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VOKIEČIAI STUMIASI ‘MASKVOS LINKUI.
<■LIETUS PATVINDE KELIUS IR NELEIDŽIA 

VOKIEČIAMS ŽENGTI PIRMYN
Dalis Jungtinių Valstybių ambasados iš 

Maskvos perkeliama Į Kazanių
MASKVA, Busija, liep. 18 d. 

— Praeitą naktį raudonoji ar
mija durtuvais sulaikė besiver
žiančias vokiečių dalis įvairiuo
se fronto sektoriuose, skelbia 
sovietų karo pranešimas.

Vokiečiai buvo nustebę tokiu 
rusų pasipriešinimu, nes nacių 
kareiviai nebuvo pasiruošę dur
tuvų kovai. Vokiečiai buvo įti
kinti, kad mechanizuotos jų da
lys ir artilerija praskins kelią 
pėstininkams. Rusų^nutarimas 
vartoti seną durtuvų kovą vi
siškai išardė vokiečių vedamo 
blitzkriego eigą.

“Ižvestia” aprašinėja, kaip 
keliuose fronto ruožuose sovie
tų kareiviai nebėgo nuo stip
rios nacių artilerijos, bet išsi
kasė laukuose mažus apkasus 
ir laukė ateinančių nacių pės
tininkų. Kai priartėjo nacių ba- 
talijonai, tai raudonos armijos 
kareiviai juos puolė durtuvais. 
Vienoje vietoje nacių pėstinin
kai aštuonis kartus bandė pa
imti anksčiau artilerija- apšau
dytas pozicijas, bėj kiekvieną 
kartą jie Buvo 'durtuvais at
mušti.

Rusai skelbia, kad dabartiniu 
metu vedamas karas turi daug

panašumo su praeitojo meto ap
kasų karu. Nacių blitzkriego 
metodai jau nebetinka, nes nau
jai vartojama sovietų taktika 
juos visiškai nustūmė į šalį.

Sovietų laikraščiai pabrėžia, 
kad šiomis dienomis prasidėjo 
dideli lietus, kurie patvindins 
visus kelius ir užtvenks pievas. 
Motorizuotos vokiečių dalys ne
pajėgs taip greitai stumtis pir
myn ir rusai galės pasinaudoti 
proga fronto linijoms pastip
rinti.

Sovietų pranešimas nemini 
kuriose vietose vystosi smar
kiausi mūšiai, bet pabrėžia, kad 
nuo Baltosios iki Juodosios ju
ros kovos eina visu smarku
mu. Artilerijos ugnis nenusto
ja nei dieną, nei naktį.

Amerikos ambasadorius Mas
kvoje pareiškė, kad trys Jungt. 
Valst. ambasados valdininkai ii 
keturi tarnautojai laikinai iš
keliami į Kazanių. Ambasado
rius Steinhardt pridėjo, jog tai 
daroma dideliam susigrudimui 
išvengti dabartinėse ambasados 
patalpose... - . /V. ..

Pats ambasadorftMr$teirthardt 
ir kiti atsakomingi ambasados 
tarnautojai pasilieka Maskvoje 
ir nemano iš jos išvažiuoti.

NAUJIENŲ-ACME T .r i.
ši vokiečių cenzorių užgirta ir per radiją iš Berlyno prisiųsta fotografija

parodo vokiečių kareivius guminiais laį/eliais keliantis per Berezinos upę.

BOLŠEVIKAI LIETUVIUS PALIKO BASUS
Visas odas išvežė 

Rusijon
Puspadžių kainos 

nežmoniškos

NACIAI KARDE MASKVOS-SMOLENSKO 
GELEŽINKELIO LINIJĄ 

Z*

Sunaikino daug so
vietiškų traukinių
BERLYNAS, Vokietija, liep. 

18 d. — Vokiečių bombanešiai, 
kurie operuoja nacių kariuome
nės pryšakyje, visiškai išardė 
Maskvos-Smolensko geležinkelio 
liniją, skelbia nacių praneši
mas.

Vokiečių bombanešiai apšau
dė kelis sovietų traukinius, ku
rie skubėjo į frontą.

Vokiečiams pavyko numušti 
66 sovietų lėktuvus ir nutildy
ti kelias stiprias sovietų arti
lerijos kanuoles, kurios kenkė 
vokiečiams.
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Vokiečiai suėmė di
vizijos štabą

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
18 d. — Smolensko srityje vo
kiečių pėstininkai paėmė ne
laisvėn ištisos sovietų divizijos 
štabą, skelbia naciai.

šiandien vokiečiams pavyko 
sunaikinti 200 sovietų tankų 
vienoje kovoje, kuri vyko Kras- 
noje srityje.

Vietomis kovos eina nepa
prastu įtempimu, nes fronto li
nijos randasi 60 mylių gilumoj. 
Vokiečiai turi apsupę kelias so
vietų divizijas.

Naciai paėmė 150 
orlaivių

BERLYNAS, Vokietija, liep.

ėmė vieną sovietų armijos san
dėlį, kuriame rado 150 sovietų 
lėktuvų.

Toje pačioje srityje naciai pa
ėmė 4,000 arklių, 1,000 auto
mobilių ir 3,000 belaisvių. Su
imtųjų tarpe yra ištisas bata- 
lijonas sovietų armijoj tarnau
jančių moterų.

Moterys paimtos nelaisvėn, 
nes jlos ėjo aktyvią tarnybą 
raudonoj armijoj, skelbia vokie
čiai. *■

Sunaikintas mirties 
batalijonas

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
18 d. — Vokiečių kariuomenė 
sunaikino sovietų armijos mir
ties batalijoną, kuris vadinosi 
Popovo batalijonu.

Raudonoji armija šį batalijo
ną vartodavo tiktai labai pavo
jingais atsitikimais. Batalijonas 
pasilikdavo nuošalioje vietoje, 
praleisdavo vokiečių tankus, vė 
liau visu smarkumu puldavo vo
kiečių pėstininkus.

Rusijos keliai užsikimšę, nes 
sovietų kariuomenė traukiasi be 
tvarkos.

baigė, todėl ir neturi noro to- . 
liau kariauti Afrikoje. t

Britai padarė kelis užpuoli
mus, paėmė nelaisvėn didoką 
išvargusių kareivių skaičių ir 
rado mažą pasipriešinimą.

Y .!■ i

Čekoslovakai susita
rė su rusais,

LONDONAS, Anglija, liep. 18 
d. — Užsienyje sudarytos Čeko
slovakijos valdžios atstovai su
sitarė su sovietų valdžia dėl to
limesnių abiejų valstybių san
tykių.

Abi valdžios paskirs akredi
tuotus ministerius ir tarsis dėl 
karo prieš vokiečius.

Sovietų valdžia leis čekų ka
riuomenės daliniams kautis 
prieš vokiečius sovietų terito
rijoj. Čekus komanduos čekų ka
rininkai, kurie įklausys aukštos 
sovietų komandos. 

t

Hopkins nemano 
pralaimėti karo

LONDONAS, Anglija, liep. 18 
d. — Amerikos ir britų jurų 
jėga bei pramonės galingumas 
įveiks Hitlerį, pareiškė laikraš
tininkams Harry Hopkins, ku
ris dabar randasi Londone ir 
tariasi su Churchill.

Anglijos ir Amerikos pramo-
nė dabar veikia visu smarku
mu, todėl mes negalimą, pralai
mėti karo prieš Hitlerį.

MATSUOĖA išmestas k japonu užsie 
NIO REIKALU MINISTERIJOS

Admirolui užlipa 
svąrbids pbžicijas
TOKIO, Japonija, liep. 18 

— Princas Konoje

Britai puola prie 
Tobruko

. s ■ e -

KAIRAS, Egyptas, liep. 18 d. 
— Britai skelbia, kad vokiečių 
kariuomene, kuri buvo apgulu
si Tobruką, visiškai nustojo 
karingumo ir traukiasi nuo pir
mų britų šūvių.

Vokiečiai dykumoje labai iš-

Amerika pastatys pakanka
mai laivų, kad galėtų atvežti 
visą reikalingą medžiagą į An
gliją.

— Bulgarijos valdžia uždarė 
rusų diplomatus į traukinio va
gonus ir niekur jų neišleido, 
kol jie pasiekė Turkijos sieną. 
Sovietų diplomatai paskelbė ba
do streiką, kuris tęsėsi tris die
nas.

ORAS

18 d. — Vokiečių kariuomenė, 
artėjama prie Leningrado, pa-1 vargo, karštis juos visiškai pri

KABALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 18 d. — Bolševikų okupa
cinės valdžios metu paliko ba
si beveik visi Lietuvos gyven
tojai.

Sovietų agentai vežė sovietų 
Busijon visos rųšies odas. Pir
miausia išvežė iš Lietuvos iš
dirbtos odos atsargas, vėliau iš
vežė žalią odą, o paskutiniu 
metu vežė ir visas odos atma
tas.

Gyventojai negalėdavo įpirkti 
batų arba pasimušti puspadžių.

karą su Jungtinėmis Amerikos 
valstybėmis <4F*;Ahglija..-

Japonai ruošis karau su Bu
si j a, nes Matsuokds išmetimas 

d.; reiškia panaikinimą sutarties
jau sudarė su

i

Stalinu.
naują ministerių kabinetą, ku
rį šiandien pristatys karaliui.

Hitleriškai 1 nusiteikęs užsie
nio ministens Matsuoka neįei
na į kabineto sąstatą ir privers
tas apleisti ministeriją.

■Naujame kabinete
svarbią rolę vaidina japonų lai
vyno admirolai, kurie užima 
svarbias pozicijas. Užsienio mi- 
nisteriu paskirtas admirolas 
Teijiro Toj oda.

Japonijoj laimėjo 
konservatoriai

TOKIO, Japonija, liep. 18 d. 
Tvirtinama, kad naujojo kabi
neto sudaryme laimėjo konser- 
vatoriški elementai, nes japo
nų admirolai yra ne toki fašis
tiški, kaip kariuomenės gene
rolai.

labai 18 <’•
I leido
’ laikė
I

Manoma, kad admirolai dės 
pastangas neįvelti Japonijos

Franko paleido 
10,00 kalinių

MADRIDAS, Ispanija, liepos 
— Genero’as Franko pa- 
10,000 kalinių, kuriuos 

kalėjimuose nuo civilinio
karo pabaigos.

Kalėjimuose dar pasiliko virš 
pusės milijono ispanų, kovoju
sių už demokratišką respubli
ką.

Išleistųjų tarpe yra ir Ma- 
nuel Hedilia, kuris buvo falan- 
gistų lyderiu, bet rengėsi sukil
ti prieš generolą Franko. Dik
tatorius smarkiai kritikavo 
Jungtines Valstybes.

— Britų aviacija paskandino 
7 vokiečių laivus, kurie Vidur
žemių juros pakraščiais vežė 
kareivius. Vokiečiai nelaukė bri-

į tų užpuolimo.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vokiečių karo vadovybė skelbia, kad jų tankai prasiver

žė žymiai į rytus nuo Smolensko ir nemdno rasti diuelio pasiprie
šinimo iki Maskvos.

— Vokiečiai stebisi kodėl sovietų karo vadovybė paliko Lie- 
pojaus uoste 4 gerus submarinus. Vienas paliktas submarinas 
vadinasi “Lenin”.

— Amerikos valdžios sluoksniuose jaučiamas pasitenkini
mas japonų kabineto pakaitomis, nes nemanoma, kad bus sten
giamas neišprovokuoti karas prieš Ameriką.

— Valdžios sluoksniai pareiškė, kad juodasis sąrašas su na
ciais prekiaujančių firmų bus praplėstas Europos kontinentui.

— Sovietų karo jėgos bandė atimti iŠ vokiečių Smolenską, 
bet nepajėgė.

— Vokiečiai skelbia, kad frontas ne tiktai labai prasiplėtęs, 
bet vietomis jis siekia 100 mylių gylio, nes ne visi raudonos ar-
mijos kariai pasiduoda. Latvijos pasienyje vokiečiai tiktai va
kar užėmė užsibarikadavusias pozicijas.

—- Vokiečių Spauda labai smarkiai puo^a Rooseveltą už juo-
’šeštadienį: Giedras ir vėsus, dųjų sąrašų sudarymą. Kai kurie laikraščiai Rooseveltą lygina 
Sekmadienį: Giedras ir šiltes- su Stalinu.

nis. > d.*u — Ladogos ežero srityje suomių kariuomenė įsiveržė 100
Saulė teka 5:30; leidžiasi mylių sovietų teritorijos gilUmon ir kenkia sovietų susisiekimo

_  8:22. priemonėms. ? >

F.D.R. prašys pratę
sti karo tarnybą

VVASHINGTON, D. C., liep. 
18 d. — Prezidentas Boosevel- 
tas šiandien pareiškė laikrašti
ninkams, kad ate nančią savai
tę prašys kongresą pratęsti ka
ro tarnybą.

Amerikos apsauga randasi 
pavojuj, karų jėgos reikalingos 
ir kongresas privalės imti at
sakomybę už krašto saugumą.

Nepratęsus karo tarnybos, 
Amerikos kariuomenė visiškai 

’paįrtų ir bu tųTKejėgė atsispirti 
nuo stipresnio priešo.

Juodasis sąrašas pa
didins prekybą

————————
WASHINGTON, D. G., Fep. 

18 d. — Sumner Welles šian
dien pareiškė laikraštininkams, 
kad su naciais prekybą vedan
čių bendrovių sąrašo paskelbi
mas žymiai praplės prekybą su 
pietų Amerikos valstybėmis.

Amerika neparduos prekių 
naciškai nusiteikusioms bend
rovėms, bet prekiaus geromis 
sąlygomis su visomis vietinė
mis firmomis.

Juodasis sąrašas galės bu.i 
padidintas, jei bus išaiškintos 
naujos naciams tarnaujančio' 
bendrovės.

7 šnipai prisipažino 
kaltais

NEW YORK, N. Y., liep. 18 
d. — 7 asmenys prisipažino 
jog jie tarnavo vokiečiams ir 
nusikalto Jungtinių Valstybių 
įstatymams.

Iš viso FBI biuras suėmė 38 
asmenis. Visi kiti neprisipažįs
ta, kad jie šnipinėjo naciams.

Neprisipažinusiems teisėjas 
paskyrė po 25,000 dolerių už
statą iki teismo dienos, kuris 
įvyks spalių 23 dieną. FBI ma
no, jog visi suimtieji yra nacių 
šnipai.

— Londone apskaičiuojama, 
kad vokiečiai visiškai baigia 
benzino ir žibalo atsargas. Ben
zino vartojimas Vokietijoj la 
bai suvaržytas.

— Britai įsakė prancūzų val
džios atstovams iškelti visas 
moteris iš strateginių Džibuti 
kolonijos vietų. Manoma, kad 
britai paims šią Petaino kon
troliuojamą koloniją.

— Nacių aviacija smarkiai 
bombardavo Ang’ijos miestą1 
Hull.

KABALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 18 d. — Šiauliuose kai ku
rie batsiuviai imdavę už pus
padžių primušimą net iki 20 
rublių.

Bolševikų paskirtas burmis
tras Furmanas buvo priverstas 
nustatyti “tvirtas” kainas pus- 
padžiams, nes girdėjosi smarkus 
protesto balsai.

Vyriškos kulnys pakalti kai
nuodavo nuo 15 iki 17 rublių. 
Paprastas darbininkas privalė
davo dirbti tris dienas vieniems 
puspadžiams pasikalti.

