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JAPONAI NELIETĖ VLADIVOSTOKAN 
VEŽAMOS AMERIKOS BENZINOS

SUOMIAI DŽIAUGIASI VIBORGO ATGAVIMU

Laivai praplaukė japonų juras
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

4 d. — Amerikos laivas, kuris 
vežė sovietams aviacijai reika
lingą benziną, vakar laimingai 
pasiekė Vladivostoko uostą, 
skelbia Jungtinių Valstybių lai
vininkystes komisija.

Paskutinėmis dienomis japo
nų spaudoje pasirodė labai griež
tų žinių dėl vežamo benzino, 
todėl laivininkystės sluoksniuo
se butą didelio susirūpinimo. 
Japonų reakciniai sluoksniai rei
kalavo sulaikyti laivus, bet ben
zinas pasiekė paskyrimo uo
stą.

Kita japonų grupė reikalavo 
paskelbti japonų saugumo zoną 
juroje ir nepraleisti vežamo ben
zino, bet japonų valdžia nė šio 
žingsnio nesiėmė. Laivininkys
tės komisija mano, kad šiomis 
dienomis pasieks Vladivostoką 
ir kiti Amerikos laivai, kurie 
praeitą savaitę išplaukė Pacifi- 
kan.

TOKIO, Japonija, rūgs. 4 d. 
— Japonų užsienio reikalų mi- 
nisteris Tojoda malėsi Su įpn- 
pefdtorium ir ilgai-kalbėjosi už
sienio politikos Reikalais. Gene
rolas Yangava, kuris yra mi- 
nisteriu be portfelio, tuo pačiu

KIEVO IR LENINGRADO APYLINKĖSE 
VYKSTA SMARKUS MŪŠIAI

Kovos vyksta miestų 
pakraščiuose

MASKVA, Rusija, rūgs. 4 d. 
—Nepaprastai smarkios kovos 
vyksta Kievo apylinkėse, skel
bia sovietų karo pranešimas.

i Mūšiai eina Kievo pakraš
čiuose ir raudonai armijai pa
vyko atstumti atgal besiver
žiančius vokiečius. Centro fron
te rusų pradėta ofensyva vys
tosi pasekmingai, iš vokiečių 
atimamas vienas kaimas po ki
to.

Vietomis naciai didžiausiais 
būriais siunčiami ant kulko
svaidžių, kur jie išnaikinami.

t

Leningradas stato 
apsaugos liniją

MASKVA, rūgs. 4 d. — Nors 
priešas visai priartėjo prie mie
sto, Leningrado gynėjai skubiai 
stiprina miesto apsaugas, skel
bia sovietai.

Vokiečių aviacija kelis kartus 
bandė padaryti Leningradui

Žuvo 1,750,000 
nacių

LONDONAS, rūgs. 4 d.— 
Britų valdžios sluoksniai ap 
skačiuoja, kad tarp sužeistų 
ir užmuštų, sovietų fronte 
naciai neteko 1,750,000 karei
vių.

Rusų nuostoliai siekia nuo 
dviejų iki trijų mifjonų. V- 
si anglai stebisi nepaprastai 
dideliu rusų atsparumu.

metu tarėsi su premjeru Ko- 
noje.

Japonų valdžia patarė namų 
savininkams nekreipti dėmesio 
į gandus, kurie eina per visą 
kraštą ir kelia nerimą. Kol Vei
kia japonų aviacija ir karo lai
vynas, priešai negali bombar
duoti Japonijos ir namai nebus 
sugriauti. Japonų aviacija ap
gins kraštą.

Tuo pačiu metu japonų val
džia išleido instrukcijas, kaip 
gyventojai privalo gintis nuo 
uždegamų bombų. Duodami vi
siems gyventojams nurodymai 
kokių priemonių privalo imtis 
nuo gaisrą keliančių bombų ir 
šovinių.

Japonų laikraščiai tvirtina, 
kad prezidentas Rooseveltas su 
Churchill’iu nutarė dominuoti 
visą pasaulį, todėl kviečia ja
ponus šiuo reikalu rimtai susi
rūpinti ir laiku pasipriešinti.

Kariuomenes kontroliuojami 
laikraščiai sako, kad sovietai su 
Jungtinėmis Valstybėmis steigia 
bendras karo bazes šiaurėje, ku
rios bus pavartotos prieš japo
nus. Laikraštininkai kreipia vi
sų dėmesį Vladivostoką,, nes 
iš ten esą gresiąs pavojus vi
sai Japonijai.

nuostolių, bet sovietų lakūnai 
vokiečius nlivyjo.

Leningrado srityje kova eina 
visu smarkumu dieną ir naktį 
Vokiečiai žengia pirmyn, bet 
kiekvienas žingsnis jiems labai 
brangiai kainuoja.

Sunaikino tris sovie
tų divizijas

BERLYNAS, rūgs. 4 d.—Vo- 
kiečiai padarė labai didelių nuo
stolių trims sovietų divizijoms, 
kurios bandė išlipti viename 
Juodosios juros uoste, skelbia 
nacių pranešimas.

Centro zonoje vyksta labai 
smarkios kovos ir naciams pa
vyko paimti 5000 rusų nelais
vėn. ,

Vokiečiai išnaikino 95 sęvie- 
tų tankus. Kitos nacių kariuo
menės dalys supa Leningradą, 
bet nenurodo užimamų pozici
jų.

Nori Amerikos ga
rantijos Anglijai

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
4 d.-— Kanados ministeris pir
mininkas M. Kihg šiandien vie- 

jšai pareiškė, kad Jungtinės 
Valstybės privalėtų garantuoti 
Angljios sienas, kaip garantavo 
Kanados.

Manoma, kad šis pareiški
mas padarytas su premjero 
Churchill žinia.

Jeigu gautų tokią Amerikos 
garantiją, tai tuojau pradėtų 
Vokietijos invaziją.

