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RAUDONOJI ARMIJA SUNAIKINO IŠTISĄ 
NACIU DIVIZIJĄ

Kovos vyksta Lepel apylinkėse
MASKVA, Rusija, liep. 10 d. 

— Raudonoji armija, puldama 
vokiečius Lepel apylinkėse, vi
siškai išnaikino vieną motori
zuotą vokiečių diviziją, skelbia 
paskutinis sovietų pranešimas. 
Žuvo apie 15,000 vokiečių.

Berezovo ir Berezinos srity
je sovietų karo jėgos sulaikė 
antrąją nacių diviziją, kuri ban
dė prasiveržti į krašto vidų. 
Minsko plentu vokiečiai sten
gėsi artėti prie Maskvos, bet 
visame fronto ruože jie tapo 
sulaikyti.

šiandien įvyko nepaprastai 
didelis vokiečių ir sovietų avia
cijos mušis. Raudoniesiems pa
vyko numušti 38 nacių orlai
vius, tuo tarpu sovietai neteko 
tiktai 5 savųjų. Tai buvo vie
nas didžiausių mušiu, kuris vy
ko kovos lauke.

Vokiečiai, norėdami pralaužti 
vieną fronto liniją, pasiuntė di
doką aviacijos skaičių paruo
šiamiems darbams. Sovietų 
aviacija juos sutiko labai dide
lėj aukštumoj ir tol kovėsi, kol 
vokiečių orlaiviai Jfcąiyo nuipuš- 
ti arba priversti pasitraukii.

Naciai stengėsi prasiveržti 
į Leningradą, bet Ostrovo apy
linkėse raudonoji armija sulai

SYRIJOJ TĘSIASI SMARKIOS KOVOS
Nekreipia dėmesio 

Į paliaubas
KAIRAS, Egyptas, liep. 10 d. 

— Britų karo pranešimas skel
bia apie naujai užimtas pozi
cijas Syrijos frontuose, bet vi
siškai nekalba apie taikos pa
liaubas, kurias vakar Vichy pa
skelbė.

Australiečių jėgos žymiai pa
sistūmė pirmyn Aleppo ir Homs 
srityse.

Petaino prancūzai buvo įsi
stiprinę keliose vietose ir pa
siruošę ginti svarbias strategi
nes pozicijas, bet dabar visur 
traukiasi atgal.

Vichy sluoksniuose 
sumišimas

VICHY, Prancūzija, liep. 10 
d. — Vakar buvo paskelbta 
kad pasirašytos paliaubos Sy- 
rijoj, bet grįžus Darląnui iš Pa
ryžiaus tvirtinama, kad kovos 
ir toliau tebeeina visame fron
te.

Šiandien tie patys Vichy 
sluoksniai sako, kad britų ka
ro vadovybė neatsakė į gen. 
Dentz padarytus pasiūlymus.

Britai pradėjo skleisti brošiū
ras, kur labai aštriai įžeidžiama 
gen. Dentz garbe ir kariški ga
bumai.

Britai šiandien pa
ėmė Beirutą

LONDONAS, Anglija, liep. 
10 d. — Britų žinių agentūra 
skelbia, kad šį rytą britų karo 
jėgos paėmė Beirutą.

Britų generolas \Vilcon va

kė visas vokiečių karo jėgas. 
Polotsko srityje sovietai labai 
vykusiai atakavo ir padarė di
delių nuostolių.

Besarabijoj nacių ir rumunų 
kariuomenės buvo pasekmingai 
atmuštos visame ruože. Prie
šai dėjo pastangas prasiveržti 
per svarbesnes upes, bet patys 
nukentėjo, o savo tikslo nepa
siekė.

Užsienio reikalų vicekomisa- 
ras Lozovskis pareiškė spaudos 
atstovams, kad sovietų armija 
visame fronte naciams padarė 
didelių nuostolių ir stabilizavo 
frontą. .Lozovskis pareiškė įsi
tikinimą, kad raudonoji armija 
pajėgs atsispirti naciams ir Hit
leriui duos mirtiną smūgį.

Lozovskis tvirtina, kad naciai 
sumušė prancūzų kariuomenę, 
nes pastarosios vadovybė karui 
rimtai nesiruošė ir kariauti su 
naciais nenorėjo. Prancūzų vy
riausybė taip pat didelio noro 
kariauti nerodė. Jis įtikinėjo 
užsienio laikraštininkus, kad so
vietų karo vadovybė nori ka
riauti ir kariaujančių neapgau- 
sianti. Taip pat įtikinėjo, kad 
sovietų vyriausybė turi liaudies 
pasitikėjimą, ir byra pasiryžusi 
vesti karą iki paskutinių su 
naciais.

kar pasiuntė prancūzams ulti
matumą ir iki penktos valan
dos ryto liepė apleisti Beirutą. 
Churchill parlamentui vakar pa
reiškė, kad operacijos vyks vi
suose frontuose, kol bus galu
tinai susitarta dėl paliaubų.

Darlanas tarėsi su karo mi- 
nisteriu Huntziger ir kitais ka
ro komisijos nariais.

Britai pareikalavo 
karo laivų

ANKARA, Turkija, liep. 10 
d. — Diplomatiniuose sluoks
niuose patirta, jog britai pa
reikalavo, kad prancūzai ati
duotų britams visus karo lai
vus, kurie buvo Syrijos vande
nyse.

Britai taip pat nori, kad vi
si prancūzų orlaiviai, kurie da
bartiniu metu laikomi Syrijos 
aerodromuose, butų įteikti bri
tams arba laisviems prancū
zams.

Vokiečiai neleidžia prancū
zams atiduoti orlaivių ir karo 
laivų /britams.

Britai bombardavo 
Napolį

ROMA, Italija, liep. 10 d. —- 
Britų aviacija praeitą naktį 
smarkiai bombardavo Napolį, 
uostą ir priemiesčius.

Britai užmušė 14 civilinių 
gyventojų ir sužeidė 30. Kiti 
britų orlaiviai bombardavo Si- 
rakuzo miestą, bet jame pada
rė žymiai mažiau nuostolių.

Ilgą laiką britų aviacija Ita
lijos visiškai nebombardavo 
skelbia italų karo pranešimas, 
bet dabar, matyt, britai vėl pra
dėjo operacijas.

Anglai rengiasi at
šaukti Halifaksą

LONDONAS, liep. 10 d.—An
glijos laikraščiai tvirtina, kad 
britų vyriausybė yra pasiryžusi 
atšaukti lordą Halifaksą iš am
basadoriaus vietos, nes jis ne
sugebėjo atlikti savo pareigų;

Washingtone visi žino, kaip 
Halifaksas elgėsi Miuncheno ir 
Ispanijos karo metu, todėl ne- 
visur jis buvo šiltai sutiktas.

Halifaksas dirbs karo kabi
nete, o Washingtono ambasados 
rlaus vietą g^us a’škus ir visą

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Tvirtinama, kad vokiečių ambasadorius susitarė su ja

ponų karo vadovybe Rusijai užpulti. Kai tiktai vokiečiai paims 
Maskvą, japonai puls sovietus Sibire, panašiai kaip Mussolini 
užpuolė prancūzus praeitais metais.

— Vokiečiai neleido prancūzams susitarti su britais Syri- 
joj ir kovos eina visu smarkumu.

— Turkai nuginklavo du prancūzų karo laivus. Kitiems še
šiems karo laivams įsakė apleisti uostus 24 valandų laikotar- 
pyj. Prancūzams neišplaukus, turkai nuginkluos visus laivus.

. — Generolas Weygand atskrido į Vichy ir nuskubėjo tar
tis su grįžusiu iš Paryžiaus Darlanu ir maršalu Petainu.

— Vokiečiai skelbia, kad nelaisvėn paimtų rusų skaičius 
jau siekia 400,000. r

•g v — Britų avaicija praeigą •s naktį bombardavo vokiečių lai
komus bolgų ir prancūzų uostus, bet juos pasitiko vokiečių

laiką buvęs Hitlerio priešas. lėktuvai.

UKRAINOS LENKAI VEIKIA SAVO GIMINIŲ

, NAUJIENŲ-ACME T'-lep"
Vokiečių pridėtas prierašas prie šios per radiją iš Berlyno prisiųstos fotogra

fijos sako, kad joje parodoma Ukrainos lenkai grįžtą namo po Raudonosios Ar

BERLYNAS,, Vokietija, liepos 10 diena. — Dabartiniu me
tu Lietuvoje labai trūksta gydytojų, agronomų bei inžinierių. 
Tų specialybių žmonės valdžios kviečiami registruotis ir užimti 
koskubiausiai vietas.

Vyriausybė iš mokyklų pašalino rusų kalbą ir visose mo
kyklose |vedė prieš bolševikų okupaciją dėstytas kalbas. Aukš
tosios Lietuvos mokyklos paskelbė visų studentų ir profesorių 
perregistravimą.

Lietuvos žemės ūkio rūmai kviečia ūkininkus vieni kitiems 
talkininkauti, kad bendromis jėgomis nudirbtų ūkio darbus ir 
tuo budu butų išvengta darbo jėgos ir įrankių trukumo pada
rinių.

Bėgdami bolševikai, jau paaiškėjusiomis žiniomis, nužudė 
15 lietuvių kunigų, kurių tarpe yra vyskupas Staugaitis, ka- 
naunininkas Macijauskas ir kiti.

Lietuvoje vietomis pasirodė šiltinė.
Minsko kalėjime rasta nemaža lietuvių kalinių, kurie, pa

dedant vokiečiams, jau vyksta Lietuvon.
Liepos 11 dienos rytą išvykstu Lietuvon ir Latvijon. Kc- 

ionėje busiu apie savaitę. Grįžęs galėsiu plačiau nušviesti 
padėtį.

mijos pasitraukimo. Jie verkia savo giminių, kuriuos išžudė OGPU, baisioji so
vietų slaptoji policija. LIETUVAI GRESIA DIDELIS BADAS

AMERIKOS BOMBANESIAIS SUSPROGDIN- 
SIM BERLYNĄ, SAKO BRITU MINISTRAS
Britai gauna daug 

orlaivių
LONDONAS, liep. 10 d—At- 

skrendančių Amerikos bomba- 
nešių skaičius kasdien didėja ir 
netrukus mes jais susprogdin- 
sim Berlyną, britų parlamentui 
pareiškė naujai paskirtas minis- 
teris Moore Brabazon.

Londonui daryti vokiečių 
bombardavimai bus menknie
kis, palyginus su busimais Ber
lyno bombardavimais.

Nereikės laukti daug mėne
sių, kol britai pradės šiuos 
bombardavimus, baigė ministe- 
ris.

Vokiečiai laimi 
rusų fronte

BERLYNAS, liep. 10 d.—Vo- 
kiečių karo vadovybė skelbia, 
kad visame rylų fronte karo 
operacijos vyksta sulig štabo 
planu, bet nepasako kuriose vie
tose vyksta kovos.

Vokiečių žinių agentūra skel
bia apie laimėjimus, bet kon
krečiai nurodo tiktai Salia pa
ėmimą Suomijoj.

Naciai tvirtina, kad dvi mo
torizuotos kolonos prakirto so
vietų frontą Estijoj ir smarkiai 
įsiveržė priešo užnugariu.

* Nejtrąlėis įštatyitto 
prieš streikus

WASHINGTON, D. C., liepos 
10 d.-—Darbininkų reikalams 
prijaučiantieji kongreso nariai 
deda pastangas nepraleisti įsta
tymo, kuris yra nukreiptas 
prieš streikuojančius.

Įstatymas leidžia prezidentui 
pavartoti jėgą streiko metu 
norintiems dirbti darbininkams 
proteguoti. i

Darbininkų vadai bijo, kad 
šis įstatymas butų nepanaudo
tas streikalaužiams proteguoti. 
Tada labai sunku butų išlošti 
bet koks streikas.

Karo tarnybon ne
ims 28 m. vyrų

WASHINGTON, D. C., liepos 
10 d.—Kongresas šiandien nu
tarė atleisti nuo karo tarnybos 
visus tuos vyrus, kuriems suė
jo 28 ar daugiau metų, jeigu 
jie kariuomenėn nebuvo paimti.

Svarstoma klausimas atleisti 
iš kariuomenės 28 metus prašo
kusius vyrus, jeigu jie patys 
pareikš pageidavimą toliau ne
betarnauti.

Karo departamentas yra prie
šingas šitokiai įstatymo patai
sai.

Amerika stato bazes 
Airijoj

WAŠHINGTON, D. G., liepos 
10 d.—Senatorius Taft šiandien 
pareiškė, kad Jitngtinėš Valsty
bes stato karo bazes L'Esteryje, 
šiaurės Airijoj.

VVendell VVillkie padaryti pa 
reiškimai patvirtino Tafto skel
biamas mintis, pareiškė senato
rius.

Amerikos kariuomene galės 
daug geriau apsaugoti plaukio
jimą juromis iš Airijos bazių, 
negu iš Islandijos. Britai galės 
pasiųsti pusę miljono kareivių 
į kitas zonas.

— Britų ambasadorius Staf- 
ford Cripps vakar matėsi su 
Stalinu ir kalbėjosi ištisą va
landą. Pasikalbėjime dalyvavo 
Molotovas.

— Vengrų karo vadovybė 
skelbia, kad jiems pavyko pa
imti nelaisvėn 25,000 sovietų 
kareivių, kurie buvo Galicijoj.

— Amerikos karo vadovybė 
uždraudė laikraštininkams vyk
ti į Islandiją. Jiems leis įva
žiuoti praėjus kelioms savai
tėms.

— New York e ir San Fran- 
cisco mieste buvę nacių kon
sulai vyksta Japonijon, bet ne- 
g’rįžta Vokietijon. Naciai jiems 
paskyrė naujas vietas. Visi ki
ti vokiečių konsulai liepos 15 
dieną išvyksta Europon Ame 
rikos laivu.

LIETUVOJE PASIRODĖ ŠILTINE
Bolševikai sušaudė 15 kunigų, jų tarpe 

vyskupą Staugaitį
MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 

ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

Laukai pavasarį 
liko neapsėti

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 10 d.‘ — Iš patikimų šal
tinių patirta, kad ateinančią 
žiemą visiems Lietuvos gyven
tojams gresia didelis badas.

Sovietų agentai visiškai išar
dė Lietuvos ekonominį gyveni
mą ir ūkininkai beveik niekui 
nešėjo vasarojaus.

Didžiausi laukų plotai, kurie 
kasmet atnešdavo didelius avi
žų, miežių ir bulvių derlius, ši 
pavasarį liko dirvonuoti.

Sėja buvo susirūpinę 
komisarai

KARALIAUČIUS, Vokietija 
liep. 10 d. — Patirta, kad ne
vykusia pavasario sėja pasku
tinėmis savo valdymo dienomis 
buvo susirūpinę ir patys lietu 
viski komisarai.

Visi ūkininkai, kurie nenorė
jo okupantams sėti javų, buve 
apšaukti buožėmis ir reikalau
jama, kad jie apsėtų paliktus 
laukus.

Lietuviškų komisarų taryba 
svarstė naujai susidariusią pa
dėtį ir rengėsi išsiųsti Sibiran 
visus “buožes”.

Sovietai likvidavo
“buožes”

KARALIAUČIUS, Vokietija 
liep. 10 d. — Sovietų valdžios 
agentai visoje Lietuvoje pradė
jo vadinamų buožių likvidavi
mą.

Kupiškio valsč., Rukšiskit; 
kaimo ūkininkas Petras Stan
kūnas gavo pusantrų metų ka
torgos, nes valdžiai neatidavė 
paskirtų javų.

Šeduvos teismas nuteisė pus
antrų metų katorgos ūkininką 
Martyną Montvilą ir atėmė iš 
jo 45 hektarus žemės. Anta
nui Streikimiui iš Bartininkų 
atimtas visas turtas ir jis pats 
išvarytas katorgom

Katorga baudė ma
žus ūkininkus

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 10 d. — Smilgų valsčiaus, 
Gilbonių kaimo ūkininkas Do
mas Kučas nuteistas vieneriais 
metais katorgos, nes savo ja
vus paslėpęs pas brolį.