Kainos drabužių pa- 
sisiudinimui

KABALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 18 d. — Kainos sovietų 
Lietuvoje pradėjo taip smarkiai 
kilti, kad patys bolševikai, buvo 
bepradedą nustatyti “tvirtas” 
kainas.

Už pirmos kategorijos vyriš
ko palto pasiuvimą siuvėjai im
davo po 120 rublių. Už ketvir
tos kategorijos paltą imdavo 
50 uublių.

Už pirmos rųšies moterišką 
paltą imdąyp 100 ;rublių.z,_.Už 
suknelės pasiuvimą — 36 rbl. 
Vienas darbininkas į dieną už
dirbdavo 8 rbl.

Lietuvoje nėra 
daržovių

BERNAS, Šveicarija, liep. 18 
d. — Bolševikai paliko neuž
sėtus daržus ir laukus, todėl 
dabartiniu metu sunkoka gauti 
paprastų daržovių.

Sovietų valdžios agentai bu
vo paruošę didžiausius planus 
daržovėms užsėti, bet planai pa
siliko tiktai popieriuje.

Kai atėjo daržovių sodinimo 
melas, tai gyventojai niekur ne
galėdavo gauti reikalingų sek
lų. Niekad daržovių Lietuvoje 
netrukdavo, bet tiktai bolševikų 
laikais.

Lietuvoje buvo tik 
sovietų filmos

BERNAS, Šveicarija, liep. 18 
d. — Išaiškinta, kad bolševikų 
okupacijos metu Lietuvoje ki
no teatruose buvo rodomos tik
tai sovietiškos filmos.

Buvo rodoma generolo Suvo- 
rovo filmą, kitoje buvo vaiz
duojamas generolo Kutuzovo gy
venimas.

O filmą apie Petrą Didįjį, 
kuri paruošta pagal A. Tolsto
jaus romaną, buvo brukama į 
kiekvieną kino teatrą. Gyvento
jai nematė jokios užsienyje ga
mintos filmos.

Per Liepos ir 
Rugpiučio 

MĖNESIUS
NAUJIENŲ RASTINĖ BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 V AL. RYTO 

IKI 8 V AL. VAKARO, 
šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 V AL. POPIET. 
Sekmadieniais . 

BUS UŽDARYTA. 
""Naujienų" adm
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CICERO TIKRINA, KAD JAM KLIUS TAS 
“NAUJIENŲ” DUODAMAS PACKARDAS
Smarkiai Platina Tikietus; Kitos žinutės 

Iš Cicero Padangės
CICĖRO — Praeitą sekma

dienį Raudonos Rožės Kliiibhš 
turėjo savo metinį pikniką Li
berty darže, WiĖow Spnhgi. 
Oras pasitaikė prielankus, tad 
susirinko gražaus svietelio — 
privačių piliečių, biznierių, pro
fesionalų.

R. R. plkn ke
Visus išvardyti nėra galimy

bės, vienok keletą paminėsim. 
Vietos parapijos šv. Antano 
klebonas kuri. Ignalina Albavi- 
čins su palydovais, Dr. A. J. 
Gusen, Df. J. J. Kazakevičia iš 
Aurora, kliubo narys. Buvo 
miesto asesorius advokatas 
Christenson su buriu draugų, 
J. Kavaliauskas nuo 14 St. ir 
48 Avė. p. Pūkas, chicagietis, 
senas kliubo narys, J. Kranču- 
kas, vietinis biznierius, senas 
kliubo narys, J. Pauga su visa 
šeimyna (tik sugrįžę iš atosto
gų), p. Paliulis, A. Tupikaitis, 
V. Varon, M. Rock, John Vai
čaitis, AI Matas, V. Gudžis, A. 
Balčunas iš Roselando, nuo 
10314 S. Michigan Avė, kur už
laiko modernišką užeigą.

Gavo dovanas

Draugystė Šv. Antano su 
skaitlinga komisija paklojo 
visą $10.00 ant baro. Pats pik
niko ūžesys prasidėjo nuo pir
mos ir tęsėsi iki sutemus. į pa
vakarį pradėta dalinti dova
nos. Kiek tai įdomumo ir geros 
nuotaikos! Laimingieji džiauks 
mingai fundija visiems. Iš ga
vusių dovanas didžiuma nė ne
buvo piknike ir nė nesvajoja, 
kad jų dovanos laukia.

Gašli pasidalino sekančiai: 
$50.00—Mrs. N. Speecher,*
6530 S. Artesian Avė. bhi(i(

40.00—Leo Glozeris, 1329,$; 
48 Ct.

Princeton Avė.
10.00—G. E. Seligcan, 3900 
W. Van Buren
10.00—H. Ebinl, 2739 Kil
davę Avė.
10.00—M. AVykpsli, 1436 5 
Avė.
10.00—J. Samoška, 240
Maple Avė.
10.00—S taše Stasulaitis
1325 S. 49 Avė.
10.00—M. White, 4554 So. 
Center Avė.
10.00—A. Rildihskas, 1408 S.
48 Ct.
10.00—John Wolse, 1833
W. Germak Rd..
5.00—W. žilas, Ėst. 14 St., 

Chicago
5.00—Al Tumaviče, 1526 S.
49 Avė.
5.00—A.\ Morkelis, 1416 So.
So. 50 Ct.
5.00—T. Emery, 4844 Gla- 
dys Avė.
5.00—Mrs. Marcinkus, 1328 
S. 49 Ct.
5.00—E. Ga(?)—1408 S. 49 
Ct.

5.00—P. Vendetk, 1213 So.
51 Avė.
5.00—M. Waj cecho w s k i, 
2802 S. 48 Ct
5.00—G. Marezak, 4812 23 
St.

—A. Radomskis, 1609;
So. 49 Avė.

—A. Micke, 1311 S. 49 
Avė.

—T. Mitluvek, 2641 S.
Packardas

Liepos 27 dieną, tai kitas 
sekmadienis, visų laukiamas, 
nes vienam iš visų nusišypsos 
laimė—gaus Packard automo
bilį, kurį duoda “Naujienos”. 
Tikietas tik 10c. Jie yra paskli
dę visur, ir po tolesnes kolo
nijas. , L ;

“Invazija*’ Paėmė South Carolina Miestelį.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
“Invazijos Pajėgos” iš netoliese esamos Clemson kolegijos, varo. Anderson, 

S. C. gatve majorą W. C. Johnson į “koncentracijos stovyklą.” “Invazija” buvo su- 
tengta parodymui kaip toki užpuolikai tikrumoj Amerikos miestus pultų.

Legionieriai šįvakar 
Pagerbs Žuvusius 
Lakūnus
Rengia Iškilmes Prie Dariaus 

Girėno Paminklo

Karalius Trokšta!
SUTEIKTI JUM NUOSTA
BIAS SUTAUPĄS ANT VISŲ

30.00—Iviartha Kutis, 1 105 S. 
50 Avė.
20.00—John Glozulis, 1527 
50 Avė.
10.00—L. Bunard, 4149

AUDITORIUM 
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu 
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

štai pilietis J. Rimkus iš Jo- 
liet yra daugiaus negu tikras, 
jog jo kolionija gaus tą Pack- 
ardą, o aš, kaipo Cicetos pat
riotas, tai iš širdies geidžiu, 
kad jis čia kliūtų, nes turiu 
daug pardavęs tikietų. Kaip 
ten nebūtų, visi turi lygias 
teises, bet kas nori gauti auto
mobilį, lai turi pirkti tikietų—■ 
ir dar tikietų.

IV. E. Atostogauja
Atostogoms gražus oras. 

Šioms dviems savaitėms Wes- 
tern Electric Dirbtuvės paliuo- 
savo daug savo darbininkų. Jų 
pasipylė po plačią apylinkę. Ta

— ............ ———■ .........................................
VĖSU — AIR COND1TIONED 

W0RLD PtAYHOUSE
410 SOUTH michigan avenue—arti van buren st. 

Tęsiasi 11:15 A. M. iki Vidurnakčio—35c iki 6:30 
ŠIANDIE—CHICAGOS PREMJERĖ 

raudonoji Armija veikia
“SOVIET FRONTIERS” 

RAUDONOJI ARMIJA &ESARABIJOJ 
(aiškinimas Anglų Kalba) 

MATYKIT KODĖL HITLERIUI LEMTA PRA
LAIMĖTI KOVOJ SU U. S. S. R.

Filmą, kurios Amerika Laukia!
1 . - ' : k l --1 ii i j n..................... >—

proga Mrs. B. Paliulis su duk-| 
tere ir anūke apleido Cicero ir 
Chicago, ir laimingai pasiekė 
gražų Rhinelander, Wisconsin. 
Kiek ten ilgai bus, tai jų daly
kas, o grįžę iš tų gražių atos
togų, paliuosuos patį bosą, p. 
Pallulį, nes jam labiausiai rei
kalingas poilsis.

Wisconsine '
Šią savaitę taipgi atostogau

ja p. J. Kaulinas su šeimyna, 
irgi prie Rhinelander, nes ten 
visų širdis traukia. Netaip to
li nuo Rhinelander, yra gražus 
kampas ir lietuvių apgyventas 
McNaughton. čia pradžią turė
jo M. A. Sharįca. Dabar ten tu
ri gražią vietą K. J. Kimbark- 
as. Jie tankiai ten leidžia 
atostogas. Aš manau ten taip
gi patekti. —D.

* .4. \ ,

Antano Kiffldrotbš 
Padėtis Negerėja

Lankytojai jau leidžiami
Jau trečiadienį Naujienose 

buvo pranešta, kad Antanas 
Kundrotas gavo kraujo paplū
dimą Smegenyse ir visa kairio
ji pusė kūno liko suparalyžuo- 
ta. Dabar jo žmona mums-pra- 
neša, kad ligonis dar nė kiek 
neina geryn, bet sąmonę yra 
atgavęs.

Antanas Kundrotas jau per 
daugelį metų yra žinomas kai
po nenuilstamas visuomenės 
darbuotojas. Paskutiniu laiku 
buvo LSS centralinės kuopos 
iždihinkas, taip pat ir SLA 109 
kp. finansų raštininkas.

Lankymo Valandos
Draugai, kuriems-laikas lei

džia, prašomi ligonį atlankyti 
Eilglewood Ligoninėj, 60 ir 
Green St. Valandos kasdien 
nuo 2 iki 4 po pietų ir vaka
rais nuo 7 iki 8:30. Ligonis 
randasi ant 2 lubų, kambaryj 
203.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Liepos 27 d., 1941 m.

Iš Birutės Moterą 
Sąryšio Darbuotės
Išvyko Prie Michigan Ežero;

Sveiksta Firantienė
Birutės Moterų Sąryšio išvy

ka July-liepos 13 d., prie Mich
igan ežero ir 55-tos gatvės, pra-. 
ėjo dideliu pasisekimu. Susi
rinko narių ir svečių gražus 
būrelis. Komisijos narės ponios 
Jonaitienė, Geidienė, Pukelie- 
ne ir Praninskienė rūpestingai 
kuo puikiausiai prirengė pie
tus. :

Gražioj gamtoj tyrame ore 
žaidė ir maudėsi, geru apetitu 
pietavo. Pietus galėjo tikti net 
ir karaliui .. ...tik visos narės 
jautė didelį trukumą, kad ne
galėjo turėti sykiu savo orga- 
nįzatorčs pirmininkės Onos 
Firantienes, fies ji buvo tik 
grįžus iš ligoninės po sunkios 
operacijos. ■’

Žymesni Svečiai
\

Matėsi ir žymesnių svečių, 
kaip tai mėgiama dainininkė 
artistė Jadvyga‘‘Gricaitė, Juo
zas Bennett ir kiti ... Vėliau 
visi linksmai, geram upe skirs
tėsi 'namo.
Grįžo Iš Ligonines Liepos 12 d.

Po labai sunkios, bet pasek
mingos operacijos, Ona Firan- 
tiene jau namie. Narės, drau
gės ir draugai esate kviečiami 
aplankyti. P-ia Firantienė gy
dytojo yra įsakyta nesikelti iš 
lovos per tris savaites.

—A. A.

Didelis Siuvėjų 
Piknikas
Lietuvių 269 lokalas pavaišins 

savo narius
šį sekmadienį, liepos 20 d. 

RivCrview parke įvyks milžiniš
kas Ąmalgameitų 1 unijos narių 
piknikas, palyvaus daugumas 
Chicagos siuvėjų, kurie pri
klauso unijai. Q tai reiškia, kad 
ten bus tūkstančiai žmonių.

Lietuvių 269 lokalas irgi tu
rės parke savo kampelį, o tame

kampelyje užkandžių ir kitokių 
gėrybių. Dalykas tokis, kad lo
kalas paskyrė šiek tiek pinigų 
nariams pavaišinti.

Lfetuviiai siuvėjai tad yra 
kviečiami atsilankyti, — visi 
kruvoije smagiai laiką praleisi
me. —Kriaučius

VAKAR CHICAGOJE
e U. S. laivynas skelbia, kad 

Chicagoje netrukus užp.iks 8,- 
580,000 svarų pupų jurinin
kams. Jie pupas mėgsta ir gau
na jas kartą savaitėj.

® Prie Roosevclt ir Leavitt 
gatvių automobilis užmušė r<6 
metų chicag et į, Henry Lcvsm, 
2049 West 12th Street.

® Per birželio mėnesį Chica- 
goje įvyko 167 nelaimės su dvi
račiais; Policija'• sako, kad už 
nelaimes paprastai būna kalt, 
patys dviratininkai.

Darius-Girėnas Posto No. 271 
Narių Atydai

Visi bariaus-Gireno Posto 
nariai malonėkite susirinkti šį
vakar, July 19th, apie 6:00 vai., 
į PoštO svetainę, 4416 So. Wes- 
tern avė., arba prie Darius-Gi- 
rėho paminklo, 67th ir South 
Galifornia- Avė.♦

Sekmadienį, July 20th nebus 
jokių iškilmių, nors anksčiau 
buvo skelbta, nes paminklo ko
mitetas dėl kokių tai priežas
čių nerengia didelių iškilmių bei 
paradų. .Įvyks tik trumpos cere
monijos šįvakar.

Tad, visi Dariaus-Girėno Po
sto nariai būtinai privalote da
lyvauti pilnoj uniformoj, taip 
pat Firing Squad savo unifor
mose, nes tai musų priederme 
tinkamai pagerbti musų Tautos 
Didvyrius ir garbingai paminė
ti 8-tas jų žuvimo metines su
kaktis.

Frank Krasauskas.

Išgelbėjo šešis
Nuo Gaisro

Neišaiškintas gaisras beveik 
visai sunaikino 2 aukštų gyve
namą namą adresu 1641 So. 
Ada Street.

Kadangi degė tarpduriai ir 
laiptai, tai antro aukšto gyven
tojai negalėjo išbėgti. Juos iš
gelbėjo ugniagesiai. Jie yra, 
Peter Kol.nski, jo žmona ir ke
turi vaikai.

Lumberio ir Statybos
MEDŽIAGŲ

NEREIKIA (MOKĖTI
Išmokėjimas $5 į Mėnesi

IMK
/OljR PR,CF

Rolė 
Padeng. 
100 kvad. 
pėdu

■y Raudonas 
Žalias, 
J uodasHy Slate Roofing■v Geriausias Korį | 

uV pinigai gali pir
kti—nėra antraeilio. Viskas 1-os 
rųšies; Pilna garantija.

2x4’s ECONOMY RŲŠIES PU
ŠIS. lin. pėda .............. 3Z

EMBOSSED BRICK SIDING
Raudon., Buff (subs). Reg. $3.15 
Dabar 100 kvad. $ <4 
pėdų rolė .................

