai visą laike 
stengėsi nuversti ir diskredi 
tuoii.

Robruisko ir Minsko apylin
kėse vyko nepaprastai žiauriom 
kovos su vokiečių motorizuo 
toms divizijoms.

šiandien rusų kariuomenė 
buvo priversta pasitraukti ir 
Murmansko srityje. Vokiečiai 
įsiveržė sovietų teritorijon Ru
sijos šiaurėje. Vokiečiams pa
daryta dideli nuostoliai.

Besarabijon naciai 
neįsiveržė

MASKVA, Rusija, liep. 1 d. 
— Rusai atmušė visas nacių 
ir rumunų pastangas persikelti 
per Prut upę.

Sovietų kariuomenė sunaiki
no kelis pantoninius vokiečių 
tiltus ir paėmė nelaisvėn pry- 
šakines nacių dalis.

Sovietų aviacija smarkiai 
bombardavo strategines Rumu
nijos pozicijas ir sukėlė gais
rus žibalo versmių laukuose.

Turkai netiki nacių 
pranešimais

t ANKARA, Turkija, liep. 1 d. 
— Turkų radijas juokiasi iš 
vokiečių karo vadovybės pa
skelbimo apie sovietų aviaci
jos nuostolius.

Vokiečiai paskelbė, kad jiems 
pavyko išnaikinti 4,700 sovietų 
orlaivių, bet turkai skelbia, kad 
šitoks skaičius yra neįmano
mas ir skelbiamas tiktai pro
pagandos tikslams.

Turkija mano, kad vokie
čiams nepavyko sunaikinti nei 
trečdalio vokiečių skelbiamo 
skaičiaus.

Turim išvalyti At
lantidą, sako Kn6x

WASII1NGTON, D. C., liep. 1 ' 
d—Amerikos karo laivvu s • « | 
ko nelaukdamas privalo išvaly
ti Atlantiką nuo vok ečių pavo
jaus, skelbia laivyno sekreto
rius Knox.

Sekretorius kalbėjo j guber
natorių susirinkimą ir patarė 
vartoti visas jėgas, kad greičiau 
butų pribaigtas Hitleris.

Knox mano, kad Amerika ne
privalo varžytyis, bet valymo 
darbą tuojau pradėti, kad vė
liau nebūtų pervėlu.

Reikalaus milijono 
už Robin Moor

WASHINGTON, D. C., liep. 
1 d.—Vyriausybė rengiasi pa
reikalauti iš vokiečių sumokė! 
vieną milijoną dolerių už Robin 
Moor.

Specialistai apskaičiavo, kad 
skandinimo melu Robin Moor , 
turėjo tokią vertę. Ramiais lai
kais šis laivas kainuotų 609,1)00 
dolerių, bet dabartiniu melu ja 
kaina yra žymiai didesnė.

Taip pat bus pareikalauta su
mokėti už Visas jame buvusias 
prekes.

Generolas Raštikis Kaune
Birželio 30 dieną priešpiet atvyko į tėvynę generolas Stasys 

Raštikis. Galimas daiktas, kad Raštikiui, kuris yra vienas su
kilimo metu sudarytos vyriausybės narių, teks toji vyriausybė 
pertvarkyti ir stoti jos pryšakyje.

Tvarkymo ir organizavimo darbas dabartinės vyriausybės 
Lietuvoje planingai varomas visose gyvenimo srityse.

Visoje Lietuvoje organizuojami bedarbiai, kuriuos vyriau
sybė tikisi aprūpinti darbu. Prekybos ministerija išleido eilę 
patvarkymų dėl prekybos reikalų.

CBS’raaiJa*
NEv/yORK, N. Y., liep. 1 d 1 

—Vokiečių valdžia uždraudė Į 
CBS perdavinėti ž'nias iš Ber
lyno, nes nac.ams nepatiko El- 
mer Davies padarytas komenta
ras apie anglų rašytoją Wod> 
house.

Davies pasakė, kad Wode- 
house paleidimas yra naudingas 
nacių propagandai, todėl jį ir 
atvežė Berlynan.

Vokiečiams nepatiko šis ben
drovės komentaras, todėl jie ir 
nutraukė'pranešimus iš Berly
no.

“Ašis” pripažino 
Wang režimą

TOKIO, Japonija, liep. 1 d.— 
Vokietija ir Italija šiandien pri
pažino Wang režimą japonų 
okupuoto j Kinijoj.

Netrukus japonų vyriausybė 
buvo informuota, kad Rumuni
ja, Slovakija ir Kroatija taip 
pat sutiko pripažinti Wang Ki
nijos režimą ir nutraukti visus 
ryšius su čankaišeku.

Japonų teisinė padėtis Kini
joj žymiai sustiprėjo, nes iki 
šiam metui niekas nenorėjo pri
pažinti Wang valdžios.
' .....

Bolševikų apsau
gos taryba

MASKVA, Rusija, liep. 1 
d.—Sovietų valdžia sudarė 
apsaugos tarybą, kurion į- 
eina vien tik bolševikų 
partijos žmonės.

Tarybos pirmininku yra 
pats Stalinas. Vicepirmi
ninku paskirtas Molotovas.

Tarybos nariais paskirti 
kompartijos sekretorius 
Malenkov, GPU viršinin
kas Berija ir maršalas Vo- 
rošilovas. Karo komisaras 
Timošenko neįleistas ap
saugos tarybom

Praeitą savaitę Katino visuomenė susirinko palydėti į kapus 
sukilimo aukas. Labai didelis lietuvių skaičius žuvo kovoje su 
Maskvos okupantais. Vėliau visuomenės atstovai susirinko prie 
la'ivės paminklo pareikšti, kad Lietuva nori tvarkylis savaran
kiškai, be jokios svetimų intervencijos.PRANCŪZIJOJ ORGANIZUOJA LEGIJONUS KOVAI PRIEŠ BOLŠEVIKUS

Legijono centras 
Paryžiuje

VICHY, Prancūzija, liep. 1 d. 
—-Prancūzų vyriausybe šiandien 
paskelbė, kad ji nieko neturiu i i 
prieš organizavimą legijono ko
vai prieš bo’ševikus.VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

— Hitleris perkėlė vyriausią savo kariuomenės štabą iš pie
tų Lenkijos į Gubinę, kuri randasi Lietuvos pasienyje.

— Vokiečiai šalina iš visų svarbesnių valdžios vietų Hesso 
šalininkus. Hesso kelionė padarė naciams labai didelių nuosto
lių, nes rusai tinkamai pasiruošė apsaugai ir labai smarkiai ken
kia Hitlerio kariuomenei.

— Vokiečių kariuomenės štabas patvirtino Rigos paėmimą 
ir pabrėžia, kad centro fronte vokiečiai priėjo Berezinos upę.

— Sovietų ambasadorius Bogomolov išvažiavo į Port Ven- 
dres, kad galėtų išplaukti į Turkiją. Prancūzų ambasadorius 
Maskvoje taip pat išvažiavo į Turkiją.

— Britai nutarė pasiųsti generolą Wavell į Indiją, o Indi
jos karo jėgas tvarkantį generolą pasiuntė į Egyptą. Britai no
ri paruošti Indijos apsaugą, kad naciai, sumušę sovietus, nega
lėtų pulti Indijos.

— Weygandas pasižadėjo nesiųsti Prancuzijon gaunamų, ja
vų iš Amerikos ir sutiko leisti Amerikos konsulams kontroliuo
ti Afrikon vežamų prekių paskirstymą.

j — Suomiai suėmė visus sovietų parašiutininkus, kurie nu
sileido suomių užfrontėj.

— Britai pasiuntė Syrijon naujas ir žymiai didesnes karo 
jėgas, kad greičiau butų likviduotos kaio operacijos.

Petaino vyriausybe nenori 
imtis jokios atsakomybės už šį 
legijoną ir pataria susitarti su 
atsakomingais asmenimis oku
puotoje teritorijoje.

Petain pasakė, kad jis visą 
laiką buvęs komunizmo priešas 
ir pridėjo, kad lėgjono centras 
randasi Paryžiuje.

ŠIAULIAI IR RADVILIŠKIS MŪŠIŲ METU LABAI NUKENTĖJO
Šiauliai sukilo prieš bolševikus, bet sukilė

liai buvo išstumti
MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 

ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

Šiauliuose įvyko sukilimas
Iš vokiečių spaudos aiškėja, kad šiaurės Lietuvoje butą la

bai smarkių mušiu. Kai kurie miestai, kaip Šiauliai ir Radvi
liškis, visiškai apgriauti.

Šauliuose pasižymėjo ir lietuviai sukilėliai, kurie buvo už
ėmę Šiaulius jau birželio 23 dieną, bet vėliau bolševikų buvo 
išstumti.

Stengiasi apšviesti didesnius miestus
Vilniaus ir Kauno elektros stotys stengiasi gauti kuro, kad 

nebūtų sustabdytas šviesos tiekimas.
Kitose viešojo gyvenimo srityse taip pat stengiamasi nu

galėti sunkumai ir gydyti bolševikų okupacijos bei karo žaiz
das.

Tuo tikslu Lietuvos Raudonasis Kryžius kreipėsi per radi
ją ir spaudą į viso pasaulio lietuvius, prašydamas aukų ir viso- 
kiariopos pataptos. Amerikos lietuviai paremkite Lietuvos Rau
donąjį Kryžių.

Britai paėmė 3,000 
italu

KAIRAS, Egyplas. kep. 1 d 
—Trys Mussolinio generolai i) 
daugiau negu 3,000 italų kari
ninkų ir kareivių vakar pasida 
ve britų nelaisvėn žirni) i pro
vincijoj, vakarų Etiopijoj.

Nelaisvėn paimti generolai 
Bortelio, Nain ir Tosti, kinio 
savo laiku valdė Somaliją. Su
imtųjų tarpe yra 245 italų ka
rininkai.

Britai taip pat paėmė šešia 
dideles lauko patrankas, kulias 
vilko besitraukiantieji italai.

Rumunijoj užmušta 
500 žydų

BERNAS, Šveicarija, liep. 1 
d.—Rumunų radijas paskelbė, 
kad valdžios įsakymu buvo su
šaudyta 500 komunistuojančių 
Rumunijos žydų, kurie šaudė j 
vokiečius.

Rumunijos komunistai, pasi
slėpę užbarikaduotuose namuo
se, smarkiai apšaudė frontan 
važiuojančius vokiečių karei 
vius.

Be to, žydai slėpė nuo val
džios agentų nusileidusius so
vietų parašiutininkus, kurie 
kenkė Rumunijos karo pastan
goms.

.— Britai tariasi su sovietais 
dėl Irako teritorijų. Britai bi
jo, kad vokiečiai nepanaudotų 
Irako Indijai užpulti.

— Amerikos vyriausybė su 
tiko leisti išvežti javus į pran
cūzų Afriką. Susitarimas pada
rytas su gen. Weygandu ir ja
vai bus vežami prancūzų lai
vais, kurie dabar randasi Mar- 
seille uoste.

Komunistai krovė 
pabaudas ūki

ninkams
BERNAS, Šveicarija, liepos 

1 d. — Komunistai, norėdami 
suvaryti ūkininkus į kolchozus, 
krovė nepaprastai dideles pa
baudas.

Imbrado valsčiaus ūkininkas 
J. Repšys nubaustas 941 rub
liu pabaudos už negalėjimą pri
statyti valdžiai javų.

Salako valsčiaus ūkininkas 
V. Stoma nubaustas 961 rub
liu pabaudos už tą patį “nusi
kaltimą.”

Kurkliu valsčiaus ūkininkas 
J. Galvonas nuteistas 1,071.13 
rbl. pabaudos.

Taujėnų valsčiaus ūkininkas 
J. Vaičiūnas nuteistas 1,785.63 
rbl.

Veliuonos valsčiaus Gerulai
tis pasodintas i kalėjimą prieš 
teismą.

— Kanados policija nušovė 
naciui lakūną Mueller, kuris pa
bėgo iš koncentracijos stovyk
los ir nesustojo, kai policija pa
reikalavo.

ORAS
Debesuotas, vėsesnis, lis.
Saulė teka — 5:12; leidžiasi 

— 8:29.

r-------------------------------------------- ,
NUO

Liepos Pirmos Dienos
NAUJIENŲ RASTINE 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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MONTREALO LIETUVIU GEDULO DIENA Pavojinga Submariiiams Vieta

Minint Lietuvos nepriklausomybės užgrobimo metines 
sukaktuves

Oras tą» dieną is: ryto nebuivo 
skaidrus ir saulutė liūdnai šyp
sojos iš po lengvučių) debesų 
sluoksnių, lyg kad< priniindhmui 
musų gimtojo krašto nelaimę, 
kuris jau metai laiao ai.manas

O štai vėl išgirdome skaudžią 
žinią per rad.ją> kad musų tė
vynėje jau nauja karo ugnis

kaimynų pagalbos nebuvo ko 
)tikėtis ir laukti.

Ir tik vos> dvidešimt trys; me
tai praslinko ir Lietuvą vėl ta 
baisi karo šmėkla užgulė. 
Šimtmečiais lietuvių tauta sve
timųjų teriota, 
sveika ir dėka 
gal daugiausia

betgi išliko 
pasidarbavimui 
šiaurines Ame-

Kas bus toliau? Kas liks iš 
Lietuvos gražiųjų pastatų, pui
kių valstybinių namų, mokslo 
įstaigų, kuriuos per dvidešimt 
du metus darbšti ir kruopšti 
lietuvio ranka buvo pagami
nus?

Viskas buvo įgyla dėka savo 
tautos žmonių ryžtingumu ir 
darbu. Kantrus lietuvis su vil
timi žiurėjo į ateitį ir laukė 
tos* dienos, kada jis ir vėl bus 
laisvas, kada maskolis bus iš 
vytas į ten, iš kur jis atėjo. Bet 
kyla klausimas, kas bus dabar, 
kas liks iš Lietuvos, kada pasi- 
dėkojant Stalino'“globai” Lie
tuvos žemę jau akėja vokiečių 
granatos ir žudo nekaltus jos 
gyventojus.

Dabar norisi paklausti lie
tuvių komunistų, ar ir dabar 
dar jie nesupranta ir nemato 
kieno globai ir apsaugai Stali
nas užgrobė Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes? Ar ir da
bar dar jų akys ir protas 
sidarys ir ar ir toliau jie 
liks veidmainiai, kokiais 
iki šiol?