’L N AI’tt^NU-ACME ,

Lt. Gen. Oesch (kairėj) priima suomių karių paradą Viborge (Viipuri),
to miesto iš rusų atėmimui atžymėti. Sovietai Viborgą pagrobė 1939 metų kare
su suomiais. Fotografija atsiųsta iš Berlyno per radiją.

AMERIKOS GINKLAI DUODAMI UŽSIENY J 
ORGANIZUOJAMAI LENKU ARMIJAI

Lenkai gaus kulkos
vaidžius, artileriją

V ....
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

4 d.—Rooseveltas šiandien lei
do duoti Amerikoj gamintus 
ginklus Londone veikiančio* 
lenkų valdžios kariuomenei.

Kanadoj lenkų kareiviai mo
komi invazijos veiksmams ir 
bus vartojami Vokietijai pulti.

Lenkų kariuomenė gaus ame
rikoniškus šautuvus, kulkosvai
džius, priešlėktuvines patran
kas, kanuoles ir visą kitą karo 
medžiagą.

Išspręstas aviacijos 
darbininkų ginčas
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

4 d.—S’dney Hillman šiandien 
paskelbė, kad pasekmingai ta
po išspręstas AFL aviacijos dar
bininkų ginčas su Lockheed 
Aircraft bendrove.

Hillman reiškia vilties, kad 
šio ginčo išsprendimas le s sta
bilizuoti aviacijos gamintojų 
santykius visoje pietų Kalifor
nijoje. Pavyko sutvarkyti algų 
reikalas ir kiti darbininkų ir 
savininkų santykiai.

< ■ ■ ■ 'k *

Senatas patvirtino 
naujus mokesčius
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

4 d.—Senatas 43 balsais už ir 
23 balsais prieš šiandien patvir
tino finansų komisijos įstaty
mą mokesčiams rinkti.

♦ •
Vedusieji privalės mokėti 

mokesčius, jeigu jų įplaukos 
siekia 1500 į metus, o viengun
giai nuo 750 dolerių.

Valdininkai apskaičiuoja, kad, 
4,911,000 asmenys bus prijung-Į 
,ti prie mokesčių mokėtojų są
rašų. Senatoriai LaFollettė ir 
Clrak priešinosi įstatymui.

— Petaino valdžia paskyrė 
128 milijonus frankų Dakaro 
bazei sustiprinti.

Nėužsimjišč nukritus 
265 pėdas

SAN FRANCTSCO, Cal., rūgs. 
4 d.—22 metų Cornelia lerland 
šiandien nukrito nuo Golden 
Gate tilto, kuris siekia 265 pė
das aukščio ir lygus 20 aukšlų 
namui, ir neužsimušė.

Iki šiam metui nuo šio tilto 
nukrito 34 asmenps, bet-visi už
simušė; Cornelia tvirtina, kad ji 
pasilenkus pasižiurėjo j vande
nį, jai galva apsisuko ir nepa
sijuto, kaip pradėjo kristi.

fNusilaužė rankas ir nudrėskė 
kojas, bet pasveiks.

— Naciai nuteisė mirti 18 
buvusių lenkų policijos valdinin
kų. Juos kaltino 1939 metais 
nersekiojus vokiečių agentus 
Lenkijoj.

— Amerikos valdžia rengia
si paskirti pinigų milijonui už
sieniečių apmokyti, kad jie ga
lėtų tapti piliečiais.

— Amerikon atvykę rusų la 
kūnai skrisdins lėktuvus Rusi
jon.

Spindulys smege
nims varginti

BERKELEY, Cal., rūgs. 4 
d.—Juros laivyno karin’nįas 
A. P. Krueger išrado i mr- 
ties spindu iuš”, kurie labai 
vargina žmonių smegen s.

Magnetiškas Kruegerio 
spindulys tur 9,300 vibracijų 
į sekundę ir šešių colių at 
stumoj užmuša visas bakte
rijas.

Šis spindulys tiek paveikia 
žmogaus protą, kad kurį lai
kotarpį žmogus negali daryti 
joki ų matematiškų apskaičia
vimų ir esti labai išvargęs.

............... ... T............ ..........................
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J. Carey neišrinktas 
prezidentu

CAMDEN, N. J., rūgs. 4 d 
— James B. Carey, ilgameti? 
CIO elektros ir radijo darbi 
nipkų ųųįįog^pre&identas, pra 
laimėjo unijos prezidento rin
kimus.

636 balsais prieš 539 pirmi
ninku tapo išrinktas Albert 
Fitzgerald.

Carey kovojo, kad unijoj ne
būtų vietos nacizmui, fašizmu’ 
ir komunizmui.

Irane naciai rengia
si kovoti
—J---------•

TEHERANAS, Iranas, rūgs. 
4 d.—Teherano priemiestp šem- 
gan susirinkę naciai yra pasi
ryžę kovoti su ginklais prieš 
britų ir sovietų jėgas.

Kai Irano policija panoro įei
ti į nacių užimamus namus, tai 
nac’ai pasipriešino ir parode 
ginklus. Naciai nenori vykti i 
britų skiriamas koncentracijos 
stovyklas.

Irano policija, pildydama pa
liaubų sutartį su britais, priva
lės išgaudyti visus nacių agen
tus Irane.

HITLERIO KOMISARAS VON RENTELN 
PASIRINKO LIETUVIŠKUS PATARĖJUS

■ „■B IB I ■-■i' I —■ ' ■■■■■■ IM,

Profesoriai tariasi dėl universiteto 
darbų tąsos

i i' i Ii , i

MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 
ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

BERLYNAS, rūgs. 4 d. — Lietuvos generalinis komisaras 
von Renteln, pagaliau, paskyrė visų sričių generalratus (gene
ralinius patarėjus). Pirmuoju ir vidaus reikalams patarėju yra 
generolas Kubiliūnas.