KING MIDAS NAMAM MALIA
VA—pasirinkimas spalvų. Geras 
pirkimas galono $4 .19 
uz .....................   I
KLOSETO AUTFITAS — Visai 
naujas wash down rųšies, bal
ta tanka ir $q.85
indfis ....w
BRICK PRINT ROLL SIDING.
Pirmos rųšies. Raudonas arba 

Buff. Padengia 100 $4 .94
kvad. pėdų, role ........... ■

Atdara Visą Dieną šeštadieni 
ir Sekmadienį. Kitais Savaitės 

Vakarais Iki 8 Vai.

Visi Telefonai HAYmarket 2031

2221 S. ASHLAND AVĖ.
IMLI CITY MLOCKS 01 Et AL

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

JACK
CONFOUND ITl A POLARIAN POCKET 
3GHJADI OUICKl HIDE AMON6 j- 
THOSE STALAGMITESl (

TdO laTĖ I ONE 5HIP SIGHtED 
US ANO IS CUTTING U3 OFF FROM 
RĖACHIN(3 THE AURORA. WE’LL HAVE 
TO Fl

DINOSAUP
LURPS3 AHEjū

OF JAGM 
AND TMĖ 
GIRL5

BEHlNb THE1M 
COUNT DON 

IS RACING) UP

Dabar! G UITE TAUPYT

TIKRAI SAUGIAI

fairfield
ŽAVINGI S L GAN AttN

6tl6

J. STORGUL
PLUMBINGAS, apšildymas 

IR RYNOS
2240 W, ęęrmak Road

Tel. Ganai 4123-4124

LOOKl BEH1ND 
THEM'I A MONSTE 
THE Y DO 
5EE rr.

COUNT n^OED! ANO 
, DON 13 LEADING 

( ’L-L RAY U5 
Heyjlocate

THEM. Tį 
THE MlNUTl

No. 4804 — Praktiška suknelė su 
kepuraite. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18 ir 20.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blah- 
kutę 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 paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739, 
So. Halsted St, Chicago, HL
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KORESPONDENCIJOS
I

Kenosha, Wis tai jam buvo labai sunku pa-

Aliumini jaus Vajaus Simbolis

Dėl netikėtos N. Mickevičienės 
mirties

Lygiai metai atgal rašiau 
“Naujienose”, kaip praleidome 
atostogas Chicagoje pas drau
gus Mickevičius. Porų naktų 
pas juos nakvojome ir visi sy
kiu linksmai laikų praleidome 
Joniškiečių išvažiavime, kuris 
įvyko Motuzo gražioje vasar
vietėje.

Šiandien liūdna tai prisimin
ti netekus senos ir geros drau
ges. Draugavome per paskuti
nius penkiolika metų, — nuo 
to laiko, kai draugai Mickevi
čiai gyveno Kenosha kolonijo
je. Tada labai daug teko veikti 
kartu įvairiose organizacijose, 
— dirbti valdybose bei įvairio
se komisijose. Kartu dainavo
me chore. Atostogų irgi papras
tai kartu važiuodavome.

Užpereitų vasarų draugė Mic
kevičienė pas mus praleido dvi 
savaites. Kaip buvo malonu 
mudviem pasikalbėti bei prisi
minti praeitį, kada kartu ne
mažai veikėme. Tada teisino- 
mės, kad jau susenome ir su- 
tingome...

Tuoj po Chicagos Lietuvių 
Draugijos pikniko gavau iš 
drg. Mickevičienės laiškų. Rašė, 
kad piknike tekę ir sulyti ir su
šalti. Girdi, laukėme jūsų, bet 
nesulaukėme.

Ji buvo pasirengusi netrukus 
pas mus atvykti atostogų bent 
dviem savaitėm. Bet štai birže
lio 27 d. iš jos dukrelės gauna
me telegrama, kad motutės jau 
nebėra. Tai buvo t krai skau 
dus smūgis.

Rodavičia ir Mickevičienė 
lyg ir juokais, lyg ir rimtai, bu
vo padarę sutartį: kas pirma 
miršt tam gyvas išl kęs laido
jant pasakys kalbų.

Rodavičia tų pažadų ištesėjo 
ir pasakė trumpų kalbų, nors

Iš kapinių turėjo važiuoti na
mo. Nabašninkės dukrelė Stella 
verkdama atsisveikino. Sako, 
bukime draugai, kaip buvome 
iki šiol, kol motutė buvo gyva.

Velionę Mickevičienę liepos 
1 d. palydėjome į Tautiškas 
kapines. Laidotuvės buvo gra
žios. Chicagos Lietuvių Drau
gijos grabnešiai (uniformuoti) 
nešė grabų. Tai darė labai ge
rų įspūdį.

Gėlių buvo labai daug nuo 
giminių, draugų ir draugijų. 
Prie kapo kalbėjo R. šiliukas 
ir “dėdė” Vaitekūnas. Pastara
sis kalbėjo- taip pat ir koply
čioje.

Velionė Mickevičienė užaugi
no gražių dukrelę, kuri visai 
gerai Laiba ir rašo lietuviškai. 
Šiomis dienomis gavau iš jos 
laiškų. Rašo, kad nei tėvelis nei 
ji neturį ramybės, — abu esu 
daktaro priežiūroje.

Lai būna lengva žemelė drau
gei Mickevičienei!

Velionės šeimai reiškiame gi
liausių užuojautų.

Rcdavičių šeima

Jei Ateis Pas
Jus Aluminijaus
Rinkti —

rasy

fNU-ACMF Tplonhov
Miss Joanne Jonės iš Topeka, Kansas, kurių tos 

valstijos apsaugos komitetas išrinko “Kansas Laisvės 
Stovyla” besiartinančiai aliuminijaus kampanijai pa
vaizduoti.

GYVENIMAS, BERNAS IR POETAS
M. G ORKŲ

Kaip jau buvo pirmiau 
ta, pirmadienį Chicagoje prasi
deda aluminijaus savaitė. ' Per 
visas septynias dienas mieste *jngs Lauke tamsu... Keletas 
bus renkamas atliekamas me-• žvaigždelių, saulei nusileidus, 
talas karo reikalams. Imirksėjusių, užgęso, juodi de

besys ėmė iš visų pusių trau-

Naktis, žemę į savo glėbį pa
ėmus, glaudė jų prie užuo
maršų ir poilsį siūlančios kru-

Nikodemas Nugirdo: '
*H**’**.»*4**-*»^»»*«»*fj»**-'''«-'--< OHBnHUHnfflnHDBBBHBMI

Rabino Patarimas
Hitleriui

Pasakojama, kad kelioms 
dienoms prieš sovietų-vokie- 
čių karų, Hitleris su keliais 
savo štabo nariais atvyko prie 
Lamanšo kanalo, atsistojo ant 
išsildišuisiosį uolos, pasiėmė 
žiūronus ir aiškiausiai pamatė 
Anglijos pakraščius. 

I

—Jeigu ne šitas siauras van
dens ruožus,—sako Hitleris sa
vo palydovams, — tai pasau
lyje nebūtų jokios jėgos, kuri 
mus galėtų sulaikyti nuo britų 
sąlų invazijos. Ar istorijoj nė
ra tokio atsitikimo, kur ka
riuomenės butų juras perėju
sios? — vėl klausia 
arčiau 
ninku.

Na, 
vienas
šius peržengė per Raudonųjų 
jurų, vanduo jam prasiskyrė.

—Tuojau atveskite man 
Maižįešių, — įsakė Hitleris sa
vo adjutantui.

—Maižiešius surasti dabar 
bus sunku, — paaiškino Hit-

Hitleris
stovinčių vokiškų kari-

kaip gi,—atsako jam
generolas. — Maižie-

Jei pas jus ateis rinkėjas, tai 
pareikalaukite, kad j sai paro
dytų jums savo įgaliojimo kor
telę. Kortelės yra baltos, at
spausdintos raudonu ir mėlynu 
rašalu, ir su majoro KeTy pa
rašu.

—Man žmonių nelaimės sve
timos, jų ašaros ir vargai man 
nerupi! Palengvinti nieko ne
palengvinsiu, galiu tik pasun
kinti. Esu žmonijos Valdovas 
—kas gi norėtų .savo valdžios 
ir galios atsižeti,1 kas sutiks 
paties savęs išsižadėti dėl kitų 
labo? Kas nor, tegul taip elgia
si, bet aš

Poetas
to nepadarysiu, ne..., 
graudžiu balsu alsi-

tavęs ,n.ekęnčiame,
spėti, kad arti- 
audra: dangus, 
savo kaktų, jo 
alsavo: jis lau-

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERAL?AI AGENTAI šių Kompanijų: 

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

COPR. NUDLCCRAFT SERVKG. INC 

CROCHETED MEDALL1ON PATTERN12888^
No. 2888—Mėgsta lovatiesė.

įvairiausių

smarkiai ’kaukėi po nuogų sod
nų ir skaudžiai plakę šlapias 
šakeles vienų į kitų. Iš visko 
galima buvo 
naši didelė 
matyt, raukė 
krūtinė giliai
kė patogios valandos prabilti 
milžino verksmu, apsiverkti 
graudžiomis ašaromis, nuo ku
rių visas pasaulis sudrebėtų...

Sodne, sename, apleistame, 
neprižiūrimame, turtingo ūki
ninko sodne, viename jo kam
pų buvo girdėti kažkokie ne
paprasti, slėpiningi balsai. 
Kartais jie prabildavo garsiau, 
kartais silpniau. Vienas jų 
gana storas, labai rimtas ir 
tvirtas; kitas — tvirtas, balsiai 
ir rūsčiai skambus, o trečias— 
karts nuo karto permainyda
vo savo balsų.

Buvo tat Gyvenimas, Ber
nas ir Poetas...

Iš jų balsų galėjai spėti, kad 
Gyvenimas, Berno ir Poeto už
kluptas, vien tik gynėsi. Bet 
štai Gyvenimas,
spalvų apsiaustu apsisiautęs, 
aukštai iškelta galva, iš aukš
to į Bernų ir Poetų žiūrėda
mas, paklausė:

—Kas yra dėl manęs, o kam 
esu aš?

Bernas ilgais batais, vien
marškinis, užraitytomis mels
vų 1 marškinių rankovėmis, 
gystolomis stipriomis ranko
mis, drųsiu žvilgsniu ir pasiti
kįs savo jėgomis atsiliepė:

—Pasaulyje dėl tavęs nieko 
nėra, bet tu tik. esi visiems. 
Nelengva su tavim kova, ta
čiau tu jos nemėgsti ir pri
spirtas visuomet pasiduoti.

Poetas gi susimųsčiusiu vei
du, svajonių pilnu žvilgsniui ir 
išdraikytais plaukais, dreban
čiu balsu tarė:

—Koks tu beširdis, Gyveni
me. Matai žmonių vargus ir 
ašaras, matai musų nelaimes, 
o tavyje nėra užuojautos jaus
mo ir nieko žmonėms, kad 
palengvintų tų naštų, tu ne
duodi. Kodėl tąip?

Gyvenimas 
atsiliepė:

•' —Mes
mes tave kęikiaiųc, ant. tavo 
pečių visas nelaimes krauna-! 
me, o tu, nuožmusis, visgi į 
musų šauksmų neatsiliepi. Ko 
gi tau daugiau reikia?

—Aukų, aukų duokit man!; 
Kraujo, ašarų, nelaimių, dau
giau! Man dar to maža, 
sušuko Gyvenimas.-—Aš jus
visus vienų kartų vergais pa-» 
darysiu !...

—IPalauk!— prabilo Bernas, 
ištiesdamas savo gyslotų, stip
rių rankų, — užmiršai, kad 
pasaulyje yra Kova.

Gyvenimas truputį sumišo. 
Bet tuoj atsipeikėjo:

—Nebaugus man jūsų kovos 
įrankiai. Vistiek vienų kartų 
aš jus visus į dulkes sutrinsiu; 
ateis laikas, kada jus privers
ti busite pastatyti man auku
rus ir “Gyvenimo šventyk
las.”

Poetas, sumišęs ir nusigan
dęs Gyvenimo grūmojimų, ne- 
drųsiai prabilo:

—Juk, jeigu nieku tavęs mes 
neįveiksime, tai bent musų 
prašymai turės tave paveikti?..

Bernas gi tarė:
—Mes nemokame prašyti, ir, 

mes niekuomet neprašome!... 
Visų gyvuojančių pasaulyje 
būtybių teisės yra lygios —. 
mes mokame tik reikalauti.

Gyvenimas, nežinodamas 
kaip atsikratyti Berno ir Poe
to, matydamas save priverstų 
duoti juodviem nors kokį atsa
kymų, vylėsi šiaip taip iš 
juodviejų išsisukti ir, kreipda
masis į Poetų, užklausė jo:

—Jus, tokiu bildu, prašote 
manęs, kad jums palengvin
čiau jūsų naštų.

Hitleriui rabinas. — Paties1 
Maižiešiaus mes dabar nesu-' 
rasime, nes jis senai miręs, bet 
mes galime panaudoti tų pačių ’ 
stebuklingų jėgų, kurių Mai- 
žiešius vartojo.

—Kas tai per jėga?
—Jeigu tamsta paimtum 

Maižiešiaus lazdų ir smogtum 
į vandenį, kaip jis prieš kelis 
tūkstančius metų smogė, tai 
Lamanšo kanalas tikrai pra
siskirtų ir tamsta sausai galė
tum pasiekti Angliju.

—Gerai, aš tuojau pasiųsiu 
adjutantus lazdai atnešti. Kur 
dabar ta lazda randasi? — pa
klausė Hitleris rabino.

—Ah, ji guli britų muziejuj, 
—atsakė išmintingas žydų ra
binas.

Hitleris pasižiurėjo į žydų, 
atsisuko į greta stovėjusius 
generolus ir įsakė paruošti 
planus Rusijai užpulti.

Žiurkė Apkandžiojo 
Kūdiki

Manydama, kad tai katinu 
kas, 3 metų mergaitė, Patricia 
Snoreck, 2959 Normai avenue, 
pradėjo žaisti su žiurke. Gyvu- 

! i^as mergaitę skaudžiai apktfn-
leriui generolas, bet koks nors džiojo. Netrukus po to žiurkė 
išmintingas rabinas gal ir ga- buvo atrasta negyva. Mergaitė 
lėtų duoti gerų patarimų šiuo yra po daktarų priežiūra, nes 
reikalu. - j prisibijoma, kad gal žiurkė jų

Hitleris tuojau įsakė atvesti užkrėtė kokia nors liga.
vyriausių j į vietos rabinų ir 
paklausė patarimo, kaip pe-1 
reiti kanalas.

—Tai labai lengva,—atsakė

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 4985
Stogus, rynas, stoglangius Ir 

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

apdraustas.

N epriklausomybė 
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 AŠSOCIATION
JOS. M. MOZEBI8, 8rx.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Atvyki t ir Paimkit Jj!

MIRACLE HOME 
Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI 0 ft A 00 
40 pėdų Lotai— V / U DĖ
VISI pagerinimai A - I 
yra. 7c karferis į V 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MENESI 
TUVES, 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

i

Mažas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Ix>ng A venų e 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

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

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra.
BLACK BAND LUMP

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ino.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

$9.95
e £ . <

DIDŽIAUSIA PROGA PIRKTI

GENERAL MOTORS

100% užtikrinti > 
FITINGAI
Garantuoti fitlngai reiškia, kad Paralkštė 
teikia IVO'Įįj- Apmauroh ir 100% Pataisos 
Sutinus. Miimj tikslas yra pa- 

•Ibčt! Jums visokeriopais ga- 
lįmtilH budais ir sutelkti jums 
piiHit'-nkUtOnų, kokio niekuomet 
pirmiau Oeftirįjote. PRAŠY
KITE FITINGŲ PYKAI ir pa
matykite, kaip Justj paralštfH 
gali būti pritaikytos, arba 
gaukite nauja paraistę taip 
pigiai kaip už $5, ir turėsite 
nuostabias pasėkas; arba ra
šykite prašydami informacijų 
PYKAI.