Pardavę savo sąžinę ir
mus svetimiesiems, padėję su
naikinti savo tėvų gimtojo 
krašto nepriklausomybę, argi ir 
dabar dar ramiai su pasigerėji
mu žiūrėsite į musų tėvynės 
baisų likimą? Gal ne vieno se
nutė motina ir kili brangus ar
timieji liks amžinai palaidoti 
karo griuvėsiuose. Ar jau už
miršai praeito didžiojo karo 
baisenybes ir ką jos davė Lie
tuvai? ištisi kaimai buvo ug
nies paversti pelenais. Ne vie
nas sugrįžęs į savo gimtąją so
dybą, vietoje savo paliktų gerų

jai ir Lietuvos 
bė buvo iškovota, 
bingas rusas su pritarimu išsi
gimėlių musų tautos atskalūną 
Lietuvos nepriklausomybę iš
plėšė ir pastatė Lietuvą ant be
dugnės krašto. Ir kaip gali lie
tuvis ramiai žiūrėti į tai, kada* 
jo brangi tėvynė Lietuva vėli 
virstat pasibaisėtinu karo ug
nies lauku! Kas kaltas už tai?

neprikiausomy-
Tik negar-

neat- 
pasi- 
buvo

jaus-

Skaitlinga lietuvių publika; 
susirinko 22 birž. gražioje Vii- 
le Lasalle gegužinių yietoje at
žymėti liūdnas metines sukak
tuves, kaip maskoliai pavergę 
Lietuvą sutrempė jos nepri
klausomybę ir be pasigailėjimo* 
persekioja jos nekaltus gyvena 
tojus, vienus ištrenkdami į Ru
sijos gilumą, kitus kalėjimuose’ 
kankindami nori padaryti lio-? 
tuvius amžinais Rusijos ver
gais. Kas tiktai nepritar.a žiau
riai rusų diktatūrai, tas apšau
kiamas 
dies 
mą.

sabotažninku ar liau- 
priešu ir kišamas į kalėji- 
Aiškiai parodo tas faktas,

tautos /gerbiamu Dr. K.vių
Grinium bei Dr. J. šliupu, lie
tuvybės kovų veteranais. Visą 
amžių dirbę už savo tautos rei 
kalus, ateities gerovę, savo* 
kraštui troškę vien tik gero,, 
šie garbingi ir didžiai vertina
mi Lietuvos tikrieji sūnus su
laukę. gilios senatvės yra per
sekiojami vien už tai, kad ji?' 
tikrai visa širdimi mylėjo Lie
tuvą ir lietuvius ir skaudžioje 
bei tragingoje jos gyvenimo* 
valandoje nusišalino nuo jų, o 
pasiliko kentėti su liaudim 
nors jiems už tai* ir gyvybę rei
kėtų paaukoti!

Šios liūdnos sukakties pami
nėjime buvo ir meninė dalis, 
— lietuviškos dainos gražiai iš
pildyta V. Kajacko, V. Babelių- 
ir Vaišvilos. Tai mylimiausi 
montrealiečių dainininkai ir, 
tikrai pasakius, laimingi vaiki
nai ir tikros pagarbos verti' už 
meilę lietuviškai dainai. Rodos, 
kad šie trys jaunuoliai nė vie-

nų ir akmenų krūvas. Karo nu- 
teriotą savo ūkį ašaromis ap- 
laistęs Lietuvos kaimietis stvė
rėsi darbo ir viską pradėjo 
tvarkyti iš naujo. Nuo ma
žiausio daiktelio iki didžiausio 
reikėjo viskas įsigyti iš naujo, 
ir tai lik per savo kruviną pra
kaitą ir darbą, nes visa Lietu
va buvo biedna, karo nuterio-
ta. Tad ir giminių ar artimųjų nas nėra matęs nė buvęs Lie-

COPR. !»*', NGGOLGCRAFT SERVICE, INC

CUTVVORK DOILIES PATTERN 2783
No. 2783 — Išsiuvinėtos servetkėlės

— “ A

No. 2783I NAUJIENOJ NEEDLECRAFT DEPT 
Į 173tr So. HalstedL St„ Chtea<o, UL 

f Čia įdedu* 10- denių: te prašau atsiųsti man Pavyzd] No.

I Vardas ir pavardė

Adresas.

Maustąs ir

CA'CME-NAC JlENU Photo 1, 
žemėlapis- parodo Mes of Shoalš» nepertoliausiai* 

New ITampshiife krantų,, kur prieš db metu buvo pra
žuvęs submarinas Sępialtas. Toj nelaimė ji žuvo- 26 vyrai; 
Pereitą penktadienį maždaug- toji pačioj] vietoji pražuvo’ 
kitas povandeninis Ihivas, 0*-9;

) tu-voje, tačiau skambiąją lietu- 
į viską dainą pamilę iš* širdies. 
: Būdami gamtos apdb vanoti 
puikiais balsais, ir taUBntti* daž
nai palinksmina- montrealiečiiąi 
publiką*. Didelė garbe ir padė
ka* tenka* jiems už ta-ii nuo 
montrealiečių. Taipgi: padhina 

;vo maža mergaitė Rt Kilimo 
nyte.

Programą atidarė visų* ger
biamas p-as P. Tautkus. Phalš- 
kinęs K. L. T. tikslą* iv siekius, 
prarašė sugiedbti Kanadbs- i ir 
Lietuvos himnusv ka# ir buvo* 
atliktai. Vėliau*!sęke kalbos' ir 
sveikinimai: nu^^įąugąį ir šve

ičiu* svetimtaučiui* kurie pakihr 
;l<ius išsireiškimus pasakė lie
tuviams) kaipi antai: policijos 
viršininkas^, miestb* maijoras iir 
kunigas svetimtautis fLietluv-iųi 
parapijos- klebonas nežinau* dėil 
kokių- priežasčių* nedalyvavo;

Vyriausiu* tos dienos- kalbėto
jų buvo konsulo sekretorius 
p-as Simutis,, kuris pasakė tai 
jdienai pritaikytą kalbą,, primin
damas Lietuvos ir Rusijos su
tartis, ir kas paskui iš to išėjo.

Buvo du prizai, — labai gra
ži vaza ir stiklinė lėkštė. Pir
mas- prizas (vaza*) teko, rodos, 
Balčiūnienei; antra (stiklinė 
lėkštė) mok. p-lei Arlauskaitei. 
Pirmas prizas buvo paaukotas 
ponių Vilimienės ir Mickuvienės 
iš Vilemordi 

• Gegužinės 
•išdekoruota* 
mis, 
biai, 
visą* 
viską 
kotų- ąžuolų pavėsyje buvo pa»- 
rengtas stalas, prie kurio sėdė
jo garbės svečiai, valdžios pa- 
. cigunai ir tarybos nariai.

Garbę tenka atiduoti darbš
čia jai K. L. T. Montreale,. kuri 
dirba su nuoširdžiu, pasišventi
mu, nesiskųsdama, kad ir savo 
šeimyniniais bei, asmeniniais 
reikalais kiekvienas yra užim- 
_as. Tačiau savo gimtojo kraš- 
o tėvynės medė jiems suteikia 

jėgų- ir ištvermes kilniems ir 
inudiaigems- sa-vo tautos dar
bams atlikti. Ypatinga- pagarba 
priklauso tiems, kurie būdami 
šioje šalyje gimę, augę, moks
lus čia ėję, o visa širdimi dir
ba Lietuvai ir lietuviams. Nu
alintai Lietuvai kilus iš karo 
griuvėsių ir atstačius Lietuvos 
nepriklausomybę tokių žmonių 
vardai bus- pirmutiniai įrašyti į- 
Lietuvos istoriją.

Šia proga norisi paminėti-, 
kad- K* L. T. Moilft’eale palygi
namai per trumpą savo gyva- 

laiką yrą daug nū veiku-*

Wmipeg, Man

ę J

K

Solome Veromca Yauniskis 
baigė slaugės mokslus.

Solbine Veronika Yauniskis 
yra jauniausia duktė ponų P. 
Yauniskių, 351 Magnus Avė., 
kurie yra seni vietos gyventojai 
ir nuoširdus veikėjai. Per dau*- 
gelį metų pas ponus Yaunis- 
kius susispiesdavo lietuviai vi
sokiam veikimui.

Studentų čampijonas

mi

MONTREALO LIETUVIAI MINĖJO LIETU 
VOS OKUPACIJOS SUKAKI!

Biržclio 22 d. suvažiavo ne
toli tūkstančio lietuvių į V.Le 
Lasalle panką paminėti viene
rių metų sukaktį nuo Lietuvos 
okupacijos. Nors tai ir skaito
ma- gegužinė, bet ats.žveljgiant 
į kai o metą, muzika ir šokiai 
sekmadieniais Kanadoje nelei
džiami; todėl ir ši gegužine— 
piknikas labai atitiko tą rinitą 
nuotaiką, kurią 
tuvis pergyvena

kiekvienas be
dė! pavergtos 

ir ši gegužinė- 
savotiška lietupiknikas buvo

vių dvasinio susikaupimo diena 
gražiam gamtos prieglobstyj ir 
medžių pavėsyj, prisimenant 
musų tautos vargus, iškentė
tus vienerių metų okupacijoje.

Tame minėjime tarp kitų dar 
tyvavo ir Lasalle miesto majo*-

vieta buvo gražiai
Lietuvos trispalve- 
įrengti garsiakal- 

tad ir išsisklaidžiusi po 
gegužinės- vietą* publika*

NAUJIENŲ-ACM E Telepliot* 
Earl Stewart, Louisiana U- 
niversiteto studentas, bu
čiuoja savo “putterį” po to* 
kai jis laimėjo visos Ameri
kos koleginės studentijos1 
golfo čampijonat'ą, Collim- 
bus, Ohio.

,gų reikėjo sudėti ruošiant to
kias reikšmingąs prakalbas ir 
koncertus, kokie yra buvę pra
eitą žiemą Montrealo.

Vasaros parengimams K. L. 
T. pastangomis, kaip minėjau 
yra išnuomota vieta visai va>-

bos parengimai- jau įvyko, taip; 
sakant, po atviru dangum.

Nors oras iki šiolei ir nėra 
parankus gegužinių mėgėjams, 
tačiau žmonėms perdaug jau 

.įgriso tiršti' miesto durnai irt 
dulkės- ir kiekvienas, sekma
dienio sulaukęs, skubinasi kas 
ir kaip- gali į laukus pakvėpuo
ti tyru miškų oru ir pabuvoti 
šiltos saulutės spinduliuose bei 
šiek tiek atsipeikėti nuo tvaiir 
ILų miesto dulkių.

Rodos, kad parengimai toje 
pačioje Vii Lašale vietoje bus

P-lė Solome gegužes menesį 
sėkmingai baigė slaugės moksk. 

■St*. Joseph’s ligoninėje. Mokslo 
baigimo ceremonijos ir diplo
mų išdalinimas įvyko gegužės 
28 d.

MkicCormae. Jis ragino slauges 
eiti1 Florencc Nightingale keliu, 
kuri, galima sakyti, buvo pir
moji mielaširdmgoji sesele 
(slaugė).

Ceremonijoms vadovavo Dų. 
O. C. Grainor. Jis pasveikino 
baigiančias mokslą slauges bei 
pasakė “welcome” kalbą sve
čiams. $ .f

P-le Yauiiiskiš? bhigė mokslą 
su pasižymėjimu; Ladies Guild 
of St. Joseph’s H’ospital paskyrė 
jai stipendiją. Kol kas ji pasij
uks ligoninėj, kur eis operacijų 
kambario asistentės pareigas.

dijų reikalais vykti į kitą įstaiį-

Flin Flon, Man,
Jau pakeitė savo plauką.

Noriu kelis žodžius praneš 1

pradėta tverti “Liaudies Balso” 
pirmtakunas, tai Urbonas nuvy
ko į Toronto ir ten labai susi
draugavo su ibolševikaiSi Laik
raščio leidimui jis paaukojo 5 
dolerius.

Grįždamas atgal; jis parsive
žė daug kopijų laikraščio' ir. 
kiekviena' proga; pasinaudoda-

(Kalbamą’ laikraštį jis gyrė vi
sokiais; budhis.

Tufo- laiku buvo ir keli boiše- 
ivikar, tad! jis turėjo1 šiokį tokį 
lpasisekimai Vėliau jo tavorščiai 
išvažinėjo; ir jis pasiliko vienas, 
kaip koks “sirala”. Neturėdah 

inias! kur prisiglausti, jis ėmė ir 
pakeitė savo plhuką. Vienok lie
tuviai dai* gana atsargiai su juo 
.elgiasi, — jie vis dar abejoja 
dėl to pasikeitimo nuoširdumo.

Wcir, atsarga gėdos nedbroi
žvirblis

giobsCypo ir’ pasigerėti puikią
ją vasaros gamta bei: pasimau
dyti) Šv. Lauryno upėje. Vieta 
iš visur yra gana' patogi. Taip
gi ir busai privažiuoja visai ar
ti: gegužines, vos trik keli žings
niai’ belieka nueiti, -r-O. V.

nelis. Mat, draugijos nutarė 
kooperuoti iš- vieno, kad vieną 
kitai netrukdytų savo parengia 
mais. Tad ir pačioms draugiu 

sj<^ns gal* išeis į sveikatą ir yjP 
si bendrai* ir gražiai turėsime 
progos susitikti gražiame i&-

si. Daug iiiiciai-yvoB ir pastan-1 didžių, šimtamečių ąžuolų prie*

sutemų šnekučiavosi ir svarstė 
Lietuvos nelaimę susipešus 
dviem draugam Hitleriui ir Sta
linui.

Gegužinėje dalyvavo ve.k vi
si Montrealio lietuviai veikėjai 
bei inteligentai, tarp kurių ma
tėsi ir Montrealio lietuvių labai 
gerbiama Kanados lietuvių ra

tinės prancūziškos katalikų pa*- 
rapijos klebonas, o taip pat ir 
specialiai tai dienai- iš New 
Yorko atvykęs Lietuvos Gene
ralinio Konsulato attache A. 
Simutis.

'Gegužinės programa buvo 
pradėta sugiedant Kanados ir 
Lietuvos 
vadovavo 
ninkas ir 
Tautkus, 
įžanginės
dos Lietuvių Tarybos Montrea- 
lo skyriaus pirmininką Antaną

himnus. # Programai 
veiklus visuomenių 

mokytojas p. Pranas 
kuris po trumpos 

kalbos pristatė Kana-

Taip pat matė ;i ir nemažas 
būrys bolšcv.kuojančių ir šiaip 
bolševikų suklaidintų lietuvių. 
Šiandien visi jie vaikščiojo no
sis nuleidę ir nežinojo, kaip lai
kytis, nes, matyt, dar nebuvo 
gavę iš Maskvos naujų nurody
mų. Lietuviai negali atsistebėti, 
kad tie patys žmonės prieš me
tus, kada Lietuva buvo bolševi
kų okupuojama, ant vienos ko
jos šokinėjo iš džiaugsmo, o 
šiandien, kjad Hitleris mėsinėja 
matušką Rusiją, vaikšto it že
mę pardavę. Vienas lietuvis pa
stebėjo, kad Maskva greit pa
suks jų spiruokles kita krypti
mi, ir jie vėl kaip niekur nieko

riningoje kalboje nušvietė Ka*- 
nados lietuvių Tarybos siekius, 
kurių kelrodžiu yra šūkis: “Už 
Lietuvos išlaisvinimą, už sąr 
jungininkų pergalę, už ištiki
mybę Kanadai”. Taip pat kai* 
bėjo Kanados Lietuvių Sąj u in
gos pirmininkas Antanas Saka* 
\as, pabrSždarfcas, kad visų lie
tuvių pareiga dirbti už nepri
klausomos Lietuvos atstatymą.