Domo Kučo giminietis Jonai; 
Kučas taip pat gavo metus ka
torgos, nes priėmė paslėptus 
javus. Jono Kučo 8 hektarų 
ūkis atimtas ir šeimyna išva
ryta,

Majoriškių kaimo ūkininkas 
Kazys Jesulaitis buvo valkio
jamas po teismus už javų ne- 
pristatymą.

Sovietai registravo 
rusiškai mokančius

BERNAS, Šveicarija, liep. 10 
d. — Prieš patį karą su vo
kiečiais sovietų valdžia regis
travo visus aukštesnį mokslą 
baigusius asmenis ir žinančius 
rusų kalbą.

Vieni tvirtino, kad juos no
rėjo mobilizuoti naujai šaukia- 
miem naujokam rusų kalbos 
mokyti.

Sovietų agentai negalėjo baig
ti sąrašų, nes vokiečiai juos iš- 
vyjo iš Lietuvos. Kitus sura
šinėtojus pasodino kalėjiman.

ORAS
Didelis' debesuotumas, vėsiau, 

lis.
Saulė teka — 5:24; leidžiasi 

— 8:27.
( ........ ......... .

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.
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Meteoritų pataiky
mas į trobesius

1938 metais, rugsėjo 29 d. 
Amerikoje, Bendl miestely, 
1770 gramų svprio meteoritas 
pataikė į privatų misterio Ęd. 
MacGain’o garažų, pramušė 
stogų, pataikė į stovėjusių ga
raže mašinų, pramušė jos viršų 
ir įstrigo minkštoje sėdynėje 
tarp spyruoklių. Aprašant šį 
įvykį, spaudoje gyvai buvo dis- 
kusuojamas klausimas, kaip 
dažnai pataiko meteoritai į na
mus i f šiaip pastatus. Pasak H. 
W. Nichols’ų (“Scientific 
Monthly”, 1939, VIII, 135 
pusl.),\ galima laikyti patiki
mais šiuos kritimus (nurodoma 
jų laikas ir vieta):

1790 m. — Barbotan, Pran
cūzija,

1798 m. — Benarcs, Indija,
1803 m. — Massing, Bavari

ja,

1847 m. — Braunau, Bavari
ja,

1858 m. — Ąj^sųų, Prancū
zija,

1863 m. — Pillistfer (?), da- 
bart. Latvija,

1911 m. — Kilbourn, Wis- 
consin, J. A. V.,

1916 m. — Baxter, Missouri, 
J. A, V.,

1903 m. — Kurumi, Japoni
ja,

1936 m. — Jurlusk (?), Uk
raina,

1938 m. — Bendl, Macoupin 
County, Illinois, J. A. V.

Bene pavojingiausias šių kri
timų buvo 1847 m. Braunau 
Bavarijoje; tas meteoritas, apie 
20 kg svorio, krito į kambarį, 
kur miegojo 3 vaikai, tačiau 
nei vieno jų nesužeidė, lik api
bėrė skeveldromis ir šipuliais. 
Kili kritiniai buvo toliau nuo 
žmonių. Pavyzdžiui, meteoritas, 
kritęs 1911 m. birželio 15 d. 
Kilburne, pataikė į aruodų, pra-

J GRANE COAL GOMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra.
BLACK BAND LUMP ... $9.75

7

1739 SO. HALSTED STREET

4

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

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

Ateičiai Užtikrinti!

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

mušė stogų ir įstrigo mokinėje 
asloje. Atvejų, kuomet pąetęo; 
ritas krito ne į pastatų, bet ųe- 
toli jo, yrą daugiau. Pav., 1908 
m. rugpiučjįo 5 d. Akfoyeš, 
Maine, J. A. y., mpteoptąs ap
laužė medį. Prie šios rųšies ga
lime priskirti ir lietuviškąjį 
meteoritų, kritusį 1933 m. va
sario 2 d. ties Žemaitkiemiu, 
Ukmergės apskr., kurio viena 
skeveldra pataikė į ūkininko 
kiemų. Šiaip nėra nei vieno pa
tikimai užregistruoto atsitiki
mo, į<ad meteoritas butų patąi- 
jkę^s į žmogų. Tačiau naminiai 
gyvuliai yra šiek tiek gavę. Au
tai 1938 m. Pennsilvanijoje me
teoritas krito į galvijų bandų, 
ir vienai karvei buvo gerokai 
įbrėžtas šonas.

Įtartini pranešimai, o jt.ąip 
pat stoka dųųmenų apie tikrai 
įvykusius ųictępritų kritimus 
labai apsunkina pastangas su
daryti tikslių meteoritų statis
tikų. Vienas labiau patikimų 
skaičiavimų buvo atliktas Ame
rikos astroųomo H. H. Ninįn- 
ger’io 1933 m. (ž. “Science” 
78 t.). Jo sųrinjktąįs davimais, 
per 125 metus iki 1925 m. ke
liuose civijjzuo.tuose kraštuose, 
su bent kiek patikima clironi- 
ka, bąvo užregistruota 287 kri
timai, iš kurių gautų 129,349 
meteoritų gabalai. Pąimtųjų 
kraštų plotas sudaro 18,.626,7Q0 
km2. Vienam meteoritiniam ga
balui tenka apie 144 km2. Bet 
daug meteoritų bus nukritę ne
pastebėti. Priimdamas tai do
mėn, Nininger su tam tikromis 
apytikrėmis prielaidomis išve
da, kąd vienas m e tepritini s ga
balas 14 km2 plote krinta vienų 
kartų, ųpyjtįk.rjąi imant, per 
125 metus. Iš to seka labai ma
ža tikimybė dėl pataikymo į 
gyvenamąjį pastatą, o juo la
biau į žmogų.
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BRIGHTON PARK. — Per 
dange, lųetų Putras ir Mari
jona Kisieliai gyvenę ir turėję 
biznį Town ,of J^akę kolonijoj, 
dabar jau apsigyveno Brighton 
Park kolonijoj, 4512 S. Rock- 
well St.

Kiselių šeima susideda iš 
dviejų dukterų Bronės ir Ęę- 
žė^s ir-sunauą Petro.

Laikams pagerėjus, veik visi 
Kįsekų šeiiųoš nariai dirba ir 
.turi gerus darbus. —Freųjtą^-

Ęuyę Spirgų 
Ątpštpppti

18-tą APYLĮNKp. — Laido- 
hiyįįU dįr,ęk,torįau§ Juozo F. 
Rądžiąūs brolis Fritz, 668 W. 
18 $t., savo dyięjų savaičių 
atostogas praleidęs b.evizituo- 
jailt draugus ir gijniucs, kurių 
jis tųri begąles vienoj ir kįįoj 
y.ąįstijęj.

Sako, šiemet buvę smagu ir 
malonu ato.stųgauti.

Fritz Radžius dirba Aųieri- 
can Ląųndry kompanijoj, 917 
S. Gaiįfornia avė., už skalbinių 
pristatytoją. —Kaimynas.

■ ■ ----- - ■ - w L.

ĘngJęwQde ApsįYPr 
dę Charles
Su Helena Širyiiįas

atgaivins mus, bet 
mums reikiamo stip-

KARŠTOMS 
DIENOMS

Nors karštopais vasaros die- 
ą.oi7iis me§ galime pasijusti 
tųįp nuvargę, kad niekas nepa
tinka musų apetitui, tačiau mes 
turime valgyti, nes reikia at
gaivinti energijų, kurių musų 
kūnas suvartojo. Tinkamas mai
stas netik 
ir suteiks 
rūmo.

Ruošti vasaros valgius kai 
kurioms šeimininkėpis gali at
rodyti sunkoka užduotis. Vie- 
nok yra gausybė sąrašų tinka
mų šitokiems 'valgiams. Daug
ių paduodama šio dienraščio 
Moterą Skyriuje. Kiti gaunami 
maisto parduotuvėse nemoka
mai. Naudodama tuos sąrašus, 
šęimininkė gali paruošti ska
bius ir maistingus valgius.

Daugumą vasaros valgių rc- 
miąsi šviežiomis daržovėmis ir 
šviežiais vaisiais. Šituo melu 
tarpu šių produktų yra gausy
bė. šviežios daržovės ir švieži 
vaisiai ypąč tinka valgyti kar
štame ore, nes jie teikia reikia-

mų ąiaistingumą ir nėra per
sunkus suvirškinti. ,

Norėdamos pirkti šviežių vai
sių ir šviežių daržovių, šeimi
ninkės suras, kad geriausia šias 
reikmenas pirkti pas Midwest 
Stores. Šitos parduptuvės vi
suomet turi pilnų pasirinkimą 
tokių produktų, kurių sezonas 
eina. Midwest Stores grosernin- 
kų organizacija operuoja nuo
savą didelį sandėlį, o sandelis 
turi visai modernų, išimtinai 
daržovėms ir vaisiams skirtą 
departamentą.

Kasdien geležinkelių vagonai 
ir trokai atgabena daržoves ir 
vaisius ir sandėlį. Atgabenti 
produktai tuojau padedami re- 
frige racijai. O refrigęracijos 
kambariai yra moderniausi ir 
moksliškiai pabudavoti, taip 
kad kiekvienos rųšies produk
tas gauna kaip tik reikiamą šal
dymo laipsnį.

Kasdien daržovės ir vaisiai 
išvežiojami kiekvienam Midxvest 
Store tokiais kiekiais, kokių ta 
ii* kita parduotuvė yra reika
linga. Tatai užtikrina Midwest 
Stores kostumerius, kad jie 
gauna šios produktus tikrai

Atvykit ir Paimkit Jį! 
THE

MIRAGLE HOMEg

Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI C f ! Q0 
40 pėdų Lotai— $ Į U ŪA 
VISI pagerinimai Z 
yra. 7c karteris į La W 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MĖNESĮ 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.
FHA Finansuojami—Užgirti— 

Apžiūrėti

Finitzo Bros., Ine. 
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ.

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

Vi,basai Iškėią Šaunių 
Vestuvių Puotų

1NSURED

Čia jūsų indėliai 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Fędcral Savings and Loand Insu
rance Gorporatięn, Washington, D. C.

Universal Savings
AND LDAN ASSOGIATION

JACK SWIFT
HEAVENSĮ YVE 
AHĖ OOWN MORE 
THAN A MILEI

G

JIMMY AND THE PROFE3SOR STAGGER, 
DAZED AND BRUISEQ TO THEII? P05TS.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

........................................... i —

4 Metų Bizųip
Sukaktis

MARQUETTE PARK.— šio
mis dienomis biznierius Wil- 
liard Kanton, 6915 S. V/cstern 
avė., mini savo 4 melų biznio 
sukaktį.

Jis prieš tai buvo pasekmin
gas darbe, jis yra sėkmingas ji’ 
tavernos bizny. Gal paslaptis 
tame, kad jis visad su šypsena 
kostumerius priima, su šypse
na juos išleidžia.

Kostumeris

Žinomi Englėwoodo gyvento
jai Kazimieras'ir Elzbieta Vil- 
basai, liepos 4' d. buvo iškėlę 
šaunių vestuviiį' puotą savo su-, 
nui .Charles ir Helenai širvi- 
das, kurie .pasikinko* Amerikos 
yepriklausomyb.es dieną pąmai- 
nymui savo' stono.

Vestuvėse dalyvavo labai 
daug svečių iš įvairių kolonijų, 
jąunay.ędžiams, linkių geriausios 
kloties naujame gyy.epiąąę.

Jūsų Ona.
I i I • . » .

Išsiėmė Leįdin)Ji3
Vejdybojns

/Chicago j)
Henry Rogalski, 35, su Helen 

Mikucki, 28.
Walter Kukuraitis, 25, su 

Stella Šwiech, 22.

Biznierių Grupė 
Išvyko Atostogų

Kazys Kriščiūnas, savininkas 
tavernos Town of Lake, 4501 
S. Ashland avė., šiomis dieno
mis išvyko į Wisconsinų ato
stogų. Kartu su juo išvyko jo 
draugai, tųip pat biznieriai, 
Ben Survilą, Stanley Varnis ir 
Adolpb Bulauskis. Tas mieste
lėnų kvartetas sakė vyksta į 
“atvirų gamtų” žuvų pagaudyti-

New York o policija pranešė, 
k.ad ji sųįąikiųsi ten chicągie- 
čjus, berniukų ^ohn W. Jordan, 

I ir mergaitę A n na Ncary, abu
14 metų amžiaus. Jaunikliu po
ra, “įsimylėjusi”, pabėgo iš na
mu Liepos 4 d.

GimimaiChięagoje
ANDRUS, Charles, sunūs, 

1435 Pr.atl bouley.ąrd, ginię bir
želio 29; tėvai Joseph ir Mąrga- 
ret. ■

BENISįII, Ąn.drew !>teplien, 
supus, 1$55 ĄVrightwood avę., 
gimė birželio tėvąi, Louis ir 
Ąnųą. •;

JjURIS, RonąĮd, supus, ^§54 
South RoC|kwęll str.eet, gimę 
Ųįr^eŲo 2(į; .tėvai, Antop ir Ca- 
therinc.

JAGMINAS Sylv.e.stęr, supus,
3432 S. jUpion avęmię, gini e. 
birželio 20 d.; tėvai, Alexapder' 
ir .Charlotte.

nu s ■ į....................................■ ■ ■..................

TAUPYKITE PINIGUS!
PIIIĘIT PAS “MIDWEST STORES”

Čia Jus Gausite Geriausios Kokybės Maistų ir Groserių 
Produktus Žemiausiomis Kainomis Kaip Galima

IŠPARDAVIMAS 1 PENKT. IR ŠĘŠT., LIEPOS 11 IR 12
PŪIKIAUŠI GOLDEN SANTOS

KAVA21 sv maiš 29c 3 sv, maiši 41c
KASDIEN ŠVIEŽIAI KEPINTA_______________________________
“CĘRĘSOTA”
MILTAI Gryni Nebaltinti 5 sv- maiš. 23* 
“FAIRLAWN” Tomato Gatsup did. būt. 2 už 190 
“SOFTASILK” Pyragams Miltai 44 unc. pak. 240' 
“HORLICK’S” NAUJAS
“BOOST” Maisto Gėrimas % sv. ken. 33c 1 sv. ken. 590
SO RICH IT WHIPS
“MILNUT” aukš.. ken. 3 1JK
SALAD DRESSING 
“MIRAGLE WHIP” Paini. cįžar. 23c . Ųvl. džar, 34p . 
“Na BroVMi” Rauginti Agurkai kvt, džar. ~<r240 
“ELMDALE” Birželio Žirniai No. 2 ken. 2 už 190 
“MIDWEST” Tomačių Sriuba Rcg. ken. 50
“JUSTIGE” Tomaičių Sunka No. 1 ken. 50

.“LIBBY’S”"..... ... ......................
CHILI C.ON CAfiNĘ No. 1 ken. 10* 
“BUYING BRAND” Veąl Sausagc sv. 250
“RI CjOTER’S”*BačoirSąuares 1 ikiVsvT švT 190 
WHITĘ COBĘLER
BULVĖS Plautos____________ 10_sv- 19*
iyiĘŽŲS SWEET KORNAI ■ luz. Į5ę 
CALIF. ’GELTONI SAUSI CIBULIAI sv. 50
NAUJO DERLIAUS VIRIMUI OBUOLIAI 5 s.v. f90 
CALIF. MĖLYNUS SLYVOS did. mieros 2 tuz. 190 

‘PUIKIOS MICUI.GAN SALIERUS- 2 stiebai 70
“CAMAY’rMuilas ' 4 už"23*
“LAVA” MUILAS ■ 3_«ž 170
‘.‘IVORY” Trupiniai ar “IVORY” Sniegas maž. 9c Did. Pak. 21c 
;‘ARGO”GLOŠŠSTARCII— rš‘v7pak780
“MlDWĖST”*VALYKLiS 3~kcK7130
SNOW-WHITE BATHROOM TISSUE
“ŠĘMINOLE” 1000 šm .roles 4 23*

MES pRJIiyĮAM ORANpžINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 
DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIBWE$T STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

AND WE’HE TRAVELIN6 
LIUE A eULUET \

THE CURRENT.*

šviežius kasdien.
Pirkimas tokiais milžiniškais 

kiekiais reiškia taipgi, kad ko
operatyvas sutaupina nemažai 
pinigų darydamas supirkimus. 
Dėka to Midwest Stores gali 
parduoti reikmenas kostume- 
riams žymiai pigesnėmis kai
nomis. Šito pareiškimo geriau
siu įrodymu yra palyginimas. 
Pažiūrėkite, pavyzdžiui, į Mid- 
wesl Stores skelbimą šios die
nos, šio dienraščio laidoje. Skel
bime yra sekcija skiriama vai
siams ir daržovėms. Patikrin
dami kainas, pastebėsite kokios 
šaunios vertybės yra siūlomos 
šiose parduotuvėse.