100% RUPTURE AND TRUSS 
SERVICE

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

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

FRIGIDAIRE
PROGRESS KRAUTUVĖJ

PER DIDĮ

LIEPOS MĖNESIO

General Motors FrigidaireSu 
galėsite džiaugtis desėtkus 
metų. Naudositės šviežesnių 
ir skanesniu maistu, sųtau- 
pinsite 
turėsite
kuriuo

IŠPARDAVIMĄ

sveikata ir išlaidas, •r
didžiausį patogumų,

džiaugsitės visų gy
venimų.

j

RED—ITCH Y- SCALY

ECZEMA
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! ‘TF8fn
Visose vaisti- ŽEMO .
nese .................  r i

PROGRESS KRAUTUVĖ yra autorizuota parduot General 
Motors produktus ir šių savaitę skelbia didį Liepos Mė
nesio Išpardavimų, siūlydama geriausias išlygas, prieina
miausias kainas ant General Motors Frigidaires.

1941 metų mados, pilnai- 6-šių kubiškų pėdų dydžio. 
Kaina taip maža: tik

$129.50
LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI.

Didelė nuolaida už seną refrigeratorių, mainant ant
NAUJO FRIGIDAIRE.

** IF you suffer monthly N 

FEMALE PAIN 
which makes you

WEAK,CRANKY
Nervous

Blue—
Start taking famous Lydla E. 
Pinkham’a Vegetable Compound 
at once. It’s one mediclne made 
especially įor women that helps re- 
lieve headache, backacbe, eramps, 
weakness, nervousness—due to 
functlonal monthly disturbances- 
it’s helped hundreds of thousands 
of women to go “smlling thru" dls- 
tress of such difflcult days.

Taken regularly—Lydla Plnk- 
tiam’s Compound helps bulld up 
reslstance agalnst such tlred, 
eranky feellngs. Try ii!

No. 2888

įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd) No.

I Vardas ir pavardė

Sekmadienį

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Sunset Grove Darže 
135th and Archer Avė.

vi : š ~

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 8o. Saistė* St, Chicage, HL 
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Naujienų Nanto Fondo

PIKNIKAS

suerzintu baisa •;
1 Liepos 27 d.; 1941 rii.

TURE C"
3222-24-26 So. Halsted Street•

Chicago, Illinois.
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NAUJIENpS
Thc Lithuaniam Daily* Ntw»

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine, 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naų-' 
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500. Orderių kartu su užsakymu.
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Sovietų aviacija

Vykdant Rusijoje industrializacijos “piatilietkas”, 
lėktuvų gamyba buvo labai išplėsta. Hitleriui atėjus į 
valdžią, Maskva susipyko su vokiečiais. Sovietų valdžia 
padarė sutartis su Amerikos kompanijomis — Douglas, 
Glen Martin, Curtiss Wright ir Consolidated — ir ga
mino aviąęijos motorus ir lėktuvus pagal jų modelius. 
Bolševikai pirko iš Amerikos ir įvairių rųšių gatavų 
lėktuvų. x v a „

Vokietijos aviacijos vyriausybė 1939 m. gavo iš vie
no savo karininko pranešimą, kad Sovietų Sąjunga tais 
metais turėjo 5,000 lėktuvų, iš kurių tik 2,000 buvo mo
derniški. Pilnesnių informacijų apie sovietų aviaciją 
vokiečiai galėjo gauti po to, kai Stalinas pasirašė su 
Hitleriu nepuolimo sutarti. Nėra abejonės, kad nacių 
šnipai per tuos 22 piėnesiu stengėsi po “draugingumo” 
priedanga gauti smulkiausių informacijų apie Rusijos 
oro laivyną ir aviacijoj pramonę.

Anglijoje manoma, kad Rusija pastaruoju laiku tu
rėjo 350 lėktuvų dirbtuvių, išmėtytų po visą šalį, bet 
daugiausia pastatytų toli nuo Vokietijos sienos.

Išlavintų lakūnų Rusija, tur būt, turi daug, nes į 
šitą dalyką valdžia kreipė daug dėmesio. Buvo suorgą- 
nizuota milžiniška aviacijos draugija “Ossoaviachim” 
su 15,000,000 narių, kurie mokinosi skrąidyti, šokti su 
parašiutais ir taisyti lėktuvus. Į draugiją buvo priima
mos ir moterys. Ji rengdavo “aviacijos dienas” įvairiuo
se miestuose ir šiaip populiarizuodavo aviacijos idėją 
publikoje.

Tačiau vistiek yra abejojamą, ar bolševikų oro lai
vynas turi pakankamai gerų mechanikų. Kaipo mecha
nikai, rusai nepasižymi dideliais gabumais.

Bet stambiausia sovietų aviacijos yda bus bene jos 
struktūroje. Kažin kodėl Maskva dėjo labai daug svar
bos sunkiemsiems bombonešiams, o mažai paisė lengvų* 
jų kovos lėktuvų. Todėl bombonešių rusai turi nepro
porcingai didelį skaičių. Matyt, Stalinas ruošėsi dau- 
giaus puolimo, negu apsigynimo karui.

Dabar jam kovoti su vokiečiais sunku. Jų spartieji 
^naikintuvai” sovietų bombonešius pasiveja ir nukerta, 
taip kack šie negali arti fronto veikti. Kontroliuodami 
orą mūšių ruože, naciai ne tiktai apsaugoja savo šar
vuotąsias divizijas, kurios puola Raudonąją armiją, bet 
ir mėto į rusų tankus bei pėstininkų pulkus bombas iš 
oro, Tur būt, daugiausia dėl to sovietų milžiniškoji ka
riuomenė su tūkstančiais tankų ir šarvuotų sunkveži
mių yra visą laiką stumiama tolyn į Rusijos gilumą.

Tik kuomet nacių divizijos nurieda taip toli nuo 
siavo oro bazių, kad lengvieji “luftwaffe” lėktuvai nebe
gali jų apginti nuo rųsų bombonešių, tai vokiečių ver
žimąsi priekyn apsistoja, Tuomet vokiečiai perkelia sa
vo aviacijos bazes dvejetą šimtų mylių toliau į rytus, 
atgabena į jas mechanikus, gasoliną ir alyvą, masinąs 
ir priešlėktuvines kąnuoles — ir pradeda naują ofen- 
syvą.

Stalinas ir jo strategai neapsiskaičįąvo. Jeigu Rusi-’ 
ja šiandien turėtų, vietoje didelio akąičįaus bombuPCŠiųi 
du ar tris tūkstančius tokių gerų kovos lėktuvų, kaip 
anglų “Hurricanes” ir “Spitfires”, tai nacių invaziją gal 
butų buvusi sulaikyta.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Niekas tikrai nežino, kiek karo lėktuvų turėjo so-. 
vietų Rusiją, kuomet prasidėjo jos kąrąs su vokiečiais. 
Spėjama, kad ji turi jų daug; lėktuvų skaičium bolševi
kų aviacija yra ne menkesnė, o gal būt net didesnė, ne
gu vokiečių ”luftwaffe”.

__ • *Tikriausių žinių apie sovietų oro jėgas, veikiausia, 
turi naciai, nes per daugelį metų Maskva glaudžiai ko- 
operavo su Vokietijos militaristais. Nuo 1919 m. iki 
1933 m, Vokietijos generalinis štabas slaptai gaminda
vosi Rusijos teritorijoje ginklus vokiečių armijai. Rusi
joje buvo įsteigti vokiečių pinigais ginklų ir amunicijos 
fabrikai, aviacijos mokyklos ir aerodromai. Vokietijos 
inžinieriai padėjo bolševikams pasistatyti lėktuvų dirb
tuves Leningrade, Maskvoje, Kazanėje ir Saratove.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams —............   $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ...... ............ 2.00
Dviem mėnesiams__1.50
Vienam mėnesiui_ _______ . .75

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija  3c
Savaitei ____________________ 18c
Mėnesiui 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj)
Metams*.... ......... ...............  $6.00
Pusei metų .....-------,----------- 3,25
Trims mėnesiams 1,75
Dviem mėrfesiams ..... ,.... — 1,25
Vienam mėnesiui __________ .75

Užsieniuose:
Metams ......   — $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams — - -  2.50 
Piųigus ręikia siųsti pašto Money 
rderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, III.
■ !■■ U .......... V ■ !'■■■...................■ ■■■■■ ■ *..........................
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Sąjungininkų Valdžių Galvos Londone.

AUKŠTYN KOJOM

“Laisvė” rašo:
“įdomu tas, kąd Sovietų 

Sąjunga užmegs diplomati- 
piuą ryšius ir su Čekoslova
kijos, ir su jugosląyjjos, ir 
su Graikijos vyriausybėmis, 
kurios gyvuoja Londone, Tai 
bus padarytą tam, kąd pri
davus dąugiąu energijos Hit
lerio pavergtiems kraštams. 
Sėkmingiau kovoti prieš sa
vo neprietelių Hitlerį ir jo 
saiką.

“Lenkijai bus leista, sako 
pranešimai, organizuoti So
vietų Sąjungos teritorijoje 
kariuomenes būrius, kurie 
kovosią prieš fašistus įsiver
žėlius,”
Q ką tas bimbiniųkų orga

nas kalbėjo pirmjaus apie aukš
čiau paminėtas šalis? Kąį Ma
skva atėmė diplomatines teises 
užkariautos Jugoslavijos pa
siuntinybei, tai jįsąį sąkė, kąd 
taip ir reikia, Kuomet Lenkiją 
Hitleris sumušė, o sovietų val
džia padėjo Hitleriui ją sudras
kyti, pareikšdama, kad “lenkų 
valstybės jau nebėrą”, tai 
“Laisvė” tam pilnai pritarė ir 
visaip niekino “popų Lenkiją”, 
įrodinėdama, kad Lenkija ne
turi teisūs gyvuoti, kaipo ne
priklausoma šalis,

Brooklyniškis komunistų or
ganas pakeitė savo “įsitikini
mus” dėl to, kad bolševikų 
diktatūra Maskvoje buvo pri
versta imtis ginklo prieš Hit
lerį. Komunistų žodžiai, argu
mentai ir principai nieko o nie
ko nereiškia.

NULEMIANTIS ŠIO 
KARO MUŠIS

Anglijoje neseniai pasirodė 
nedidelė -brošiūra su antrašte: 
“The Bąttle of England”". (Mu
šis dėl Anglijos). Ji susideda iš 
32 puslapių. Jos autorius yra 
Hilary S t. George Saunders.

Brošiūra prasideda tokiais 
žodžiais:

“Ateities istorikai, veikiau
sia, lygins Mūšį dėl Anglijos 
su Marathono mušiu, su Trą- 
falgaro mušiu ir su Mamos 
mušiu.”
šitie trys pastarieji mūšiai 

suvaidino nulemiantį vaidmenį 
istorijoje. Tokią pat reikšmę 
turėjo ir Mušis dėl Anglijos, 
Plačioji publika tik dabar prą- 
deda suprasti jo svarbą. Kuo
met jisai ėjo, jo tikroji reikš
mė nebuvo aiški net karo eks
pertams.

Tas mųšią buvo kova tarp 
Anglijos aviacijos ir nacįų 
“Luftvvaffe”. Jisai prasidėjo 
1940 m, rugpjūčio 8 d. ir bai
gėsi spalio 31 d. Anglai jį lai
mėjo. 1

Aprašyti tas nuostabias 
grumtynes ore Britanijos val
džia pavedė p-ui Saunders, 
įteikdama jam didelę* krūvą 
lakūnų pranešimų, valdinių ko
munikatų ir kitų dokumentų. 
Jisai turėjo išstudijuoti visus 
faktus, kad jo gąlyoję susida
rytų aiškus vaizdas, kurį jisai 
paskui nupiešė aiškioje ir įdo
mioje skaitytojams formoje. 
Per trumpą laiką jo knygelė 
pasidarė Anglijoje “best sel- 
ler”; josį išparduota daugiau 
kaip milijonas kopijų.

Autorius padalino Mūšį dėl 
Anglijos į 4 stadijas. Pirmoji 
prasidėjo rugpiučio 8 d. ir tę
sės j Ugi rugpiučję 16 d. Nacių 
lėktuvai Stengėsi patirti, kokios 
yra augių ąpaigynimę jėgos, 
jie buvo nustebinti, suradę, 
kad anglai yra daug stipresni 
ore, negu buvo manęs Goerin- 
gas. Jisai buvo absoliučiai įsi
tikinęs, kad “Luftwaffe” britų 
aviaciją sunaikins. Nepaisyda
mas bąisių nuostolių, Goerim 
gas siuntė į kovą vieną eskad-

rą po kitos: pradžioje 60 lėktu
vų, paskui 100, po to 130 — 
200 — 400 — 600.

Antroji stadija tęsėsi nuo 
rugpiučio 19 d. iki rugsėjo 5 d, 
Naciai dabar stengėsi sunai
kinti britų aerodromus, ir ki
tas vietas, kuriose yra laikomi 
anglų lėktuvai, šitose atakose 
lėktuvų skaičius vokiečių es
kadrose buvo pasiekęs iki 800. 
Bet britai kovojo, jų apsigyni
mas nėjo silpnyn. Tuomet oro 
maršalas Goeringąs ryžosi su
naikinti Londoną, 1

Rugsėjo 6 d. prasidėjo tre
čioji mūšio studiją ir tęsėsi iki 
spalio 5 d. Tai buvo pasibaisė
tinas Londono bombardavimas 
— kritingiausioji ‘šių dramatiš
kų grumtynių dalis, Po jos se
kė paskutinė stadija — nuo 
spalio 6 d, iki 31 d. šitą skyrių 
savo knygelėje autorius pavadi
no ^Luftwąffez traukiasi“.

Naciai buvo priversti prisi
pažinti, kad Mūšį dėl Anglijos 
jie pralaimėjo. Tas jų pasikėsi
nimas pakJupdyti Angliją oro 
ginklu kainavo jiems 2375 lėle 
tuvus.

Ši britų pergalė išgelbėjo ne 
tiktai Angliją, bet, gal būt, vi
so pasaulio civilizaciją.

Anglai sugebėjo atmušti Hit
lerio oro jėgas, pasidėkojant 
tam, kad jų lėktuvai, daugiau
sia “Spitfire” ir “Hųrricape” 
modelio — buvo geresni tech
nikos atžvilgiu, negu Hitlerio 
mašinos, ir anglų lą(kunąi pasi
rodė esą gabesni ir geriau išla
vinti, kaip nacių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Konoje sudarys ja

ponų kabinetą
TOKIO, Japonija, liep. 17 d. 

— Mikado pavetlė atsistatydi
nusiam premjerui sudaryti 
naują ministorių kabinetą.

Japonijos kabineto sąstatas 
yra renkamas ir manoma, kad 
netrukus Konoje galės pateikti 
karaliui naujų ministerių sąra
šą.

Japonų karo vadovybė pa
kvietė aktyvion tarnybon dau
gelį atsargos karininkų; Tvirti
nama, kad! naujas kabinetas 
užims žymiai griežtesnę užsie
nio politikė^ liniją.