Ūkiui generalratu yra prof. Jurgutis, finansams Matulio
nis, žemės ukiui prof. Vitkus, susisiekimui Germanas, švietimui 
Dr. Germantas, alias Meškauskas, darbui ir socialinei kontrolei 
majoras Puodžius.

Kadangi paskutinė išvada krašto tvarkymo reikaluose pri
klauso Ostlando Reichskomisarui, tai patarėjų vaidmuo pareis 
nuo to, kiek bus leista pasireikšti jų iniciatyvai.

Komisaras von Renteln išleido žemes ukiui tvarkyti įsaky
mą. Paliekami teisėtais .žemes valdytojai visi tie gyventojai, 
kurie prieš 1940 birž. 15 d. buvo 30 ha savininkai ir bolševikų 
valdymo metu patys tą žemę dirbo.

Nustoja teisių į žemę visi tie naujakuriai, kurie bolševikų 
valdymo metu gavo žemes. Buvusių sovehozų, traktorių stočių 
ir valstybinių ūkių valdymą perėmė pats komisaras, žydams, 
komunistams ir neukininkams daromos išimtys.

Pas generalkomisarą von Renteln lankėsi ūkininkų dele
gacija. . .

Ištisą įsakymą rasite ketvirtame šio “Naujienų” numerio 
puslapyje.

Esamomis žiniomis, nuo rugsėjo 15 dienos Lietuvoje veiks 
pradžios mokyklos ir gimnazijos. Profesorių delegacija rūgs. 
1 d. tarėsi su generalinįu kųpiisąru .votį Renteln dėl universi
teto darbų.

Aktyvistai susijungė šii “Geležiniu Vilku”
Vietoj Lietuvos kariuomenės dalinių, organizuojami pagal

binės policijos tarnybos batalijonai, į kuriuos priimami sava
noriais puskarininkiai, grandiniai ir eiliniai iki 35 metų am
žiaus ir karininkai iki kapitono laipsnio.

“Elta” pavadinta “Pressedienst dės Generalcommisars.”
Aktyvistai susijungė su Geležiniu Vilku ir išėjo naciona

listų partija, kuriai vadovauja majoras Puodžius.
Provincijos valsčiuose tebesitvarko partizanai.

— Radiias skelbia, kad suo
miu valdžia areštavo 7 social
demokratų atstovus, nes jie 
priešingi karo tęsimui su so
vietais.

— Nepažįstami prancūzai per
šovė nacių puskarininką Pary
žiuje. Nusikaltėliai pabėgo. Vo
kiečiai rengiasi keršyti suim
tiems įkaitams.

— Vokiečiai sako, kad pra 
eitą naktį britai užmušė 30 as
menų Berlyne ir 72 smarkiai 
sužeidė.

— Britų propagandos miriis- 
teris Braden šiandien pakvie
tė Amerikos senatorius ir kon
greso narius aplankyti Angli
ją ir patiems patirti britų karo 
pastangas.

— Raudonoji armija ir bri
tų karo jėgos pulsiančios Tur
kiją, jeigu ši paklausys nacių 
ir skelbs karą sovietų Rusijai.

Apskritai bolševikų vergovės neišgyvenusieji žmonės nega
li suprasti tų nuotaikų, kuriomis gyvena iš bolševikų siaubo 
išlaisvintieji. Vienas žinomas lietuvis tuo reikalu rašo šiaip: 
“Jums, emigrantams, sunku suprasti tą siaubą, kurį kraštas 
pergyveno, — tuo labiau, kad esamais duomenimis turėjo būti 
ousė Lietuvos gyventojų išvežta Rusijon, o čia (turėjo būt) 
atgabenta gruzinai, turkmėnai, armėnai ir kiti mongoloidai.”

Smetona pabėgo neįspėjęs draugų
žinomas tautininkų veikėjas Bronius Dirmeikis, vienas stip

riausių Smetonos ramsčių, dabar iš Lietuvos vienam savo drau
gui rašo, kad dargi patys tautininkai Smetoną laiko mirusiu 
lietuvių tautai visiems laikams, nes niekas negali pamiršti jo 
bailaus pabėgimo iš Lietuvos kritiškuoju momentu, apleidžiant 
tautą ir neįspėjant dargi savo idėjos draugų ir netgi artimiau
siųjų bendradarbių.

Lietuvos Piliečių Sąjungos valdyba pasiuntė išvežtųjų pa
vardžių eilę. Tarp kitų yra išvežti Prunskio tėvai.

veliausiosIaIjienos
— Nepažįstamas submarinas paleido torpedą j Amerikos 

karo Laivą, kuris plaukė į Islandiją. Torpeda prasmuko pro 
šalį. Amerikos karo laivas paleido kelias gilumos bombas, bet 
nežino koks nepažįstamo submarino likimas.

— Visiškai nutrauktas telefono susisiekimas tarp Vokie
tijos ir Šveicarijos. Keliais leidžiama naudotis tiktai diploma
tiniams kurjeriams.

— Nacių admirolas Rader randasi Balkanuose ir manoma, 
kad Juodojoj juroj prasidės karo veiksmai.

— Vokiečiai reikalaują turkų paskelbti karą sovietų Rusi
jai. Manoma, kad susisiekimo nutraukimas surištas su artė
jančiais karo veiksmais Turkijoj.

— Washingtono ir Londono valdžios sluoksniuose labai pla
čiai diskusuojamas Kanados premjero pareiškimas apie Ame
rikos garantijas Anglijai.

— Išaiškinta, kad Prancūzijoj sabotažą organizuoja nusi
leidę britų parašiutininkai, kurtėms padeda slapta pačių pran
cūzų organizacija.

t- Amerikos ambasadorius Grew japonams pasakė, kad 
karas gali būti išvengtas ir garantuoti laimėjimai Azijoj, jeigu 
japonai visiškai pasitrauks iš “ašies”.