M A D 0 S

4794 — Sportiška suknelė sų “Bo
lero”. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18 ir 20.

Norint gauti vieną aj 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 ądresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS Pattera Dept 
1789 S. Halsted SL, Chlcage, HL

čia įdeda 15 centų br praiaa 

atsiųsti ma* parysdl No . .... 

MSeroa ..........   £er kmUaų

(Vardas Ir pavardi)
* (Adresas)

(Miestas ir valstga)
:---------------—

yepriklausomyb.es


Penktadienis, liepos 11, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
Springfield. III.

“American — Ali Fete and 
Fireworks Show” kuo pui

kiausiai nusisekė
American Ali Jubilee pokylis 

4 dieną liepos 8 vai. vakare ant 
State Fair Grounds labai pui
kiai nusisekė. Prie “grand 
stand” buvo padaryta gražus 
pastolius (platfonn) ir scena. 
Matėsi jura ir laivas. Tas reiš
kė, kad mes visi iš anapus ju
rų į čia atvykome. Pryšakyje 
buvo padirbti gražus iš abiejų 
šonų pilioriai-stulpai. Ir abe
juose kraštuose gražus trepai 
lipti aukštyn. Einant perstaty
mui visokių spalvų elektrikinės 
šviesos sceną dabino.

Perstatyme ėmė dalyvumą 
šios tautos: indijonai, italai, 
lenkai, rusai, ispanai, lietuviai, 
škotai, anglai, airiai, negrai, 
slovakai, graikai ir francuzai. 
Publikos dalyvavo suvirš 25,- 
000.

Tikietas buvo tik 10 centų. 
The Springfield Municipal 
Band grojo įvairias melodijas 
per visą vakarą. 7:45 vai. va
karo Springfieldo majoras 
John Kapp atidarė vakarą su 
trumpa prakalbėle pasveikinda
mas skaitlingą publiką ir gu
bernatorių Dwight H. Green ir 
perstatė pakalbėti vyriausį Illi
nois State Registerio redakto
rių Bobert L. Stubbs ir guber
natorių Green.

Gubernator us gėrėjosi skait
linga žmonių publika, visus 
sve kino ir kvietė prie patrijo-

Philadelphia, Pa.
KUR GALIMA GAUTI 

“NAUJIENAS”?
Atskirais numeriais “Naujie

nos” parsiduoda pas p.
B. LITT,

3179 Richmond Street.
b. ... ............. —. »

tizmo visiems būti vieningais ir 
mylėti šią šalį, nes tik čia da 
žmones turi laisvę ir demokra
tiją-

Šiandien esą sukako 165 me
tai kaip ši šalis gimė. Per pra
ėjusį laikotarpį čia daugelis 
žmonių iš įvairių pasaulio kraš
tų visokių tautų ir rasių į čia 
atvyko ir jie čia sunkiai dirbo 
ir suktinė tą viską, ką dabar ši 
šalis turi. Mes visi, sako, kada 
nors ateiviais buvome. Jei ne 
mes, tai musų tėvai, protėviai 
ir t. t.

Bet jau dabar “Immigrants 
Ali, today we are Americans 
Ali” ir sakė, kad jam yra labai 
malonu šiame daugelio tautų 
“Americans Ali” programe da
lyvauti.

Po gubernatoriaus kalbos at- 
maršavo nešdami Amerikos vė
liavas ir grojant benui 1,300 
members of State boys. Boy 
Scouts numaršavo pro grand 
Stand ir susėdo ant žolės kur 
kam patiko. Dabar jau sužaiba
vo ant scenos šviesa ir pasiro
dė indijonas. Jis pašoko savo- 
t šką šokį. Potam pasirodė lai
velis italų jaunimo, gražiai dai-

Golfistas Sam Snead iš Hot Springs, Va., kuris laimė
jo golfininkams daug reiškiantį PGA medalį. Profesinių 
golfininkų turnyre, Denver, Colo., Snead sulošė 36 sky
les 138 kirčiais.

jais valandėlę pasiūliau knygu
tę tikietų. Pasiėmęs tikietus pa
reiškė, kad mano į trumpą lai
ką išparduoti. •

Jonas Butkus* turįs taverną, 
808 Linch Avė., senas biznie
rius, turįs plačią pažintį su a- 
merikonais, pasiėmė knygutę ti
kietų ir ten pat buvusiems kos- 
tumeriams kelioliką tikietų 
pardavė. Man atrodo, kad pp. 
Butkui lengai gali parduoti ke
lioliką knygučių, nes yra geri 
biznieriai.

John Kassly, laidotuvių direk
torius, 9 St. ir Exchange Avė.,

čia gimęs lietuvis pasiėmė visą 
knygutę tikietų dėl savęs. Ponas 
Jobu Kassly turi modernišką, 
erdvią koplyčią ir daro gerą 
biznį su visoms tautoms. Nors 
jis čia gimęs, bet dalyvauja lie
tuviškame judėjime.

Sugrįžęs pas pp. Bulotus, pri
daviau adresus p. Bulotui, kur 
palikau tikietų knygutes ir pra
šiau, “Naujienų” vardu, kad su 
jais susineštų ir, jeigu dar reik
tų knygučių, kad daugiau pri
duotų, nes Bulotams palikau 
kelioliką knygučių. Taigi, kurie 
dar norėtų gauti knygutę tikie-

“F ©Ui ©uaker
DISTILIUOTĄ Iš DERLIAUS VIRŠŪNIŲ

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

Tel.
VIRginia

2332

3451
Archer Avė.

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
' “U WILL ŪKE US”

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime (M Q E m n O 

ATSARGOS FONDĄ Virš J, U U U. U U
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.

PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

LOAN ASSOClATIONofChicago 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia Ilki

MNGS

No. 2857 — Išsiuvinėjimai baltiniams

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT„ No. 2857 I
| 1739 So. Halsted SU Chlcage, HL

| Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No_________ ;

I Vardas ir pavardė.......................................         Į

li.sa • |
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nuojant (taip kaip Venicijos 
mieste, kur gatvės yra vande
ninės ir žmones laiveliais važi
nėjasi). Po italų pasirodė 17 
jaunų gražiai tautiškais kostiu
mais pasirėdžiusių L uką čių iš 
E. S t. Louis, III. šios labai gra
žiai šoko kiokoviaką. Rusų 
maišytas choras iš Bend, III., 
dainavo labai gražiai “Kol’SIa- 
ven Nash”, “Solntse Niženko” 
“Ei, Ukhnem”, be to, jaunas 
vyrukas pašoko. Ispanai irg 
gražiai šoko. Lietuviai labai 
gražiai šoko “Noriu Miego 
Saldaus Miego”, “Klupmakojj” 
ir“Suktinį”. Lietuviai buvo ap
sirėdę tautiškais kostiumais ir 
atrodė gražus, nugaluoti žmo
nės. Lietuviams publika labai 
plojo.

Škotai gražiai šoko ir gražiai 
dainavo. Anglai irgi gražiai šo
ko ir dainavo Ribbon Dance, 
May Festival on the Village 
Green. Airių 6 merginos šoko 
Six Hand Reel. Negrai giedojo 
A Little Talk with Jesus. Slo
vakai labai gražiai šoko ir dai
navo. Buvo apsirėdę tautiškais 
kostiumais ir apsiavę ir vaiki
nai ir merginos gražiais žvil
gančiais batais. Graikai keistai 
šoko visi sykiu dideliu ratu. 
Francuzai šoko labai lėtai. Ant 
pabaigos visi aktoriai išėjo ant 
scenos ir benui akompanuojant 
sudainavo labai puikiai Star 
Spangled Banner. Tai buvo pui
kus teatras. Po tam per pusę 
valandos tęsėsi F i r e w o r k s 
S h o w. Iššaudyta už $5,000.00. 
Viskas buvo gerai, bet kai rei
kėjo išvažiuoti iš State Fair 
Grounds, tai ėmė pusantros va
landos. Visi keliai buvo užkim
šti.

Šį įvairių tautų teatrą supla
navo ir sutvarkė Miss Valeria 
Epting ir Avinero Toiga, exe- 
eutive secretary of the Illinois 
State Register (dienraštis) fi
nansavo. Yra jau pareikšta, kad 
sekančiais metais per 4-tą liepos 
ir vėl toksai tautų teatras bus 
surengtas. Bet dėl kito sykio 
butų linkėtina, kad mums lie
tuviams pagelbėtų iš kitų mies
tų lietuviai su dainomis. Pra
vartu butų gauti dainininkus iš 
Chicagos. —V. čemauskas

East St. Louis, III.
Birželio 29 dieną teko atlan

kyti East St. Louis, III. Apsi
stojau pas svetingus Bulotus 
527 So. Fourth St., užlaikan
čius taverną. Povakaryje atva
žiavo pas Bujotus p. J. Kass'y 
ir visi kartu nuvažiavom į pik 
niką St. Lduis, Mq. Man važiuo
ti į šį pikniką buvo nepaprasta, 
nes reikėjo keltuvu persikelt 
per Mississippi upę. Nuvažia
vus į St. .Louis visų draugijų 
pikniką, chicagip^io akimis žiū
rint žnąonių buvp, nedaug, bet 
vietiniai sakė, kad piknikas yra 
vidutinis ir turės nemažai pel
no. Pas juos į pikniką yra įžan
ga 25 centai.

Piknike teko susitikti su pp. 
Domashkais. Ponia Domash pa
siėmė “Naujienų” knygutę ti
kietų ir ten pat veik visą ir 
pardavė. Pasilinksminus pikni
ke grįžom atgal į E. S t. Louis.

Pirmadienio rytą nuėjau pas 
pp. žičkus. Su p. Žickum atlan
kiau kelioliką biznierių.

Pirmiausia užėjom pas čia 
gimusius ponus Kopūstą, kurie 
turi įaverną, 1100 N. 9th St. 
Nors , čia gimę, bet kalba lietu
viškai gerai. Pasikalbėjus su

Naujienų Namo Fondo

PIKNIKAS
o

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Sekmadienį
Liepos 27 d., 1941 m.

3
tų šioje apylinkėje, kreipkitės į 
p. J. Buloth, 527 So Fourth St., 
S. St. Louis, III.

—Alex Ambrose

bridgeport roofing and 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

N epriklausomy be 
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

certifies

Vaišės laukia jus, kai ragaujat 
OLD QUAKER Special Reserve!

STRA1CHT BOURBON WHISKEY • 8S PROOF • THIS WHISKEYIS 4 YEARS OLD > THE OLD QUAKER CO.. IAWRENCEBURG, INO.'

Nėra geresnės degtinės jūsų 
stiklui .pripilti arba jūsų sko
niui sujaudinti! Nes “OLD 
QUAKER yra distiliuota iš 
šios šalies A-Rųšies grudų, 

\ skaitomų tikrai DERLIAUS
VIRSNĖMIS!”

Garsusis Nepriklausomas Javų 
Ekspertas, narys Chicago 
Board of Trade, 11 metų.

RED — ITCH Y- SCALY 

EGZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas < vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina! 
Visose vaisti
nėse .................. ŽEMO

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Sekmadienį
Liepos 27 d., 1941 m.

M A DOS'

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00—7:45 VAL. RYTE

Ae--
KIENO KALTE?

Bet--
Kas užmokės Bilas?

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

Rašom visokią Apdraudą 
ugnies T. RYPKEVICIA gyvasties 
LANGU 1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMU 
rakandų (naujienų name) ir kitų

4717 — Praktiška suknelė. Sukirp
tos mieros 14, 16, 18 ir 20 taipgi 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti aavo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa-» 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pak
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti f 
Naujienos Pattem DepU 173Q 
So. Halsted SU Chicago, DL >

NAUJIENOS Pattvni Dept. 
1789 S. Halsted SU Chteage, BL

(Vardas ir pavarai)
(Adresas)
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tyt, taip bus ir šį kartą. Tie smūgiai, kuriuos Stalino ar
mijos gavo fronte, jau privertė jį poteriauti. Jeigu kąrą 
jisai pralaimės, tai visa jo diktatūra eis velniop — ir 
Rusijoje, su Anglijos ir Amerikos pagalba, bus įsteigta 
demokratinė santvarka.
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ANGLAI NĖRA MULKIAI

Hitlerio “kryžiaus karas” nepasisekė
Militariniu atžvilgiu, Hitleris gali pasiekti tą tikslą, 

kurį jisai turėjo, pradėdamas karą prieš savo buvūsįjį 
draugą ir partnerį, Staliną. Iš tiesy, tai beveik visi karo 
ekspertai mano, kad sovietų Raudonoji Armija bus ar
ba visiškai sutriuškinta, arba turės trauktis labai giliai 
j Rusijos teritorijos gilumą. Bet moraliniu atžvilgiu ši
tas nacių žygis jau, aišku, nepasisekė.

Kuomet draugas Stalinas sa
vo kalboje per radio paaiškino, 
kad sovietų valdžia 1939 m. 
rugpiučio m. pasirašė draugin
gumo sutartį su HiĮleriu, norė
dama apsaugoti “taikų”, tai pa
saulyje nedaug buvo žmonių, 
kurie šitų “tautų vado” paaiški
nimą priėmė už grynų pinigų. 
Anglijos žmonės tikrai nebuvo

PAGALBA ANGLIJAI, 
BET NĖ STALINO 

DIKTATŪRAI

Puldamas Rusiją, Hitleris paskelbė “kryžiaus karą” 
komunizmui. Jisai tikėjosi, kad konservatyviški sluoks
niai Amerikoje ir Anglijoje ir ypatingai katalikų bažny
čia ims jį remti, kaipo “civilizacijos gelbėtoją”. Čia jisai 
skaudžiai apsiriko, kadangi ilgas jo draugavimas su 
Maskva jį numaskavo. Seniai visi žino, kad nacių “fiu
reris” yra cynikas, kuris neturi jokių principų. Agituo
damas prieš “bolševikiškus barbarus”, jisai įgijo milio- 
nus pasekėjų ir diktatoriaus galią; o paskui su tais “bar
barais” jisai susitarė. Dabar jisai vėl prieš juos kovoja.

Hitlerio “kruciata” nesupainiojo visuomenės nei Eu
ropoje, nei Amerikoje. Londonas ir Washingtonas pa
reiškė, kad vyriausias demokratijų tikslas, kaip buvo, 
taip ir tebėra sunaikinti nacių karo mašiną. Romos papa 
pasakė kalbą per radio, nė vienu godžiu neužsimindamaš 
apie Hitlerio “kilnią misiją”. Net Vokietijos katalikų 
dvasiškija, užuot dėkojusi “fiureriui” už jo pasiryžimą 
išgelbėti Europą nuo bolševizmo, iškėlė viešą protestą 
prieš bažnyčios persekiojimus Trečiajame Reiche.