—Roosevelto įgaliotinis Har- 
ry Hopkins šiandien pasiekė 
šiaurines Anglijos uostą. Jis bu-? 
vo sutiktas Jungtinių Vaistys 
bių pasiuntinio Harriman, km 
ris ndsenai lankėsi Egypte ir 
tarėsi su karo vadais.

Jesukevičius Pirmas 
Lietuvis Naujame 
Drafte

Jam Teko No. ..98—Antras 
Loterijoje

IPirmas 21 metų lietuvis 
Chioagoje, kuris bus šaukia
mas armijon iš antrojo drafto 
yra brjghtonparkietis, Jonas 
George Jesukevičius, 4441 So. 
Campbell avenue. Jo numeris 
užvakarykščio  j e drafto loteri
joje buvo “98”. Tai antras 
numeris ištrauktas loterijoje.

Gavo, Pirmą Numeri
Pirmą numerj, 196—Chica

go j e neturėjo nei vienas lietu
vis.. Visu tuo numeriu naujokų 
Chicagoje yra tik penki:

Chester E. Parzyszek, 1720 
W, 3£rd ętreęt, brįdgepprtietis;

Carl J. Wold Jr., 1119 N. 
LeClaire avenue;

Walter Swiercz, 2551 W. 50 
Street;

Joseph Marshall Wagner, 
11720 Peoria avenue, ir,

Anthony Ę. Gu^inski, 3142 
Eąst 81st streęt. J
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Britanijos karalius ir karalienė priima Buckingham rūmuose Londone 

esančių sąjungininkų vyriausybių lyderius. Iš kairės dešinėn: karalius Jurgis 
VJ, Olandijos karalienė Willhelmina, Mrs. Edouard Benes, Jugoslavijos kara
lius Petras, karalienė Elzbieta, Čekoslovakijos prezidentas Edouard Benes, Nor
vegijos karalius Haakon VII, ir Lenkijos prezidciitas <Wladyslaw Raczkievvicz.

Šiluminės žemės gel-1 
mių energijos iš

naudojimas
100 valandų trukusio Vezuvi

jaus išsiveržimo melu (192;) 
m.) ugniakahiis išmetė į žemės 
paviršių apie 12 milijonų tonų 
karštos lavos ir daugiau kaip 
1,500 milijonų kub. metrų iki 
l,000°C įkaitintų dujų. Dar 
daugiau energijos yra davę 
Krakatau ir kt. ugniakalnių iš
siveržimai. Kyla klausimas: ar 
negalima šių milžiniškų šilu
minės energijos išteklių panau
doti technikos reikalams? Pa
sirodo, kąd 'nūdienė technika 
yra bejėgė tokius galingus 
energijos prasiveržimus sutvar
kyti.

Praktiškiau yra galvoti apie 
panaudojimą mažesnių šilumi
nės žepnes ‘gelmių energijos iš
teklių, kuriuos į žemės pavir
šių neša karšti mineraliniai šal
tiniai ir karšios dujos, šie 
energijos kiekiai nėra jau tokie 
maži. Apskaičiuota, pav., kad 
Prancūzijos plote šių šaltinių 
išnešamoji šiluminė energija 
j«ra lygi 100,600 tonų akmens 
anglies šiluminei energijai.

Jau pradedant nuo XVIII am
žiaus, kai tik garo mašinos pa
kankamai paplito, pradėta ban
dyti užkinkyti į darbą ir šilu
minę žemės gelmių energiją. 
Nesustojant ties pirminiais pro
jektais ir nereikšmingais ban
dymais, pąminėsinie keletą pa
skesnio meto tos rųšies įrengi
mų.

1904 m. Italijoj pradėta nau
doti iš gelmių per plyšius išei
ną karšti vandens garai varyti 
garo mašinai, kuri sąvo keliu 
varo dinamo mašiną; vėliau 
vietoj garo mašinos įrengta že
mo slėgimo garo turbina, tų 
prigimtinių garų varoina. Pa
darius toje vietoje gręžimus iki 
60—120 pi., gauta vandens, ga
rai 190°C temperatūros ir 14 
atmosferų slėgimo. Karo metu 
įrengimų gąljngurnas padidin
ta, taip kad 1916 ip. jau veikė 
3 agregatai, kurių kiekvieno 
galinguniąs buvo 2,5.00 kilova
tų, o vėliau jaii siekė 12,000 
Idlbvątų. Nuo tol. šiuo keliu 
gaiulainoji elektros energija 
perduodama penkiomis liiiijo-. 
inis J eilę mieątų (Flnrepciją, 
Teeinu, Livorną ir kt.). 1931 
$1. pagilinus gręžiniųą, gautas 
300 m. aukščio vandens ir ga
rų fontanas, kuris per valandą 
išipeta 260,000 kg. garų 150°C 
tėrnperatųros. Ten pastatytas 
15,000 kilovatų gajingump ag
regatas. Pastaruoju RĮętų pro
jektuojama išnaudoti Vezuvi

jaus ir Etnos ugnikalnių išme
tamus šilumos kiekius, jei ne 
visus, tai bent jų dalį.

Italų pavyzdžiu pasekė ir ki
ti.

Javos saloje nuo’1926 m. vei
kia keli tokie agregatai, kurių 
kiekvienas turi apie 900 kilova
tų galingumo, ši energija yra 
apie 4 kartus pigesnė, nei hid
roelektros įrengimų teikiamoji 
elektros energija.

Daromi tyrimai J. A. Valsty
bėse. 60 km į šiaurę nuo San 
Francisco yra sritis, kur į že
mės paviršių išeina garai 150— 
190°C temperatūros ir 13 at
mosferų slėgimo.

Japonijoj plačiai naudojama 
žemės gelmių teikiamoji šiluma 
gyvenamiems trobesiams, šilt
namiams, oranžerijoms ir dirb
tuvėms šildyti.

Pradedant nuo 1936 m., šiuo 
keliu einama Islandijoj, panau
dojant “Didžiojo Šaltinio” šilu
mą.

Visi šios rųšies energijos šal
tiniai išdėstyti nedaugely že
mės paviršiaus vietų, kurios 
dažnai esti toli nuo kultūringų 
centrų. Ar negalima žemės gel
mių šilumos- panaudoti ir kito
se vietose? Atsakymą į tai gali 
duoti tik žemės gelmių tempe
ratūrų geoterminiai tyrimai.

Patirta, kad, einant gilyn kas 
100 m. temperatūra vienui 
(pietų Afrikoj, Kanauoj ird. t.) 
tepakyla vos 1°C ir net ma
žiau, kitur gi — iki kelių de
šimtų °C; o gręžiant buv. ugni
kalnių veikimo vietose lengvai 
pasiekiami sluoksniai, kurių 
temperatūra siekia 100—150°C, 
Amerikietis H. Spicer 1936 m. 
nustatė, kąd J. Ą. V. yra daug 
vietų, kur 2,000—4,000 m. gy
lyje vandens temperatūrą yra 
365°C (kritine vandens tempe- 
ratyra); esama ir tokių vietų, 
kur 29 m. gylyje temperatūra 
125°C, 124 m. gylyje tempera
tūrą == 180°C, ir vienoje vie
tojo Į£00 m, gylyje tempera
tūra siekia l,000°C. Tafai įgali
na netolimoj ateity plačiai iš
naudoti gelmių šilumą.

SSSR 5i sritis tebėra tyrimo 
stadijoje, Tinkami rajonai yra 
Kaukaze, Pamire, Tląpšany, 
Cukotkoj ir Kamčątkoj. Nu
statyta, kad Piatigorskn rajone 
(šiaur. Kaukaze), kiekvienų 
1.4 m. einant gilyn, temperatū
ra kyla vienu °C. —A. žv.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Sekmadieni
Liepos 27 d., 1941 m.

T. D. Lysenko 
darbai

Pradedant Džonatanu Sviftu 
ir baigiant musų dienų rašyto
jais, dešimtys autorių savo ku
riniuose panaudojo žemės ūkio 
tematiką. Tačiau nė vienas ra
šytojas nepabandė įsivaizduoti, 
o juo labiau atvaizduoti tokį 
žemdirbį, kuris žiemkenčius 
kviečius sėtų pavasarį, bulves 
sodintų vasarą, žirklėmis nu
kirptų jų lapus, o medvilnė.5 
augalui nulaužtų viršūnes ir 
tuo budu dar labiau pakeltų jų 
našumą.

Šiandien pakanka būti tik 
bent kiek raštingu žmogumi ir 
bus galima lengvai sužinoti 
apie įvairiausių kultūrų vasa- 
ruočius, apie bulvių sodinimą 
vasaros melu šiltuose pietų 
kraštuose, apie perkėlimą šiau
rini 4ihmą 1 mė^tancio medvil
nės augalo ir t. t.

Dar neseniai biologijoj buvo 
laikomasi griežtai nustatyto 
dėsnio, kad nesą galima per
dirbti gamtos. ,

Ukrainietis mokslininkas Tro- 
fimas Denisovičius Lysenko 
įrodė ką kitą. Baigęs Kievo že
mės Ūkio Institutą, jis pakliu
vo Azerbaidžanan. Ten, Gau
džios tyrinėjimų stotyje, jis sa
vo darbą pradėjo mažu, tačiau 
nepaprastai naudingu bandy
mu. Iš pupų giminės augalų jis 
norėjo kryžiavimo pagalba su
rasti tokias augalų rųšis, ku
rios tiek anksti pavasarį, tiek 
vėlai rudenį duotų gerą pašari
nę žolę. Bandymai pavyko, 
nors ir ne visai. Nuo čia ir pra
sidėjo Lysenko nuostabiųjų at
radimų pradžia. Po kelių 
įtempto ir atkaklaus darbo me
tų Lysenko sugriovė formali
nes genetikos pagrindus. Agro
biologijos srities mokslininkai, 
pąsąulinjąi vardai, iš pradžių 
nenorėjo tikėti Lysenko atradi
mais ir vadino lai gryna fanta
zija, tačiau greitai turėjo juos 
pripažinti.., Lysenko praktiko
je parode, kad gamtą galima 
perdirbti pačiu revoliucingiatį
siu budu, šiandien ne tik So
vietų Sąjungoje, bet ir Ameri
koje pagal lysenko metodą 
pradėta s«ėti ilgamečius kvie
čius, vasarą sodinti bulves, išau
ginti naujus, iki šiol nematy
tus stambiagrūdžius vasąruo- 
čius kviečius ir rugius.

Remdamasis teorija, kad il
gainiui visos augalų rųšys išsi
gimsta, Lysenko ne tik paa ški- 
no tokio išsigimimo priežastis, 
bet pateikė ir originalų tų au
galų rųšių atjauninimo meto
dą.

Lysenko nuostabus atradi
mai — naujų, dar negirdėtų 
gamtos perdirbimo darbų pra
džia.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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PASIKLAUSYKITE, K| PASAKOJA SENI 
ŽMONĖS APIE SENOVĖS PRIETARUS

Pasakojimas Apie Raganas, lesąs. Vasarą būdavo, kai tik 
Sunku užmiršti senolių paša- skerdžius nueina į mišką, tuo^- 

kas, nors jos baigia nykti. Dar jau atbėga vilkas, paplauna 
keletas metų ir jos drauge su avį ir nusivelka. Kaimo gaspa- 
šjmtmečiąis seneliais visai iš- doriai pradėjo įtarti, ar tik ne 
nyks. Bet jaunimui tie pasako- 'skerdžiaus tai darbas. Vieną 
jimai brangus, kaip įdomios dieną liepę didžiausiam pie- 
senovės liekanos. menini pasekti, kai skerdžius 

eis į mišką. Taip ir padarė.
į mišką, piemuoKitą kartą,—sako 96 metų Skerdžius 

senukas,—man dar pusberniui slapta, iš paskos. (Paėjęs kokį 
esant, Lietuvoje buvo ne tik varstą mišku, žiuri skerdžius 
Įokių, vilkų, bet ir velnių bei prieina prie drūtos apušies. 
raganų. Ne vienam velnias Epušėje įkalti septyni kuolai, 
mainydavo ‘tabokinę į arklio Skerdžius perlandžioja per 
nagą. Eisi būdavo per mišką, tuo^ ^u°ius^ pavirsta vilku ir 
(o jau miškų kiek tada buvo!) greitai nubėga, Tada piemuo 
ir suįiksi ponaitį. Jis tave nuo
širdžiai pasveikins, paklaus 
kas girdėti. — No ką, sakyda
vome, ponas piktas, reikia be
veik kasdien eiti į dvarą po
nui, o sau ir duonos kąsnio 
nėra. Ponaitis tuomet, atsaky
davo: — Et, kvaili esate! Vo- 
kit kas pakliūva iš dvaro, ne
klausykite ponų. Suprask, vel
niui tik ir rupi, kad žmonės 
griešytų. Dar išims iš kišenės 
tabokinę, gražią net akį veria 
ir vadina mainyti. Kur tu žmo
gus nemainysi,— sumainai. O 
paskui išimi — 
nopa.

Taip 
žmones 
velniai, 
raganių? To paties senuko se- vilkų, tai kaip tik pamatai kū
nelis ganęs pas Kurklinską' davo vilką ir surinki: “Dėde, 
bandą. Ten buvo samdytas1 dėde”, tai vilkas ir dumia sau. 
kaimo skerdžius. Ir tas skerd-' —o—
žius buvęs įtariamas raganius Antras buvęs toks atsitiki-

perlandžioja per

, w ▼'T T t*- rr > —r —t — — ję- -   r —

I pribėgo, ištraukė vieną kuolą 
jr pasislėpė miške, Už valan
dos vėl atbėgo vilkas ir vėl 
perlindo per kuolus. Atsistojo 
skerdžius, tik jau su vilko uo
dega. yėl perlindo, pavirto 
vilku, vėl perlindo, pavirto, 
žmogum, bet vistiek su vilko 
uodega. Nieko nepadarysi. Pa
slėpė uodegą ir nuėjo prie 
bandos. Vakare, kai bandą 
parginė, piemuo ir sako gas- 
padoriui:—Jau, brač, musų 

į dėde su uodega! Tuojau kai- 
, mo gaspadoriai nuėjo pas

- nagi arklio ka- skerdžių ir žiuri, kad skerd-

SS*-

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTĘR
MUTUAL LfQUOR 
CO,—WHOLESALE 
4707 S. Halsted SI. 
Tel. Poulevard 0014

Namas 3239-3241-3243 S o, Halsted Street yra dabar perremontuojainas, tai yra buvęs a. a. Juciaus* narnai
Jos. F. Budrik, Ine., Korporacija yra savininkai to namo. Neužilgo bus atidarytą krautuve, namams baldų, elektrinių 

prietaisų, radio, ir muzikalių instrumentų. Bus 200 tūkstančių dolerių krautuvė. Ta apylinkė, tai yra Chicagos lietuvių 
lopšys, jau buvo beeinanti žemyn, bet dabar vėl atgys ir augs.

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson H AR. 2500

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. RooseveJt Rd^ Austin 1175
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nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINOS į
and LOAN A8SQC|ATHHM

, OP CHICAGO
Mokame 3,/g% Dividendų

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 | 
Ben. J Ramanauskas, Sec.