— Britai patarė rusams nepersekioti persų, nes gaunama 
labai daug skundų apie raudonos armijos rekvizicijas okupuotoj 
Irano teritorijoj.
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KOMUNISTINE PIO
NIERIŲ STOVYKLA 

PALANGOJE
Kaip sykis karo išvakarėse 

raudonieji Lietuvos valdovą! 
pasiuntė beveik tūkstantį mo
kinių j komunistinę pionierių 
stovyklą Palangoje. Prasidėjus 
karui ir išlaksčips komunisti
niams vaikų sielų nuodytojams, 
visi vaikai buvo išgelbėti. Apie 
tai Lietuvos Raudonasis 
žiųs skelbia:

Lietuvos Raudonojo 
žiaus iniciatyva liepos 3 
Palangos buvusios pionierių 
stovyklos atvežti į Kauną ir tė
vams perduoti 424 ten stovyk
lavę vaikai. Palangos stovyklo
je dar liko apie 540 lietuvių 
tautybės vaikų. Jie yra rūpes
tingoje auklėtojų globoje,
jiems teikiamas maistas ir kita 
reikalinga pagalba. Dėl ten
esančių savo vaikų likimo tė
vai gali būti ramus.

Likusieji vaikai irgi bus ne
trukus atvežti, nors transpor
tas vykdomas gana lėtai, nęs 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 
šiuo metu turi tik vieną auto
busą. Rūpinamasi ir kitose va* 
sarvietėse stovyklavusiais ir 
karo užkluptais vaikais.

Apie “pionierių” stovyklą

Kry

Kry
ti. iš

sirodė, buvo nereikalingi,x nes 
su jais nei “komendantai”, nei 
vadovai nesiskaitė. Iš mokyto
jų, komendanto paklaustų, ne
atsirado nei komjaunuolių, nei 
partiečių, nei kandidatų. Moky
tojas buvo nepatikimiausias as
muo stovykloje. Vieną net vai
kų akivaizdoje suėmė ir išvežė. 
Mokytojui nebuvo leidžiama 
vienam pasilikti su vaikais. 
Stovyklos administravime bu
vo labai daug netvarkos. Vai
kų laišku^ tikrindavo vadovai, 
p daugelis jų pateko, ne į paš
to dėžutę, o į kopaendąnto 
krepšį. Tevąį siuntė telegramas, 
kviesdami vaikus kuo greičiau
siai grįžti į namus, bet tos tele
gramos, išskyrus rusų tėvų, 
gulėjo pas komendantą, ir vai
kų neišleido. Vaikai jautėsi esą 
ne stovykloje, o kalėjime. Dau
giau nieko jie nematė, kaip va
dovų barnius ir rikiuotę. <

Todėl po poros trejeto dienų 
beveik visi vaikai, jei juos bu
tų išleidę, su didžiausiu džiaug
smu butų važiavę namo. Nors 
stovykla vyko Palangoje, vie
noje iš gražiausių Lietuvos vie
tų, bet į ją pakbuvęs lietuvis 
galėjo pasijusti esąs ne Palan
goje, o Maskvoje, nes be bolše
vikiškų dainų riksmo, daugiau 
nieko nebųyo galima išgirsti. 
Mat, stovykloje vyravo rusų 
vaikai.

FILMUOTA SOVIETU OPERETE

cena iš muzikalio filmo “Volga -Volga”, kurio 
premjera įvyksta rytoj World Playhouse teatre, 410 So. 
Michigan avenue. Filmas gamintas sovietų Rusijoje, ir 
yra papuoštas įvairiomis pupuliarėmis ruįų dainomis, 

Vedamą rolę turi Luba Orlovą. (Sp.) * -
!*,-t WIHI

los” dienos iki birželio 23 d.
“Pionierių stovyklai Palan

goje vadovavo vadinamieji 
komendantai, vadovai komjau
nuoliai. Prie jų buvo apskričių 
švietimo skyrių priskirti mo
kytojai, kurie, kaip vėliau pa-

dingo. Tik dabar vaikus ėmė 
globoti tikrieji jų bičiuliai-' 
mokytojai. Pasirūpinę inaisto, 
pailsėję, mokytojai su vaikais 
grįžo į Palangą. Keliaujant pa
jūriu, jais nuoširdžiai rūpinosi 
pajūrio sargai-žvejai ir ūkinin
kai.

Grįžus Paįangon, vaikais 
pradėjo rūpintis Palangos ko
mitetas, ypač jo atstovas p. 
Mockus. Iš mokytojų buvo su
darytas štabas stovyklai likvi
duoti. Padėjo visi Palangoje 
esantieji mokytojai. Dabar tė
vų ir Raudonojo Kryžiaus pa
stangomis vaikai sveiki grąži
nami tėvams.

.... ■-<...-■■,■.--,„.11 ..y.y,. ,,,;.;. I.,','"

kino tai, kąip Jab.ai džiuginantį 
reiškinį, ir susiartinimo darbas 
tarp Pąbglbjo'valstybių ir šve^ 
dijos buvo intensyviai varpmas, 
kol rusai iš naujo neprijungė tų 
kraštų prie Azijos.

Dabartiniu momentu švedai 
turį bųlinąi pąclčti Pabaltujo 
tautoms jų alsistątymp darbg: 
švedai yra artimiausi
ir neprivalą turėti jokių abejo
jimų. Atstatytoje ir suvienyto
je Europoje visas Pąbąltijis su
darysiąs vienintelį Rusijos įr 
Rytų kelią eksportui į Vąkąrmu 
Patys Pabaltijo kraštai gamipa 
vertingus Švedijai produktus ir 
reikalaują pramonės gąmįnių ir

Geresnis maistas už 
mažiąu pinigų!