Tenka pastebėti, kad ir Stalinas neapgavo pasaulio, 
pasiskelbdamas kovotoju dėl “tautų laisvės ir demokra
tijos”. Žmonės žino, kad jisai yra toks pat cynikas ir ap
gavikas, kaip Hitleris, — tik silpnesnis už jį, todėl ne 
taip pavojingas žmonijai? ' *

, > ’ ii----UI-------- ----------

Estija nukentės daugiausia
Vokiečių-rusų karo audra per Lietuvą perėjo gana 

greitai. Daugelis Lietuvos miestų nukentėjo, bet kraštas, 
tur būt, nėra visiškai nuteriotas, nes sovietų armija, sku
biai traukdamasi, nespėjo sunaikinti ūkininkų trobas ir 
maistą.

Skaudžiau karas palietė Latviją, nes tenai ėjo at
kaklus mūšiai, pirma negu vokiečiai Latviją okupavo.

O dar skaudžiau nukentės Estija. Tenai kovos dar 
tebesitęsia. Artilerijos ugnis ir oro bombos sugriaus gy
ventojų namus ir suardys geležinkelius. Be to, Maskva 
įsakė išvežti iš Estijos visokį turtą. Su rusų armija, vei
kiausia, bus verčiami trauktis į SSSR gilumą ir gyven
tojai. Likusiems gyventojams teks badauti.

Badaus visi Pabaltijo kraštai, nes vokiečiai jiems 
maisto neduos; greičiau, patys pagrobs ko nebus sunai
kinę arba išvežę į Rusiją bolševikai.

Londono ‘‘Daily Mirror” pa
darė tokią pastabų:

“Liaukis tu, senas šukėm- 
pėjęs humbugieriau! Jeigu 
kada nors buvo pasaulyje 
žmogus, kuris davė signalų 
pradėti visuotinį karų, tai tas 
žmogus yra draugas J. Stali
nas... Mes galime apsieiti be 
šito veidmainingo plepalo, 
drauguti.”
Vargiai kų galėjo apgauti ir 

Stalino pasaka, kad Sovietų Ru
sija stojo į katu su tikslu ap
ginti Europos it Amerikos “tau
tą neptiklaušomybę, demokra
tines laisves”. Jeigu Stalinas 
tikėtij į demokratines laisves,z 
tai jisai pirmiausia grųžintų jas 
Rusijos žmonėms.

Tamiment Ekonominis ir So
cialinis Institutas .pasisakė ųž 
tai, kad Jungtinės Valstybės 
duotų kiek galint daugiau pa
galbos Britanijai, bet nedarytų 
jokių kompromisų su bolševiz-Į 
mu. Institutas priėmė tokių re
zoliucijų:

“Ši konferencija pažymi, 
kad Stalino agentai Ameri
koje dabar neriasi iš kailio, 
įrodinėdami, kad sovietų re
žimo interesai yra tie patys, 
kaip ir Amerikos demokrati
jos, kovoje prieš Hitlerį. Mes 
manome, kad demokratijos 
reikalas čia ir visame pasau
lyje labai nukentėtų, jeigu 
Jungtinės Valstybės neatskir
tų savo tikslų nuo komunis
tiško totalitarizmo.

Maskva bando “reformuotis”
Sovietų ambasadorius Londone, Ivan Maisky, užva

kar nuėjo kartu su žmona į Šv. Povilo katedrą pasimels
ti, kad Raudonajai armijai geriau sektųsi kariauti!

Prieš tai, prasidėjus vokiečių-rusų karui, pravosla
vų bažnyčios patriarchas Sergijus, laikė Maskvoje iškil
mingas mišias už sovietų ginklo pergalę ant vokiečių.

Taigi bolševikai, kurie per 23 metus skelbė, kad “re
ligija tai — opiumas žmonėms protą nuodyti”, jau daro 
“taiką” su religija ir su bažnyčia, žinoma, niekas negali 
tikėti, kad jie dabar “atvirto į dvasią šventą”. Tai tik 
savotiška karo gudrybė.

Bet tai parodo, kokioje bėdoje atsidūrė Stalino val
džia, sėbraudama su fašistais, šiandien ji yra priversta 
šauktis pagalbos tų, prieš kuriuos ji per metų metus ve
dė fanatišką kovą.

Kuomet padėtis karo fronte pasidarys dar kebles
nė, Stalinas bus priverstas duoti koncesijų ir Rusijos 
liaudžiai — pirmiausia, valstiečiams. Juo daugiau atsar
ginių bus imama į Raudonąją armiją, juo didesnę dal: 
armijos sudarys ūkininkai, kurie neapkenčia “kol-chozų” 
ir trokšta turėti nuosavą žemę. '

Toliaus ateis ir politinių kalinių klausimas. Rusijoje 
jų yra milionai. Londonas ir Washingtonas, gal būt, ga
lės priversti Staliną grąžinti jiems laisvę. Tuo pasirūpin
ti turėtų Anglijos Darbo partijos vadai.

INDIJA DABARTINIAME 
KARE

Amerikoje iki šiol yra plačiai 
pasklidusi nuomonė, kad Indi
ja tai — ekonominiai labai at
silikęs kraštas, kuris nepuri sa
vo pramones jji* (l$urįp gyvento
jai yra paskendę skurde. Bet 
tikrumbjė Indija jau yra pusė
tinai pažengusi ekonominio 
progreso keliu.

Nevienų gal nustebins tas 
faktas, kąd Tarptautinis Darbo 
Biuras priskaito Indi jų prie še
šių vadovaujančių pramonės 
kraštų pasaulyje. Indija nema
žai pastangų deda ir į dabarti
nį karų.

Ji davė Britanijai netoli 500,- 
000 kareivių, pilnai aprūpintų 
ginklais ir amunicija. Be to, In
dija pristato daug karo medžia
gų kitoms britų imperijos da
lims. Anglai pirko iš jos šim
tus milijonų šovinių Vidurinių 
Rytų kariuomenei. Taip pat 
daug plieno, geležies, geležinke
lių medžiagos, glicerinos ir me
dikamentų. Ji pristatė daugiau 
kaip 700,000,000 smėlio maišų, 
57,000,000 yardų audeklo, 29,- 
000 tonų kanapių. Jai yra duo
tas $172,000,000 vertės užsaky
mas kareivių uniformoms, ba
tams, medžiui, tepalui, audek
lams ir įvairių rųšių mašineri
jai.

Ateinančiais metais Indija tu
rės daugiau kaip 1,000,000 iš
lavintų ir visu kuo aprūpintų 
kareivių. Tas kariuomenės už
davinys bus sulaikyti vokiečius, 
jeigu jie sumanytų žygiuoti į 
Aziją. Šių metų gruodžio mėne
sį Indijos kariuomenės trans
portui bus pagaminta 62,000 
sunkvežimių.

, Tokiu budu Indija anaiptol 
nėra bejėgė, britų iščiulpta ko
lonija, kaip kad įsivaizduoja 
daugelis žmonių, prisiskaičiusių 
bolševikų ir jų draugų propa
gandos. Bet dabar, tur būt, jau 
ir bolševikai paliaus lieję kro- 
kodilio ašaras dėl “britų pa
vergtos” Indijos. Greičiau, jie 
dabar reikalaus, kad Indija už
mirštų savo tautinius siekimus 
ir visomis jėgomis stotų į karą 
prieš Hitlerį.

XLIII.
Liudo Giros tikėjimas.

Susipratusidji Lietuvos visuo- . 
menė, kuri savo protu gyvefio 
ir neužmiršo Liudo Giros me- 
tymosi paskui kiekvieną val
džių pagrobusią grupę, dažnai 
savęs klausdavo kuo gi šis “po
etas” misdavo, kokiais princi
pais jis savo gyvenimą grįsda- 
vo ir kokiais dorovės dėsniais 
vadovaudavusi.

Kad visų Lietuvos visuome
nę jis skaitė besmegėne ir ser
gančia užmiršimo liga, tai nie
kas ir šiandien neabejoja, bet 
kaip jis pats save laikydavo, 
kokion kategorijon jis save pri
skirdavo? Butų nesąmoninga 
manyti, knd Girai šitoki klausi
mai niekaid galvon butų neat
ėję. Jeigu jis savo rašiniuose iš
tikimumo ir padorumo iš savo 
kritikuojamų asmenų dažnai 
reikalaudavo, tai galima pama
nyti, kad jis ir save vienon ar 
kiton vieton priskirdavo.

1934 metais Liudo Giros sū
nūs, Vytautas Sirijos Gira, iš
leido eilėraščių rinkinėlį, kur 
pavadino “širdys formaline”. 
Kauno kavinėse buvo pasakoja
ma, kad kai kuriuos eilėraščius 
tėvas buvo parašęs, O sūnūs sa
vo vardu juos buvo atspausdi
nęs. Kiek šiuose pasakojimuo
se buvo teisybės, sunku pasaky
ti. Turėsim laukti, kol Liudas 
Gira susipyks su savo sunumi 
ir iškels aikštėn savo sunaus 
“poetinius gabumus” ir paties 
Giros pridėčkų.

1934 metais keliais atvejais 
buvo pabrėžiama, kad eilėraš
tis “Mano tikėjimas” tikrai bu- 

I vo paties Liudo Giros parašy- 
— Pagaliau, neturi didelės 

’ Į svarbos ar eilėraštį sūnūs para-

“Mes raginame valdžią ir 
Amerikos žmones dar smar
kiau remti britų demokrati
ją, kad butų sunaikintas hit- 
lerizmas. Tuo pačiu laiku 
mes privalome priešintis 
tam, kad musų šalies gyveni
mas butų nuodijamas komu- 

. nizmu.
“Mes raginame Jungtinių 

Valstybių valdžią tuojau įsa
kyti savo laivynui ir aviaci
jai Atlantįke eiti į talką bri-Las 
tams, kad, mušis dėl Atlanti- 
ko butų (greitai laimėtas ir Kg ar tiktai perrašė. Šiuo atve- 
tuo budų< butų užtikrintas ju įa]jai svarbu yra jo turinys, 
Hitlerio sumušimas.” Į kuris atsako į pradžioje iškel

tą klausimą. Liudas Gira, be 
abejojimo, su juo buvo susipa
žinęs ir leido sunui praspausti. 
Šis eilėraštis atkreipė visų kau
niečių dėmesį ir su juo teks su
sidurti visiems, kurie bandys 
Liudo Giros “kūryboje” įžiūrė
ti krislelį poezijos ir norės su
rasti vienokios ar kitokios tos 
“poezijos” motyvus.

Čia nurašome “Mano tikėji
mas” eilėraštį, kuris atspaustas 
30 ir 31 “širdys formaline” 
puslapiuose.

“Ar vertas aš atmegzti 
Dirželį Tavo kurpių, 
Aš, nuodėmėj susmekęs, 
Aš, Pranašam apkurtęs?

Ar man, ar man kalbėjai, 
Ar už mane meldeisi, 
Ar žemėj Galilėjos 
Atleidai man kadaise?

Hitlerio sumušimas.”

UŽMIRŠO DRAUGĄ 
PALECKĮ

Maskvos davatkyno skyriai 
Brooklyne, Čhicagoje ir kitur 
suskato siųsti į Washingtona 
padėkos telegramas kartu su 
reikalavimais, kad valdžia išde- i ,. i portuotų p. Smetonų.

Įdoinus dalykas, kad Smeto
nos jie dar ir dabar negali už
miršti, nors jisai, rodos, sėdi 
sau ramiai farmoje ir į politika 
nesikiša. Bet apie draugų Pa
leckį jie visai užmiršo. O jam 
draugučių užuojauta dabar la
bai reikalinga, nes jisai, tur 
būt, nesuspėjo nė savo kudašių 
išnešti, kuomet sugriuvo 
“prezidentiškas” sostas.

Liudo Giros karjera baigta.
Nėra to blogo, kad neišeitų 

ant gero, tvirtina sena lietuvių 
patarlė. Lygiai ir su bolševikų 
okupacija. Lietuvos gyvento
jams ji padarė labai daug blo
go, bolševikų pravertas žaizdas 
teks ilgai gydyti, bet Lietuvos 
visuomenei ji atnešė šiek tiek 
naudos. Bolševikų okupacija pa
tiems lietuviams davė progos 
atskirti pelus nuo grudų.

Išbėgus bolševikams iš Lietu
vos, manome, kad Liudo Giros 
karjera bus baigta. Netikime, 
kad atsirastų koks lietuviškas 
laikraštis, kuris drįstų spausti 
naujai rašomus Liudo Giros ra
štus ir “poezijas”.

. Taip pat nebetikime, kad at
sirastų bent vienas lietuvis, ku
ris be pasibiaurėjimo imlų į 
savo rankas atspaustą Giros žo
dį. Desėtkai Lietuvos inteligen
tų Girai rankos neduodavo 
prieš bolševikų okupaciją. Dar 
didesnis žmonių skaičius nusi
sukdavo, kai Girą gatvėje susi
tikdavo.

Visos Lietuvos visuomeninės 
grupės Liudo Giros, kaip sma
los, kratosi. Visos pažįsta jo 
dviveidiškumą, nes beveik visas 
jis labai šlykščiai apgavo. Dėl 
Giros neteko raudonuoti tiktai 
lietuviškiems socialistams, nes 
pastarieji arčiau jo niekad ne
prisileisdavo ir nieko bendro su 
juo neturėjo.

Išdulkėjus bolševikams iš Lie
tuvos, ne tiktai Liudas Gira, bet 
ir kiti meškeriotojai drumsta
me vandenyje negalės krašto 
gyventojų daugiau apgaudinėti. 
Šiandien ir trumparegiai jau ži
no, kad Giros, Krėvės-Mickevi- 
čiai ir kiti “inteligentai” tiktai 
lietuviško šviesuolio vardą ter
šė. Jie stengdavosi galimai dau
giau gauti iš nesusipratėlių ir 
tuo pačiu melu dėjo pastangas 
galimai -mažiau duoti apšvietus 
reikalingiems.

Bolševikų okupacijo davė 
progos išsijoti lietuvišką švie
suomenę. Lietuviai turėjo pro
gos pamatyti, kuris “inteligen
tas” svetimiems dievams tarna
vo. Taip pat jie labai gerai pa
žįsta tuos, kurie atsisakė sekti

Jonas Kačkus, sužinojęs, kad 
šiandien pas jį užeis Petras 
Čiučka, atbėgo pas savo prisie- 
gą ir sako:

—Žinai, žmonele, šiandien 
pas mus paviešėti ateis Petras 
čiučka, keliolika metų važinė' 
jęs po pasaulį ir 10 metų gyve
nęs tarp žmogėdrų.

—Vaje tu mano, — sušuko 
žmona,-------o iš kur mes jam
gausim žmogienos, nes aš šian
dien tik keptų silkių teturiu!..

Ronkus nuolat burdavosi su 
savo žmona ir nepergeriausiai 
sugyveno. Tuo tarpu Stonkus 
su savo žmona kuo meiliausiai 
ir gražiausiai gyveno. Karta 
Ronkus ir klausia Stonkų, kų 
jis daro, kad taip gražiai su sa
vo žmona sugyvena.

—Aš su žmona esu visuomet 
meilus, aš dažnai jų pabučiuo
ju, — atsakė Stonkus.

Grįžta Ronkus 
kai jį 
jis jų

-O, 
kokia 
minga

—Kodėl? — net akis išplėtė 
Ronkus.

—Pirmiausia, parvirtau aš 
ant žemės, antra, Zosė sumušė 
puodų, o trečia, tu dabar atė
jai girtas.

namo, čia, 
pasitiko žmona, tuojau

— sušuko Ronkicnė, — 
šiandien baisiai nelai- 
diena!

SOS IR “XXX” SIGNALAI

Kų reiškia SOS signalas, dau
geliui gerai žinoma, nes tai yra 
skęstančio laivo pagalbos sig
nalas. Tačiau dabar dažnai pa
sigirsta ir naujas signalas, taip

signalas

jo

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Wheelerį vadina 

išdaviku
NEW YORK, N. Y., liep.

d. — Protestantų vyskupas Hen
ry Hobson, kalbėdamas apie 
senatoriaus .Wheelerio paskelb
tas žinias apie Islandiją, vadi
na tai išdavikišku pasielgimu.

Priešas galėjo pasinaudoti 
Wheelerio paskelbtomis žinio
mis ir labai smarkiai pakenkti 
Amerikos karo jėgoms.