Tvmsb $1,000,000.00 Į 
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VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit TeL VICTORY 0066

mas. Kaime buvusi didelė ra- nianis nukarpydavo viršūnes, 
gana, O tada raganas visi bi- Nebepamenu kokiais metais, 

tik dar prieš inetiežą, susita
riame koki, rodos, penki pus
berniai ir švento Jono naktį 
nuėjome į ‘ šakas” sulindom 1. 
karklynus ir laukiame, kas 
bus. Vienas turėjo užsitaisęs 
šautuvą. Manome, kaip ateis 
raganos piaustyli šermukšnių 
viršūnių, šausime į viršų, kad 
išsigąstų. Na, ir laukiame, 

kad pradės 
apie kokia 
aikštėj susi* 
rankomis ii’ 
šautuvo tik 
miškas su-

■ JA.'*l>a*>*****-ll^r'*** *"1"'"f M -“I------ iii ti - ------ ,r~Į---------------------- 1-----

IrtsVifšSG, 000,000.001jojo įžeisti, kad ką bloga ne
padarytų. Bet vienas kaimo 
bernas, Lukošius Motiejūnas, 
ne tik, tą raganą iškoliojo, bet 
dar ir sumušė. Ragana pagrū
mojo ir sako: “Tu mane at
minsi!” Ir ar į trečią naktį 
atnešė prie daržinės, kur gulė- : 
jo bernas, ir pametė gražų su
sijuosiamą dirželį. Rylą ber
nas eina iš daržinės, žiuri — 
dirželis. Senovėje visi juosda- 
vomės juostomis. Bernui pati
ko ta juosta, pasiėmė ir susi
juosė ja. Nagi ir pavirsta vil
ku! Kas daryli? Kur dėtis? 
Protą turi ir žmogišką ir vii- ■ 
kišką. Kalbėti negali. Ką da
rys, bėga prie vilkų į mišką ir 
gyvena su vilkais iki žiemos ir 
vilkai jam nieko nedaro.

Vieną labai šaliką žiemos ry
tą visi vilkai nuo šalęio ėmė 
drebėti, tai sumanė lakstyti ir

—o— 
per griovį šokinėti. Kartu šo
kinėjo ir bernas. Tik 'kai šoko 
labai smarkiai, ėmė ir nutru
ko diržiukas, ir vėl pavirto 
žmogum. Vilkai išsigandę 
kaukdami nudilinę į mišką, o 
jis parėjo pas buvusį gaspado- 
rių ir viską apsakė. Esą dar 
vilku būdamas, matęsis su vie
na jaunavedžių pora, raganų 
paversta vilkais. Tik, sako, 
kurie žmonės paversti vilkais, 
tai tie vilkai baltais kaklais. 
Būdavo ir kunigai iš sakyklų 
sakydavo, kad nešaudytų vii 
kų, kurie baltais kaklais, nes 
jie esą raganų vilkais paversti 
žmonės.

Vieną šventadienį, — pasa
kojo toliau senukas, — išėjo
me į Kruoją gaudyti žuvų. 
Kaip išėjome, buvo kokia 10 
valanda ryto. Gaudom, gau
dom ir nieko nesugaunam. šit 
kur buvus, kur nebuvus, atei
na musų gerai pažįstama A- 
leknienė. O ji buvo visų gerai 
žinoma ragana. Pažvelgia į 
mus, o mano kaimynas ir sa
ko:—Na, kad jau raganos pra
dės valkiotis, tai žinok, drau
geli, kad žuvies nesu^ausime! 
Ragana tai girdėjo. Paskui 
mes gaudome toliau ir štai iš 
po vieno karklyno traukiame 
taip sunkiai, rodos, kokį rastą 
iškelsime. O gi iškeliame —gi 
patsai licipierius sėdi viduryje 
tinklo! Kad persigandome, 
kad jau bėgome namo palikę 
tinklą. Parbėgę žiūrime—dvy
likta valanda. Tai matai — 
per pačias jnišias mums dieną 
pasivaideno arba toji ragana 
su velniu mums tokį šposą iš
krėtė.

Vantainių kaimo lauke yra 
labai graži vieta, vadinama 
“Šakos”. IPer vidurį teka Kruo
ja, nemaža upė. Krantai apau
gę karklynais, o toliau į pietus 
apušės, alksniai ir šermukš* 
niai. Kiekvieni metai švento 
Jono naktį visiems šermukš*

žiųs tikrai su vilko uodega. 
Paėmė skerdžių ir kažkur nu-

prigaudinėdavo t|gj0. Tllr bųt užmušė.ir . ............- — į
ponaičiais pasivertę'

O kiek buvo raganų,

Apart Apsaugos, Turime r MA M Į 
ATSARGOS FONDĄ ViršMo3»UulhUU Į • FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 9 i- 
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

buvo

s

v

Cormick Balsavimų

mėnesio pa-

vardu pada-
AFL orga-

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

3451 
Archer Avė.

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

£kUS&22SX_MATVK!TE MUS!

Ė Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų
j Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. Trečiad. 9 A. M. iki 12
£_____________ dienos, šeštad. 9 Ą. M. iki 8 P, M.

SOUTH CENTĘR PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.
___  OLcilC ir Du O U)

Telefonas ATLANTIC 4290.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

Tel.
VIRginia

2332

BALZEKAS MOTOR
“U VVIŲL LIKĘ US”

SALES

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generalis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

i STANDARD
1 OTMk savings 

LOAN ASSOClATIONofChlcago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Eres.

4192 Archer Avenue 
VlRgmia 1U1

arcus

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

iŠdirbysčių Amerikoje, $99.50 vertės, už $59-50

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
4030 

Archer Avė.

Tel.
VIKginia

1515

Apie 12 valandą 
rinktis raganos, 
dvidešimt vienoj 
rinko, susikabino 
šoka. Bernas iš 
paukšt, net visas 
skambėjo. Ėaįanos tuoj išsi
slapstė, lyg nebuvusios. Išėjo
me į tą pat aikštę, susėdome 
ir laukiame. Priešais mus toks 
gražus šermukšnis. Visi apžiū
rėjome — viršūnė sveikiausia. 
Prašnekėjome’ iki išaušo ir a- 
kių nenuleidome nuo to šer
mukšnio. Kai' išaušo, žiūrime 
—visų šermukšnių viršūnės 
nukarpytos. Nukirpta viršūnė 
ir to, kurį saugojome.

Užrašė Teisumas.
Išpardavimas

Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Dįdžiausį Pasirinkimą 
Puikios Rūšies

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

CIO Protestuoja AFL
Užmetimus Dėl Mc-

Rakandų, šaldytuvų, gasinių pečių, radio, skalbiamų ma
smų, nereikia laukti—prekių yra užtektinai pas

Rudriką ir su taupymas nuo

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
AFL Įtarė Kelis Stebėtojus 

šališkumu

Grant Oakes, Farm Equip- 
ment Workers Organizing Com- 
niittee pirmininkas, pasiuntę 
protestą darbo tarybai dėl AFL 
užmetimų kai. kuriems stebėto
jams, laiko pereitų balsavimų 
International Hąrvester McCor- 
mick dirbtuvėje.

AFL įtarė juos, tarp jų ke
lis dvasiškius, šališkumu GIQ 
unijai.

Oakes pareiškė, kad tie už
metimai nepamatuoti, ir reika
lauja, kad darbo taryba mini
mus asmenis paliktų stebėto
jais ir ateinančiuose balsavimuo
se, kurie įvyks šio 
baigoje.

Užmetimus AFL 
rė Harry O’Reilly,
nizatorius, bot Darbo tarybos 
atstovas, M. Ryder, taipgi CIO 
juos tuojau užginčijo. Protestas 
buvo rezultatas gando, kad dar
bo taryba nebeskirs stebėtojais 
tų žmonių, kuriems užmetimai 
buvo padaryti.

1942 Radio iškrautos ant parodos. Radi jos visų geriausių

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

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

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

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

Telefonas ................. ..................

672,773 Autom 
Chicagoje

Miesto laisnių departamentas 
skelbia, kad iki šiol išdavė 
672,773 laisnius automobiliams 
Chicagoje, apie 30,000 daugiau 
negu pernai. Mokesčiais m4**- 
tas surinko $5,623,100.

Mažutės, Portable Radios, panešamos visur, po $9.95
$1Q.95> ir $29-95

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET
Tel. YARds 3088

r ■U1 ■' 11 ■ 9 I | 1 ■" ‘I........ I ■!'. • F n JL ■ U 1 i < l W

Budrifeo fcymus WCFL, 1000 kįl. rącĮip programas nedėlios 
vakare nuo 6:30 p. m.

RYTINE RADIO 
valanda 

iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

ŪK OF PRITEMS

Vardas

naujienos
1739 So .Halsted 8t„
Chicago, UL

Adresas

Miestą#
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niirvo.is™ Wiscoo.siri Žinios
Juozas Petraitis 
Žuvo Automobilių 
Nelaimėje

EILES NUMERIUS GAVO 23,379 21 METU 
VYRAI COOK APSKRITYJE

Kareivis Pradeda Drafto Loteriją.

Beveik Visi Bus Imami Armijon
Mirė bestumdamas sugedusių 

mašinų

AURORA, III. — Vietos St. 
Joseph Mercy ligoninėje mirė 
automobilio suvažinėtas 19 me
tų jaunuolis, Joseph Petraitis.

Užvakar vakare jisai su jau
nu draugu stūmė sugedusį au
tomobilį ant vieškelio 31, į 
šiaurę nuo Auroros.

Į Petraitį įvažiavo ir jį suva
žinėjo automobilis, vairuoja
mas irgi 19-kos metų jaunuo
lio, Duane Grommes, iš North 
Aurora, III.

Keturi Sudegė 
Auto. Nelaimėje

Vienas Sunkiai Sužeistas

HARR1SBURG, III. — Keturi 
žmonės mirtinai sudegė, o vie
nas buvo pavojingai sužeistas, 
kai keleivinis automobilis apsi
vertė ir užsidegė, po susikuli- 
mo su troku.

Užmuštieji yra: Mrs. Clydia 
Paul, jos du sūnus, Sammy, 4, 
ir Loren, 7, ir Mrs. Lilly Paul, 
visi iš Harrisburgo.

Clarence Paul, užmuštosios 
vyras guli ligoninėje. Jisai buvo 
sužeistas.

Reikalauja Mirties 
Bausmės Jaunam 
žmogžudžiui

Nužudė ūkininkę

WOODSTOCK, III. — Mc- 
Henry apskričio prokuratūra 
reikalaus elektros kėdės 16 me
tų berniukui Richard Weso- 
lik’ui, kuris buvo suimtas kele
tą dienų atgal už nužudymą 
ūkininkės Mrs. J. Jung, prie 
VVoodstock’o, III.

VVesolik prisipažino moteriš
kę mirtinai sumušęs geležgaliu, 
už tai, kad jį išvarė. Jisai bu
vo paroliuotas Jungams iš St. 
Charles pataisos namų.

Jo Norai Tikrai 
Nebuvo Blogi...

VVAUPUN, Wis. — Taip tik
rina kalinys Donald Bergen, 
Wisconsin State kalėjime. Aną 
dieną jisai pasigėrė. Nežinoda
mas ką daro, jis tikrino kalėji
mo viršininkui, Bergen pasivo
gė jo automobilį ir pabėgo. Kai 
Bergen išsiblaivė jis apsisuko 
atgal ir sugrįžo kalėjimai!.

23,379 21-nų metų amžiaus 
vyrai Cook apskrityje vakar su
žinojo kokioj tvarkoj jiems teks 
eiti atlikti metus ar daugiau 
karinės prievolės.

Užvakar vakare Washingtonc 
įvyko antra drafto loterija, ku
rioje buvo traukiami jų draf
to numeriai.

Pirmas numeris buvo 196, an
tras 98, trečias — 247. Kiti nu
meriai iki šimto yra paduoti že
miau.

Valstijoj — 44,000
Visoje Amerikoje.21 metų am

žiaus vyrų yra 750,000, Illinois 
valstijoje apie 44,000. Kiek 
mažiau Wisconsine ir Indiano
je.,

Eilė, kurioje, užsiregistravu
sio vyro numeris buvo ištrauk
tas, parodo kokioj eilėj jis bus 
šaukiamas karinę prievolę atlik
ti. Tie nauji numeriai bus įtrau
kti į lokalių dra£to tarybų są
rašus, tokiu budu 21 m. vyrai 
bus imami armijon kartu su 
seniau užsiregistravusiais vy
rais nuo 21 iki 28 m. a. (Armi
ja suregistravo visus vyrus iki 
36, bet vyresnių už 28 nebe
šauks.)

taujieNŲ-^CME Telenhoto
Seržantas Robert Shackelton, iš Fort Dix, N. J., iš

traukia pirmąjį antrosios drafto loterijos numerį Wash- 
ingtone. x

West 124th street, gimė liepos 
4, tėvai: William ir Lillian.

PAIDOCK, Ann, 2947 South 
Quinn street, gimė liepos 1, tė
vai4. Ralph ir Auna.

Diena Iš Dienos
■ ■ ■---------- -------------------

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Anthony Kulikauskas, 25, su

S opiu e S triperis, 25
* Albe r t Bitinas, 24, su Virgi- 

nia Katsukas, 19 ,
Bruno Pronckus, 27, su Pau

line Blazis, 26
Raymond J. Raskey, 25, su

Wanda Tomczak, 23

Reikalauja
Perskirų

Hattie Nieman nuo Anthony 
Nieman
GAUNA
PERSKIRAS

Dorothy Sečkus nuo Anton 
Sečkus

Anna Butchis nuo Paul Būt- 9 chis.

=Maiiio
Budriko Sekmadie
nio Programas
iš WCFL, 1000 kil. sekmadie
nio vakare, kaip 6:30 vai. vak.

Bus proga gėrėtis gryna lie
tuviška muzika ir dainomis 
Onos Juozaitienės ir Antano 
Chapo, pritariant didžiuliam 
orkestrui.

Juozo Budriko Badio ir Ra
kandų Krautuvė leidžia šiuos 
programos. Pranešėjas

Įvairus Fordo 
Programas

Rytoj vakare Winfred lieidt 
ir Carlos Ramirez dainuos For
do vasaros valandoje, iš WBBM, 
8 vai. vakare, Chicagoje (CBS 
stotys kitur). Abu yra jauni 
dainininkai.

Programe taipgi dalyvaus 
simfonijos orkestras vedamas 
Harry Horlick’o.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis

Pirmas 100 Numerių
žemiau seka 'sąrašas drafto 

loterijos numerių, ištrauktų iki 
šimto:

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

1646 Weat 46th Street

YARds 1138
YARds 1139

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. MULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituaniea Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituaniea Avenue Phone YARds 4908

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 188th Htreei Te| Pullman 127*

L J. ZOLP
Phone YARds 0781

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicpro ?1O9

1— 196
2— 98
3— 247
4— 240
5— 39
6— 187
7— 269
8— 299
9— 74

10— 234
11— 212'
12— 199
13— 96
14— 221
15— 152
16— 242
17— 253
18— 40
19— 119
20— 9
21— 156
22— 110
23— 11
24— 18
25— 75
26— 160
27— 117
28— 2’34
29— 291
30— 143 
31*—58
32— 188
33— 222
34— 297
35— 144
36— 101
37— 192
38— 182
39— 17 
4C— 69
41— 124
42— 36
43— v
44— 109
45— 290
46— 251
47— 238
48— 66
49— 112
50— 285

“$2— 50
53— 198
54— 91
55— 2'32
56— 276
57— 250
58— 268
59— 219 
6(1— 53
61— 104
62— 130
63— 85
64— 26
65— 81
66— ^59
67— 176
68— 116
69— 139
70— 206
71— 77
72— 204
73— 29
74— 48
75— 28
76— 37
77— 140
78— 7
79— 20
80— 210
81— 228
82— 10
83— 123
84— 61
85— 118
86— 2’5
87— 13
88— 203
89— 70
90— 148
91— 111
92— 168
93— 295
94— 288
95— 216
96— 254
97— 300
98— 102
99— 103 

100—93

Naujienų Namo Fondo 
PIKNIKAS 

Sunset Grove Darže 
135th and Archer Avė/ 

Sekmadieni 
Liepos 27 d., 1941 m.