Tenka pažymėti, kad nuo
širdžiai kalbą pasakė Lašal e 
miesto majoras, kuris išre ške 
džiaugsmą, kad Kanados lietu
viai moka taip vieningai dirbti. 
Jis nurodė, kad lietuviai esą 
vertinami ir branginami jo 
miesto piliečiai, nes jie trokš
dami savo tautai laisvės kariu 
yra ir Kanados laisvės gynė
jai. Vietinės prancūzų katalikų 
parapijos klebonas savo kalbo
je džiaugėsi, kad lietuviai, bu*- 
dami nuoširdus katalikai, už
jaučia savo brolius už vande
nyno, kuriems be kitų atimta 
ir religinė laisve. Taip pat ge
gužinėje lankėsi ir Montrealo 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. Bbbinas, kuris reikalų 
verčiamas išvyko iš gegužinės 
dar programai neprasidėjus ir 
todėl neturėjo progos tarti žo
džio į susirinkusius.

kė šio skyriaus iždininkas p. 
Matas Vaišnora, pabrėždamas, 
kad tik tada Lietuva susilauks 
pilnos laisvės, kai nuo žemės 
paviršiaus bus nušluoti visi ti*- 
ronai* diktatoriai, pradedant 
biauriausiu lietuvių tautos ir 
žmonijos priešu Stalinu. Jo žo
džiai buvo palydėti entuziastin
gais plojimais.

•spūdį paliko vietos susipratus.ų 
lietuvių dukrele Kilimonytė, ku
ri dar vos- tik šešer ų metų lie
tuvaite, o jau suspėjo parodyti 
ididelius įgimtus gabumus vai
dyboje, balete ir muzikoje. Ji 
susirinkusiems padainavo apie 
bolševikų okupuotosios Lietu
vos nelaimes. )

Svarbiausiu programos kal
bėtoju buvo Lietuvos Generali
nio Konsulato New Yorke atta- 
che p. A. Simutis, kuris specia
liai tai dienai' ir buvo atvykęs 
į Montrealį. Jo kalba kelis kar
tus buvo pertraukta entuzias
tingais plojimais.

Po prakalbų susirinkusieji iki

šaukti visus j karą prieš Hitlc-

ir ką tik nori. Na bot kas jų 
paisė ar paisys, nes juk šuns lo
jimas neina į dangų. Tikri 
vargšai tie subolšcvikėję lietu
viai. Vienas iš jų esą raminąsis 
tuo, kad vistiek Lietuva nepri
klausomybės nebeatgausianti. 
Pažiūrėsim... Buvęs

1 " ■. '■ 1 "■ " ' *

MADOS

No. 4605 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 taip
gi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted Sk, Chleago, HL

čia |dedu 15 eentų Ir prašau

atriesti man pavysd| No . * ,

Mferos ....... — -- per krutinę

(Vardas te pavardl)

(Adresas)

(MiMtas ir valstiM
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KORESPONDENCIJA
Bart, Mich.

Viešnios iš Detroito

P-ios M. Smailiene, M. Grai- 
viene ir M. širvaitiene aplankė 
Hart ir paviešėjo savaitę laiko 
pas M. Dundulienę, šios dvi 
poniutės, Smailiene ir Graivie- 
nė, savo nauju Buicku grįžo 
namo, o p-ia L. širvaitienė pa
siliko Harte norėdama pasinau
doti šviežiu oru sveikatos nau
dai.

Savaitei laiko praslinkus, 
viešnios iš Grand Rapids ir iš 
Chicagos, trys sesutės Julevi- 
čiutės, p-ia Bronylū Skurkienė 
(chicagietė) apvaikščiojo 18 
metų savo vedybinio gyveni
nio, ir jos sesutės Onutė Ka- 
reckienė, dukrelė ir sūnūs, Ge
novaitė Oksienė, jos vyras ir 
sūnūs, šios trys seserys pasi
žymėjo lietuvių scenoje M. 
Dundulienės artistų grupėj. 
Chicagoje jos buvo visų mė
giamos vaidintojos. Šios vieš
nios atsivežė skanių užkandžių, 
lemonado ir didelę bonką stip
raus šampano. Ir taip užkan
džiaudami linkėjom daug lai 
mes ir sulaukti Bronytei ir Pet
rui Skurkiams jų ženybinio 
gyveninio auksinių vestuv’ų.

* ♦ *

Praeitą savaitę lankėsi svetys 
iš Detroito, p. L. Širvaitis. Su 
savo jauniausia dukrele Ber- 
nandina aplankė savo žmoną, 
kuri dar leidžia atostogas pas 
M. D. Ta p, i šuva č ai aplan
kė savo kurną, poną Daunį r/ 
(’.usler, Mich. 

• * *
Birže io 22 d. Mt.skeran K x 

krautusįlinkai ponai A. i i i 
kai. vtž uodami pir’ ti ga dž ų 
ją si.r ų p >s C’i. M itulius, su 
stojo pas M. Dundulio ne palin
kėti jai geios sveikatoj.

* * * ' -. j. 4
Albina Karneekiutė, h.-.r ie e, 

šiuo tarpu duba Dr. G;.ay < f.- 
se Muskegon, Mich. Lankėsi 
pas savo tėvelius ir kartu s’ 
tėveliais ir bioliu atlani-ė M 
Dundulienę. Palinkėjo jai s\e- 
kat. s .r i?rū grei i u pasv ik 
ti.

* # *

Oras pas mus giedras. Sau
lutė kaitina ir duoda pi o jos 
ūkininkams suimti seną, 1 et 
jau porą savaičių lietaus nėra. 
Žemė sausa, antri šienai skur
džiai auga. Aukštesnėse vietose 
kukurūzai vietoje augt, jui 
gelsta. Reikia lietaus.

Marė Dundulienė

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Estai pasiruuošę 

sukilimui
STOCKHOLM, Švedija, birž. 

29 d. — Didelė latvių terito
rijos dalis jau randasi vokie
čių kontrolėje. Latvijos sukilė
liai labai daug padėjo vokie
čiams.

Patirta, kad ir estai yra pa
siruošę sukilimui, bet laukia, 
kad vokiečių kariuomene pri
artėtų.

Estų ministeris Laretei pa
skelbė, kad pačioje Estijoj yra 

•50,000 sukilėlių, kurie laukia 
patogaus momento sukilimui 
pradėti.

Torpeduotam laive 
buvo amerikiečiu
WASHINGTON, D. C., birž. 

30 d. — Sumner Welles šian
dien pareiškė, kad Atlantikc 
torpeduotame britų laive buvo 
keli jurininkai ir gailestingo
sios seserys.

Visi vyko Anglijon, k°d ga
gėtų praktikuotis karo dalykuo-

Kiek metų žmogus 
gali gyventi?

Dažnai sutinkame laikraš
čiuose, kad Albanijoje, Bulga
rijoje ar Kinijoje gyvena žmo
nių, turinčių 110, 120 ar netgi 
130 metų. Vienas Heidelbergo 
mokslininkas-fiziologas, vardu 
Putter, kuris ilgesnį laiką tyri
nėjo žmonių amžiaus ilgumą, 
yra pareiškęs, kad laikraščiuo
se paduodamoms žinioms apie 
žmonių amžiaus ilgumą nega
lima tikėti. Profesorius mate
matiškai pagal statistikos duo
menis yra apskaičiavęs, kad
107 melų amžiaus žmogus su
tinkamas kartą per 226 melus,
108 metų amžiaus — kartą per 
230 metų, o 110 metų amžiaus 
esąs aukščiausias žmogaus am
žius. Prof. Putter pažymi, kad 
daugumoje atsitikimų labai 
sunku patikrinti senų žmonių 
amžius. Labai dažnai, ypač 
Balkanuose tai padaryti esą vi

ATLANTIC BREWING COMPANY 
1S49 W. Fullarton, Chicago, III. • LINcoln BOJO

Vienodoj aplinkumoj Tavern Pale buvo išbandytas 
prieš dešimtį gerai garsinamų alų. Kiekvienos rųšies 

■ alaus stiklinės stovėjo tą patį laiką po įpilimo. Tuo
met kiekviena stiklinė tapo patikrinta. Tavern Pale 
parodė 67% didesnę “galvą”, negu vidutiniai parodė 
kiti bandyti alus. Bandymas darytas griežtoj priežiū
roj Altschuler, Melvoin and Glasser, Certifikuotų 
Viešųjų Akauntantų, Chicago, Illinois.

kia alų, kurs yra skanus ir pastip
rinąs—alų, kurs yra priimnas gerti 
ir vaišina jus tinkamai.
TAIGI, PRISIDĖKIT prie tūkstan
čių nusimanančių apie alų chicagie- 
čių, kurie dabar sako, “Aš imsiu 
Tavern Pale ... alų dėl geros gal
vos.” Užsisakykit Tavern Pale da
bar savaitės pabaigai.
DYLERIAI... Susižinokit su išim
tinai Tavern Pale distributoriu 
tuojau, arba telefonuokit

A Good Head means 
a Good Beer and Finer 

Ingredients!
ŠIOS SAVAITĖS PABAIGOJ, iš 
aukštų ir šaltų stiklų, gerkit Ta
vern Pale alaus tostus Amerikai— 
alaus dėl geros galvos, visuomet. 
JUS VISUOMET GALIT PAŽINTI 
gerą alų pagal gerą galvą. O tos 
geros galvos paslaptis yra Tavern 
Pale geresnės medžiagos. Tai reiš-

TAVERN PALE WINS 
GOOD HEAD TĘST BY 67%

AND ASK FOR Loolc for this display 
at your favorite dealor

* * H AVĖ A GOOD 4th WITH TAVERN PALE * *

sai negalima, nes prieš šimtą 
metų ten nebuvę dar tinkamo 
žmonių surašinėjimo knygose 
krikšto metu. Tais gi atsitiki
mais, kada senelio tariamai la
bai senų žmonių esąs daug ma
žesnis. O kad jų amžius paduo
damas labai senas, prašoksiąs 
120 ir 130 metų, tai esą todėl, 
kad seni žmonės mėgsta sau 
pridėti metų. Pav., neseniai par 
gyventojų surašymą Bavar.jo
je 27 žmonės pasakė turį dau
giau nei 100 metų. Patikrinus 
gi metrikų knygas pasirodė, 
kad lik viena moteris turėjusi, 
iš tikrųjų, 100 metų, o iš jų 
tarpo 15 žmonės neturėjo netgi 
90 metų. Seniausias žmogus, 
kurio gimimo metai patikrinta, 
esąs buvęs anglų chemikas 
Chevrey, kuris gyvenęs 1031 
metus (1786—1889). Putter 
pastebi, kad ligi šiol nū karto 
tikrai nenustatyta, kad kuris 
nors žmogus gyventų daugiau 
nei 110 metų. Taigi, ilgiausias 
amžius esąs 110 metų.

Šnipų Lyderis

Fredcric Joubert Duųuesne, 
61 m., kuris įtariamas esąs 
šnipų lyderiu šioj šaly. Sek
madienį federaliniai agen
tai suėmė 29 įtartinus asme
nis.

13 Muzikantų 
Sužeista Auto
buso Nelaimėj

Atsimušė Į Stulpą
Trylika muzikantų tapo su

žeista, kada autobusas, kuriuo 
jie važiavo, atsimušė į geleži
nį stulpą Gary mieste. Muzi
kantai yra garsiosios Skinnay 
Ennis orkestros nariai.

Jie grįžo Chicagon iš Gary, 
kur pirmadienio vakare orkes
trą grieže dideliam Indiana 
State Guards šokių vakare. As
tuoni muzikantai paleisti iš li
goninės po pirmosios pagelbos 
suteikimo, bet penkiems teks 
ligoninėj pasilikti.

Automobilius Užmušė
Vakar M t. Sinai ligoninėj pa

simirė Ignace Nikatuk, 55 m., 
1643 S. Fairfield avė., langų 
mazgotojas, nuo žaizdų, kurias 

apturėjo sekmadienį, kada jįl 
suvažinėjo automobilis , ties 
Washtenaw ir Ogden avė. Au
tomobilį vairavo James Steiner, 
52 m., 3803 W. Cermak Road.

Pirmadienio vakare per siau
tusią lietaus audrą ties Lake 
Forest automobiliaus nelaimėj 
žuvo Mrs. Wilda J. Hagen, 54 
m., chicagietė, ir Casper Ha- 
german, 44, m., iš Racine, Wis. 
Jų mašinos įvažiavo į viena ki
tą.

— Pravoslavų bažnyčios vy
riausias galva, kuris sovietų 
valdžios buvo persekiojamas, 
liepė visiems tikintiems eiti ka
rau prieš vokiečius. Jis prašo 
Dievą, kad rusai nepralaimėtų 
karo. Sovietai paskelbė šias ži 
nias savo spaudoj.

— Užsienyje buvo pasklidę 
gandai, kad prancūzų genero
las Gamelin pabūgo iš kalėjimo, 
bet Petaino vyriausybe atšaukė 
šiuos gandus. Gamelin tebesėd- 
areštuotas.

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

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

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Modern Roofing Co 
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. 

and C. Sarockas, sav.
darbas garantuotas. Tu- 

visokių rūšių stogų. Pa-

r
Visas 
rime 
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

*9

Ur

DANTŲ PLOK .TELES
APSKAIČIAVIMAS $0.00 ir 
DYKAI ..................... O’ aukš.
Dantų plokšteles dirbame tik pa
gal užsakymą ir pagal antspau
das gautas iš laisųiuotų Dentistų. 
Pataisymas $1.00. Senos plokš
telės padaromos $R.OO ir 
kaip naujos ...... aukš.

PAETOW DENIAI IAB.
5046 SO. ASHLAND AVĖ.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

nAiid irurnR

M A D 0 S

No. 4785 — Vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

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

NAUJIENOS Patter* Dept.
1789 S. Halsted St, Chieac*, BL

Čia įdeda 16 -centą Ir prašau

atetąati pavyzdį Nu T

Mfteroe ... ■ , per kretiaf

1 ■ . .................................h i ■■
(Vardai ir pavardi)

(Adresas)

(Mieetaa ir valstija)

se.
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Kova dėl oro kontrolės
Pirmoji savaite karo tarp Vokietijos ir Rusijos žy

mių sprendžiamų įvykių nedavė. Vokiečiai gyrėsi pa
skelbsią “nuostabių” laimėjimų, bet oficialis nacių komu
nikatas, kuris pereitą sekmadienį buvo skaitomas dali
mis per radio, nepranešė nieko ypatingo, išimant nepa
prastai didelius skaičius sovietų tankų ir lėktuvų, ku
riuos vokiečiai sakosi sunaikinę.

Naciai pasigyrė, kad rusų tankų, pirmosios savaitės 
mūšiuose, buvo sudaužyta 2,233, o sovietų karo lėktuvų 
— 4,107.

Maskva šituos jų pasigyrimus griežtai nuneigė. Jos 
komunikate sakoma, kad vokiečių tankų sunaikinta 2,500, 
o rusų — tik 900; vokiečių lėktuvų numušta 1,500, o ru
sų — tik 840.

Kuri pusė meluoja daugiau, nežinia. Bet skaitlinės, 
kurias paduoda viena ir antra pusė, rodo, kad tos vokie- 
čių-rusų kautynės yra pirmoje eilėje kova tarp mašinų. 
Abi pusės, matyt, turi jų labai daug. Bet nepaprastai 
daug jų ir sunaikinama.