Vyskupas tvirtina, kad sena
torius prasižengė Amerikos 
konstitucijai if reikia traukti jį 
atsakomybėn.

9

— Britų teismas vakar pa
korė inžinierių George Arm- 
strong, kuris tyuvo aktyvioje 
vokiečių šnipinėjinio, organiza
cijoj. Inžinierids prisipažino 
kaltu ir pasakė, kąd su nacių 
šnipais susipažino Amerikoje.

— Vandenyne žuvo 6 Ame
rikos Raudono Kryžiaus slau
gės, kai naciai bombardavo lai
vų, kuriame jos plaukė Angli- 
jon.

Netyros mano mintys, 
Negrynas mano kūnas, 
Ir sielos labirintuos 
Daug blogo, daug ten tuno.

Ir vis dėlto tikiu da, 
Tikiu — Tave matysiu, 
Aš, neverčiausias Juda, 
Verčiausiojo akyse.”

■ Daugiau pasakyti apie Liudą 
Girą, negu čia pasakyta Giros 
sunaus pasirašytame eilėrašty
je, vargu galėtų^ bet kuris liete- 
raturos kritikas. Gira pats pa
sisako, kad “netyros jo mintys, 
negrynas jo kūnas ir sielos la
birintuos daug blogo tuno”. 
Gale priduria, kad iš visų lie
tuviško visuomeninio gyvenimo 
Jiįdošių, jis yra pats “never
čiausias Juda”.

Dorovės žvilgsniu mes taip 
pat manome, kad Liudo Giros 
lipas yra didžiausią šlykštyne, 
kurią nėhormalios visuomeni
nio musų gyvenįmo sąlygos yrą 
sukurusios. Vistiomehinės drą
sos stoka ir falšyvas patriotiz
mas davė progoš tokiam išsigi
mėliui atstovauti lietuvišką po
eziją ir nesusipratusių žmonių 
tarpe pagarsėti tautos pranašu.

badgalauti, kad tuo budu galė
tų apginti savo įsitikinimus ir 
nepadėti svetimiems atėjūnams 
engti savo gimtinio krašto.

Lietuvos visuomenė, literatū
ros mėgėjai ir didelė krašto gy
ventojų dauguma patenkinta, 
kad bolševikų okupacija Liuda 
Girų padėjo ton visuomenės 
vieton, kur jam priderėjo. Lie
tuvoje Girai jau nebėra kas 
veikti. Jis priėjo liepto galų. 
Atgal grįžti negali, 
pats neturės drųsos 
koks nors aktivistas 
stumėti.

Lietuvoje niekas
lės. Nė varlės pabaliuose nesu
kurks kraštui netekus “poeto ir 
tautos pranašo”.

Kazys Varkala
( (Pabaiga)

medicinos pagalbos signalas, 
kuriuo per radiją šaukiama 
medicinos pagalba, šis išradi
mas yra visai nesenas, tačiau 
jau suspėjęs daugeliui ligonių 
padėti.

Medicinos pagalba radijo bu
du buvo išrasta atsitiktinai. Kai 
kartą Belgijos karalienė plau
kė iš Švedijos į Belgiją, jos 
laivas buvo . paprašytas medici
nos pagalbos. Karališkasis gy
dytojas radijo budu paklausė, 
kas ligoniui yra, o vėliau davė 
nurodymų, kaip reikia gydyti. 
Tada ir kilo mintis ar visados 
negalėtų patarnauti per radiją 
gydytojas, kai jo čia pat nėra. 
Todėl pirmoji tokia radijo me
dicinos pagalbos stotis buvo 
įsteigia Belgijoje. Pasirodė, kad 
tokios stoties reikšmė yra labai 
didelė ir tokių stočių pasaulyje 
įsikūrė arti 130. Dabartinėje 
Prancūzijoje tokių stočių yra 
5, Anglijoje 10, Italijoje 13, 
Vokietijoje 2, o Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse net 31. 
Neseniai italų gydytojas Gųido

niui, kuris nuo Romos buvo už
4000 km. Gydytojas buvo pa

Jeigu 
šokti, 

turės jį
tai

pa-

jo nesigai-

Margumynai
TRUMPOS ISTORIJOS
Zigmas Jotkus buvo trumpa

regis. Todėl jis turėjo nešioti 
akinius. Kartą jis ir bemiegant 
buvo užtiktas su akiniais.

—Kodėl tamsta miegate su a- 
kiniais? — paklausė jo.

—Matote, kitaip aš negaliu 
sapno aiškiai matyti. — atsakė 
Jotkus.

-- o---
Kartų į Nasrinių sodžių su

grįžo Petras čiučka, keliolika 
metų išgyvenęs tolimuose, neži
nomuose kraštuose. Kaip seniai 
besima tęs, jis ėmė lankyti se
nuosius savo pažįstamus ir kai
mynus. Rengėsi užeiti ir pas 
Jonų Kačkų.

kinių jurininko, kuris tuo me
tu buvo Persijos juros įlanko
je. Gydytojas iš tikro sugebėjo 
padėti. Tokios stotys medicinos 
pagalbų suteikia nemokamai.

SMULKIOS ŽINIOS
— Britų aviacija bombarda

vo Kretos salų, kuri dabar ran
dasi vokiečių rankose.

— Portugalijos vyriausybė 
pasiuntė trečių kariuomenės 
transportų į Azorų salas. Por
tugalai bijo, kad salų neužim
tų Amerika arba naciai.

— Britų aviacija vakar smar
kiai bombardavo karo pramo
nės fabrikus Leipcigo apylinkė
se. Kiti orlaiviai bombardavo 
Prancūzijos ir Norvegijos uo
stus.

— Amerikos vyriausybė pa
prašė Peru ir Ekvadoro valdžių 
paskirti neutralių zonų pasie
nyje, kad nekiltų naujas kon
fliktas ir butų išvengtas ka
ras.

— Kretos kovose dalyvavęs 
britų parlamento narys pasakė, 
kad Kreta buvo prarasta dėl 
orlaivių, tankų ir priešlėktuvi
nių patrankų stokos.
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Kova už Laisvę
DARBININKŲ VADŲ PAREIŠKIMAS PREZIDEN

TUI ROOSEVELTUI

Prez. Franklin D. Roosevelt, 
White House, 
Washington, D. C.
Mielas pone Prezidente:

Mes, Amerikos Darbo Judėji
mo nariai, kurie visą savo am
žių kovojome už pripažinimą 
savo demokratiškų teisių ko
lektyviai derėtis — su visom 
susidėjusiom privilegijom ir at
sakomybe — buvome pirmuti
niai pamatyti tą didelį pavojų 
demokratijai, laisvam darbo 
unijonizmui ir visai žmonijai, 
kuris besiplėtojo per 20 metų 
totalitariškam judėjime po visą 
Europą.

Mes kovojome ir efektyviai 
sustabdėme jų pastangas įsi
veržti ir užkovoti darbo judėji
mu šioje musų šalyje.

Mes kovojome su visais mu
sų pilietiškais resursais prieš 
diktatūras užsieny, kurių galiai 
beaugant jie užkrovė savo slo
ginančius režimus ant šalių ir 
ten gyvenančių pavergtų tautų 
žmonių.

Mes kariavome juos boiko
tuojant. Mes kariavome prieš 
juos su moraliais įrankiais. 
Mes įspėjome, raginome ir gar
siai protestavome. Mes pama
tėme, kad visa civilizacija pa
vojuje nuo diktatorių užsimo
jimo.

Šiandien visi tai žino. Ne tik 
tie, kurie yra jų aukomis, bet 
ir mes lai matome su širdgėla 
ir užgauta sąžine.

Ponas Prezidente, visą savo 
amžių mes buvome nusistatę 
prieš karą. Mes karo nekenčia
me už jo neribotas skerdynes, 
už naikinimą miestų ir namų, 
už baisias kančias ir sunkeny
bes, nuo kurių kenčia visos 
tautos.

Bet, prie to, yra dalykų, ar
šesnių negu mirtis; aršesnių, 
negu karo paliktos sunkenybės 
ir kančios.

Tai yra vergija, ponas Pre
zidente, vergija ir begaline 
priespauda, kuri žmogų nuali
na, sudaužo jo valią; o vai
kams lieka — ignorancija, ak
la stabmeldystė ir — badas.

Vergija, ponas Prezidente, ir

baimė yra aršesni už mirtį. 
Nes jeigu diktatoriams pasi
sektų nugalėti susijungusias 
demokratijas, tai mes gyvensi
me nuolat besibijodami to 
smūgio, kuris mums vėliaus 
teks.

Mes, darbo judėjimo žmo
nės, kurie visą gyvenimą kovo
jome su trumparegiais ir ne
rangiais darbdaviais už pripa
žinimą musų teisių ir žmoniš
ko gyveninio — mes žinome, 
ką demokratijos laimė reiškia. 
Mes taipgi suprantame reikš
mę tų keturių laisvių, kurias 
Tamsta išdėstei 77-tam Kong
rese bėgyje šių reikšmingų 
1941 metų — laisvė kalbėti, 
laisvė melstis, laisvė nuo skur
do ir laisvė nuo baimes.

Ponas Prezidente, mes pil
nai suprantame musų žodžių 
reikšmę. Mes žinome pasekmes 
musų nuosprendžių. Mes Tam
sta pasitikime kaipo atstovu 
Amerikos Demokratijos šioje 
jos kritiškoje valandoje.

Ponas Prezidente, mes esa
me pasirengę priimti tas neiš
vengiamas išvadas rūsčios de
mokratijos ir prieš-fašistinį po
litišką nusistatymą, kurį Tams
ta paskelbei pradžioj savo ad
ministracijos ir mes ją remsi
me visados.

Mes tikime, kad musų šalis 
privalo imtis griežtos ir nusta
tytos akcijos, kad Uraniją nu
galėti užrubežyj, idant jog grą- 
sinimus ant visados nutildyti. 
Mes sveikiname Tamstos pa
skelbimą neapribotos nacijona- 
Ičs padėties (Unlimited Natio
nal Emercency) žinodami, kad 
Tamsta panaudosi taip įgytas 
nepaprastas teises tvirtai ir tei
singai.

Amerikos darbininkai mato 
žiaurų likimą, kurs patiko de
šimtis , milijonų amatninkų ir 
jų atstovus, kurie dabar ran
dasi diktatorių rankose, ir mes 
neieškome priekabių, nei-gi 
kraujo praliejimo.

Bet mes esame laisvi žmonės, 
mylinti demokratišką tvarką, 
ir tą mes labiau įvertiname, 
negu pačią gyvastį.

Musų likimas surištas su hit-

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

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.r blate ir 55 bt.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu □ Stokeriu
□ Plumbingu □ Sienų Tailu Telefonas .......................................

ICucircis Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykiui, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuviu 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), |6.00. Chicagoje ir Europoje—
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street ‘

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui*

lerizmo išnaikinimu ir niekas, 
kas myli demokratiškumą, ne
gali tam prieštarauti. Jeigu mes 
neveiksime su jėga ir tvirtu 
nusistatymu dabar, mes galėsi
me prarasti progą užduoti tą 
smūgį, kurs reikalingas laisvės 
apgynimui.

Musų pra-tėviai sutvėrė lais
vės šalį ir ją begindami paau
kojo savo gyvastis.

Taigi, šiandien mums pri
lygsta garbingi žodžiai Patrick 
Henry, kuriuos jisai tarė 1775 
metuose, kada musų šalis kovo
jo už savo laisvę: “Ar-gi gy
vastis taip brangi, ar taika taip 
saldi, kad ją reikia pirkti retė 
žiais ir baudžiava; neleisk Die
ve; aš nežinau, ką kiti darys, 
bet aš sakau — Duok man 
laisvę, arba mirtį!”

Šiandien mes žinome, kad 
musų saridarbininkai, taip ir 
musų vientaučiai yra tvirtesni 
savo pasiryžime, negu Patrick 
Henry pasekėjai galėjo būti 
1775 meluose.

Taigi, ponas Prezidente, 
“Ženk pirmyn. Ženk pirmyn 
drąsiai ir be nusileidimo. Mes 
žinom, kad laisvė yra lyginai 
taip brangi Tamstai, kaip ji 
brangi mums. Mes Tamsią 
remsime visame kaine iki tirą 
nija bus visiškai išnaikinta ir 
laisvė pilnai viešpataus.

Darbininkų vadai, kurie po 
pareiškimu pasirašė, yra sekan
ti:

Joseph McDonough, prezi
dentas, I'hiladelphia Central 
Labo r Union (AFL); Charles 
Weinstein, vicc-prezid., Phila- 
delphia Induslrial Union Coun- 
cil (CIO); W.lliam Finegan, 
prezidentas; Cleveland Federa- 
tion of Labor (AFL); Jack 
Kroli, vice-prezidentas, Ohio 
State Induslrial Union Council 
(CIO); John Brost, preziden
tas, Oregon State Industrial 
Union Council (CIO); Harvey 
Kitzman, prezidentas, Wiscon- 
sin CIO; James L. McDevitt, 
prezidentas, Pennsylvania State 
Federation of Labor (AFL); 
John A. Phillips, prezidentas, 
Pennsylvai’iia State .Industrial 
Union Council (CIO); Ruben 
T. Wood, prezidentas, Missouri 
State Federation of Labor; Del- 
man Garsi, Missouri State In- 
dustrial Council (CIO); Frank 
Grillo, tarptautinis sekretorius- 
iždininkas, United Rubber 
Workers of America (CIO); 
Peter Schoeman, prezidentas, 
Milwaukee Building and Con- 
struction Trades Council 
(AFL); ir Harting Daili, Keno- 
sha, Wisconsin Central Trade 
and Labor Council (AFL).

Norman Blumbefg, sekreto- 
rius-iždininkas, Philadelphia 
Building Trades Council 
(AFL); Joseph Clark, preziden 
tas St. Louis Industrial Union 
Coucil (AFL); Edward Mur- 
phy, pirmsėdis, Ohio State La
bor Committee; Maroki Mc- 
Bridc, prezidentas, St. Louis 
Industrial Union Council 
(CIO); Phil Hannah, vedėjas 
direktorius, Cleveland Joint 
Labor Committee.

William Winston, Brother- 
hood of Railway Clerks, Clevė- 
land, Ohio; Abraham Katovsky, 
vice-prezidentas, Int. Ladies 
Garment Workers Union, Cle
veland, Ohio; Joseph McCurdy, 
prezidentas, Maryland State Fe
deration of Labor (AFL); Uli- 
sse DeDominicis, Maryland 
State Industrial Upion Council 
(CIO); Peter Schorman, prezi
dentas, Milwaukee Bldg. and 
Consfruction Trades Council 
(AFL); Sherman Burns, prezi
dentas, Muscantine Trades and 
Labor Assembly (AFL); J. 
Friedrick, generalis organizato
rius, Milwaukee Federated 
State Council (AFL); Othmer 
Mischo, prezidentas, Division 
998, Street and Electric Rwy 
Employees, Mihvaukee, Wisc.; 
Martin Dillon, St. Louis Teanį- 
sters Union (AFL); William 
Brandi, sekretorius, St. Louis 
Central Trades (AFL); Martin 
A. Dillman, redaktorius, St, 
Louis Union Labor Advocate;

Hugh McLean, Cleveland Auto 
Mechanics (AFL).

Albert W. Fisher, Cleveland 
Gas Station Operatorę (AĖL); 
Garland Ashcraft, Cleveland 
Newspaper Guild (CIO); Bill 
Day, Cleveland Newspąper 
Guild (CIO); Albert Evans, 
Cleveland Teamsters Union 
(AFL); Charles E. Bond, Cle- 
vėland Gas Station Operators 
(AFL); Albert C. Helm, dėvė
dami Gas Station Operators 
(AFL); Martin C. Hart, Cl.eve- 
land Gas Station Operators 
(AFL); Thomas A. Linihan, 
sekretorius, Cleveland Federa
tion of Labor (AFL); John B. 
Fitzgerald, legislaturos agentas, 
Cleveland Federation of Labor 
(AFL); Robert. G. Stolt, Cleve
land Letter Carriers (AFL); 
Pane R. Schneider, Cleveland 
Letter Carriers (AFL); J. R. 
Boggs, Cleveland Carpenters 
Union (AFL); Frank Peter- 
son, Cleveland Carpentrs Union 
(AFL); A. G. Piepenhagen, ve
dėjas, Milwauk.ee Joint Board, 
Amalgamated Clothing Wor- 
kers of America (CIO).