Kiekvienoje šeimoje visuo
met yra aktuali problema biu
džetui supląnųotj taip, kad jis 
aprūpintų visas išlaidas, kurios 
pripuola. Kiekviena šeima susi
duria su problema tam tikros 
sumos išjąidų pastogei, drapa
noms, maistui, apšvietai, etc. 
Vįsns to$ išjąįdos padengiamos 
šeim°s pajamomis.

Maistas ir groąęrių ręikme- 
nos paprasta; sudaro didžiau
sią biudžeto dalinį. Štai čia ir 
tenka šeimininkei būti labai at
sargiai ir vartoti visas galimas 
prįemonęs tikslą parūpinti šei
mai sveikų ir maistingų valgių. 
Kąip tatai padaryti, yra nuola
tinį jos piobjema, ir juo opes
nė ši problema yra dabar, kai 
vaikai Vėl sugrįžo į mokyklą.

Patyrusios šeimininkės žino, 
kad geriausią pagalba yra vi
sų pirma pasirinkti gerą mais
to krautuvę, esančią parankiai 
kaimynystėje, šitokia krautuvė 
turės pilną pasirinkimą maisto 
ir groseno produktų ir, su-

prantama, visą lai turės žemo
mis, taupiomis kainomis. Pa
tyrusios šeimininkės taipgi su
rado, kad Midwest Stores pil
nai atsako šiuos reikalavimus, 
ir perkančios reguliariai pas 
Mid\yest Stores šeimininkės 
dar žino gerą gaunamą ten pa- 
tarnąvimą.

Kiekvieną Midvvest Store val
do patyręs groserninkas, kuris 
studijuoja savo kostumerių rei
kalavimus, Jis laiko savo krau
tuvėje pilną rinkinį daiktų, ku
riu daugiausia jo kostumerkos 
ir kęstųmeriai vartoja. Kadan
gi esama daugiau nei 500 Mid-' 
west Stores, tai šios parduotu
vės randasi įvairiose kaimynys
tėse parankiai, ir šeimininkėms 
netenka šapinimo reikalais toli 
keliantį.

Šiose krautuvėse, žinoma, vi
suomet būna žemiausios gali
mos kainos. Ba ši groserninkų 
kooperatine organizacija turi 
savo didelį sandėlį ir perka 
reikmenas milžiniškais kiekiais. 
Ši didelė perkamoji pajėga da
ro sutaupąs pirkdama. Gi su
taupęs tenka kostumeriams že
mesnių kainų forma.

Pavyzdžiu vertybių, siūlomų 
pas Midwest Stores, yra išpar
davimas šios savaites pabaigo
je. Peržiūrėjusios Midweąt 
Stores skelbimų šio dieprą$£io 
ir šios dienos laidoje, šeiminin
kės pamatys šaunią progą nu
sipirkti geriausios kokybės 
maisto ir padaryti sutaupą sa-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrinta*. Pilnai 

apdraustas.

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS 
elekTrikiniai trytmentai 
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra 
Red Light Ra- 
diations Swedish

Massąge ir
Movements

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

Sav. MASSAGE

Z
World Playhouse

410 So. Michigan.
Tęsias 11:15 A. M. iki vidurnak. 

39c iki 6:30 P. M.
Prasideda šeštadienį v 

Nauja Sovietų Musical Comedy! 
“VOLGA—VOLGA” 

Gausybė-stiprios komedijos, kan 
dančios satyros ir žavios muzi
kos. Išgirskite vėliausias melodi

jas nuo senos Volgos.
EKSTRA—išimtinai Chicagai ro
domos vėliausios žinių fLppęs iš 

Nacių-Sovietų karo fronto.

ryto, į Palangą pradėjo kristi 
pirmosios vokiečių bombos.

Vadovai pamanė, kad tai tik 
manevrai, ir keikdami mokyto
jus “svoĮaęi uč.telia”, neleido 
jiems gelbėti vaikų. Įsitikinę, 
kad čia jau ne manevrai, pasi
ėmę vaikus, jie nešė savo kai.į, 
bėgdami su pakrikusia raudo? 
nąja armija. Mokytojai norėjo 
sulaikyti nors dalį vaikų, bet 
už tai jiems buvo grasinamą 
ginklu. Tačiau mokytojai, ne
norėdami palikti vaikų nežino
mam likimui, sekė visą laiką 
paskui juos. Prie Latvijos sie
nos pasirodžius pirmiesiems 
vokiečių žvalgams, visi “vadai”

PABALTIJO ATEITIS
Švedų laikraštyje “AftonbU- 

det” paskelbtas redakcinis 
straipsnis “Pabaltijo ateitis”.- 
Straipsnyje pažymima, kad tri
jų Pabaltijo valstybių laisvės 
periodas po d.džiojo karo bu
vęs trumpas. Nepaisant dažnai 
sunkių vidujinių krizių ir rū
pesčių užsienio reikalais, tos 
valstybės vis tik sukurė savo 
valstybinę santvąrką, kol joą 
nežuvo nuor bolševikų .gruobo- 
niškumo. buvo įjungtos į

Beudrądąrbiąyimąs su Pabadi- 
ju yrą bendras, pąd<ajas v»$oms 
Baltijos krantų tautoms ir visai 
Europai.