Jeigu šitokia kova prasitęs dar .savaitę kitą, tai silp
nesnioji šalis gali netekti daugumos savo mechaniškųjų 
karo pabūklų. Tai butų jai fatališkas, neatitaisomas smū
gis. Ypatingai, jeigu butų sunaikinta aviacija. Netekusi 
jėgų ore, armija paliktų kaip be akių.

Vokiečių oro laivynas yra, tur būt, galingesnis, ne
gu rusų. Jisai dar neįgijo oro kontrolės, kaip kad vokie
čiai pakartotinai gyrėsi pereitą savaitę. Bet jeigu jam' 
tatai pavyktų artimu laiku pasiekti, tai sovietų Raudo
nosios Armijos padėtis pasidarytų labai kritinga. Kas 
kontroliuos orą, tas laimės šį karą.

—---------------
Separatiiiės taikos pavojus

Londone ir Washingtone yra nemažai susirūpinimo, 
ar Stalinas nemėgins taikytis su naciais, kuomet jisai pa
jus, kad jo armija neatsilaiko prieš vokiečius. Vienas žy
mesniųjų radio komentatorių aną dieną pareiškė, kad 
Anglija ir Amerika dėl šitos priežasties bijo siųsti di
desnį kiekį ginklų Rusijai.

Bolševikai yra ne vieną kartą “double-crossinę” de
mokratijas. Leninas 1918 m. pasirašė separatinę taiką su 
Vokietijos kaizeriu, priimdamas labai pažeminančias Ru
sijai sąlygas. Jisai nepaisė, kas atsitiks su Rusijos są
jungininkais, kuomet jos armijos pasitrauks iš karo lau
ko, palikdamos juos vienus muštis su vokiečiais. Nesvar
bu jam buvo ir pačios Rusijos likimas. Jam tiktai rūpė
jo, kad iš jo rankų neišsprūstų valdžia, kurią jisai buvo 
“pučo” keliu pagrobęs spalio-lapkričio dienose.

Bolševikų diktatūra faktinai yra to demokratijų 
pardavimo vaisius. Nenuostabu, kad per visą savo gy
venimą sovietų valdžia vertėsi suktybėmis, melu ir žmo
nių apgaudinėjimu.

Stalinas pasirodė pilnai vertas tų tradicijų, kurias1 
paliko Kremliaus valdovams “bolševizmo tėvas”, Jisai 
“double-crossino” demokratijas 1939 m., susitardamas už 
jų nugaros su Hitleriu. Šita Stalino judošystė davė ga
limumą naciams pradėti karą.

Dabar Hitleris “double-crossino” patį Staliną. Šian
dien, mat, jau nebėra teisingumo nė tarp vagių. Stalinas 
buvo priverstas stoti į kovą prieš savo buvusį draugą; 
Jisai kovoja prieš nacius iš bėdos, o ne iš noro.

Ne Stalino noras padėti demokratijoms, o tiktai Hit
lerio kumščia staiga atbloškė jį į demokratijų frontą! 
Bet kadangi šitame fronte Stalinas atsidūrė prieš savo 
valią, tai kodėl jisai negali vieną gražią dieną (arba tam
sią naktį) tokiu pat budu atsidurti priešingoje pusėje?

Su naciais Stalinas buvo susidėjęs savo notų. Todėl, 
jeigu jam pasitaikytų proga, jisai, be abejonės, ir vėl pa
sirinktų Hitlerio draugystę prieš demokratijas. Ar tą 
progą jisai gaus?

Ką gali žinoti! Karo eigoje susidaro kartais visai 
netikėtos situacijos. Žiūrėkite, kas atsitiko su Francuzi- 
ja, kuomet nacių šarvuotosios divizijos prašliaužė per 
Maginot Liniją. Fašistų sėbrai, kurie pirmiau slaptai da
rė konspiracijas su Hitlerio ir Mussolinio agentais, stai
ga atsidūrė valdžios pryšakyje — ir Francuzija kapitu
liavo.

Ar yra koks užtikrinimas, kad panašiose aplinkybė
se to nepadarytų Stalinas?

Su demokratijomis ja neriša jokie "idėjiniai, ryšiai; 
priešingai, jisai demokratinių idėjų neapkenčia. Bendrų 
ekonominių interesų pas jį su demokratijomis taip pat 
nėra. Koks nors padorumo arba garbės jausmas jam yra 
visai svetimas. Jo duotas “žodis” yra vertas tiek pat, 
kaip Hitlerio. Todėl — kas galėtų jį sulaikyti nuo nau
jo demokratijų “double-crossinimo”, jeigu rudasis Adol
fas, apdaužęs šonus Raudonajai Armijai ir nusivylęs, 
kad jo “kryžiaus karas” prieš bolševizmą neranda pa
lankaus atgarsio pasaulyje, — ištiestų ranką raudona
jam Juozui ir pasakytų: “Kam čia mudviem muštis? Ei- 
va geriau lupti kailį kapitalistiškoms plutokratijoms!...”

Kol Rusijos valdžios pryšakyje stovės Stalinas su sa
vo genge, tol separatinės taikos pavojus neišnyks, ir tol 
demokratijos negalės sudaryti su Rusija pilnos karo są
jungos.

Demokratijoms yra ne tiek pavojinga, kad Hitleris 
gali Rusiją užkariauti, nes iki jisai ją užkariaus, jisai 
pribaigs ją terioti arba patruks, su ja besikamuodamas, 
— kiek yra pavojinga, kad ji kapituliuos ir ims geruoju 
su naciais kooperuoti.

Šitam pavojui užbėgti už akių galėtų tiktai susida
rymas tokios valdžios Rusijoje, kuri turėtų pilną liau
dies pasitikėjimą ir nuoširdžią jos paramą.

DAR PLUOŠTAS SOVIE
TINĖS LITERATŪROS

Tai šitaip tas žlibis “penkta- 
kojis” gyrėsi, kad Amerikoje ei
na baisiai didelis “taikos judė
jimas”, ir putė muilo burbulą 
iš tos komunistų “taikos mobi-

Vakar vėl atėjo pluoštas kau
niškės “Tarybų Lietuvos” nu
merių. Vieni jų iš balandžio 
mėnesio, kiti — iš pradžios ge
gužės mėnesio. Suvynioti jie į 
senos atliekamos poipieros lakš
tus.

Įdomu dabar tą “raudonąją” 
literatūrą peržvelgti. Pavyz
džiui, gegužės 5 d. numeryje į- 
dėta Sveikinimo telegrama 
“draugui J. V. Stalinui”, kurio
je tarp kitko sakoma:

“Tarybų Sąjunga, jūsų iš
mintingos užsienio politikos 
dėka, pasilieka nuošalyje nuo 
antrojo imperialistinio karo 
liepsnojančios ugnies, užsii
ma taikiu kūrybiniu darbu, 
nuolat plėsdama visas ūkio ir 
kultūros sritis ir stiprindama 
musų tėvynės galią.”
Šiandien tai skamba, kaip 

pikta įronija. Sovietų Sąjunga 
ne tik nepasiliko nuošalyje nuo 
karo liepsnojančios ugnies, bet 
pateko į tą gaisrą tokiose bai
siose aplinkybėse, kad jai grę- 
sia visiška pražūtis. Ir tai vis 
dėka “išmintingos” Stalino už
sienio politikos!

TH. DRE1SER HITLERIŠ
KO “PENKTAKOJO” 

ROLĖJE

Tame pačiame “Tarybų Lie
tuvos” gegužės 5 d. numeryje 
yra įdėtas garsiojo Amerikos 
novelisto TIi. Dreiser’io laiškas, 
kuriame jisai iškoneveikta A- 
merikos “buržuazinę spaudą”. 
Dreiser’is yra geras apysakų ra
šytojas, bet labai žlibas politi
kas. Jisai visą laiką ėjo su bol
ševikiškais “penk ta ko j a i s ”.

Paminėtame laiške jisai nie
kina Amerikos laikraščius už 
(ai, kad jie neremia komunistų 
kovos “už taiką”. Sako:

“Daugiau kaip 300 vado
vaujančių Amerikos rašytojų 
išleido pareiškimą prieš Ame
rikos stojimą į karą — tai 
buvo visiškai nutylėta.

“Ir leiskite man pridurti: 
kai apie 6,000 delegatų iš 40 
štatų, kurie atstovavo dauge
liui milijonų amerikiečių, 
rugsėjo mėn. pradėjo,žygiuo
ti į Chicagą, pareikšdami a> 
merikiečių taikos mobilizaci
ją — tai buvo bene pati įdo
miausia tos rųšies spontaniš^ 
ka demonstracija, musų isto
rijoje, -r— 'to fakto nesuminė
jo beveik nė vienas laikraš
tis, o ir tie, kurie tai sumi
nėjo, teparašė tik po porą ei
lučių kaip apie "komunistinę’ 
demonstraciją, vien tik dėl 
to, kad juokingasis Daisas 
(Dies) kai kuriems jos daly
viams prikergė raudoną ant-

KAS, KUR IR KAIP
HITLERIO PASIŪLYMAS 

LENKAMS
imtų, nes jis būtinai yra reika
lingas tinkamam apsigynimui.

Tuo tarpu Coulondre, Pran
cūzijos ambasadorius Berlyne, 
pradėjo siųsti aliarmingas ži-

kę į Chicagą.
O šiandien vargšai Stalino pa

kalikai maldauja, kad Amerika 
ir Anglija kiek galėdamos pa
dėtų Stalinui atsiginti nuo Hit
lerio, su kuriuo jie pirma troš
ko “taikos’’!

MASKOLIŠKAS PATRI- 
JOTIZMAS

Birželio 28 d. “Laisvė” įdėjo 
vieno sovietų “istoriko” Višnev- 
skio straipsnį, parodantį, kaip 
rusai kitąsyk pliekdavę vokie
čius. o

Tas Maskvos “istorikas” ne- 
sisarmatijai per akis falsifikuoti 
istoriją ir įpasakoti, kad vokie
čių kryžiuočius prie Tannenber’- 
go sumušė rusai! Jisai rašo:
, “Visas pasaulis žino apie 

puikią rtisų ir jų talkininkų

prie Tannenbergo penkiolik
tajam šimtmetyje, būtent, 
1410 metų liepos mėnesį (šis 
mušis yra žinomas kaipo Žal
girio mušis). Slaviškojo pa
saulio desti nacija buvo pavo
juje... Vokiški teutoniški ri- 
tieriai į mūšį metė pačias 
šauniausias savo spėkas. Ko
va buvo labai aštri. Vokiečiai 
buvo visiškai supliekti. Teu
toniškas Ordenas buvo visiš
kai sudaužytas ir susilaukė 
savo negarbingo galo...”
Tas melagis Višnevskis, vadi

nasi, Lietuvos pergalę prie Žal
girio (vadovaujant kunigaikš
čiui Vytautui) pavertė rusų 
pergale, ir Bimba su Mizara ši
tą šlykščią istorijos falsifikaciją 
pateikė savo skaitytojams, kai
po gryną liesą!

Toiiaus tas Maskvos “istori
kas” garbina Jono Baisiojo 
Jkaržygiškumą Pabaltos kare.

žodžiu, Stalino pakalikai jau 
pilnai išmainė savo “komuniz- 

■ mą” į aklą maskolišką šoviniz
mą. ,

*

Taisykite Savo 
Namus Pakol <

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

I — ■ ■

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Tikrai istoriški buvo 1939 
metai.

Įvykis įvykį sekė. Viskas kei
tėsi kažkokiu pajukusiu greitu
mu.

Kiekvieną dieną buvo galima 
laukti nepaprasto įvykio, d de- 
lio sukrėtimo.. Atmosfera buvo 
įelektrizuota, bile valandą buvo 
galima laukti kibirkšties kartu 
sukurti.

Ir didžiųjų valstybių d pla- 
matai tatai jautė. Jie jautė, kad 
Hitleris yra pasirengęs karą 
pradėti.

Jautė ir beveik nieko nedarė.
Iš diplomatų pusės pasireiškė 

kažkoks kriminališkas neboji
mas, apsileidimas. Jie visą laiką 
tarėsi, bandė kažką sulipdyti, 
bet prie nieko konkretaus nega
lėjo prieiti.

Prieš kiek laiko Anglijoje Ii-linui anglai ir prancūzai 
ko išleista nauja knyga vardu dieną patyrė, jog Maskva pasu 
“Russia”. Tos knygos autorius rašė su Berlynu dešimčiai mc- 
yra prof. Bernard Pares, pasi- tų nepuolimo paktą.
žymėjęs rusų istorijos žinovas Anglų ir prancūzų misijų na- 
ir kalbininkas. riams, žinoma, nieko kito nebe-

Prof. Pares ne tik keliais a t- liko daryti, kaip tik susikrauti 
vėjais aplankė Rusiją bei ją iš- lagaminus ir važiuoti namo, 
važinėjo skersai ir išilgai, bet šiandien nėra mažiausios a- 
jaunystėje ir Maskvos universi- bejonės, kad dėl tų derybų mė
tote studijavo. Kai anglų ir pasisekimo daugiausia yra kai- 
prancūzų militarinės misijos tas pats Stalinas, kuris Litvino- 
bei diplomatai Maskvoje vedė vą pakeitė Molotovu. Kai tas 
derybas, tai prof. Pares važinė- pakeitimas įvyko, netrukus vi
josi po pietinę RuŠijos dalį.

Niekas Rusijoje nesitikėjo, I 
kad bus padarytas paktas su į 
Hitleriu. Prieš pat to pakto pa
sirašymą visur Rusijos miestuo
se buvo rodomas antinaciškas 
filmas “Ptofessor Mamlock”, o 
kitas filmas vaizdavo, kaip pa
saulinio karo metu vokiečiai

* plėšė Ukrainos gyventojus, at
imdami kiaules, karves ir viš
tas. Visur buvo sakomos nepa-1 
prastai aistringos kalbos, pa
smerkiančios “banditą Hitlerį”.

Kai pagaliau liko paskelbtas 
paktas, kurį pasirašė Berlyno ir 
Maskvos, vyriausybė, tai Rusijos 

, žmonės, jautėsi lyg apstulbę, ne
galėjo susivokti, koks čia rei- 

’ kalas.
Dabar pažiūrėkime, kaip ėjo 

derj^bos ir kaip Stalinas “dobl- 
krosino” anglus ir prancūzus.

Prof. Pares sako, jog pra
džioje Chamberlaino vyriausy
bė nerodė jokio entuziazmo su
daryti militarinį paktą su Mas
kva. Derybos buvo vilkinamos, 
į pasiūlymus atsakoma po dvie
jų ar net trijų savaičių. Londo
ne viešpatavo kažkoks nerangu
mas, nebojimas.

Kai Litvinovui nepasisekė su
kviesti pasitarimui septynių 
valstybių atstovus, tai visas rei
kalas buvo susiaiirintas. Pasi
tarime turėjo dalyvauti Angli
ja, Prancūzija, Rusija ir Lenki
ja. Pasitarimų tikslas buvo kaip 
nors susiprasti ir sudaryti ben
drą apsigynimo paktą.