Sander Genis, vedėjas, Twin 
City Joint Board, Amalgamat
ed Clothing Workers og Ame
rica (CIO); Clarence Lamotte, 
prezid., Packinghouse Workers 
Union, Buffalo (CIO); August 
Hein, prezidentas, United Elec. 
& Radio Maciūne Workers, 
Buffalo (CIO); Nathan Cowan, 
apskričio direktoriaus padėjė
jas, Steel Workers Organizing 
Committee (CIO); Joseph Ma- 
lohcy, Steel Wbrkėrs Organiz- 
ing Committee, Buffalo (CIO); 
Charles Rosen, Amalgamated 
Clothing Workers of America, 
Buffalo (CIO); Al Kotepinšky, 
St. Louis Apskričio direktorius 
CIO (CIO); Albert Schilling, 
einąs pareigas apskričio direk
toriaus, Auto ! Workers, CIO, 
St. Louis (CIO); E. D. SchuL 
teis, vice prežillentas, Iowa-Ne- 
braska Industrial Union Coun
cil (CIO); Luther Slinkard, 
sekretorius, St. Louis Indusl- 
rial Union Cdl’rhcil (CIO); John' 
Ba r t ee, s ek rel otl u s-iždin i nka s, 
Indiana Industrial Union Coun
cil (CIO). ’

Wiliiam Abel, Pildomosios 
Tarybos Narys, United Ruber 
Workers, Inrianapolis, (CIO); 
Walter Trunian, American Fe
deration of llosiery Workers, 
Indianapolis (CIO); Ralph’ 
Cline, Textile Workers Union 
of America, Indianapolis 
(CIO); Frank Napolitano, Anj- 
alganiated Clothing Workers 
of America, Indianapolis 
(CIO); Ralph Peoples, sekreto
rius, Oregon State Industrial 
Union Coucil (CIO); George 
Nordstrom, Tarptautinės Pildo
mosios Tarybos narys, Int. 
Union United Auto Wprkers, 
Mihvaukee; Bcryl Peppctcom, 
Cleveland, Amalgamated Clo
thing Workcrs of America.

Al. Brukėye, kuopa 200 I. L. 
G. W. U., Cleveland, Ohio; 
Ėrvvin Leissa, kuopa 182, Cle
veland, O.; Samucl Goldstein, 
kuopa 279, A. F. of Teacherš; 
James C. Adell, kuopa 279, A. 
F. of L.; H. R. Hazel, riacijona- 
lis organizatorius, A. F. of L.; 
Mildred E. Page, kuopa 279, 
A. F. of L.; Joseph P. Landis, 
prezidentas kuopa 279, A. F. 
of T.; Roy T. Deal, kuopa 279, 
A. F. of T.; Albert L. Davis. 
kuopa 468, prezidentas A. F. of 
T.; J. S. Mansbarger, kuopa 
468, A. F. of T.; Clara Baxter, 
F. L. U. 18907, A. F. of L.; 
John E. Amvich, kuopa 610, 
AFA; O. D. Nolan, kuopa 128, 
AFL; Maurice R. Keating, kuo
pa 128, AFL; Arthur R. Wal- 
ters, kuopa No. 17, AFL.

Nicholas Prolock, kuopą 129 
Barbers, AFL.; John Roth, Jr., 
apskritys 54, AFL.; David 
Wolf, kuopa 1228, IAM, AFL.; 
Russel J. Reese,. kuopa No. 24 į 
Mathėw De More, apskr. No. 
54, I. A. M.; Ed. Lewis, Pain- 
ters, kuopa 867, AFL.

Garsinkitės “N-nosė”

Į Radio Parodą
Pas Budriką Jau Yra Iškrautos Visos 1942 

Metų Radios, Visų Geriausių Išdirbysčių

Niekas Nėra Geresnio Namuose Kaip Turėti
Gerą Radio ir Gėrėtis Gera Muzika, Daino

mis ir Žiniomis. Tam Reikalinga
Gera Nauja Radio

Jus nusistehesile kokią gerą, didelę, gražią 
radio' pįrksitč iš Budriko už ...................... 'G9™
Tikra vertė yra $100.00 ir dar nuolaida už seną radio. 

Pasirinkimas didelis mažučių radio, radio kombinacijų 
ir Lietuviškų Rekordų.

Elektrikinis šaldytuvas

iPas Budriką rasite didelį pasirinkimą ir 

lengvus išmokėjimus.

Jos. F. Budrik,lc
FURNITURE HOUSE

34Q9-11 S. HALSTED STREET
Tel. YAHds 3088

: ■ -... ■ • • ■ ' ....... -.........
Žymus nedėlios radio .programas WCFL, 1000 k. nedėlios vakare 

v 6:30 P. M.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, -

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

PASKOUĮįį^S?
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3^4% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J Kazanauskas, Sec.

Tvmss $1,000,000.00

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perk raustom 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.
Saukit Tel. VICTORY 00B6

• 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 St 
Tel. ENG. 5883-5840

i

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St,
Chicago, HL

Vardas____ . -

Adresas _____ __________ ______

Miestas______________________

Valstija_________________-
gįa ,,, 4;",':_____ J

Milwauk.ee
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bĮ Illinois-Indiana-Michigan-Wisconsin. Žinios įb *

“NAUJIENŲ” PIKNIKAS JAU ARTI
Dar Turime Apie Šimtą Knygučių Tikietų 

Neišdalintų Dėl Pardavimo
Kviečiame “Naujienų” skai

tytojus, kurie dar nesate pasi 
ėmę, taipgi ir tuos, kurie jau 
pasiėmėt ir išpardavėt, kad dai 
pasiimtumei “Naujienų” pikni
ko tikietų knygutę pardavimui 
Knygutės tikietų išpardavimai 
reiškia tiek pat, kaip kad geras 
“Naujienų” patrijotas duoda 
auką Naujienų Namo Fondui. 
Pašauk šiandien telefonu į “Nau
jienas” arba parašyk laiškutį, 
o mes prisiųsim Tamstai kny
gutę tikietų.

Pereitą savaitę pasiėmė kny
gutes tikietų platinimui sekan
tys “Naujienų” draugai:

Mrs. E. Zemgulis
M. Dolher
A. Doveiko
A. Pocius
P. Zalnis
V. Rekošius
M. Margis
Shakis
J. Urnešus
J. Virdin
H. Arstik, Bellwood, III.
M r. Balčikonis
Frank Pučkorius
M. Bartkus, Cicero 
Mrs. K. Karalius
W. Norgilas nupirko visą 

knygutę.
Draugas J. Petrauskas išpar

davė vieną knygutę tikietų ir 
dar pasiėmė tris.

štai biznieriai, kurie remia 
‘Naujienas” pasiimdami knygų 
tę tikietų:

Anna Mureika, turinti taver
ną, 2548 W. 69th St. pasiėmė 
zisą knygutę tikietų dėl savęs. 
?onia A. Mureikienė yra seniai 
biznyje. Pirmiau turėjo valgyk- 
ą, o dabar per pastaruosius ke
is metus turi taverną. Nese-' 
niai pasistatė modernišką namą 
dėl biznio ir turi mažą svetainę 
susirinkimams ir kitokiems ma
žiems parengimams.

Frank Medelinskas, senas 
Bridgeporto biznierius, turįs 
saverną, 3159 So. Emerald Avė. 
Draugas Medelinskas pareiškė, 
kad nors trumpas laikas, bet 
jis išparduos, na, o jeigu neiš
parduos, tai pats sau įsirašys.

B. Pužauskas, turįs taverną 
645 W. 18th St. jau pardavė 
knygutę tikietų ir dar pasiėmė 
antrą. Aš manau, kad p. Pu
žauskas j savaitę laiko išpar- 
luos ir ateis pasiimti daugiau 
knygučių.

Ponai Piktužiai turi taverna 
tarp ameTikonų, 5759 S; Ash
land Avė., bet kaipo geri nau- 
jieniečiai pasiėmė dėl savęs vi
są knygutę tikietų.

Draugas Urnežis, turįs kriau
čių šapą, 3755 W. 63rd Street, 
pardavė dvi knygutes ir atva
žiavęs į pikniką mano dar dv? 
parduoti.

T. Paulavich, 916 W. Church 
St., Penton, III. buvo pasiėmęs 
tris knygutes tikietų ir jau vi
sas išpardavė. Draugas T. Pau- 
lavich yra senas biznierius, ge
ras naujienietis ir vietinis dar
buotojas.

Alex Ambrose.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn jf. (Euiieikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Armijoj Daug 
Susijaudinimo Iki 
Patirta Faktai

CHANUTE FIELD, III. — 
Susijaudinęs seržantas daugiau, 
kaip pusę valandos ieškojo ka- 
rievio Angelo San Papla iš 
Springfield, Mo. Jam buvo at 
ėjusi “svarbi” telegrama#

Pagaliau kareivį surado ir te 
lefonu perdavė telegramos tu 
rinį: “Cecilia susilaukė trynu
kų. Motina ir jaunikliai gerai 
jaučiasi.” San Paola paaiškino: 
“Cecilia yra musų katė.”

Senelių Pašelpos 
Čekiai Vakar 
Pradėta Siuntinėti

Išmokėjimas Buvo Sustojęs 
Vieną Savaitę

SPRINGFIELD, III. — Po sa
vaitės susitrukdymo dėl pinigų 
trukumo, vakar čia pradėta vėl 
siuntinėti pašalpos čekiai sene
liams. Išmokėjimai buvo laiki
nai sustabdyti, kada kongresas 
buvo atidėjęs paskyrimą rei
kiamų pinigų sočiai security 
administracijai.

Valstijos finansų direktoriui 
vakar pranešta, kad sočiai se
curity taryba jau vėl paskyrė 
Illinois valstijai $1,800,000.

Senelių pašelpą šioj valstijoj 
gauna 146,000 žmonių.

Pusę pašalpgavio pinigų val
stijai atsiunčia įederaliriė val
džia iš Washingtono.

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
i605-07 S o. Hermitage Avė.

Chryslerio Dirbtuvės 
Detroite Užsidarė, 
Kito Streiko Kaltė

South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radiu programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.)

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Detroite uždaryta keturios 
Chrysler automobilių dirbtuvės 
ir to priežastimi paduodama 
tai, kad tam pačiam mieste dar
bininkai sustreikavo upholstery 
fabrike. Streikas paskelbta 
National Automotive Fibres, 
Ine.

Chrysler dirbtuvėms susto
jus veikti, apie 18,500 žmonių 
neturi darbo.

Laikai Pasimainė, 
Samdytojai Ieško 
Senesnių Darbininkų

Prieš Dešimtį Metų Kalbėjo 
Kitaip

Ar atmenate depresijos lai
kus, kada bedarbiai prie dirb 
tuvių matydavo iškabas sakan
čias, kad “Prašymai. nuo žmo
nių virš 40 metų amžiaus ne 
priimami.” Daug tada vyru 
perdaug anksti tapo į “senių 
eiles nustumti.

žmogus rodos pačiam savo 
stiprume, tik pradeda tikrai 
gyventi, keli žili plaukai apie 
paausius išsprogę — bet sam
dytojui buvo per senas. Jie ieš 
kojo “jaunų vyrų.”

Šiandien padėtis pasikeitė ii 
turbut panašių iškabų nepama
tysite niekur. Faktas yra, kad 
langelis dirbtuvių, ypač tos, 
kurios užimtos apsaugos užsa
kymais, pageidauja kiek galint 
daugiau vyresnio amžiaus dar
bininkų.

ženklas Nusistovėjimo
Tie keli žili plaukai šiandien 

yra ženklu, kad darbininkas tu
ri patyrimo ir nusistovėjimo 
amatosupratime. Tas yra svar
bu pildant svarbius užsakymus, 
kuliais stiprinama demokrati
jos apsauga.

Darbo ieškojimo įštr/.gos pra
neša, kad per paskutinius 1940 
metų tris mėnesius, 24.6 nuo 
šimčiai gavusių darbus buvo 
suvirš 45 metų amžiaus. O per 
pirmuosius šių "metų tris mė
nesius tas nuošttritis pašoko iki 
27.1.

Pageidauja Vedusių
Šiandien samdytojai kaip tik 

parodo mažo noro samdyti jau
nus vyrus, ypač^tuos, kurie yra 
tarp 21 ir 28 metų amžiaus. 
Prisibijo, kad juos armijon pa
šauks draftas. Samdytojai kiek 
galint pageidauj.ą, kad darbo 
ieškantieji butų perėję drafto 
amžių. Jiems vedusieji taip pat 
patinka.

Laikai tikrai pasimainė.

Mažamečių Paraly
žiaus Susirgimai 
Priemiesčiuose

Vienas 35 Metų Vyriškis
Numirė

lę. Pastarieji aiškinosi, kad Kol
pack neleidęs jiems “gengvėje” 
pastatyti kopėčių ir, kad dėl 
to jie negalėjo nudažyti to sa
vo namo šono. Tada Kolpack 
atšovė, kad Gadjuk’ai perdaug 
triukšmo kelia su savo 1911 
metų Fordu.

Teisėjas “taiką” atsteigė nu
bausdamas Gadjuk’us po vieną 
dolerį bei teismo kaštus ir pa
dėjo juos po “taikos” užsta
tu.

ATŠAUKIMAS
Pranešimas Apie Igno 
Strasdo Mirtį Nebuvo 
Teisingas

Jis “Gyvas Ir Sveikas”
Vakarykštėse “Naujienose” 

tilpo žinutė apie tai, kad Oak 
Forcst prieglaudoje nusižudęs 
įnamis Ignas Strasdas. Vėliau 
Strasdo giminės pašaukė “Nau
jienas” ir pranešė, kad žinia 
neatatinka teisybei. Jie sakė, 
kad Strasdas yra ir gyvas ir 
sveikas. Tą patį patvirtino ir 
Oak Forest įstaigos tarnauto
jai, kuriuos redakcija pašaukė 
telefonu.

Tą žinutę “Naujienoms” pri
siuntė kitas tos prieglaudos įna
mis, pasirašęs Kazimieriu Bal
siu. Dėl ko jis tokią neteisin
gą žinią siuntė jis nesako.

“Naujienos” džiaugiasi, kad 
žinia buvo klaidinga ir, kad Ig
nas Strasdas yra gyvas. Tuo 
pačiu jos atsiprašo jį, jei ta 
žinutė suteikusi jam ar jo gi 
minoms nemalonumo.

Mirė Marijona 
Putriukė-Valaitienė

Liepos 9 d., 10:09 vai. vaka
ro, pasimirė Marijona Putriu 
kė (po tėvais), po pirmo mi
rusio vyro Kudalis, o po dabar
tinio — Valaitis.

Velionė Marijona buvo ilga
metė 18-tos kolonijos gyvento
ja (nuo 1902 metų). Per ilgus 
metus laikė biznį ir buvo pla
čiai vietos gyventojams žinoma 
bei turėjo daug draugų.

Pasimirė po ilgos ir sunkios 
ligos. Paliko tris dukteris 
(Stelių, Pauliną ir Mary) ir 
tris sūnūs, — Kazimierą, Po
vilą ir Adolfą Kudulius, du bro
lius Kazimierą ir Vincą Pui
rius, Lietuvoje seserį Oną ir 
brolį Povilą ir daug kitų gimi
nių.

Nuo pat jaunystės buvo lais
vų minčių. Nepakeitė savo nu
sistatymo ir mirdama. Ji mė
go skaityti laisvą spaudą. Pri
klausė SLA 129 kuopai ir Chi
cagos Lietuvių Draugijai.