Dabar švedai galį suteikti 
humanitarinę, pagalbą, kuri, yra 
reikalinga labais skubiai. švedai 
turį žiūrėti į ateitį, kada jie vėl 
galės bendradą&bįauti su laisvo
mis ir ekonomį§kai pažangio
mis tautomis.
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KAIP TAUPYTI ANT MAISTO!
— PIRKITE I® MIDWEST STORES

ČIA JUS GAUSITE GERIAUSIOS RŲŠIES MAISTĄ! 
^EMAS ĘKONOMIŠKĄS KAINAS! PATIKIMĄ PATARNAVIMĄ

IŠPARDAVIMAS! PpTNYČIOJ ir SUBATOJ, RUGSĖJO 5 ir 6

“MIDWEST FINĘST” šviežiai Ištaisytos, Pienu šertos 
2y2 IKI 3% 

SVARŲ 
3% IKI 4y2 

' SVARŲ

SPRING FRYERS
SPRING ROASTERS

sv. 25%*
sv. 27%*

SPECIALIAI ŠILKINĖS PANČIAKOS, pasiūla. Detaliai ant maišo
CERESOTA MILTAI 2P/2 sv. maiš. 97*

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahontąs Mine 
Run iš geriausių mainų, daug >8.25 

dulkių išimta...................................
Perkant 5 tonus ar daugiau. 

SMULKESNI
BLACK BAND LUMIP .......

Sales taksai ekstra.

YRA DAUG PIGESNI
$10.25

Karšto Vandens Įrengimai:
♦ ŠTYMO—FURNĄSĄĮ—
9 ALIEJAUS PRČJĄI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALŲ 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBĮNG AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W, Garfield BJvd- prie State St. sKrasso
Telefonas ATLANTIC 4290.

Aš esu užinteresuota? sekarnais 
dalykais, pažymėtais X (nėra 
prievolės):

□ Apšildvmu C Stokęfiu
OPlumbingu H Sienų Tailu

Vardas

Adresas

Tplpfnnas

destruktyviuio rusų darbo bei 
teroro, kuris pasireiškę su.ėmi- 
inuose, žudynėse, ištrėmimuose 
ir persekiojimuose. Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos kanč-os pas
kutiniais metais buvo neišpasa
kytos. šiandien ten vokiečiai su
tinkami kaip išlaisvintojai; bai
mė pavirto džiaugsmu. Deja, 
tas džiaugsmas sujungtas s-> 
skausmais, nes Pabalti jis dabar 

2 pasidarė kovų vieta tarp vokie-r 
čių ir rusų. Karas, ypač Estijo
je, sunaikino daug turto ir 
žmonių gyvybių. Tiems krašr 
tams gręsia badas, šaltis ir epi
demijos. Todėl anapus Baltijos 
juros kyla klausimas, kuo galį 
padėti jiems toje nelaimėje Šve
dija, Straipsnio autoriaus su
pratimu, švedai šiuo momentą 
pjrniųčiąųsią pr*vąlėtų suįeikti 
k.iek gailiną greičiau humanita
rinę pagalbą. Panaši ąlccįją yrą 
pradėta Danijoje, švedai gi t tu 
retų žiūrėti ir toliau.

Rytinis Baltijos juros kran
tas visuomet buvo svarbus Šve
dijai. Jau ankstybiausiais isto
rijos laįkąis švedų žvilgsniai ba
davo nukreipti į rytus. Švedijos 
didybės ląįkais Ęst-ja su L f- 
jįand.ija buvo Švedijos sntys. 
Kai Pabaltijo tautos atgavo lai
svę, pažangesnieji švedai svei-

šokių Vakaras 
Rugsėjo; ;į.

Smagu? ;^okijį' ir ’pašrlinksm i-
nimo parengimas įvyks šešta
dienio vakare,J Jonistų salėje, 
8JL4 W. 33rd SU

A
Bus-gera ork^trą, skanus .už

kandžiai ir tų^Liški šokiai. Kla
siškų šokių jaunuoliu grupe iš 
pildys kelis numerius įkąi j ai pik
iuosiušokių. Visus širdingai 
kviečia atsilankyti, Jonistų Ta-.- 
ryba. Jus j Ona.

DŲ NAUJI FILMAI 
ORIENTAF TEATRE 

------ L ąu  . ■

“Mo,0h ovęr Miami” ir “Thaį 
Uncęrtąįp Fceling” yrą d.U fil
mai, kuriuos šiandien pradpdą 
rodyti Oriental teatras, Ęąn- 
dolph prie State. Pirinąmę vai-? 
dina Betty Grablę, Don Amer 
che ir Robert Cuininings, o 
antrame Melvyn Dougląs, Merle 
Oberon ir labai talentingas Bur-? 
gess Meredith. : . 

. •
“Mo.on over i Miamį”, aišku, 

kalba apie Floridą ir yra nufil
muotas naturalešc spąlyose.

■ ■'j/i-A ... . .

Antrame veikale Melyyų 
Dengias parodo kas reikią dą? 
ryti kuPmet žmona įsimyli kit.ą 
vyrą.

Kąįnos teatre nuo 25 iki 4$ 
centų. (Sp)

JACK SWIFT

“MAISON ROYAL” IMITATION VANILA 8 unc. džiogąs 10c 
“ŠALAD BOWL” SALAD DRESSING Kvort. džiarai 27c 
‘TASTITVEIL” S ALDŲS~AGURKiŲKAr~KyorL~ižiarai 24c 
“DESIRE” DIDELI MINKŠTI
SALDUS ŽIRNIAI 16 unc. kenai ’KJč 
^RLMDALE^ SALDUS KORNĄI NoT~2 kenai 2~už 19c 
“JUŠTICE” TOMATO JUICE 46 uncijų kanai “17c 
“SŪNFILLED” TYRAS ORANGE JUJCE 12 unc. kenai 2 už 19c
“BALL AR PRESTO” PILNAI PAINTĖS .......... : TUZ. 59^
MASON DŽIARAI kvortos ......... tuz. 99^

1Q sv. pak. 15^

“MIDWĘšjr,> ■ DŽIARŲ ROBERĮAI (Rinkutės) ' 2 Tuz. 9c
‘TIARVEST0 MASON DŽIARŲ DANGTELIAI Tuz. 23c