Po ilgą gihčų ir Vilkinimų 
Maskva pareikalavo, kad ang
lai ir prancūzai prisiųstų kari
nes misijas. Pastarieji sutiko 
tai padaryti. O kai misijos at
vyko, tai ir vėl prasidėjo dery
bos, kurios daugiausia užsikir
to dėl lenkų nenoro raudonąją 
armiją į savo teritoriją įsileisti.

Dalykas toks, jog Maskva pa
siūlė konkretų planą karo atve
ju. Vokiečių užpultiems len
kams jie siūlė ginti centrą, o 
raudonąją armiją žadėjo pa
siųsti abiem sparnam ginrti.

Tas Maskvos!1 pasiūlymas ten-1 
fcams pasirodė nepTiimtinąs. Iš . 
Rusijos karo atveju jie reikala
vo tik amunicijos bei ginklų, ir 
nieko datigiaU1. Įsileisti r&udoli- 
armieeitts j savo teritoriją jie 
nebuvo linkę, kadangi jais ne
pasitikėjo.

Lenkų užsikirtimas privedė 
prie to, kad pasitarimai laikinai 
buvo nutraukti. Anglai ir pran
cūzai buvo1 prašomi įtikinti len
kus, kad jie šiufdmą planą pri-

vyriausybę apie galimą Hitlerio 
susipratimą su Stalinu. Jis ra
gino dėti visas pastangas, .kad 
tam Berlyno susipratimui su 
Maskva butų užkirstas kelias.

Pagaliau anglams ir prancū
zams pasisekė prikalbėti lenkins, 
kad jie Maskvos pasiūlymą pri
imtų. Kai susitarimas įvyko ir 
delegatai ėjo apie tai pranešti 
rusams, tai pakelyje jie susiti
ko maršalą Vorošilovą. Išklau
sęs delegatų pranešimą, Voroši- 
lovas labai šaltai atsakė, jog 
jam tai neįdomu. Po to jis grei
čiausiai nusiskubino į pasitari
mą su von Ribbentropu, nacių 
užsienių reikalų ministru.

Didžiausiam savo nusistebėji-, 
kitą

kelia ir kitą nepaprastai įdomų 
dalyką. Hitleris buvo pasimojęs 
vykdyti tą planą, korį jis išdės
tė “Mein Kamf’ (Mano kova) 
knygoje. Vadinasi, originališkas 
jo planas buvo pulti ir sutriuš
kinti Rtrsiją.

Kad tas planas gale tų geriau 
pasisekti, tai jis trimis atvejais 
pasiūlė Lenkijai sudaryti mili- 
tarirų paktą. O to pakto tikslas 
turėjo būti toks: bendromis jė
gomis pulti Rusiją.

Kai Lenkija atsisakė Hitlerio 
pasiūlymą priimti, tai jis atsi-

pagalba jis buvo pas:mojęs su
triuškinti !

Nežiūrint to, kad Bccko va
dovaujama lenkų vyriausybe 
nepasižymėjo dideliu skrupulin
gumu, bet vis dėlto jai reikia 
atiduoti kreditas už tai, kad 
nuo šakalo vaidmens ji atsisa
ko. Tuo tarpu “saulė” Stalinas 
mielai sutiko šakalo vaidmenį 
vaidinti ir liko baisiai apstaty
tas. O už jo “gudriai durną” 
politiką šiandien Rusijos žmo
nės turi skaudžiai nukentėti. 
Dėl jo klaidų jiems tenka krau
jas ir ašaros lieti... —Auguras

siems buvo aišku, jog Maskva 
rengiasi persiorganizuoti ir nu- 

| statyti savo gaires nauja kryp
timi. Litvinovas tikrai nuošir
džiai norėjo su anglais bei 
prancūzais susiprasti ir bendra
darbiauti apsigynimo ' reikale. 
Pas jį nebuvo jokių iliuzijų, 
kad su Hitleriu bus galima pa
laikyti draugiški santykiai.

Molotovas manė, kad jis yri 
“smart” vyras ir ciniškai pra
dėjo šaipytis iš anglų ir pran
cūzų.^ Maijė jis, kad jam pasi-t 
sekė kitus apstatyti, šiandien už 

J tą jo “miunchenizmą” Rusijos 
žmonės turi skaudžiai nukentė
ti.

Prof. Pares savo knygoje iš-

!

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.

• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S.„Halsted. S t.

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

varas nuropoję
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00,
Money Orderį ar čekj siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street »

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Spausdinam
PLAKATUS, ’ BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tek Canal &500
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XLiXsL~MATYK!TE MOS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

© Lentų
® Medžiagų 

Stogams
© Medžio

Reikmenų 
Statybai

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS 

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

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

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

DrambtuįJKapai | TurtasVirš$6,000,000.00
Pasakiškas lobis Afrikos džiunglėse

Mirštančio dramblio pėdsakais. — Mcee Omati puola.— 
Laukinių negrų užpuolimas. — Prie kankinimo stul
po. — Ugnis jau siekia padus. — Pragariškas spro
gimas. — Milijoninis lobis Afrikos džiunglių gilu
moje.

Mano daiktų nešėjai nusime- dešinę, kur bangavo pirmasis 
te sunkias naštas ir tuojau su-1 Kilemele ežeras. Vadinas, žemė- 
gulė ant žemės. Bet aš, savo; lapis buvo teisingas, 
tarno lydimas, tebežingsniavau 
Kilemele ežerų link. Visas ma
no kelionės tikslas buvo susi
rasti dramblių kaulo, todėl aš 
negaišinau nė vienos minutės, 
ir kol saulė nenusileido, nuta
riau šioj apylinkėj pasižvaJgy

Mano kišenėje gulėjo senas 
žemėlapis, kurį man įteikė šia 
ekspedicijų finansavusi bendro
vė. Jos manymu, šis žemėlapis 
nuvesiųs mane į tokias Afrikos 
džiunglių sritis, kur dramblių 
kaulai yra bevertė prekė.

I Apart Apsaugos, Turime (M7C Op.fl (i H 
j ATSARGOS FONDĄ Viršt JjlWy<UU 
f I s 
3

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS 
—• ■ — ,11 ■ I ■■■■! ■■■* — J.lll.        11.1 O—l m I Į —    ■! IIHIMU ■

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

tik mes 
buvom7 ne į tų ežerų pusę nu
žingsniavę. Staiga vaizdas pasi
keitė—džiunglių tankmė prare
tėjo ir mes pamatėm uolotų 
tarpeklį, kuriuo kiuteno dramb
liai.

Mes sekėm paskui. Vieta, ku
ria nukrypom į tarpeklį buvo 
baisiai nelygi, didžiausios uolų 
nuolaužos atrodė lyg norinčios 
visai užstoti takų, tamarindų 
krūmai plėšė musų rubus ir žei
dė kūnų. Dramblių pramintu 
keliu bijojom eiti, nes ten len
gva buvo mus pastebėti, o be 
to, ir vėjo kryptis pradėjo keis
tis.

IFH)ERU,WMGS
š ’ and__ _________
I LOAN ASSOClATIOMof Chicago
Į JUSTIN MAGKIEWICI1. Pres.
L 4192 Archer Avenue

VIKgtnia 1I'/1

‘iiiliinniiliiiiHimi .......... '■■■luiHinh.HO

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

4030 
Archer Avė.

Tel. -
VIRginia

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. 4^;^;=P;1 btate ir 55 bt.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

teisin
iu i rš- 

dramblių medžiotojo, 
jau nebegalėjo pasi- 
taip pat jam jau jo- 
neberupėjo. Reikia 
ir, mano manymu, 

turi būt.

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

O Apšildymu
O Plumbingu

Vardas

Adresas
□ Stokeriu
□ Sienų Tailu Telefonas

dramblių kapai turėjo būti čia, 
o tuo tarpu aš jokių dramblių 
neužtikau. Gal būt, šis žemėla
pis yra mistifikacija, gal būt jį 
braižęs medžiotojas suklydo, o 
gal būt ir aš neteisinga 
tini keliavau.

Ne, šis žemėlapis buvo 
gas, nes buvo gautas iš 
tančio
kuris juo 
naudoti, o 
kic turtai 
tik ieškoti
dramblių kapinynas 
čia pat, prie Kilemcle ežerų.

Saulė jau nusileido. Ilgi šešė
liai pranyko ir tamsa pradėjo' 
gaubti neįžengiamas girias. Lai
kas buvo grįžti į stovyklų, nes 
plėšrus žvėrys pradėjo lįsti iš 
savo guolių, o šakalai ir hienos 
pradėjo savo kaukiantį koncer-

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

nepažinę šaunamo ginklo ga
lios, gali pulti, ir be didesnės 
apsaugos galima nukentėti.

Vos apsigrįžome ir nukrypo
me stovyklos link, kai visai ne
toliese pasigirdo kažkos stiprus 
gargaliavimas. Tarnas ir aš su
stojome. Tokį gargaliavimų aš

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00—7:45 VAL. RYTE

tai mirštančio1 dramblio garsas. 
Nejaugi čia kur nors yra dram
blių kapai?

Gargaliavimas pasikartojo ir 
kaip aidas jam atsiliepė stiprus 
dramblio trimitas. Mes įtempėm

Tarpeklis kaskart siaurėjo. 
Musų laimei, kad prasiskleidė 
debesys ir mėnulio šviesa leido 
toliau tęsti įdomų sekimų.. Ki
taip mes seniai būtumėm atsi
sakę ir viskų rytdienai atidėję.

Drambliai vis tebežingsniavo 
— jaunesnysis stūmė senųjį', o 
mes ėjome paskui. Staiga tar
peklis praplatėjo ir viename jo 
gale pasimatė didelė grota. 
Drambliai į tų grota ir įėjo.

Raudis patarė man toliau ne
beiti, o palaukti, kai jaunasis 
dramblys iš urvo išlys.

Ir ištikrųjų, kiek palaukus 
milžinas išlindo ir nukrypo tar
peklio link.

Staiga, stipresniam vėjui pa
pūtus, jis sustojo. Matyt, jis už
uodė musų kvapų. Dramblys su
sinervino: stipriai sutrimitavęs 
jis puolė į musų pusę, tarsi no
rėdamas viskų sutrypti. Papras
tai drambliai!' žmonių nepuola, 
bet čia matyt, buvo kita prie
žastis. Aš pakėliau šautuvų ir 
daug netaikęs šoviau penkis 
kartus. Dramblys sustojo, 
švokščiačiai sutrimitavo, apsi- 
grįžo ir zovada pasileido tar
pekliu. Aš nustebau. Nejaugi 
dramblys prarado savo drųsų, 
ko jis taip smarkiai pasileido

CRANE COAL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue .
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Perkant 5 tomis ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.75

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

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

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentui viluose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda valiausias pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE ras^e Dėcenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENOJ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $600, Chicagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

link.
Prieblandoje pamatėm du 

dramblius, kurių vienas buvo 
senas ir vos vilkosi, o kitas jau
nas milžinas triūsė aplink jį ir 
laužydamas medžius darė jam 
takų. Taip, pasitvirtino sena le
genda, kad mirštu drambliai vi
suomet stengiasi nueiti į savo 
kapus ir ten pabaigti savo die
nas.

O, jeigu aš atrasčiau kapiny
nų, tai bučiau pirmas, kuriam 
taip pasisektų! Visų dramblių 
medžiotojų svajonė atrasti le- 
gendarinius kapus, kur guli nie
kelio neliesti milijonai dramb
lio ilčių pavidale.

Su Raudi mes nutarėm sekti 
šiuos milžiniškus dramblius. 
Vėjas kaip tik putė nuo jų pu
sės ir, jie musų užuosti negalė
jo. ' Pirkite tose krautuvėse, ku-

DTambliai vis labiau krypo į rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Raudis ir aš nebežinojom kų 
daryti. Dramblys, aišku, nors n 
lengvai, bet buvo sužeistas. 
Kraujo pėdsakai rode jo bėgimo 
kryptį, ir mes lengvai galėjom 
jį susekti. Tačiau mane intere
savo urvas, bet mes neturėjom 
su savim fakelų, todėl nutarėm 
tučtuojau grįžti į stovyklų. \

Jau švito, kai mes pasiekėm 
mano nešėjų buveinę. Tik koks 
buvo mano nustebimas, kai aš 
paskirtoje vietoje neradau jo
kio sargybinio.

Staiga pasigirdo pragariškas 
klyksmas — iš visų pusių pasi
pylė laukinių negru būriai. Aš 
nesuspėjau nei šautuvo pakelti, 
kai buvau supančiotas su už- , 
kimšta gerkle. Kas atsitiko , su . 
Raudžiu aš nesuspėjau pamaty
ti. Tik stebėjausi iš kur galėjo' 
atsirasti tokia gausybė lauki
nių.

(Bus daugiau)

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

Ofisas kasdien atdaras nuo 8 vai. ry
to iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
6 vai. vakaro.

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

JACK 8WIFT—Opeh Water tn Sight

tS JiM-MEE 
Wei_L.£ WA5 
HE KURT 
FK3HTING THE 

POLARIAN3? „

t N THE GREAT CAVERN, FAR. tN THE GREAT CAVERN, FAR BELOW THE 
POi-AR PLATEAU, JACK DIRECTS THE 
COURSE OP THE AURORA 0Y WIRELESS.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
By Cliff Farrell nndHal Colson

LET US HOPE WE FINO 
THE CHANNEL TO THE 
CAVERN SOON.

ano the Aurora reaches the vveodell si 
a THOUSAND-MILĖS FROM THE SOUTH POLE.

Jei insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Offtce, Newark, N. J.
5922 W. Roosevett Rd., AusUn 1175

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

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

PASKOLAS““““I n V11V L rį išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3Vž% Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J Kažanauskas, Sec.

Tvmts $1,000,000-00

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd SL 
TeL ENG. 5883-5840

ophie
arcus

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitos įdomius 

pranešimus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
; 1739 So .Halsted St.,
! Chicago, IIL

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

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

Miestas __________________

Valstija____________________ j
h—...  J
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ILLINOIS LEGISLATURA PERLEIDO 

“BURIU” LAISNIV ĮSTATYMĄ
Spėjama, Kad Gubernatorius Atmes

SPRINGFIELD, III. — Illi- 
nois valstijos atstovų butas ir 
senatas užbaigė savo darbą va
kar anksti ryte, po sesijos, ku
ri prasidėjo pirmadienio vaka
re ir užsitęsė iki ankstyvo ryto 
antradienį.

Prieš užbaigiant darbą legis- 
latura perleido “bukių” įstaty
mą, kuris, jei jį pasirašys gu
bernatorius, leis arklių laižybų 
priėmėjams viešai veikti. Tada 
tų vietų operatoriai turėtų iš
siimti laisnius sumokant tam 
tikrą mokestį valdžiai.

Horneris Vetavo
Tai jau ne pirmas kartas, 

kad tokį įstatymą perleido le- 
gislatura. Anksčiau jį atmetė 
Gub. Horneris. Manoma, kad ir 
Gub. Green padės savo veto po 
juo, kas automatiškai jį panai
kins.

Kad legislatura nieko daug 
apie tokį veto nedarys, galima

. /s ŽEMIAUSIOMIS 
KAINOMIS 

GIEDANČIOS
Kg K AN ARKOS

Papūgos, Love Birds, 
Tropikų žuvys, šunys

Geros klėtkos, pritaikytos pauk
ščiams ir vaistai.