Laidotuvėmis rūpinasi jos 
vyras Valaitis. Apie laidotuves 
plačiau pranešama kitoje vie
toje.

Indiana Harbor, Ind.
Indiana Harbor Lietuvių Kultū

ros Draugijos išvažiavimas 
įvyks liepos 13 G.

Indiana Harbor Lietuvių Kul
tūros Draugijos išvažiavimas 
įvyks liepos 13 d. J. Stašaičio 
Cedar Beach Hotel, kur yra 
nemažas žemės plotas. Galėsime 
linksmai laiką praleisti. Ne tik 
nariai, bet ir pašaliniai yra 
kviečiami dalyvauti.

Komitetas.

Louis’o Žmona
Sako Sutiktų 
Atšaukti Perskyras

Mrs. Marva Louis, pasaulinio 
bokso čampijono Joe Louis 
žmona, kuri pereitą savaitę pa
reikalavo perskyrų, vakar pa
reiškė, kad kiek liečia ją ji su
tiktų viską atšaukti ir užmirš
ti praeitį.

Ką čampijonas apie tai ma
no neteko patirti. Jis dabarti
niu metu gyvena savo farmoje 
netoli Detroito.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Policija Gaudys 
Trokus, Kurie 
Neturi Laisnių

Policijos Komisijonieriaus 
įsakymu, vakar Chicagoje pra
dėta gaudyti trokai, kurie ne1- 
turi reikalingųjų laisnių. Kam
panija paskelbta po to, kai mie
sto kolektorius pranešė, jog šie
met Chicagoje laisnių išduota 
tik 30,248 trokams, palyginus 
su pernai metų 32,490 skait
line.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraugiJosi 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. VTRginia 0636 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos: 

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

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St...

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

šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

kitataučiai”

Nori Pakelti 
“L” Mokestį 
Iki 12 Centų

Darbininkams Padidino 
Uždarbį

J. V. Distrikto teisėjas Mi- 
chael L. Igoe vakar leido Chi
cago Rapid Transit kompanijai 
paduoti peticiją Illinois Komer
cijos Komisijai, su prašymu 
gauti leidimą pakelti “L” trau
kinių mokesti iki 12 centų už 
vieną važiavimą ir 13 centų su 
persėdimu į gatvėkarį ar auto 
busą.

Tuo pačiu laiku teisėjas Igoe 
užgyrė naują “L” traukinių 
aarbininkų atlyginimo patvar
kymą, pagal kurį tarnautojams 
alfomis 'bus metų bėgy išmo
kėta $800,000 daugiau negu iki 
šiol. Naujasis atlyginimo pa
tvarkymas reiškia darbinin
kams 5 centus daugiau į valan
dą. Jie taip pat« gaus 10 die
nų apmokėtas atostogas.

“Fėrų” pabranginimas siekia
mas dėlto, kad, girdi, dabarti
nių įplaukų neužtenka paden
gimui operavimo kaštui

William H. Sexton, specialus 
miesto frakcijos advokatas, sa
ko, kad jis priešinsis prieš pra
šomą “fėrų” pakėlimą.

Chicagos priemieščiuose šio
mis dienomis rasta dvylika žmo
nių susirgusių mažamečių pa
ralyžium — infantile paralysis. 
Vienas jų — Gordon Skewes, 
35 metų, iš Berwyn, vakar pa
simirė. Susirgimai raportuoti 
sekančiai: La Grange — 3; La 
Grange Park — 3; Western 
Springs — 2; Park Ridge — 
2, ir Oak ParJ^ — vienas.

Teismas Atsteigė 
Taiką “Ukrainų- 
Lenkų” Kare

Su Stockyards policijos teis
mo pagelba vakar Chicagoje 
atstatyta “taika” savotiškam 
Lenkų-Ukrainiečių kare, kuris 
buvo užsiliepsnojęs “gengvėj” 
tarp 5037 ir 5039 S. Marsh- 
field avė.

“Jus žmonės bukite geri ame
rikiečiai,” „kariaujančioms pu
sėms patarė teisėjas Tremko.

Viena “kariaujančių” pusė 
— broliai John ir Joseph Gad- 
juk, gyv. 5039 So. Marshfield 
avė., atvykę iš Ukrainos, o ki
toj pusėj — Joseph Kolpack, 
lenkų kilmės, gyv. 5037 South 
Marshfield avė.

“Kariai” teisman atsidūrė po 
to, kai Kolpack pasiskundė 
kad Gadjuk’ai jį buvo užpuo

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 

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

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74C4

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 1?, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgais
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonu YARDS

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet. 7 <kf 8 vai. N#*d nuo 10 iki 12
Rez. Telephone KENwood 4300

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Po. Doarborn St.
Room 1230

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



Penktadienis, liepos 11,1941

JAU IR VĖL ARTINASI IŠKILMINGAS 
NAUJIENIECIU SĄSKRYDIS

NAUJIENOS, CHicago, III
- . , -   _______ v . j .u., _ i t a .

KŪDIKIS YRA PRABANGA? JAUNA MOTI
NA PRIROIM), KAD VISAI NE

Liepos 27 diena jau ne taip labai toli. Jau visi geri nau- 
jieniečiai pradeda tarp savęs kalbėtis, kad liepos 27 dieną va
žiuos į tą visų laukiamą didžiausį pikniką.

Sunset pikniko daržas jau visiems lietuviams žinomas — 
prie 135 St. ir Archer Avenue. Sunset daržas, — tai lietuviški 
kalneliai, šis daržas visiems lietuviams patinka.

Puikus Packard automobilius bus čia atvežtas. Naujiepįę- 
čiai jį Čia atveš, o kas išsiveš, nežinia. Kas nors gaus tą nauj^ 
Packard automobilių. Kaip jis džiaugsis! Ir kaip nesidžiaugę iš 
tokios brangios dovanos.

Naujienos nupirko šį automobilių iš Balzekas Motor Sales, 
3451 Archer Avė., ir jis dabar ten yra pastatytas ir laai^kią 
liepos 27 dienos, kuomet jis bus nuvežtas į Sunset pikniko 
daržą.

Jei kas dar neturi įsigijęs įžangos tikieto, tai dar yra laiko 
įsigyti.

Pilna Atskaita Parodo, Kad Pirmais Metais 
J Kūdikis “Kaštavo” $270.17

PERSONAL 
Asmenų Ieško

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

20 Metų Gydytojo 
Profesijoj

VINCENTA MIELIUNIENĖ 
(po tėvais Miliutė) 

g y v. 4615 Lincoln Avė.
Persiskyrp su šiuo pasauliu 
liepos 10 d., 12:30 vai. ryto, 
19^1 m., sulaukus 39 m. amž., 
gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Eržvilkio parap., Rim- 
šių kaime.

Amerikoj išgyveno 18 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, tėvą Joną, motiną 
Liudoviką, po tėvais Paulaus
kaitę, brolį Feliksą, dėdę Pet
rą ir dėdienę Gertrūdą Milius 
ir dėdes Juozapą ir Antaną 
Milius ir jų šeimas, 2 tetas, 
Petronėlę Gudavičienę, Magda
leną Zamulevičienę ir jų šei
mas, gimines Laurinaičius ir jų 
šeimas ir daug kitų giminių 
ir draugų. Lietuvoje .paliko te
tą Oną Brozienę ir jos šeimą 
ir kitas gimines.

Kubas pašarvotas J. F. Eu- 
deikro koplyč., 4605 So. Her- 
mitage Avė.

Laid. įvyks šeštad., liepos 
12 d., 8:30 vai. ryto iš kopl- 
čios į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincentos Mie- 
liunienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai .paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Tėvas, Motina, Brolis, 
Dėdės, Tetos ir Kitos Giminės 
»Laid. dir. J. F. Eudeikis, 

te*!. Yards 1741

BRIDGEPORT. — Su šiuo 
mėnesiu dr. A. J. Bertashiui, 
756 W. 35 St., suėjo lygiai 20 
metų kaip jis praktikuoja gy
dytojaus profesiją.

Daktaras Bertash, matomai, 
savo profesijai yra labai atsida
vęs. Už tai jis Chicagoj yra 
skaitomas vienas iš žymiųjų 
gydytojų. —Kaimynas.

Motina,

suteikti 
navimą

su
5:40 vai. popiet,

POyiLAITIS 
šiuo pasauliu

Nuliūdę liekame,

Tojjis yedusįoms poyojps, Įkų- 

kad m
de,^ 
tą p^jtię|ki^ iy Mrs.
Dęrer, |244 N. Mcąįe 4Yęntu.ę. 
^ie ąugjp.a dviejų pietų dukre- 
te ir sako, ka<J ji D^ra joJtia 
prabanga. Tiems ^(Jpanis p.a- 
remti Mrs. Ęeręr tuyi sįęąith- 
nių.

Daug girdėjusi apie ‘.‘brangu
mą turėti 'yąjjkų”, ta 26 metu 
motina atydžiai užrašinėj o kiek
vieną išleistą ant kūdikio cen
tą nuo to i 
čią vyras 
nėn.

Ir štai
Pirmaisiais 

jiems “atsiėjo 
raišiais jau tik $225.05. Reikia 
pažymėti, kad į šias išlaidas 
įskaityta ir gydytojas bei ligo
ninė ryšy su gimdymu.

I?ąsteurizuotas pieną?
(189 kvortoj) ;...

^pęjsjipąi (2.0 tuzinų)
Bananai (5 tuzinai) . 
Konservuoti vaisiai ir

daržovės .........   Į7.7Į.

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mer
ginos ar moters, ne senesnės 40 me
tų, ne sunkesnės 130 svarų, links
mos, tinkamos prie biznio. Nemokan
čią išmokysiu. Aš esu viduramžis, 
nerukąu, negeriu jokio gėrimo, mu
zikantas, grojinu visokius instru
mentus. Turto nereikalauju. Ra
šykite 1739 So. Halsted St., Box 
250,9.

REIKALINGAS kriaučius į clean- 
ing store. Patyręs visokį darbą. 
Charles Krasauskas, 2543 W. 71st 
St., Hemlock 6573.

REIKALINGAS PORTERIS prie 
roadhauzės. Geram žmogui gera 
mokestis ir geras gyvenimas. 5700 
W. 79th St. Šaukite Summitt 868W1

momento kai jų neš- 
nuvežė taksiu ligoni-

ką skaitlinės parodo: 
metais duktė 
$270.17, o ant-

Nori Kito Kūdikio

Amerika Gerai 
Apsiavusi

NVASHINGTON, D. 
merei jos departmentas 
bū, kad per gegužės

C.—Ko- 
paskel- 
mėnesį 

Amerikoje pagaminta 41,087,435
poros batu.

Tėvas Derer yra 33 metų am
žiaus ir jis uždirba apie $1,600 
į metus, vadinas apie $30 per 
savaitę. Dabar jis lavinasi ma
šinisto amato ir tikisi neužil- *... “ • • f
go gauti didesnį atlyginimą. Ir 
žinote ką ta porelė darys ta
da? Nagi lauksis kito kūdikio.

Štai kokios yra kūdikio su
laukimo ir auginimo išlaidos, 
kaip, kad surašė Mrs. Derer:

Cęręąl? .......................... ... 1.26
........ -........... ..-Kiaušiniai .................... ....... 7i)

Muilas, maudyklėje ir
apskalbimas ............ 18.27

Įvairios gyduoles ........ ... 2.6Q
Rūbai ............... ....... ... 3.86
Vežimėlis (Buggy) ir

matrasukas .............. . 24.52
Nursery pad .............. ........61
Malė va perdažymui vy-

ges ir kedukių ...... ........99
Bonkutės ir žindukai ... 2’.37
Sterilizuotojas ........... ....... 46
Cod liver aliejus ........ ... 4.72
Antiseptinė alyva .... ... 3.66
Padekones atvirutės ... ....... 60
Krikštynų vaišės ........ ... 3.12
Lėlė .......... 1............. ... 2.35
Kiti žaislai ................ ... 1.15
Apdrauda ($500 poli-

sas, po 20 centų į
savaitę) ................... ... 9.60

Iš 'viso $270.17
Antraisiais metais išlaidos

HELP VVANTED—FEMALE t 
Darbininkių Reikia

DŽENITORKOS ir skrobinti mo
terys. Kreipkitės 9:30 šį vakarą. 
343 $o. Dearborn, kambarys 205.

MERGINOS LAUNDRĖS DAR
BUI. Patyrimas nereikalingas. 38c 
Valandai pradžioje. Stevens Laun- 
dry, 3001 W. 51st St.

PATYRUSI VIRĖJA. Savas kam
barys, vonia. 3 suaugę. Paliudymai. 
$15. Drexel 4910.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

PARTNERS VVANTED 
Partnerių Reikia

IEŠKAU PUSININKO į roadhau- 
zės biznį. Gera vieta, geras biznis. 
Dėl platesnių informacijų, kreipki
tės 5700 W. 79th St.

REIKALINGAS bartenderis, 127 
W. lllth St., kad butų negirtuoklis. 
Mokestis geras. Tel. Pullman 5991.

REIKALINGAS PIRMARANKIS 
duonkepys prie ruginės duonos. 
Joe Baranauskis, 3800 Emerald Avė.

FUKN1SHED ROOMS-TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS su visais 
patogumais prie suaugusių šeimy
nos. Pageidaujama negirtuoklių; 2 
lubos. 3440 Emerald Avė.

RENDUOJASI KAMBARYS vyrui 
ar merginai. Valgį, kad nori, gali 
gamintis. 3348 W. 38th PI.

RENDUOJASI 4 kambariai už
pakaly. šviesus ir geri kambariai.

3348 W. 38th Place

FUKNiSHED KUUMS—VVAIN1ED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

REIKALINGAS KAMBARYS pa
vieniam vaikinui Brighton Parke 
ar Bridgeporto apylinkėj. Atsišau
kite ne vėliau, kaip šeštadienį. 
Naujienos,. Box 2510, 1739 So. Hal
sted St.

FUK KENT—1N GENERAL 
Kenddai—Bendrai

S.JUSTINAS
Persiskyrė 

liepos 9 d., 
1941 m., sulaukęs 15 m. amž., 
gimęs Lancaster, Mass. ’

Paliko dideliame nubudime 
motiną Agotą, po tėvais Svei
kutę, tėvą Stasį, seserį Aldoną, 
krykšto tėvuą, M^Sdateną ir 
Andriejų Kasparus, jų sūnų 
Joną, jų dukterį Oną Mika- 
lauskieną ir jos vyrą ir daug 
draugų bei pažįstamų. Lietu
voj paliko dėdes ir tetas.

Kūnas .pašarvotas namuose, 
4723 So. Ridgevvay Ąve.

Laid. įvyks liepos 14 d., 
1:00 vai po pietų iš namų bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Justino S. Povi
laičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar-

Ririąiąis Nletais

Gydytojas ................... $54.00
Ligoninė (10 dienų) .... 6O.QO
Taksis ^ųvežimtii moti

no? į JigOĄuįę ir gėlės 9.36
Priruoštas P/ėnas ....... 22.^1

buvo $45.12 mažesnės. Tai aiš
kinama tuo, l<ad nebūta ligo
ninės bei dak.taro išlaidų.

Tos motino? atskaita tikrhi 
parodo, kad kūdikis nėra pra- 
kąnga. Daugeliu ^evaikių Jį)orų 
išleidžia kur kas daugiau ant 
“gerų laikų” ir įvairių tikrų

2 Metų Mirties Sukaktuvės

prabangų.

SUSIRINKIMAI

Siunčiam Gėles 
Telegramos į 

Visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 730*

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Sesuo, Krykšto

Tėvai ir Kitos Giminės
I

Laid. dir. J: F. Eudeikis, 
tel. Yards 1741.