“Midwest”J)RUSKA
“MIDWEST” BALTAS ARBA CIDER
ĄCTAS Kvortįnė bonka
CORNED BĘEF HĄSH “Libby’s” No. 2 kenai_____18c
“D A VIES” VIRTOS CALAS 4—6 svarų S v. 29 ^c
fŪEBUS, KAD NET PUTOJA
MILNUT Aukšti kenai 3 už 22*
“NANCY HĄLL” SALDŽIOSIOS BULVĖS 3 sv. 10c
cąlifornia bartlett GRUŠIOS 3 sv. 22c
PUIKIOS SALDŽIOS ITALIJONIŠKOS SLYVOS 4 sv. 25c
NAUJO ILLINOIS DERLIAUS
JONATHAN OBUOLIAI Svaras 5*
“CAMAY” MUILAS 4 už 24*
“IVORY’.’ FLAKES Maži įpak. 9c. Dideli pak. 22c
“IV0R¥” SNQW Maži pak. 9c Dideli pak. 22c
BATHROOM TI$SUE
^SCOTTISSUE,? 1000 LAPUKv uvviiiuuuu SUVYNIOTI BOLIAI

^SęOTTQWELS^
PARANKUS ŠLUOSTUKAI VISOKIEMS

3 už 22*
2 rolės 19* 
'reikalams

mes priimam oranpžines ir mėlynas įtampas"
$100 DYKĄI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus 

4 ■** • •
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PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWE$T STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

10*

MADOS

ixao

No. 4687—Kukli darbinė suknelė. 
Sukirptos mieros: 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

gorint gauti yięną ąr dąu- 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kųtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti inierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. .Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Paliepi Dept., 173$ 
So. Halsted St., Chicago, III.

THE^^RE 3AILIN01C THEY PLAN tO STRIKE
f BUENOS AIRES, LOS
► ANGELES AND SAN 
FRA^NCISCO PROBA^LY 
AND (oAIN BASES FOR 

FUTŪRĖ OPėRATIQN.§.
iiOi B 
fii!

THE POLAPilZMM FŲEfeT MAS DJVlOĖp. 
SOME F1VE THOUS^jND SHfPS ARE ON 
A COUR5E FOR BUENOS AIRES. THE 

RĖMAINDER SEEM EįOUND FQR CALIFORNIA

^ STAND 0Y FOR FA5T AGCELER- 
ATIObL W£ W4LL FORCE 
AURORA INTO A FREE FALU 

)INTO EARTH’S ATMOSPHERE-----
A THEN SLOW DOWN BY CUI 

INTO AN OR0IT. MU
i N G

::
iii H

■ HE TELSVISOR 
HA5 SEEN THE 

POLARIAN 
ROCKET SHIPS. 

THOUSANDS 
OF THEM, 
SOARIN© 

NORTHVVARD 
ON THEIR 

EXPECTED EASY 
CONCPUEST OF 
THE VYORLP

STRATOSPHERE, 
A HUNDRĘp 
MILĖS

ą lyną amų

fssiii®j fe

i 5:ii&R
ĄpiįįjS

o
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PALMARES
Negrų vergų respublika 

Brazilijoj
Žinome, jog septynioliktame 

amžiuje beveik visam pasaulyj 
dar egzistavo vergija. Vergavo 
ir baltieji, bet juodaodžiai 
žmonės, baltųjų ponų nuomo
ne, jokiu budu negalėjo būti 
laisvais žmonėmis. Jie buvo 
laikomi blogesniais sutvėrimais 
už kai kuriuos gyvulius. Afri
kos amžinai žaliuojančiuose 
miškuose juodieji žmonės gy
veno laisvi, nepripažindami 
baltųjų priespaudos. Ten buvo 
ruošiamos viduramžių laikais 
jų medžioklės. Portugalai, ang
lai, ispanai, prancūzai ir ara
bai gaudydavo juos Afrikoj ir 
gabendavo į savo kraštus, kur 
paskiau parduodavo vergijon 
kaip gyvulius. Juodųjų me
džioklės ir jais prekiavimas 
tais laikais buvo plačiai išsivys
tęs, nes buvo gana pelningas 
amatas. Ypatingai gera ver
gams rinka buvo naujai atrasta 
Amerika. Negrų medžioklėse 
daugiausia yra pasižymėję ara
bai. Baltieji užgrobę derlingus 
Naujojo Pasaulio plotus, jiems 
išdirbti ir padaryti pelningais 
laukais, pirko iš Afrikos me-

juoduosius vergus ir 
juos į Ameriką. XV 
pabaigoj pradėjo eks- 
negrus ir į Braziliją.

pasirinkę įsigyvenimui, 
tai

ON SAI.ĘAI WllRP06T OFFICE OR BANK

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS 
//BONDS 
ANDSTAMPS

AMERICA O N GUARD!
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of Amenca’s defense preparationa

džiotojų 
gabeno 
amžiaus 
portuoti
Čia jie buvo priversti dirbti 
baltųjų kolonistų naudai, o už 
savo darbą gaudavo atlyginimą 
rykščių ir kitokių kankinimų.

Nepakęsdami žiauraus baltų
jų elgesio, iš Afrikos atgabenti 
vergai ir vietiniai juodieji, pra
dėjo bėgioti iŠ baltųjų koloni
jų į miškus. Tų pabėgėlių skai
čius kas kart vis didėjo, jog 
gubernatorius buvo priverstas 
steigti vergų saugojimui specia- 
lę kariuomenę. Bet šių juodųjų 
vergų noras pasiliuosuoti iš 
žiaurios baltųjų priespaudos ir 
nežmoniško elgesio su jais bu
vo toks didelis, kad nei kariuo
menė negalėjo jų nuo to sulai
kyti. Jie rasdavo budus pabėg
ti ir rinkdavosi būriais į sau
gesnes vietas, kur baltieji juos 
negalėtų vėl pavergti. Šie pa
bėgėliai savo burimuisi pasirin
ko Alagoas estadą. Ten jie su
organizavo ištisą valstybę. Ka
dangi šioje vietoje, kurią jie 
buvo
augo ištisi palmių laukai, 
jie ir savo valstybę pavadino 
Republica dos Palmares.