New City Pet Shop
, 5120 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Hemlock 7673 
TONY ZMUDA, Savininkas, 
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spręsti iš to, kad atstovų bu
te įstatymas praėjo tik vieno 
balso dauguma.

Užgyrė Biudžetą
Legislatura skubindamas! už

baigti darbą paskutinę dieną 
priėmė suvirs 100 naujų bilių. 
Vienu iš svarbiųjų reikalų, ži
noma, buvo užgyrimas Illinois 
valstijos valdžios užlaikymo biu
džeto, kuris siekia suvirš $510,- 
000,000.

Nebent Gub. Green sušauks 
specialę sesiją, legislatura da
bar ilsėsis iki sekančio Sausio 
mėnesio.

Surado Lietuvaitės 
Lavona Atlanto 
Vandenyne

HARPSWELL, Me. — Ieško
tojai vakar surado šešis lavo
nus juroje. Tai aukos didžio
sios laivo nelaimės, kuri įvyko 
netoli šios vietos sekmadienį. 
Trisdešimt penki asmens iš 
Rumford, Me. išvyko 44 pėdų 
ilgumo laivu pasivažinėti juroj. 
Vėliaus, spėjama, laivas sprogo 
ir visi važiavusieji užmušti.

Tarp vakar surastų lavonų 
vienas yra lietuvaitės, Miss 
Anne Stasulis, iš Rumford, Me.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį •

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

I J. LI ULEVIČIŲ S
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

I ————p J RIDIKAS
gi 3354 So. Halsted Street 710 West 18th St.

Telefonas YARDS 1419.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone Y Aitriu 0781

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenne YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast IMth Street Tel. Pulbnan 127«

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

STUDENTAS SPORTININKAS GAVO $45,000

NAUJ1ENŲ-ACME Telnphotn
Walter O. Briggs (dešinėj), Detroito “Tigrų” beisbolo komandos savininkas 

ir Mrs. Frances Wakefield pasirašo kontraktą sulig kurio pastarosios sūnūs Diek 
(kairėj) angažuojamas lošti beisbolą su Briggs’o tymu. Jaunasis Wakefield, Mi- 
cliigan Universiteto studentas, skaitomas vienu iš daugiausiai žadančių Amerikos 
beisbolininkų, gavo $45,000 “bonusą” už pasirašymą su Detroitu. Jaunojo sporti
ninko norėjo daug kitų didžiųjų komandų.

Gedulo Pamaldos 
Pagerbimui Pade- 
rewskio Atminties
Lenkų Kompozitorius 
Laidojamas Rytoj

Rytoj New Yorke įvyks sek
madienį mirusio lenkų pianisto 
Ignace Jau Paderewskio lai.- 
dotuvės. Tuo pačiu laiku visose 
lenkų bažnyčiose Chicagoje 
įvyks specialės gedulo pamal
dos velionies atminties pager
bimui.

Didžiausios iškilmės įvyks 
šv. Stanislovo iš įuostos bažny
čioje, kur gedulingąsias Mišias 
atnašaus Chicagos arkivysku
pas Samuel A. Stritch. 'Pamal
dose dalyvaus lenkų ir čckoslo- 
vakų organizacijos su vėliavo
mis.

Vakar gi, iš Chicagos į New 
Yorką išvyko stambi Chicagos 
lenkų delegacija dalyvauti gar
siojo kompozitoriaus laidotu
vėse. Chicagos miestą oficia
liai atstovaus lenkų kilmės al- 
dermanai, Orlikowski ir Ros- 
tenkovvski.

“Numylėtas Sunus”

Joseph Kania, Lenkų Romos 
Katalikų Unijos prezidentas, 
vakar kalbėdamas apie tą Len
kijos didįjį vyrą pareiškė: “Jis 
buvo Lenkijos didis ir numy
lėtas sunus, kuris nepavargsta- 
mai ir pasišventusiai darbavo
si palengvinimui Lenkijos žmo
nių likimo ir išgavimo jiems 
nepriklausomybės. Jo pavyz
dys ir atmintis gyvens visados 
tarp lenkų ir tvirtins juos šiose 
tragiškose dienose. Jo gilus į- 
sitikinimas, kad Lenkija vėl 
prisikels, niekados nebuvo su
svyravęs. Tuo įsitikinimu šian
dien gyvena kiekvienas lenk- 
kas.”

Širdis į Lenkiją

Padcrevvskio kūnas bus pa

laidotas šioje šaly, bet jo šir
dis, pagal jo paskutinį pageida
vimą, bus perkelta į jo numy
lėtą Lenkiją.

Paderevvskio mirtį apgailes
tavo ir lietuviai. Daugeliui jis 
žinomas iš jo 'koncertų, kurių 
Chicagoje jis turėjęs daug. Kai 
kurie prisiminė, kad Paderews- 
kis buvo vienas iš nedaugelio 
lenkų valstybės vyrų, kurie nie
kados nepritarė Pilsudskio-Že- 
ligovskio įvykdytam Vilniaus 
užgrobimui ir buvo įsitikinęs, 
kad senoji Lietuvos sostinė turi 
būti sugražinta tikriesiems sa
vininkams.

PRANEŠIMAS
• \ 

Ji 
........ ........................... - I

Gerbiami mano ir “Naujie
nų” draugai, kurie esate iš ma
nęs paėmę platinti “Naujienų” 
pikniko knygutes. malonėkite 
kaip galima greičiau tikietus 
išparduoti ir pinigus kariu su 
pirkėjų vardais ir adresais grą
žinti.

■ • I »' t

Laiko jaiK nedaug bepasili
ko, — suskubkime.

Pinigus galite grąžinti le
siai i “Naujienų” raštinę. Bet 
jei kuriems nepatogu tai pa
daryti dėl laiko stokos, lai pra
neškite man: aš atsilankysiu 
ir mielai jums patarnausiu. 
Piknikas įvyks liepos 27 d. 
Sunset darže.

Varde “Naujienų” ačiū vi
siems, kurie man padedate pla
tinti pikniko tikietų knygutes.

Joseph Ascilla*
1833 Evergrcen Avc

Atsišaukite
Pereitą sekmadienį Cook 

County ligoninėje pasimirė 
Frank Kuzminskis. Gyveno 18- 
toj apylinkėj. Chicagoj turi sū
nų ir kitus gimines. Yra pra
šomi giminės tuoj susižinoti su 
E. Strauman, 1749 S. Halsted 
Street.

MIRACLE WHIP f 
A lis "different” flavor 

•alv/ays makes a hit.

MILLIONS AGREE—Miracle Whip does work ivoąders 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

Užsimušė Po To Kai
Mašina Parodė Ji v
Melavus Apie Žmoną
Ne braskos Lai krašt i n i nkas 
Kaltintas Žmonos Nužudymu

Chicagos kriminologisto 
“melavimo” detektorius vakar 
išrišo Nebraskos autoritetams 
vieną žmogžudystės misteriją. 
Bet išrišimas kainavo dar vie
no žmogaus gyvybę.

Pirmadienio ryte iš Litch- 
field, Nebraska, Chicagon po
licija atvežė Carl Andersoną 
laikraščio leidėją ir vienu lai
ku buvusį Litchfieldo majorą. 
Atvežė jį čia su tikslu įgauti 
daugiau šviesos ant Andersono 
žmonos mirties misterijos.

Netikėjo Vyro Pasaka

bary labai karšta ir paprašė, 
kad jį išleistų koridoriun. Pas
kui jį sekė vienas detektyvas. 
Koridoriuj Andersonas suriko, 
kad “Dabar yra patogus lai
kas užbaigti viską” ir išnėrė 
per langą. Detektyvas bandė 
sulaikyti, bet negalėjo. Ander
sono kūnas rastas ant kito sto
go trims aukštais žemiau.

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

Kiaulienos Kaina
Birželio mėnesį pašoko apie 

13%z, dalinai dėlto, kad valdžia 
supirkinėja mėsą armijos rcika- 
ams ir siuntiniui į Angliją, 
Amerikos Mėsos Institutas pra
neša. Avinčiena ir veršiena taip 
pat pakilo.

iPercitą ketvirtadienį Mrs. 
Anderson neteko gyvybės, kaip 
Andersonas sakė automobiliaus 
nelaimėj. Bet policija įtarė, 
kad ją vyras bus užmušęs. Pir
madienį Andersoną atvežė Chi- 

I cagon apklausinėjimui su “me
lavimo” detektoriaus pagelba.

Po keturiu valandų kaman
tinėjimo mašina parodė, kad 
Andersonas atsakymus davė 
neteisingus. Neužilgo po to An
dersonas padejavo, kad kam-

parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

LIETUVIAI

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUS!!, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praKtikavtmas 
jūsų garantavimas

Optometricaliy Akių Specialistas
Palengvina akių jterrųjįmų, kuru, 

.•sti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
uio, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
dengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

>u elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak 

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

pirma.
1712 South Ashland Av.

GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos 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

Ofiso Tel. VTRginfa 003fi 
Rezidenciios 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.

KITI LIETUVIAI pAKTARAT
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DRnCJENKINS-
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Mest 63rd Street

Ofiso valandos1 nuo 1—4 ir nuo 
7—0 vai vakaro ir nagai sutflrH
Ofiso Tel. PROSPFCT 6737
Namų Tel. VIRGTNIA 2421

D R. MARGERTS į
3325 Sn. HaMed St. |

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

Šventadieniais tik susitartu?.
Phone YARDS 7299

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED 

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30
vai. vakare.

| WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

KITATAUČIAI

tš 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. IRth St., netoli Morean 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 74C4

Tel. YARDS 314«
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

Šventadieniais: iki 12.
DR. V. A.^imkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko.

3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRTKOL’TS
Gvdyto’as ir Chirurtras
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandoj! nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
7ITRRTCK’ 4 S 

GYDYTOJAS Hl GnntFRGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
\r m A.NDHfi* 2—4 nnnief ir 7—9 
. tu*'čiad’pniaic jr

niaię nagai susitarimo 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

7 R vai Ned nuo <V1 12
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS -
Miesto ofisas—127 N. Dearhom St. 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki R:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKTŠ-
ADVOKATAS

R.o am 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824,

Namų tel.—Hyde Park 3395
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Loto Savininkas 
Duoda įtarimą 
Jaut. Kapinėms

bus iš dalies ta priežastis, kad] 
kiek metą atgal 1 J1--' 
|ja netvarkingai 
[skirstė Uotus.

Nebuvo tada

kapų: direkci- 
išmieravo-su-

NAUJAS REKORDAS SAN FRA N CISC O ITALUI

Turi Pasiūlymų Kaip Geriau
Iškolektuoti Skolas Už Lotus

Kodėl Lietuvių Tautiškų ka
pinių lotų* savininkai nerangus 
mokėti užsilikusias skolas už 
ibius?

Neseniai įvykusiam lotų sa^ 
vininkų susirinkime tarp kitų 
svarstymų-,, buvo daug, kalbėta, 
ypatingai kapinių valdyba ra 
gino lotų savininkus, kad mo 
ketų tas- užsilikusias skolas.

Net metinė- atskaita parodo, 
kad pas tuos žmones randasi 
apie $22,398.94, vadinas netoli 
dvidešimt trys tūkstančiai do
lerių.

Kapų direkcija skundžiasi, 
kad grynų pinigų ižde turinti 
neperdaugiausiai. Daug yra irn- 
vestuota į morgičius ant namų 
ir kitokio nekilnojamo turto.

Ar su skolomis už lotus ne-

galima gauti 
•mažesnio loto kaip šešių duo
bių. Daugumas žmonių, kurie 
turi tik 3-4 asmenų šeimynas, 
yra apsipirkę didelius' lotus su 
daug duobių ir dabar kur tik 
pasiklausai lotų savininkai’ tu
ri po tris ar dvi duobes, kurios 
jiems nereikalingos. Norėtų 
parduoti tą likusią žemę, 
dėl nepatogumo, mažai kas 
ri pirkti.

Direkcija Turėtų Padėti

VINCENTAS VILEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 1 d., 3:50 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs senatvės, gimęs 

‘ Lietuvoje, Panevėžio apsk., 
Smilgių parap., Utenių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Anastaziją, po tėvais 
Urbaitę, tris dukteris, Oną 
Zudycki, Bronislavą Gatch, ir 
Elžbietą, 2 sūnūs, Antaną ir 
Motiejų, žentą, marčias ir 9 
anukus, 3 pusbrolius, Antaną, 
Dominiką ir Juozapą Jasebo- 
nius ir kitus gimines, .pažįsta
mus ir draugus.

Kūnas pašarvotas namuose 
4154 S. Campbell Avė., Laf. 
4864.

Laid. 
d., 8:30 
Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Vilei- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
Nuteikti jam ipaskutinį .patar
navimą ir atsisveikinimą.

7 itfuhudę liekame, 
Žmona, Dukterys, Sunai, 

Žentai, Marčios ir 
Giminės

Laid. dir. Lachawicz 
Sunai, tel? Canal 2515.

įvyks ketv., liepos 3 
vai. ryto iš namų į 

parap.

ir

bet
no-

sa-Pačios kapinės, tikriau 
kant, direkcija, nenori nei kiek 
pagelbėti lotų savininkams tam 
žemės perviršiui surasti koštu- 
merių. Jos tik yra davusios 
teisę arba autonomijų, Parduok, 
girdi, pats jei gali. Yra daug 
lotų savininkų, kurie dėl aplin
kybių teišgali tik sykį ar du 
atvykti į kapines. Kad ir pasii- 
taiko proga kostumeri gauti, 
bet savininkas negali atvykti 
parodyti.

jei. įgar 
kad tas 
lotus ir 
pasiuly-

Tokiu budu tas visas reika
las yra kažkaip netvarkoj:. Ar 
nebūtų kapinėms sveikiau, taip 
pat ir pačiai valdybai, 
botų kapinių užveizdą, 
parduodamas naujus 
pavienes duobes, taipgi
tų tą nupirktą perviršiaus že
mę? Tada skolininkai pardavę 
galėtų tuojau ir su kapinėmis 
atsiteisti.

Tegul pagalvoja šitą reikalą 
visas darbštus būrys direkci
jos'. Aš manau, kad tada dau
giau “peimentų” nuo skolinin
kų susilauks.

Loto savininkas R.

Išvažiavimas
Gerai Nusisekė

s. -

WLADISLOVAS 
PANKAUSKAS

(Vytauto Daržo Užveizda)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 30 d., 9:20 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Tauragės apsk., Kvėdar
nos .parap., Kulių kaime.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Sofiją, po tėvais Zi- 
bartaitę, sūnų Walterį if gi
mines Krušus, Pankauskus, 
Vistartus ir Račkus ir jų šei
mas ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų. O Lietuvoj 2 se
seris, Marijoną Jagminienę ir 
Elzbietą Petkienę, pusbrolį 
Kunigą Antaną Krušą, pusse
serę Ciciliją Krušaitę ir gimi- 

i nes.
Kūnas pašarvotas 2506 W. 