Pakele Algas 
Šoferiams

FLINT, Mieli“— Po dviejų 
dienų streiko Trailer Transporl 
Co. sutiko pakelti algas šofe
riams, kurie priklauso pria 
Highway Drivers unijos (A. F. 
L.) <; L,

TZ . . ,1 .JT.' i _Kompanija . jįems mokės po 
2c už kiekvieną mylią kelio, 
taipgi apmokės ir pragyvenimą 
kelionėj. Iki šiol kompanija 
mokėjo 2%c, bet neapmokėda
vo nei nakvynėj nei maisto.

-------- r-------

Sudegė
Bravoras

PEORIA, III. — 40,000 bon- 
kų alaus nuėjo su durnais, kai 
gaisras ištiko keturius viršuti
nius aukštus vietos Gipps alaus 
bravore. Nuostoliai siekia ke- 
lioliką tūkstančių dolerių.

20 Mėnesių Kūdikis 
Įkrito Šulinin, 
Išsigelbėjo

BBAZIL, Ind. — Stebėtiną 
sumanumą parodė 20 mėnesių 
berniukas, įkritęs į 20 pėdų gi
lumo šulinį. Vanduo buvo labai 
šaltas, ir šulinyj buvo tamsu, 
bet berniukas nenusigando, ir 
laikėsi įsikibęs vamzdžio, iki 
tėvai buvo pašaukti ir jį išgel
bėjo.

Stato Sporto Centrą 
Prie Chanute Field

RANTOUL, III. — Armija 
skelbia, kad netrukus pradės 
statyti sporto .) salę prie Cha
nute Field aviacijos stoties. 
Tam tikslui išleis $75,000.

Panašias sales armija statys 
23-jose kitose karo stotyse.

Serbai Dėdei Šamui
Į Talką

The United Serbian Benevo- 
len Society of Chicago, sena 
serbų organizacija, perka U. S. 
apsaugos bonų už $35 030. 
Lenkų Moterų pusi vieni j imas 
pirko bonų už $100,000.

GIMIMAI
CHICAGOJE

LIETUVIAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ADAMITUS, Clem, 10700 So. 
Whipple street, gimė birželio 
28, tėvai: Clem ir Sylvia.

BARTUS, —, 2149 W. 22nd 
Place, gimė birželio 26, tėvai: 
Frank ir Antoinette.

DAUGIRD, Bebilda L., 1615 
North Wood street, gimė lie
pos 7, tėvai: Joseph ir Lottie.

KRAUKLIS, William J., 4111 
South Richmond street, gimė 
birželio 6, tėvai: John ir Clara.

KASMAUSKI, Christine, 4535 
South Wood street, gimė bir
želio 6, tėvai: Stėpheh ir Ge- 
lievieve.

NORBUT, Theodore, 5639 
Shields Avenue, gimė liepos 4, 
tėvai: George ir Anna.

INDICAVITCH, William, 549

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas RepubHc 7868

Ofiso Tel. VIRglnla 0638 
Rezidenctioe Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. 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. MARGE RIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

3

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

KITATAUČIAI
“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 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74C4

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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 11 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR STRTKOL’TS 
Gydytojas ir Chiriirera* 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

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

Namų TeL PROSPECT 1930

Tolefonu YARDS

Dr. Maųrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

pM 7 t8 vai N<»H nuo U) 12
Rez. Telephone KENwood 4300

C Z. VEŽEI’F
DENTISTAS

1M5 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

ADVOKATAI

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
VALANDOS* 2—4 poniet ir 7—P 
*n»karn. trečiadieniais ir sekmadie 

niais nagai susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų teL Republic 4888

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So Doarborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1814.
Namų teL—Hyde Park 3395

I
I
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Jie pirmieji naujoje 
drafto loterijoje

Jaunas žmogžudys.

Turi Numerius No. 1 Iki No. 10 
Drafto Tarybose

Žefaiau seka sąrašas vardų 21 
metų amžiaus vyrų, kurių nu
meriai buvo tarp pirmųjų nau
joje drafto loterijoje, įvykusio
je užvakar vakare.

Lokalėse drafto tarybose jų 
numeriai yra nuo 1 — iki 10, 
tokiu budu jie bus pirmiausiai 
pašaukti karo tarnybai, ir pir
miausiai bus klasifikuojami ;iš 
21 m. amžiaus vyrų, kurie bu
vo suregistruoti liepos 1 d.

Bernard Peter Paukštis, 30&5 
North Elbridge avenue

Priemiesčiai
Clarence W. Remkus, 1107 

North 12th avenue, Melross 
Park, III.

Gilbert J. Endecavagh, New 
avenue, Lcmont, III.

John L. Markus, Michigah 
City Road, Dolton, III.

Cicero
Wflliam W. Skirven, 1587 

East 61st Street
GeOrfee J. Zulavas, 6426 Sto

ny Island avenue
George J. Cheroncs, 10835 

Wabash avenue
Albert P. Poppen Jr., 10017 

Avenue N.
Walter J. Gadomski, 3023 So. 

Keeley avenue
John M. Berent, 8608 South 

Marshfield avenue
Iš Bridgeporto

Aibin Leo Daujotas, 1805 S. 
49th Court, Cicero

Theodore Peter Greven, 1624 
South 50th Court, Cicero

Waukegan
Leonard W. Gabris, 730 Mc 

Allister avenue, Waukegan, III.

PARENGIMAI
ŠĮVAKAR

Raymond P. Milašius, 940 
West 33rd Street

Joseph A. žiedas Jr., 3347 
S. Emerald avenue

Peter J. Yurgaitis, 3319 So. 
Lowe avenue

Brighton Park

“Birutės” choro naktinis pik
nikas Liberty Grove darže, 87 
ir Willow Springs Road. Dainų 
programas, šokiai, radio apara
tas dovanų.

šokių ir pasilinksminimo va
karėlis Milda salėje, 3140 So. 
llalsted st.

John G. Jesukevičius, 4441 
S. Campbell avenue

William Paul Grego, 4451 S. 
Washtehaw avenue

John Charles Rusin Jr., 2426 
\Vest 45th Plaee

Martjuettc Park
2546Adam Frfenk Petrošius,

West 69th Street
Chcster S. Patrjck, 6615 So.

Waąhtenaw avenue
Ernest J. Shltkusp 5952? So.

Green Street ’’
WiRiam Charles Bauske, 8607

South Paulina Street
Alex Casimir Colminas, 712

West 21st Street
Peter Mikalauski, 194L’ Canal- 

port avenue
Hcrbcrt W. Vilim, 5020 Quni- 

cy Street

RYTOJ
SLA 396 kuopos pirma? me

tinis piknikas Indian Wood 
Country Club, 217th ir We::t- 
ern Avenue. įžanga $1 už val
gį ir gėrimus, privilegija mau
dytis kliubo baseine (swim- 
ming pelai), muzika šokiam 
golfas, tenisas, ėtc.

9-ių Rose’ando draugijų ben
dras pikulį^ Rossį Gtęye 
že, 130th ir Gattage Grove Avė. 
Programas, šokiai, pąm^rgini- 
mai.

DOMINICK SIRKO
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 17 d., 4:00 vai. popiet, 
1941 m., sulaukęs 53 m. amž., 
gimęs Lietuvoje, Pagirių par. 
ir kaime. Amerikoj išgyveno 
38 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moterį Sofiją, po tė
vais Daniel, 4 .dukteris: Vie
ton ją Parker, žentą John, 
Amy Woods, žentą Julius, 
Mary Woods, žentą Phillip ir 
anūkę Arlene, Dorothy Pe- 
ters, žentą Tony, kitas gimi
nes ir draugus.

Priklausė prie Visų šventų 
Dn-jds.

Kūnas pašarvotas Corcoran 
kopi., 1409 East 67th St. Lai
dotuvės įvyks pirmad., liepos 
21 d., 9:00 vai. ryto iš kopi, 
į St. Lavvrence parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į ■ 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Dominick Sirko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Dukterys, žentai, Anūkė ir 
Giminės.

Laid. Direkt. Thomas E. 
Corcorhn, tel. Hyde Park 4050

Trenkė Į policijos 
Radio Stoti

Vakar rytą audros metu žai
bas trenkė ir sugadino valsti
jos policijos radio stotį prie 
Harlcm avenue ir Irving Park 
Road. Daugiausiai apardė an
teną.

Naujienų Namo Fondo

PIKNIKAS
Sunset Grove Darže

135th and Archer Avė.

Sekmadienį
Liepos 27 d., 1941 m.

A. A.
KAZIMIERAS ZAJAUSKAS.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 17 d., 8 vai. vak., 1941 
m., sulaukęs 60 m. amž., gi
męs Raseinių apskr., Kelmės 
parap. Amerikoj išgyveno 38 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Moniką, 2 sūnūs, Joną 
ir Viktorą, 3 dukteris: Teklę, 
Kazimierą ir Elžbietą, vieną 
žentą, 2 mar.čiaš ir anukus, 
pusbrolius, .pusseseres,. gimi
nes ir draugus.

Kūnas pašarvotas 6812 So. 
Western Avė., Antano Pet
kaus koplyčioj./ Laidotuvės 
įvyks liepos 21 d., 8:30 v. ry
to, iš kopi. į Gimimo Pan. Sv. 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos ųž 
velionio sielą, o iš teh bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nubudę liekame: Moteris, . 
Simus, Dukterys ir Giminės.

Laid. Direkt. j. F. Rodžius, 
Tel. ČANAL 6174. Namų tel. 
RŽPublic 4998.

x*TT. ArVE Tnhnhn'.

Richard Wesolik, 16 me
tų, sugautas Relleville, III., 
prisipažino mirtinai sumu
šęs 37 metų ūkininkę Mrs. 
Margaret Jung ties Wood- 
stoc’k, III.

A. H. Kasper Paliko 
Legionierių Vadu 
Dar Vieniems 
Metams
Dariaus Girėno Amerikos Le
giono Posto No. 271 Rinkimai

Dariaus Girėno Amerikos 
Legiono 'Postas No. 271 laikė 
metinį susirinkimą liepos 7, 
1941, Dariaus Girėno svetainėj, 
šiame susirinkime buvo bal
suojama valdyba ateinantiems 
metams.
Susirinkiihas buvo gana skait
lingas. Narių postas dabar tu
ri apie 400.
A. H. Kasper Ir Vėl Išrinktas 

Komendantų
, r r. 4 t •. ■» * ./»#•■ i

į vyriausią urėdą , komen
danto perstatyti trys—dabarti
nis kom. A. H. Kasper, J. Ba
chus ir G. Rimkus. Kom. A. H. 
Kasper tapo išrinktas dar vie
niems metams. Jis yra veik
lus ir pažangus asmuo. Iš pra
eities veikimo poste, galima 
spręsti, kad jis visados tinka
mai ir garbingai atstovaus Da
riaus Girėno Postą.

Kiti Viršininkai
į ,senior vice-komcndantus 

išrinktas J. A. Kibort; junior 
vice-komcndantus, A. M. Ma
cams, finance officer, Wm. Ka
reiva; sargeant-at-arhiSį A. 
Nawyok. Viršininkų iilstalaci- 
ja arba įvesdinimaš įvyks ru
deniop.

Postas nutarė dalyvauti A- 
merican Legion State suvažia
vime, kuris įvyks Springficld, 
III., rugpiučio 2^-23-24-25 d. 
šiais metais. Delegatais išrink
ti kom. A. H. Kd$per, J. A. Ki
bort, J. J. Ežerskis? ir F. Vaiš- 
vil. Alternatais, Wih. Kareiva, 
J. Sukie, B. R. Piėtkiewicz ir 
J. Bagdonas. Legionierius

Ieško 3-jų Vyrų Ka
mantinėjimui Apie 
Lietuvio Mirtį

Sako, kad jį sumušė laike 
ginčo

Ties 324 West Huron Street, 
gatvėje buvo rastas negyvas 42 
metų amžiaus lietuvis Jonas 
Barkus. Jisai gyveno adkščiaU 
paduotu adresu antrame aukš
te, virš senų geležų krautuvės.

Jo kūnas buvo sumuštas, 
galva prakirsta.

Liudininkai pasakoja, kad jie 
matė Barkų prie savų buto be
siginčijant gu trhni vyrais. 
Gittčb įlietu kilta UiUštynės, ku
riose visi trys datlyvaVbi SUttnF 
šę Barkų jie kur tai dingo, ir

CLASSIFIED ADVERT1SEMENTS
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l’EKSONAL
Asmenų Ieško

HELP WANTEI)-MALE-FEMALE 
Darbiniąkų-Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mer
ginos ar moters, ne senesnės 35 
metų, ne sunkesnės 135 svarų. Esu 
40 metų, negeriu jokio gėrimo, tu
riu gerą darbą $40.00 į savaitę. 
Turto nereikaląuju. Rašykite 1739 
S. Halsted St., Box 2516.

HELP VVANTED—FEMALE 
barbininklH*

PAGEIDAUJAMA PIANISTĖ ir 
dainininkė pėtnyčioj ir subatoj va
kare. Gera mokestis. 2425 W. 69th 
Street.

MOTERIS BENDRAM NAMŲ 
darbui. Paprastas virimas, nereikia 
skalbti. 4 suaugę. Gera alga, geras 
namas. Pastoviai. 305 N. Taylor, 
Avė., Oak Park. Tėl. Village 6363. 
Telefoną apmokės skelbėjai, karfe- 
rį sugrąžins.

REIKALINGOS fancy feąther dar
bininkės, branchers and steamers. 
Pastovus darbas. Art Quill and No- 
velty Co., 700 W. Roosevelt Rd.

OPERATORS — LINE STICK 
and single needle. Gera mokestis. 
Patyrusios prie medvilnės dresių. 
SILVERSTEIN GARMENT CO.

213 Institute Place.

MERGINA, MOTERIS, virti, ben
dram amų darbui, gyvenanti arti 
Wheaton, III. $10—$14. Mrs. J. U. 
Snydaker, Orchard Lane, Wheaton, 
Illinois.

BENDRAM J^AMŲ DARBUI. 
Nereikia virti'. $8.00 savaitei, valgis 
ir kambarys. 7658 So. Union \Ave., 
tel. TRIangle 7620.
IIĮI|II ■I.Į.I..'................... . ................................................................

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia 

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Bivd.

18 aukštas, Kimball Bldg.

HEALTHY FOOD RESTAURANT 
Cook—moteris arba vyras — dirbti 
valgykloj naktimis. 3206 S. Halsted 
Street.
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RENDUOJASI MIEGAMAS kam
barys. Dėl vaikino. 3 lubos iš prie
kio. Tel. VlCtory 5530. 3232 So. 
Emerald Avė.

LABAI PIGIAI 2-jų flatų medinis 
namas, 5-5 kamb., geriausiame sto
vy. Mūrinis beismentas, fumas ši
lima, geroj vietoj ir neša gerą ren- 
dą. Kreipkitės: 6114 S. Carpenter 
St.