MIRĖ LIEPOS 9d., 1941, 10:09 VALANDĄ VAKARE

PETERĮ BRAZDŽIONIO, 
kuris persiskyrė su šiuo pa
sauliu 1(T dieną liepos mėn. 
1939 m., gųteųkęs 54 m. am^.', 
gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Pumpėnų parap., Ra- 
manuvkų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Filiminą Plarpą, jos vy
rą ir dukterėčią Eugeniją ir 
visus kitus gimines ir drau
gus.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus brolio Petro Braz
džionio bus laikomos šv. Mi
šios šv. Antano parap. , baž
nyčioje 12 d. liepos m., 1941 

. m. 8:00 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamal
das.

Mes Tave, musų brangusis 
broli, niekuomet neuŽfriRšime. 
Tu pas mus jau ųkbfesugrįši, 
bet bes anksčiaus ‘ Sy vėliaus 
pas Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant! e‘ f

Į^ųjiudę Įięka
Sesuo, švogeris, Dukterėčia 

ir Visi kijti Giminės.

H

pirmu (mirusiu) vyru Kudulienė. Dabartinis vyras Valaitis,po pirmu (mirusiu) vyru Kudulienė. Dabartinis vyras Valaitis, 
kuris rūpinasi laidotuvėmis.
Paliko dideliame nuliudime 3 dukteris: Stellą ir jos vyrą Staniką, 
Pauliną, jos vyrą Vanniną ir anūkę Lorettą, ir Mary Bobak, 3 sū
nūs: Kazimierą, jo moterį Daratą ir 2 anukus, Povilą, jo moterį 
Ann^ ir anūką, ir Adolfą, 2 brolius: Kazimierą Puirį, jo moterį 
Frarices ir jų šeimą ir Vincą Putrį, jo moterį Zuzaną ir jų šeimą. 
Lietuvoj seserį Oną, brolį Povilą putrį ir daug ki.tų giminių.
Priklausė prie SLA 129 kuopos ir Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas randasi A. M. Phillips koplyčioj, 3307 Lituani- 
ca Avę.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 14 d., 1:00 valandą po petų. Jš 
koplyčios bus nulydėta į Tautiškas kapines. ' *
Visi A. A. Marijonos Valaitienės giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ląiąotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atšišveikipiiftą.

yy.w,
Laid. dir. A. IVJ. Phillips, tel. Yards 4908.

MHMP

i

__________________________________________

Birutės Moterų
Sąryšis Bengia , 
Draugišką Iškilą 
< f P 4 '<

yęįjkįųsį? ^iirutė? ^loferų 
U’yšį? ?^<aų.tį’.feelfmadie)iį, Jiepo.s 
‘jLSį ūL; iš-

jirie Mięliigap ežero 
įjf 55-tps gatvės. T(ę,iTyra jau- 

įr pųt<)gi Nieta ipaųdymuisi. 
ltt'tisvirno komisija payupin? sve- 
.ęiams .užkandžius.

sa-

Joniškiečiu
z r

SusirinkimasC ' ' v v
—n--------

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūroj p/i.uj)o ^ę^liaris nič- 
iię^inis .susirinkimas įvyk? ?ek- 
^lacliėnį, liepos 13 d., 1:30 vai. 
po pietiį, Hollywood Įnn sve
tainėj, 24J7 j!3rtj

Prašomų visuos, narius susi
rinkti, nes yra daug svarbių 
dalyįių aparti. Reųgįjno pikni
ko komisija įšduo? r;iportą iš 
• 1 • vi* 4Ai \ 1 ’

JT • ' • (7 »< • ‘ .'t

Spaięio darže pikniko, kurs
V r • > ’ < i *• • «1 • J • » H J

žaų? pęlno. Prašpjjię a.tsivesti 
na.^ų narių.

B. Vaitekuų^s, rast.

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
TeL YARDS 1001.

KĄ TIK PABAIGTA
5835 So. Mozart St. Model 6 kam

barių mūrinė rezidencija. Tailo 
maudynė.

Statytojas parduos arba mainys.
PARSIDUODA puikus mūrinis 

namas už $5500. 2 flatų, po 5-4 
kambarius. 2 karų garadžius. Engle- 
wood apylinkėje. Arti patogumų. 
Įmokėkite $1,000 ar daugiau, liku
sius išmokėjimui. Priežastį parda
vimo sužinosite ant vietos. Agentų 
nereikia. Normąl 3949.

DYKAI! DYKAI!
Musų sąrašas No. 263 dabar išėjęs 
ši spaudos. Jį sudaro 216 TIKRŲ 
real estate bargenų, esančių Cice
ro j, Berwyne, Riverdale ir Lawn- 
dale. Jis yra jūsų pagal pareika
lavimą. Telefonuokit ar rašykit, ar
ba atlankykit musų ofisą, o gausit 
mandagų, greitą ir protingą patar
navimą. Bukit išmintingi! Taupykit! 
Pralenkite infliaciją!

JOHN O. SYKORA
REALTOR

DAKTARO OFISAS RENDAI. 
Karšto vandens šiluma. 5 kamba
riai ir ofisas. Virginia 9577. 4358 S. 
Fairfield Avė.

SLA 260-tos kuopos susirinkimas 
įvyks liepos mėn. 13-tą dieną.

Paprastai, susirinkimai įvyksta 
pirmą mėnesio sekmadienį, bet dėl 
Liepos 4-tos švenčių jis atidedamas 
iki zahtro sekmadienio.

Nariai malonėkite atsilankyti 
skaitlingai į susirinkimą, nes turė
sim daug svarbių reikalų aptarti.

—M. Aleksynienė
Teisybės Mylėtojų Draugystės pus

metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, liepos 13, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
12 vai. dienos. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti, nes bus daug svar
bių reikalų.

rA. KaUlakiS> raŠt.

ANT RENDOS 8 flatai po 3 di
delius kambarius, su visais rakan
dais, dišėmis ir baltyniais. Taipgi 
kambariai pavieniams. Galima ga
mintis valgyti. 1308-12 W. Madison 
Street. Mrs. Wutzen, manager.

RENDON ŠTORAS. Per daugelį 
metų buvo bučernė. Tinka bile ko
kiam bizniui, barberiui, kriaučiui. 
Didelė vieta, švari bučernė. Tin
kama vieta tavern su rūmais. Savi
ninkė priims partnerį. Klauskite: 
3435 So. Wallace St. 3 floor front.

VVJrtULESĄLĖ' FŲftNri'lURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIA
šeštadienį, liepos 12., 7 vai. vakaro 
įvyks šokių ir pasilinksminimo va
karas Milda Svetainėje, 2-me aukš
te, 3140 So. Halsted Street: Visiems 
bus smagu šokt'.prie geros orkestros. 
Širdingai visus užprašo atsilankyti

Parapijos Komitetas 
Klebonas Maskoliūnas

MOKEDA^S. CASH4- 
už rakandus," sutaupysi nuo 46 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliaj 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. III Tel. .RĘPutobc 605)

F U KN11U RE-FIXT URE FO R-S ALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

Teisėjas Zuris
Patarė Atsiskirt 
Bent Nuo Vieno Vyro

Mys. Ruby Buckner, 26 m., 
4751 Sjheridan road, turi gau
ti perdaras nuo vieno savo vy 
rų iki yųgsėjo 15 d., kitaip ji 
bus patrajujkta atsakomybėn už 
daug-vyrysię.

S b v

PARDAVIMUI 10 pėdų 
table—kaip naujas.

8659 So. Ashland

steam

AMMALS—1)OGS—B1KDS—PETS 
Gyvuliai—Šunys—Paukščiai etc.
POMERANIAN šunys, raudoni ir 

juodi—šuniukai ir suaugę šunys. 
Pasimatymui Šaukite Republic 4150.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARSIDUODA ARBA išsimaino 
public garadžius. 50 pėdų pločio ir 
123 ilgio. Arba išsirenduoja.

5349 So. Halsted

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujam greitiem ’ 

pardavimam
TAVERNOS KRAUTUVĖ ir 7 

kambarių namas. Gera vieta ir ge
ras biznis. Geriausias pasiūlymas 
šią savaitę. 1207 W. 87th St.

PARDAVIMUI LOTAS, 38x125, 
kampas 41 PI. ir Albany Avė. 3618 
S. Kedzize Avė.

NAMŲ, FARMŲ BARGENAI: 
10 flatų Marųuette Parke, įmokėti 
$5,000.00.
4 flatų. mūrinis, $12,500.

2 flatų mūrinis po 4 
Įmokėti $1500.00.

2 flatų mūrinis, po 6 
$6800.00.

6 kambarių 
kąina $4900.00.

5 ^kambarių 
kalife $2750.

Turime apie 
mų, prie 
resortų, 
mainyti. Kas _ 
ti arba .pigiai pirkti, išmainyti ką 
jus turite, kreipkitės prie

C. P. SUROMSKIS 
6921 S. Western Avė. Rep. 3713

kambarius

kambarius,

mūrinis bungalow,
katedžius, medinis,

_ ‘ į 150 labai gražių far- 
ie vandenų, tinkamos ‘dėl 

galima pigiai pirkti aijba 
Kas norite greitai pardlio-

PARDAVIMUI 6 kambarių medi
nė bungaloNv. Didelis, atdaras fron
te porčius. Uždarytas porČius užpa
kaly. Furnasas, garažas, Šiaurės va
karų kampas. 50 pėdų frontas. 
Paunksmė ir tvoros. $3800 cash už 
dydą. Balansas $1700. Horhe Owners 
Loan mokėti $20 kas mėnesį. 317 
S. 11 Avė., Maywood, III./ Maywood 
7793.

SAVININKAS PARDUODA 6 
kambarių muro insuliuotą bunga- 
low Bervvyne. Automatinė šilima, 
pramogom kambarys, 2 karam ga
ražas. Kaina greitam pardavimui 
tinkama. Euclid 9598W.

MATEUŠAS IUNAS 
gyv. 5403 So. Shields Avė.) 

Tel. Boulevarci’ ^57
Persiskyrės su šiuo pasauliu 

liepos 9 d., 10 vai. vdk,.,hli941 
m., sulaukęs pusės amž.,1 gi
męs Lietuvoje, Švenčionių ajps. 
Daudeliškių parap., Genialių 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Emiliją Dyokas, pus
seserės sūnų Frank Shimenas, 
taipgi daug giminių ir pažįsta
mų, o Lietuvoje dukterį Do
micėlę Blaževičienę ir jos šei
mą ir 5 anukus ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 44 E. 108 
St., Roselande.

Laid. įvyks šešt., liepos 12 
d., 1:30 vai. po pietų iš kop
lyčios į Ljętuvių Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Mątęušo Misiūno 
giminės, draugai ir .pažįstami 
esat nuoširdžiai Jcviečiami da
lyvauti laidotzvėse ir suteikei 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė ir Giminės

minimo Vakaras 
Liepus ~ * k

Bus nepaprasta šokių ir joa-i

Tokį parūkymą vakar išdavė 
teisėjas John T.
kameron, Feįony teisme, 
Buckner b^vo atvesta už 
tvarkingą ęjgėsi”.
no, kad 1Q3O metų sausio mė
nesį ji ištęsėjo už Doremus 
Buckner, neištyrus ar jos pir
masis yy/’as Hallet Schultz te
bėra gyvas. Ji sakė, kad ant- 
rojų yyro nėra mačiusi suvirs 
,i(l(ie,tai, o pirmojo — devyni 
metai. .

Zuris, kurio 
Mrs. 
“ne- 

Ji prisipaži-

PARDAVIMUI TAVERN, svetai
nė ir beer garden. Greit turiu par
duoti, nes sergu, apleidžiu Chicagą. 
3614-16-18 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė—tik biznis ir stakas; fikšče- 
riai priklauso namui. Prieinama kai
na. Užinteresuoti pašaukite tel. 
TRIangle 4277..

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

4804 So. Damen.

Sunai; tėl. Ci 
!>ullhan 1270:

____________________________________
"7^7-

NAUJAS NAMAS 
Parsiduoda pigiai 2 fl. po 4 kamb. 
Moderniški įrengimai, randas neto
li Marųuette Park ir dviejų gat- 
vekarių linijų. Rašykit ar matykit 

J. VILIMAS CO., 
6753 S. Rockvvell St.

Tel. Hemlock 2323

GELBĖKIT PINIGUS NUO infla- 
tion ir pirkit namą 18 strėet, 3 blo
kai East of Halsted St. Štoras ir 3 
flatai. Muro namas, apšildomas. 
Parduos pigiai arba mainys ant lo
tų ar mažos farmos netoli Chicagos. 
Rašykit ar matykit

J. VILIMAS
6753 So. Rockvvell St. 

Tel. Hemlock 2323

nio vakare Jo/ijsjų sąjĮejc, 814 
W. 33rd St. ■

Sueigoje bus ir iš kitų mies
tų svečių, o taip pat ir vietiniai 
šv. Jono bažnyčios parapijonai, 
tad visiems bus labai smagu 
šokti ir linksmintis prie labai 
gero orkestro. Šio vakaro šei
mininkė bus Ona Dovgin, Jo
nas S.iUkus ir kiti jų ęagelbi- 
ninkąĘ Taipjau šeimininkęs tu
rės ir skanąuy maisto, ų^kan

r

siems bus smagu susitikti su 
savo draugais ir pažįstamais ir 
prie geros muzikos visiems pa- 
šjlinksmiptį. Visus' šilingai ! 
prašo vakaro ruošėjų komisija.

Brighton Parke policija su
laikė Vincent Fitzpatrick, 20 
m., 5021 S. Carpenter Street, 
kurį vėliau viena 18 metų mer
gaitė pažino kaipo asmenį, ku
ris ant ,įos užpuolė ties Archer 
avė. ir Pershing road, ir ban
dė nusitempti į ielą. Mergaitės 

išgąsdintas jaunuoli? 
pabėgo bet netoliese buyę du 
jpolicinjĮnįkai jį sugavo.

Ginkluotas banditas ąįėmė 
$9Q0 is Milton SackSj 50 metų, 
34/North Waller avė., jo rū
bų krautuvėje, 3214 West

4 
^tidąrylL i

PARSIDUODA SALIUNAS. Ge
riausia vieta Marųuette apylinkėj. 
Vieta išdirbta per daug metų. Biz
nis geras. Su pagyvenimu ar be. 
Yards 7248.

PARSIDUODA namas ir taver
na. Viskas naujai įrengta: elektri- 
kinė ledaunė, barai ir viskas. 6 
kambariai gyventi, 2 karam gara
žas. Miesto laisnis $200. Tik 3 ta
vernos mieste. Budvveiser Beer. 
Parsiduoda už $6,000. Cabery/ III., 
Route 115.

AUKSO MAINOS
Biznio namas su karčiama prie 
skerdyklų-Stock Yards vaHų. Kai
na labai pigi. Mainys ant lotų ar 
mažo namo kur toliau į laukus, ar
ba mažos farmos netoli Chicagos.

J. VILIMAS CO.
6743 So. Rockvvell St.

Hemlock 2323 ‘

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
dirbtuvė (pbpsinė) ir gerai išdirb
tas rputas. Lietuviška įstaiga suTię- 
tuviškais jkostumętisfis. Gera prpįją 

Į tinkamam žmogui' padaryti pragyve
nimu- Prieinama kaina. Atsikreip- 
kitė 1739 So. Halsted, St., Box 2508.

PIGIAĮ LOTAS
30x125 geroj vietoj Marąuętte Par
ke. Arba pastatysim jums namą 
kaip jus norėsite. Rašykite ar atsi
šaukite

J. VILIMAS CO.
6753 So. Rpękwell St.

Tel. Henilpck 23^3'

FARMS FOR SALE 
Fardavmmr’

, PIENO FARMĄ. 224 akrai. Way-i

PILNA KAJNA $|950 *
Gražus nahfes ''ir geros " pajamos. 
Puikiam stovy. Aukštos klasės apy
linkė, 67-ta ir Yale Avė. Namas 
perdidelis dabartiniam savininkui. 
•Karšto • vandens ‘
nasas ir stokeris.' 8 
repdupti. pajamų

, ■ '*■ lt' s’ i K * -c -1 —- ■' t



NAUJIENOS, Chicago, III.

Puikus Packard Automobilius Dovanai Lai mingam Asmeniui

Penktadienis, liepos 11,1941
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