63rd Street.
Laid. įvyks ketv., liepos 3 

d., 8:30 vai. ryto iš koplyč. į. 
Gimimo Panelės Švenčiausios 

J parapijos- bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos .pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Wladislovo Pan- 
kausko giminės, draugai ir pa- 

: žįstam i esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar- 

, navimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame, 

Moteris, Sūnūs ir Giminės 
Laid. dir. J. F, Eudeikis, 

• tel. Yards 1741.

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiško Klubo piknikas įvy- 
k6 Ųirželįo 22 dl Įfįepo^ d^arže. 
Nusisekė jis visais atžvilgiais, 
—ir finansiniai ir publikos 
skaičiumi. ,

Prie pikniko pasisekimo gal 
nemažai prisidėjo ir tas faktas, 
kad šalia savo išvažiavimą tu
rėjo žemaičiai. Tatai padidino 
publiką ir nuvaikė perkūną. 
Kaip žinia, perkūnas senovė
je buvo žemaičių dievas ...

'Pasinaudodami gražiu ir šil
tu oru, piknikavome iki vėlu
mos; Klubas žadėjo duoti dova
nas ir tą pažadą ištesėjo. Dova
nos teko šiems asmenims: pir
ma dovana Julei Petraitienei, 
2 dovana F. Braziūnui, 3 dova
na L. Navickui, 4 dovana K. 
Kasparui, 5 dovana* J. Mažie- 
čiui, 6 dovana R. Grigučiui, 7

W Gėtės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Pa p u o š i- 

GĖLININKAS
41801 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5809
. i..—r.-c

ADOLFAS WARAKOIS
2852 W. 39 PI., Namų ' 

telef. LAFayette 3360'
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 30- d., 5:00 vai; po pietų, 
194 L m», sulaukęs 38* metui 
amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
žmoną Louise, motiną Anas- 
tasija ir tėvą Kazimierą, bro
lį Joną ir jo šeimą, brolį' Jur
gį, sesutę Frances Wilkins ir 
jos vyrą, dėdę Jurgį Wesdzu- 
ną ir šeimą, krikšto motiną 
Frances Balchunas ir jos šei
mą ir daug kitų giminių, pus
brolius ir pusseseres gyvenan
čius Chicagoj ir Clevelande, 
Ohio.

Buvo miesto ugniagesys.
Kūnas pašarvotas koplyčioj, 

171*1 W. 79 St.
Laid. įvyks šešt., liepos 5 d., 

9:30 vai. ryto iš koplyč. į Šv. 
Agnės parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Adolfo Warakoio 
giminės ,draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį .patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Žmona, Tėvai, Broliai, Se

suo, Dėdė, švogeris,, Bro
lienės Krikšto Mtttin# ir 

Giminės
Laid: dir. J. M. Maher; tel.

9tewart 7400.'

M

rfAUJIENŲ-ACME Telephoto
Jo e Di Maggioį New Yorko Yankią garsusis lošikas, minios ir savo kolegų 

sveikinamas po to kai jis padarė įmtišimą žaidime su Washington, ir tuo 
pastatė naują rekordą—Di Maggio gavo mažiausiai' vieną įmušimą (hit) 42 lo
šimuose paeiliui. Senasis rekordas buvo41 lošimo.

dovana Helen Venckui, 8 dova-- 
na A.. Pauliunui ir 9 dovana 
R. Pakudaičiui.

Kurie neatsiėmėte dovanas, 
tai kreipkitės į rengimo, komi
sijos narį, p. Petrą Pauzolį, 
3100 S. Lowg Avė.

Klubas taria širdingą ačiū 
visiems, kurie aukojo dova
nas. Tai žymiai prisidėjo prie 
pikniko pasisekimo.

Klubo Susirinkimasi
, Dėl liepos 4 šventės klubo 
.susirinkimas liko atkeltas į 
liepos 3 d., būtent, ketvirtadie
nį. Įvyks paprastoje vietoje ir 
paprastu laiku. j

Paul J. Petraitis, koresp.

i Diena Iš Dienos
Užbaigtuvės 
Me&yMbs ...

Bridįgeportriiečiai' Laurynas ir 
Jbgamina Buibavičiai) 35126’ Soi 
■Itowe Avė., surengė inokykloŠ 
■užbaigtuves ją dukteriai Sophia 
jai;

! Sophie Ruibavičiutė (Ruben) 
■baigė Viduriniąją . mokyklą) 
SKelly High School’, su> pasižy
mėjimu kaipo gabi moksle ir 
laimėjo gražią dovaną už spor
tą.. — J. A. S.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms.

(GKTCAGOJE)
John S tanui us, 39, su

Darmond, 39
Charles Boyivid, 27

Mary E. Cunningham, 22
Raymond F. Wilkiel, 23, 

Liltian Bollinger, 22

Bess

su

su

oKeioimai Naujienose; 
duoda naud^ dleltO) 
kad pačios' Naujienos

t. n

Gauna
Per skitas

. Sophia Wojtas nuo 
Wojtas

I

GIMIMAI 
CHICAGOJE

SLeve

sūnus,1 BARANSKI, Leonard, 
1536 East 91 st Place, gimė Bir
želio 21 d'.; tėvai, John ir Ma- 

:ry.
JAWOR, Diane M., duktė, 

4528' S. Troy Street, gimė Bir
želio 14) d.; tėvai, Joseph ir J;o- 
sephine..

JASUDOWICŽ-; Šandrd,’ Juk- 
tė, 4525 S. Honore St., gimė 
Birželio 16 d.; tėvai, Raymond 
ir Anna;

KAIRIS, Alexander A. Jr., 
sūnūs, 5940 S. Wolcolt avenue, 
gimė Birželio 13 d'.; tėvai, Alex- 
aridėr ir M'ary.

i Jfcb su-
nuš) 2718 West 51st Street, gi
mė; Birželio 22 cit; tėvai) Ber- 
naiįil ir Sue...

PAŽĖRA, Pauline, duktė, 
JllT’01 Kedkie Avė., gimė Bir- 
jžolio- 8 d.; tėvai, Casimir ir Jb- 
hamia.

PĄSCHKE, Vincent P. JY, 
sūnūs, 2416 Surrey Cburt:, gi
mė Birželio 22 d.; tėvai) Vin
cent ir Catherine.

RAGAN, Penelope,, duktė, 
2600 W. 47th Street, gimė Bir
želio 1'5 d;; tėvai, Edward ir 
Abna’.:

:SHATKUS, Robert, sūnūs, 
4501 Sį Talman Avė., gimė Bir-

Robert irlevai,
Mąry.

YOWAYS, Charles 
12248 Emerald Avė., 

:želiO' 13 d.; tėvai, John ir Ca- 
’th'crine;

L., sūnūs, 
gimė Bir-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

SUSIRINKIMAI<

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiško Kliubo pusmetinis susirinki
mas iš priežasties Fourth of July 
šventės, įvyks ketvirtadienį, liepos 

3dieną, 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. HaT- 
sted St. Susirinkimas svarbus, nes 
bus išduotas komisijos raportas iš 
.patikrinimo kliubo stovio per pusę 
metų. Taipgi daugiau raportų. Visi 

(nariai malonėkite atsilankyti.
S. Kunevičius, rašt.

' Association of Lithuanian Pro- 
perty Owners of Bridgeport pusme
tinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, liepos 2 dieną, 7:30 valandą va
kare Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Susirinki
mas svarbus, visi nariai namų savi
ninkai malonėkite atsilankyti, o ku
rie pasilikę su mokesčiais, malonėkit 
užsimokėti.

NORTHSIDE
pos mėnesinis susirinkimas 
trečiadienį, liepos 2 d., 7:30 vai. 
vakare, Grigaičio salėj, 3804 Armi- 
tage Avė. Bus išduotas raportas 
finansų sekretoriaus už praėjusius 
6 mėn. Kurių mėnesinės duoklės 
yra užsilikę, malonėkite pribūti ir 
atsilyginti, kad neliktumėt suspen
duotais. —J. Naujalis

Roselando Lietuvių Kultūros D- 
jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
3-čią dieną liepos Liet. Darb. svet., 
10413 So. Michigan avė., 7:30 vak.

—S. Dilis, rašt.
226 W. 110 PI.

CLASSIF1ED AŪS.
SITUATION WANTED 

Ieško' Darbo
PAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs 

karpenteris. šaukit Cicero 4329.

HELP WANTED—FEMAIjE 
Darbininkių Reikia

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.

S. Kunevičius, rašt.
— SLA 226 kuo- 

įvyks

SKALBYKLAI MERGINOS. Pa
tyrimas nereikalingas. Pastoviai. 
Gera mokestis. Montana Laundry, 
3137 Clybourn Avė.

SIUVAMŲ MAŠINŲ operuoto- 
jos, patyrusios, vyriškom pirštinėm 
siūti. Pastovus visą metą darbas 
su gera mokestimi. Eisendrath 
Glove Co., 2001 Elston Avė.

Naujienietis Niek Petraitis, 
2539 W. 46lh Street, populia
rus rakandų perkraustytojas ir 
anglių pristatytojas šiuo laiku 
dirba sušilęs.

Drangeliai, kurie užlaiko val
gyklą ties num. 2407 W. 47tli 
St., šiomis dienomis atidaro 
dar kitą bzinį Worth While Inn 
Tavern, kampas lllth Si. ir 
Ridgeland Avė., Worth, Iii.

žinant ponų Draugelių drau
giškumą ir plačią pažintį su 
Chicagos lietuviais, numatoma, 
kad jiems gerai seksis ir ta- 
verno biznis.

Drg. Stanley Draugelis įvai
kys taverno biznį, o jo žmona 
Sofija prižiūrės valgykla Bri- 
ghton Parke.

— Steponas Narkis.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALAUJU augusio žmogaus, 
kuris galėtų išvažiuoti iš miesto 
prižiūrėti mažą farmą. 1840 S. Hal- 
sted St., tel. Canal 5821.

REIKALAUJU bučieriaus, paty
rusio prie to darbo. Darbas ant vi
sados. Mokestis gera. 1840 S. Hal- 
sted St., tel. Canal 58^21.

FURNASO PRIŽIŪRĖTOJAS 
brasinėje faundrėje. Patyręs. Art 
Brass Foundry, Ine., 800 N. Albany.

vikriai ruošiasi 
patarnauti

c a

savo

savi-
nau-

Pirmas Sūnūs
Antra Duktė

PLATERS PADĖJĖJAS. Patyręs 
prie floor lempų. Pastovus darbas.

2326 Indiana

Kodėl žmonės iš anksto už- 
stelioja anglis ir taip tankiai 
kraustosi pamatysite mano pa
reiškimą atskiroj vietoj, 

o o
Mike Biago, 4358 So. Cali- 

fornia Avė., California Inn sa
vininkas, Jau- • galutinai pasvei• 
ko; Jis dabar 
savo užeigoj 
kostumeriams.

Brighton Parko namu 
ninkai dėl stokos rendų 
dojasi proga keldami rendas nuo 
$3.00 iki $5.00 ant sykio. Ne
būtų' ko stebėtis jei kelia ren
das 'už ’vėftesnius kambarius, 
bet kelia rendas ir tie, kurie 
rendlioja' kambarius 7-nių pėdų 
aukščio skiepuose. Well, čia jau 
yra raketas.

Drighton Parko laverninkai 
sėdi ir žiuri per langų, kodėl 
jų kostumeriai neateina.

Priežastis yra-ta, kad jie per
daug sumažino stiklus.

Reikia pažymėti, kad nevisi 
laverninkai yra tokie “gobuk- 
llai”. Yra dar ir tokių taver
nų, kur visada yra pilna1 kosiu- 
merių, ir ten žmonės gauna ne 
tik pauostyti, bet ir išsigerti 
už savo pinigo vertę.

— Steponas.

Atidarė Nauji 
Biznį

Naujienicčiai Sofija ir Stanley

TAUPYMO RANKUTĖS

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

Rakandų, 
nuo vagių. 
LANGŲ.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

*APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi-

ninttųi kurioje randasi ta
vernai4 nuo- Public Liabi- 
lities.

AnnaPraeitą savaitę p-ia
Cashin grižo iš ligoninės* su 
naujai gimusia dukrele. Tėvas 
džiaugiasi, kad motina it nau
jagimė ■ jaučiasi - gerai: ypatin
gai džiaugiasi dukrele, nes pir
mas — buvo sūnūs.

P-ia Anna Cashin yra duk
tė žinomos bridgeportietės, Pet
ronėlės Kvietkienės, 3140 
Wallace St.

Vyriausioji p-ios P. Kvietkie
nės duktė, p-ia Agnės Azunas. 
gyvena Marąuette Parke. Au
gina Iris gražias dukteris; o 
jauniausioji, p-ia Hclėn Skilnik 
gyvena Columbus, Ohio.

Naujagimes krikštynos įvyks 
Hepos-July 6' d. Kūmai busią 

ir Helen Skilnik iš Colum- 
Ohio.

REIKALINGAS bartenderis vedęs 
ar nevedęs. Gyvenimas ant vie
tos. 3738 So. Halsted St.

PARTNERS VVANTED 
Partnerių Reikia

REIKALINGAS patyręs barten- 
^fis, darbas ant visados, mokestis 
fa. P. Ambrose, 1839 S. Halstedgera. 

Street.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

So. DAKTARO OFISAS RENDAI. 
Karšto vandens šiluma. 5 kamba
riai ir ofisas. Virginia 9577.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

Ą. RYPKĘVIČIŲ 
1739 S. Halsted Si

RažtinS atdara kar vakata* 
Iki 8 vai; Sekmadieniais — 
nu* 9 ryto iki' 1 vai. popiet

I

I

Universal Savings and Loan 
Association duoda* kiekvienam 
IpTogą įsigyti Šią s gražias su ka- 
Jendoriiimi bačkutes visai ne- I 
mokamai, tik reikia atidaryti 
.taupymo- šėoą sąskaitą U n tver
tai' Šavings and Eoan Associa*- 
jtiortš L73D S; Halsted St*. Tąsyk 
įgausite šią ’ bdnkutę' nemoka*

mai. Šią savaitę musų atstovai 
atsilankys į jūsų namus ir 
smulkiau apie musų planą pa
aiškins.

Kurie neturite progos susi
rikti* su« musą atstovais) galite 
kreiptis tiesiai į< Universal Sav
ings and Loan Association. raš
tinę; 1*739> S. Halsted St.

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

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

Fhil
bus,

iPagerino Biznį
P-ia Marie Yanuleviėienė 

((lYanul), savininkė Ma’s Ta
vernos, 837 W. 34th Place, nau
jai pertvarkė savo biznį ir gra
liai papuošė “barą”.

Atrodo, kaip visai nauja už
eiga. — J. A. S.

AR JIESKAI 
DARBU?

--------------- SKAITYK KASDIEN^

’HEIKIA CMBIIIISKII"
Lietuviai' taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1739 Snlk Hilsted Slreel. CIUCKI). ILL

“NAUJIENAS* H*- 
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

■ i

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

PARDAVIMUI NEBR ANGIAI 
grosernė ir 2 aukštų muro namas ' 
ir 2 karam muro garažas. 63rd, , 
vakaruose nuo Western Avė. Par-' 
duodamas dėl ligos. Box 2503, 173&/ 
So. Halsted Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS—
! ? INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

1 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.