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

DYKAI! DYKAI!
Musų sąrašas No. 263 dabar išėjęs 
ši spaudos. Jį sudaro 216 TIKRŲRENDAIj FURNIŠIUOTAS mo- _ 

dernųs kambarys. Štymo šiluma, real estate bargenų, esančių Cice- 
Vienam asmeniui ar vedusiai po- roj, Bervvyne, Riverdale ir Lawn- 
rai. 6741 So. Campbell Avė. dale. Jis yra jūsų pagal pareika

lavimą. Telefonuokit ar rašykit, ar-
RENDUOJASI KAMBARYS, dėl 

vaikino su valgiu ar be valgio. Prie 
mažos šeimynos. Brighton Parke.

i 2 lubos iš užpakalio. 4213 South 
Campbell Avė,

REIKALINGAS DARBININKAS 
rytais pagelbėti prie baro ir porte
rio darbui. .Gyvenimas ant vietos, 
mokestis gera. 5700.. W. v79th' St., 
ŠUMmit 868W1,^ : ■

■ t! '?’.;.-
PAGEIDAUJAMAS BLAIVAS 

žmogus dirbti už baro, Gali 'būti 
senyvas, bile tinkamas bizniui. At
sišaukite 701 West 31st St.

SUSIRINKIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POLIT. IR?PAŠ. KLUBAS 12 
Wardb laikys mėn. susirinkimą 
sekmadienį, liepos 20 d., 1 vai. po 
pietų, Holiywood svėt., 2417 West 
43rd St. —P. J^Tetraitis, rast.

"l’ARE^GIMAI
BENDRAS PIKNIKAS 9-nių Ro- 

selando draugijų įvyks liepos 20 d. 
1 vai. popiėt Rossi Grove, 130th 
St. prie Cottage Grove avė. Bus la
bai puiki programa, dainuos R. L. 
M. choras ir bus daugiau pamargi- 
nimų. Visi ir visos dalyvaukite pik
nike. —Komisija. ...
LIETUVIŲ TAUTINE KATALIKŲ 

BAŽNYČIA.
šeštadienį, liepos 19, 7 vai. vakaro 
įvyks šokių įr pasilinksminimo va
karas .Milda Svetainėje, 2-me aukš- 
te> 3140 S. Halsted St. Visiems bus 
smagu šokt prie geros orkėštros. 
Širdingai visus užprašo atsilankyti

Parapijos Komitetas 
Klebonas Maskoliūnas

paliko, jį mirštantį gatvėje.
Policija sdko žnianti vi5y tri

jų pavardes »ir kokiose difbtta- 
vėsė jie dirba.

Turtuoliai Pardavė 
Prancūziją Naciams, 
Sako Paryžietis
Patikėjo Hitleriu, kad jis “iš

gelbės Franciiziją niio komu
nizmo1’

Po 24 metų Paryžiuje Cliica- 
goii sugrįžo dentistas, Dt\ Hal 
N. Otri 90 N. Midiiigaii hvėnue.

Laikraštininkams jis pasako
jo, kad išdavikai pardavė 
Francuziją Hitleriui, ir kad tie 
išdavikai buvo turtuolių klasės 
nariai. Turtuoliai buvo Hitle
rio progapangos įtikinti, kad 
naciai Francuziją išgelbės nuo 
komunistų.

SjiiĮaužė vokiečių laivus
Ofr pasakoja, kad vokiječiai 

buvo prirengę laiviis Ahglijai 
pulti, bet Anglijos aviacija juos 
sudaužė. Vokietijos /armija da
bar yra be ūpo, ir maištauja..

Paryžiuje augliu beyęj|$ nė- 
o jei pasiseka įtaisais šii

tai gaW vištįenps, tai už ją 
'S^ilįia mokėti $6. ♦ * -

KAMBARYS ANT RENDOS, ap
šildomas, šviesus ir didelis. Atsi
šaukite vakarais.

BARBORA GURSKIS, 
3246 So. Halsted St.

■.. .....................................■■■..............
FOR RENI—1N GENERAL 

Renddai—-Bendrai
KRAUTUVĖ SU 5 KAMBARIŲ 

flatu užpakaly. Randasi adresu 2200 
West 23rd St. Nebrangiai. Gera 
vieta grosernei, meat market, etc.

Šaukite ROCkwell 2855 arba 
ATLantic 3780.

ba atlankykit musų ofisą, o gausit 
mandagų, greitą ir protingą patar
navimą. Bukit išmintingi! Taupykit! 
Pralenkite infliaciją!

JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujam greitiem 

pardavimam

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA
MAS. 8 kambariai viršuj ir 2 už
pakaly štpro, 2 karų garažas. Kar
štu vandeniu šildomas.

1847 W. Marųuette Road.
RENDON 2 KAMBARIAI, su šei-

mininkavimu ar be, pavieniui vy
rui ar ženotai porai, su garažu ar 
be. Gali vartoti ir kitus kamba
rius. REPublic 3547, 6515 South 
JTalmajn Avenue.

RENDON’ STORAS. Per daugelį 
dietų buvo bučernė. Tinka bile biz
niui: barberiui, kriaučiui; nėra ar
ti tokio biznio. Švari vieta, didelė. 
Tinka tavernai su rūmais. Arba 
parduosiu ar mainysiu ant papras
tos nuosavybės. Pigi kaina, pigi 
renda. Savininkė našlė, persunku 
bizny būti. 3435 So. Wallace St., 3 
floor front.

EROFJĘSSIONAL SERVICE

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

FĄRMS FOR SALE 
(Jkiai Pardavimui

PARDAVIMUI, PATVARUS na
mas, Crystal Lake, III. Modernus, 
dailus landšaftas, vaisių medžiai, 
etc. DIVersey 5772.

PARDAVIMUI 5 akrai žemės sti 
budinkais ir gyvuliais. 5 kambarių 
namas su visais moderniškais įtai
symais. Priežastis pardavimo vyro 
mirtis. Pašto adresas. R. R. 1, Ivan- 
hoe Avė., Downers Grove, III. Na- 
įtiąs randasi Lisle, III. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Walter’s 
Tailots and Cleaners Shop, 809 W. 
19 St.

PARDUODU FARMĄ 100 ake- 
rių, 35 akeliai alfalfa, 8 mylios į 
miestą, 1 mylia į mokyklą. Labai 
derlinga žemė, viskas auga. Upelis 
teka per Visą. Yra sub.-irrigatiop. 
Tarpe kalnų ir girios. Gyvuliai val- 
ni visus metus. $2,000. įmokėti $500, 
o kitus mokėti dalimis po $150 per 
metus.

R. MtTCHELL, 
Alddih Štar Route 

Colville, Wash.

300 AKRŲ — SU PASTATAIS 
ir dideliu sodu. Resorto ir vaisių 
distrikto širdis, Manistee Co. 2 Va 
mylios nuo miestelio. Kaina $6000. 
Vz cash. Fotografinės nuotraukos 
dykai. SWtGART and CO., 32 N. 
State St., Chicago.

FARMA PARDAVIMUI. 73 ak
rai. Gera apylinkė. Van Buren 2089.

--- z ... .....

240 ir 120 akrų nuosavybė. Juod
žemis, arti grįstinio (pavement). 
Turi būti parduota. Henry Fay, Oel- 
wein, Iowa.

WISCONSINO FARMOS parsi
duoda (Vernon County). 160 akrų 
pieno farma ant gero kelio, arti 
Hillsboro, Wis., derlinga žemė, tvo
ros ir_ modernus pastatai, puikiam 
stovy. Fąrmers State Bank, Hills- 
bpro, Wis^

FARMA ANT PARDAVIMO. 208 
l^krai su gyvuliais ir mašinomis ir 
laukai apsėti. Priežastis: vyras mi
rė, aš viena negaliu prižiūrėti. Dėl 
daugiau žinių rašykit laišką L. fio- 
gash, Winamac, Ind., R4, B 84.

modėrn 
vastis. 1

PARDAVIMUI 250 AKRŲ si 
Asmeninė sa

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY

TURI ŠIUOS BARGENUS 
BRIDGEPORT

32 ir Halsted St., krautuvė ir 2 
flatai, gera vieta bizniui ir geras 
investmentas. Kainą: $8,500.

3257 So. Emerald Avė. 2 flatų 
mūras, 6—6 kambariai, karšto van
dens šiluma, lotas 50x125. Namas ką 
tik permodeliuotas, pirmas aukštas 
atidaras apžiūrėjimui.

3337 S. Wallace St. 8 apartmentų 
mūras. 4 kambariai kiekviename. 
Namas geram stovy. Našlė parduos 
pigiai.

32nd Place arti Lituanica. 6 fla
tų mūras, 4 kambariai kiekvįeria- 
me, lotas 50x125. KAINA $5,850. 
$1,000 įmokėti,

^BURNSIDE
Dailiausias 2 flatų mūras, 6—6 

kambariai, karšto vandens šiluma, 
2 karam muro garažas. Kaštavo 
$20,000, parduos už daug mažiau.

MABQUETTE PABK
31 apartmentų namas, 6 po 4-is, 

6 po 3 te, 19 po 3-is; pečiai ir elek- 
trikiniai. refrigeratoriaų Metinės 
rendos $14,100. Kaina: $57,0b0.

Namas ir taverna daranti gerą 
biznį. Našlė turi paaukoti.

BRIGHTON PARK
Arti 41st ir Rockwell St., 2 fla

tų mūras, 4—4 kambariai, bun- 
galow stogas. Kaina: $7,350.

BRIDGEPORT 
REALTY COMPANY

953 W. 31st Street
Yards 0311

6 KAMBARIŲ MURO BUNGA-1 
LOW. Ėurnaso šiluma, stokeris, 2 
karam garažas, gera transportacija. 
$5,800. 4829 W. Polk St.

. r t t c

S. SHIMKUS J. COSTELLO
Per vasaros mėnesius 

Sekmadieniais tik pagal susitarimą

7 KAMBARIŲ REZIDENCIJA. 
Geram stovy. Moderni, gera apylin
kė. Bargenas už $5,000. Nedideli iš
mokėjimai. 6720 Union.

NAŠLĖ PRIVERSTA PARDUOTI 
7 kamb. rezidencija po antrašu 3842 
So. Union Avė. Dėl platesnių in
formacijų pašaukite YARDS 5773.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
MURO bungalow. 6842 So. Maple- 
wood Avę. ,v

7 KAMBARIŲ REZIDENCIJA. 
Medinė. A-l stovy. Karšto vandens 
šiluma. Pilnai insuliuota. Idealioj 
vietoj krautuvių ir transportacijos 
atžvilgiu Logan Sųuare. Agentai 
nepageidaujami. Kaina $5,800.

Box 2515, 1739 So. Halsted.

SOUTHWEST SIDE
2 aukštų muro namas, 8-3te, $350 

į mėnesį. $21,500. Finansuos.
2 aukštų muro namas, turi 3 po 

3, 3 po 4, 3 po 5 ir 1 po 5 kam
barius beismente. Pajamos $412 į 
mėnesį. Kaina $23,000. Finansuos.

Box 2512.
1739 SO. HALSTED ST.

10744-48 S. MICHIGAN. 2 auk
štų muro namas. 3 krautuvės, 7 
ofisai (21 kambarys), 5 karam mu-

PIRK NUOSAVYBĘ DABAR, 
NES KAINOS KĮLA

Biznio namas, štoras ir 5 fl. mo
derniški; stokeris ir garažas. Ran
dasi ant 69th St. Marųuette Parkb. 
Kaina tik ...........  $18,8ti0

Biznio muro namas , štoras su 
kamb. užpakalyje ir fialas viršuj. 
Randasi ant privatiškos gatvės. 
Gera vieta biznįui. Kaina trumpam 
laikui tik $5800; įmokėti $2300.

Biznio namas; 2 diddd Storai ir 
8 fintai. Gražus namais ir nauja 
apylinkė. Kaina dabar $24,500.

2 fl. muro namas ir 3 kamb, beis- 
monte. Randasi Marųuette Parkė, 
prie 63rd St. Kaina $8800. Su nau
ju stokeriu.

4 fl. apartmentas su moderniš
kais įrengimais. Randasi Marųuet
te apylinkėj. Kaina tik $18,900.

10 fl. moderniškas apartmentas. 
Randasi Marųuette apylinkėj. Kai
na nuo receivetio $25,000.

2 fl. po 5 kamb. ir su 3 miega
mais. Randasi prie Marųuette Par
ko. Parduosime už $8950.

2 fl. muro namas ir lotas prie 
šalies. Randasi prie Marųuette Rd. 
Kaina šiandien $6800.

Mes turime ir daugiau gerų bar
genų. Kreipkitės pas įgaliotinį:

K. J. MACKE-MAČIUKAS
2346 W. 69th St., 2-ros lubos.

Tel. PROspect 3140.

PARDAVIMUI GROSERNĖ. Dai-
ro garažas. Štymo šiluma. Metinės 
pajamos $3,576. Duokit pasiūlymą. 
Šaukite Mr. Peterson, Vincennes 
0606.

2 AUKŠTŲ MURO namas. Ta
verna, fikčeriai ir 3 kambariai už
pakaly. 2 apartmentai viršuj. Kam
pas 29 ir Emerald. 2 karam gara
žas. Labai pigiai.

JOSEPH CACCIATORE 
VlCtory 3649.

PARSIDUODA PIGIAI Gas Sta- 
tion ir Restoranas, lite akerių miš
ko.

Archer arti 135th St.
LEMont 87J1.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ mūras, 
7 kambariai, štymo šiluma, moder
ni refrigeracija, arkos durys, ąžuo
lo trimas, puikiam stovy, gerai už
laikomas. Metinės pajamos $1,476. 
Kainą, $7,000.

5741 Princeton Avenue. 
ENGlewood 1025.

PARSIDUODA 4 FLATŲ NAMAS
Dviflatis po* 5 ir dviflatis po 4 

kambarius, apšildomas, kampas 
$14,‘350.. 9 flatų namas $4,500.

4 flatų $3,500. Visi namai yra mū
riniai; Turim daugiau visokių namų 
—gerų bargenų.
C. URNICH (KAZYS URNIKIS) 

2500 W. 63 St. Phone Pros. 6025.

MAŽAS NAMELIS pardavimui. 
Dviems kąrams garažas. Namas 
duodą, gerą pelną. 4240 So. Arte- 
sian Avė., Brightdn Parke.

TAI JAU SKIRTINGA
2 namai, 7 ir 8 kaihbarių, ant 

73 pėdų kampinio loto. Karšto van
dens šiluma, žemi taksai. Vieną 
narna galima perdirbti į 2 aparfc- 
mentus. Paaukojama viskas už $8,- 
000. 8000 EKČhange. Parodoma tik 
pagal susitarimą. HYDE PARK

lųs fikčeriai, renda pigi, 5 gyve
nimui kambariai, 3 metų lysas.

1756 Sedgvvick.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

LIQUOR STORE WITH BAR.
Ali new fixtures. No competition. 

GOOD NEIGHBORHOOD.
3605 N. ASHLAND AVĖ.

PARSIDUODA LIQUOR ir Ta
verna kombinacijos štoras. Labai 
pigiai. Kreipkitės 2752 W. 59th St.

PARSIDUODA BUČERNĖ it 
grosernė. Daro gerą biznį.

3953 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
meat market, arba mainys į namą. 
Išdirbta per 6 metus. Renda $30 su 
kambariais. 2210 W. 23rd Place.

PARDAVIMUI TAVERNA. Gera 
vieta, biznis daromas daugelį me
tų. Parsiduoda tuojau. Renda pigi.

6341 So. Western Avė.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant mažo namo. Graži grosernė ir 
geras biznis. 5519 So. Halsted St.

PARSIDUODA GROSERNĖ su 
meat markėtu. Biznis geras ir yrą 
išdirbtas .pėr ilgus metus. 2646 W. 
71 St.

I^HOL^SALE VuBN^TURĘ 
Rakandai if Įtaisai PardaViftUli

MOKĖDAMAS CASH— 
nž rakandus, sutaupysi htib 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur.
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informabijų. Vien Uk naoiotiėlUM 
žinomi daiktai randasi bąš mito.

' , J
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