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

6241 So. Paulina.

VVHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Parday^^

MOKĖDAMAS cash— 
□ž‘ rakandus, sutaupysi nuo 40 
ikii 60%. Mes pristatome bile Kur. 
■Pašaukite ar rašykite dėl* daugiau 
informacijų. Vien tik naoionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mua.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343* Sb. Western Avė., 

CHicauo. TU; Tel REPubJlr

REMKITE TUOS, KURIE
GARSINASI*
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DAUGELIS GRASINA NUSTOTI RŪKYTI, 
KAD TIK NEMOKĖTI DIDESNIU TAKSU

Cigaretų Pakelis Dabar 17 Centų 
Alkoholio Taksos Irgi Pakeltos/

taksai

Jei tikėti visais grasinimais 
ir pažadais tai neužilgo maty
sime daugelį vyrų ir net mo
terų sukant “naminius” cigare 
tus, taip kaip seniau, kad dary
davo Lietuvoj.

Priežastis — nauji
kurie pabrangino cigaretus. Dvi 
dešimties cigaretų pakeliai iki 
šiol parsidavę po 15 centų, nuo 
vakar dienos kaštuoja 17 cen
tų.

Iš krautuvninkų, kurie par
davinėja rūkalus, tenka patir 
ti, kad kostumeriai yra nepa 
tenkinti naujuoju patvarkymu 
ir, kad gana daug jų žada 
visai nustoti rukius arba 
tis “naminius”.

arbj 
suk-

VAKAR CHICAGOJE
Viešųjų Darbų komisijonie- 

rius Oscar E. Hewitt pranešė, 
kad per pirmuosius šešis šių 
metų mėnesius, Chicagoj e par
duota vandens už $209,967 dau
giau negu tuo pačiu laiku pe
reitais metais. Vandens varto
jimo padidėjimas aiškinamas 
tuo, kad dabar jo daugiau su
vartoja smarkiai dirbanti in
dustrija.

» » »
oras buvo kiek vėses- 
termometras vištide

Nustos Gėrę?.
Su vakar diena ir alkoholi? 

dėl didesnių taksų pabrango 
Bet nepatenkintieji su alkoho
liu turi sunkesnę problemą. Nie 
kas nedraus nustoti gerus, bet 
yra tam tikras įstatymas, ku
ris sako kad “naminė” degti 
nė negalima ... bet juk visi ži 
nome tą įstatymą.

Naujieji mokesčiai ant ciga
retų ir alkoholio įėio galion va
kar. Jais valstija tikisi surink 
ti užtektinai pinigų padengimu: 
mažesnių įplaukų iš “sales” tak
sų. Su vakar diena mat įvesta 
naujas patvarkymas pagal ku
ri pirkėjai mokės 2G “sales’ 
taksų vieton iki šiolinių 3'/.

Mažesni “Sales” Taksai
Šie taksai štai kaip koštu 

merio kišenių pa’ies:
Taksų nereikės mokėti už pir 

kinius siekiančius nuo vieno iki 
keturiolikos centų.

Nuo 
mokėti

15 iki. 65 centų reiks 
vienas centas. t <•••'’ 
66 centui 
du centu.
$1.25 iki

iki $1.24 mo-
kosime

Nuo 
bus trys centai.

“Sa’es” taksų

$1.74 taksai

numažinimas 
reiškia, kad dabar per metus 
valstijai iš tos šakos įplauk? 
apie $45,000,000 mažiaus. Kad 
padengti tą nedateklių, Gub. 
Green tikisi įimti apie $1’1,- 
000,000 nuo naujų alkoholio 
mokesčių, ir apie $20,000,000 
nuo cigaretų.

Jaunieji Vyrai 
Užsiregistravo 
Su Dėde Samu

500 Lietuvių Chicagoje

Maždaug 25000 jaunų vyrų, 
pasiekusių 21 metus amžiaus, 
vakar užsiregistravo Chicagoje 
draftui. Proporcionaliai im
ant, atsižvelgus į bendrąjį lie
tuvių skaičių šiame mieste, 
tenka spręsti kad iš tų naujųjų 
registrantų apie 500 yra lie
tuviu kilmės. C

Vakarykštė registracija jau 
buvo antroji. Pirmoji įvykg 
pernai rudenį. Vakar turėjo 
registruotis visi tie kurie yra 
gimę tarp 1919 metų Spalio 
16-tos ir 1920 metų liepos 1 
dienos.

Gaus Šaukimus Neužilgo
Visoj šaly susiregistravo, pa

gal pirmuosius pranešimus, a- 
pie 700,000.

(Kadangi drafto tarybų raš
tinės turėjo būti atidaros iki 
9 vai. vakaro, šiuos žodžius ra
šant galutinos skaitlinės dar 
nepaskelbtos.)

Naujieji registrantai bus į- 
traukti į bendruosius drafto
kandidatų sąrašus ir jie gali kelioms minutėms akis, 
tikėtis pranešimų šaukiančių 
karinėn tarnybon labai greitu 
laiku.

Vakar 
nis, bet 
dasirėpliojo iki netoli devynios- 
dešimties laipsnių. Lietaus au
dra, kuri užpuolė Chicagą vė
lai pirmadienio vakare,, atnešė 
šiokio tokio palengvinimo pra
kaituojantiems chicagiečiams. 
Visi džiaugėsi, kad gavo pro
gos “gerai išmiegoti”. Oro biu
ras sako, kad šiandien ir ry- 
’oj galime susilaukti daugiau 
ietaus, bet, kad temperatūra 
įasiliks “karštoka”. 

» » »
Galima tikėtis, kad neužilgo 

labrangs mielės, nes šiomis dil
iomis armija užsisakė 2,906,323 
svarus. Tų mielių užtenka iškė
limui 225,000,000 bandučių 
lucnos. Mielių kontraktus ga
vo septynios firmos ir jų ben- 
Ira vertė siekia $341,000. 

c O a
Teismas vakar panaikino vė

lybas tarp John Merriek, ir 
Virs. Mary Gaines. John Mer- 
cick yra jau miręs/ Teismas 
pripažino, kad kada Merriek ap
sivedė pereitų metų Birželio 14 
d., tai jis nebuvo protiškai “su- 
,ebąs” tokią sutartį padaryti. 
Jis nuo Mrs. Gaines pasimetė 
.rims savaitėms vėliau. Vedybų 
panaikinimo reikalavo velionio 
vaikai.

Mirė Adolfas 
Warakois

’r Penkioliką Metų Buvo 
Chicagos Gaisrininkų Ko

mandos Narys ‘

bu
liai 
tai
ne-

Birželio 30 d. visai netikėtai 
pasimirė Adolfas Warakois, 
Chicagos ugniagesių komandos 
narys. (Pasimirė jis savo parei
gas eidamas. Dalykas tokis, 
kad su savo komanda jis 
vo nuvykęs gaisro gesinti, 
gaisras buvo užgesintas, 
Adolfas staiga sugniužo ir
teko sąmonės. Netrukus po to 
jis ir pasimirė.

Kaip žinia, 30 birželio buvo 
nepaprastai karšta diena. Ma
tyti, tas karštis daugiausia ir 
prisidėjo prie Warakojo mir
ties.

Adolfas AVarakois buvo tik 
38 metų amžiaus. Gaisrininkų 
komandoje jis pradėjo tarnau
ti prieš penkiolika metų. Gy
veno adresu 2852 W. 39 PI. Bu
vo gimęs Chicagoje.

Paliko motiną Anastaziją, 
tėvą Kazimierą, brolius Joną ir 
Jurgį, sesutę Frances Wilkins 
ir jos vyrą, dėdę Wesdžiuną 
ir daug kitų giminių Chicago
je ir Clevelande.

Laidojamas bus šeštadienį.

Kita Maudymosi 
Auka Chicagoj

■ NAUJIEJI AMERIKOS TENISO 'ČAMPIJONAI

Su didele šypsena veide, Pauline Betz (kairėj)' iš Winter Park, Fla., rodo tro
fėjus, kurios jai buvo suteiktos kada ji laimėjo Amerikos moterų teniso čampi- 
jonės titulą. Dešinėj, Frank Parker (laiko rankoj trofėjų) priima sveikinimus iš 
Bobby Riggs, kurį Parkeris nugalėjo už Amerikos vyrų teniso čampijonatą.
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Ugniagesys Neteko to Pietriu nuostolius. Neiai- Streikavę Darbininkai
& ® # inincfn«:ia vvrac hnvn Adnlnh

Gyvybės Šimto
Dolerių Gaisre

m i ngasis vyras buvo Adolph T______
Warakois, 1415 E. 69th Street. Vakar grįžo atgal prie darbo
Jį paveikė karštis ir durnai be- 
gesinanl gaisrą prie 220 E. 41st 
Street.

Wilson-Jones dirbtuvėj. Jie 
| streikavo septynias savaites.

Vienas lietuvis ugniagesys Warakoio draugai ugniagesiai i Darbininkai sutiko, kad jų at- 
šiandien yra negyvas pasėkoj j]gaį dėjo pastangas nelaimiu- si°vai ir 
mažo gaisro, atnešusio tik šim-:^jj atgaivinti, bet veltui. | rybas jiems bedirbant.

DEVYNIOLIKOS METU ŽMOGŽUDYS 
TIKISI GAUTI ELEKTROS KĖDĘ

Prisipažino Nušovęs 3 žmones

Jaunavedžiai, Dabar 
Leidimo Nereikės 
Laukti Tris Dienas

Naujas Įstatymas Cook 
Apskrity

Vakar Cook apskrity pradė
jo veikti naujas vedybų leidi
mo įstatymas. Dabar norintie
ji apsivesti galės gauti leidimą 
tą pačią dieną, kada paduoda 
prašymą. Pagal senąjį įstaty
mą, kuris veikė paskutinius 4 
metus, prašymai turėjo būti pa
duoti tris dienas iš kalno.

Dabar leidimai bus išduoti 
tą pačią dieną, bet prašytojai 
turės apskričio klerkui prista
tyti gydytojų paliudijimą, jog 
aplikantai neserga venerinėmis 
ligomis. Gydytojo paliudijimas 
turi būti mažiausiai vienos die
nos senumo, bet nesenesnis kaip 
(5 dienų.

Iki 'vakar dienos Cook ap
skrity išduota 22,317 vedybų 
leidimų. Vien tik Birželio 
nesį leidimus gavo 5,819 
ros.

Vakar Atidaryta
publikai didysis Ccrmak

me- 
po •

ių a u- 
i’ kompanija vestų de-'dymosi baseinas 7600 Ogdcn 

avenue.

Naujienų Namo Fondo
ilkilllkt

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asmeniui

Vakar Michigan ežere prigė
rė Norbertas Serafinas, 5 me
tų berniukas, gyv. 8338 Essex 
avė. Jis įbrido į ežerą tuo lai
ku kai kiti šeimos nariai buvę 
ant byčiaus, atitrukę nuo jo

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”;

“Aš nepaisau kas bus... ne
paisau nei elektros kėdės... aš 
visados jaučiau, kad nesulauk
siu 21 metų amžiaus. .”

Tokiais žodžiais aptarė savo 
likimą jaunasis Bernard Sa- 
wicki po to kai jis polic'jai iš
pažino papildęs tris žmogžu
dystes trijų dienų bėgy.

Žiūrint į jaunąjį žmogžudį 
tikrai gavosi įspūdis, kad jis 
apie nieką nepaiso ir kad nie
kas negali jo jausmų sujudinti.

Jis apie papildytasias žmog

tas jo amžiaus berniukas kal
bėtų apie kokį atsiekimą spor
te. Pilna burna kramtomosios 
gumos, papirosas dantyse. Kal
bėdamas apie savo “karjerą” 
dažnai spiaudė ant grindų po
licijos stoty.

“Nesveikas protiniai’
Policininkai, kurie dalyvavo 

jaunojo kriminalisto apklausi
nėjime, tik purtė gaivas ir iš
sireiškė, kad jam “/trūksta ke
lių galvoje”.

Ir jo motina, 
wicki, 5036 S.

Mrs. Auna Sa-

lenkų tautybes, paantrino poli- 
cijantų nuomonę kas link Ber
nardo plotinio sveikumo. Ji sa-

“Aš manau, kad jis protin ai 
nesveikas. Didelė dėl to gėda 
visai šeimynai, bet ką padaly
si. Bernardas visados buvo blo
gas vaikas. Jis negalėjo pakęs
ti autoriteto. Kada jis buvo ma
žesnis ir dar namie, tai tėvas jį 
mušdavo. Jis to muš mIrgi 
nepakęsdavo.”

Bernardas, kuris v ra tik de- 
vynioliuos melų, ir išėjęs iš St. 
Charles berniukų pataisos na
mų ant paroliaus, piisipjžiip 
mirtinai nušovęs IJenry Aila n, 
72 metų ūkininką netoli Mp- 
mence, III., John J. Milerį, 1) 
metų chicagietį, gyv. 5542 W. 
63id pi., ir parkų pol c ųinką 
Charles J. Speakerj, 58 metų.

Nršovė 3 miit n-i
Ūkininką Sawiskį nušovė pe

reitą penktadienį, Mi.lerį —
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sekmadienį, ir pol cininką 
pirmadienio ryte.

Jis taip put pašovė vieną 
savo draugą, septyniolikos me
tų Charles Kwasinski, kuris 
taip pat iš St. Charles berniu
kų pataisos namų išleistas ant 
paroliaus. Kvvasinskis dabar 
randasi ligoninėje ir sakoma, 
kad jo padėtis yra kritiška.

Pabaigus išklausinėjimą poli
cija Sawickį uždarė kalėjimai!, 
bet prieš tai atėmė iš jo d ržą, 
kaklaraištį, ir k.tus dalyku;, 
kuriuos jis galėtų panaudoti 
nusižudymui. Jaunasis krimina
listas pasijuokė iš jų atsargu
mo sakydamas, kad “nebijoki
te, aš sau nieko nedarysiu...”'

“O kaip su tavo sąžinę”, Už
klausė reporteris Bernardą, j

“Niūko. Aš užmu damas 
žmogų nejaučiu nieko. Aš ap- 
skaitliuoju, kad aš apiplėšęs as
menį turiu jį užmušti — iš ke
lio pašalinti, kad jis man dau
giau bėdos neatneštų”, buvo jo 
atsakymas.

“Iš tų visų šaudymų aš ne
surinkau daugiau $75. V.sai 
neužsimokėjo. Kad taip kokius 
$3,000, tai butų buvę geriau.

Netikras sūnūs
Sawlcki sako, kad Ber- 
nėra jos tikras sūnūs, 
jį radome paliktą prie

Mrs.
nardas

“Mes
savo durų, kada jis buvo tik
trijų dienų kūdikėlis. Bet jis 
buvo blogas nuo pat mažens. 
Jis kartą man pasakė, kad jis 
man dantis išmuš, jei aš drįsiu 
prieš jį ranką pakelti”, Mrs. 
Sayicki pasakojo.

Baigiantis klausinėjimui Sa- 
wickis pasidžiaugė, kad “D 1 i i- 
geris paliko gerą vardą žmo
nėse.”