Kiti vergai dirbdami baltųjų 
plantacijose iš savo draugų su
žinoję apie tokią pačių vergų 
valdomą respubliką, stengdavo
si kaip galėdami greičiau pa
sprukti iš savo pono nagų ir 
pasiekti tą laisvės šalį. Ir tos 
naujosios respublikos gyvento
jų skaičius kasdien didėjo nau
jų pabėgėlių atvykimu. Čia jie 
pradėjo skirstytis į apskritis — 
grupes vadinamas “ųuilom- 
bos”. žymesnės kilombos buvo 
šios: Žambi, Tabokas, Macaco 
ir Sacupira. Kiekviena šių ki- 
loinbų turėjo savo vada — mo
narchą. Jis gyveno savo “mus- 
sumboj” kartu su savo gerai
siais patarėjais burtininkais.

Galingiausios kilombos buvo 
Macaco ir Sukupira. Macaco 
kilomba susidėjo iš 1,500 na
mų — būdų su 8 iki 10 tūks
tančių gyventojų. Sacupira bu
vo daug mažesnė, nes turėjo 
tik nuo 4 iki 5 tūkstančių gy
ventojų. Macaco kilomba biu

Turtas Virš S 6,000,000.00
a

|

S

I

Apart Apsaugos, Turime Oran nnn flfi 
ATSARGOS FONDĄ ViršOJUUjUUU.UU

e 
|I

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

,___________ ana
j LOAN ASSOCIATION ofChicag*
Į JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
Į 4192 Archer Avenue

VIRginia 11U

Fvarkymo Taryba PosėdžiaujaNaujoji Medžiagos C

Naujai Prezidento įsteigta medžiagos pirmenybės ir paskirstymo taryba 
laiko pirmąjį posėdį Washingtone. Iš kairės dešinėn, sėdi: Lend-Lease adminis
tratorius, Harry Hopkins; OMP direktorius, William S. Knudsen; Vice-Prezi- 
dentas Henry A. Wallace, pirmininkas; Egzekutyvis direktorius Donald Nel- 
son. Stovi: Laivyno sekretoriaus padėjėjas, James V. Forrestal (atstovaująs Lai
vyno sekretorių Knox); Karo sekretoriaus padėjėjas, Robert Patterson (atsto
vaująs Karo sekretorių Stimson); Kainų kontrolės administratorius Leon Hen- 
derson; OPM antrasis direktorius Sidney Hillman (pastarasis yra gimęs ir augęs 
Lietuvoje, Žagarėje). ■

vo kartu ir visos respublikos ginklais narsiai gynėsi juodieji 
-------- 'vergai. •

įėję į pilį baltieji pergalėto
jai pamatė baisų vaizdą. Di
džiuma šių juodųjų nusižudė 
nugalėtojų akivaizdoj, tuo įro
dydami, kad lengviau yra mir-

ĮVAIRENYBES
DIDŽIAUSIS PAS

TATAS

Didžiausis ir gražiausis 
šame pasaulyje pastatas yra 
šv. Petro Bazilika Vatikane. 
Katedroje gali tilpti 45 tūks
tančiai maldininkų. Katedroje 
yra daugybė koplyčių, kurio
se palaidoti popiežiai. Vidus 
bazilikos išpuoštas labai ver
tingais dailininkų kuriniais. 
Savo menišku panašumu, nors 
ir daug mažesnės yra Milano 
katedra, šv. Povilo bažnyčia 
Romoje, Kolonijos katedra 
Vokietijoj, šv. Povilo katedra 
Londone, šv. Sofijos katedra 
Konstantinopolyje, kurią tur
kai nuo 
mečetę.

vi-

1453 metų pavertė

KO DARO

Greičiausiai ne visi žinom, 
kad kamparą daro iš tam tik
ro medžio sakų, kuris auga 
Japonijai priklausomoj For- 
mozos saloj, šie medžiai auga 
ištisais miškais ir jų sakus 
ima taip pat, kaip Lietuvoj,

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, 8r,.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

PIRKIĄ SU PASITIKĖJIMU 

FALLIED1 
Lumber Co.

LUMBER, MILLWORK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
suos am. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

1942 PLYMOUTHS 
JAU ČIA

MES TURIME PRATUŠTINTI 
Musų Vartotų Karų Kainos 

Nukirstos Per Pusę.
VIRŠ 100 PASIRINKIMUI

1939
1937
1938
1937
1936
1937
1935
1936
1936
1941

WENZEL
DE SOTO—PLYMOUTH

1143 Diversey
Atdara vakarais ir sekmadieniais

Plymouth Sedan ...... $395
Studebaker Spe............ 135
Chevrolet Sedan ....... 365
De Soto Sedan ........... 235
Chevrolet Sedan .......  185
Ford Sedan ..............  195
Plymouth Sedan .....  95
Buick Sedan .............. 195
De Soto Sedan ........... 185
De Soto Coupe ........... 895

ti, negu vergauti.
Tokiu budu galutinai liko iš

naikinta ši maža Palmares val
stybėlė, kuri per 50 metų neda
vė 
nistąms, nors jos gyventojai ir užtinkami abiejų ašigalių ju- 
gana ramus buvo. rose.

sostinė. Čia gyveno Palmares 
respublikos valdovas Gangazu- 
ma. Visos respublikos gyvento
jų skaičius laike 1640—1645 
metų buvo pasiekęs iki 11 tūk
stančių žmonių, šie pabėgėliai 
čia niekelio nevaržomi ir ne
naudojami tęsė sau ramų ir 
laisvą gyvenimą. Vėliau jie už
mezgė ryšius su artimesnių 
vietų baltųjų kolonijomis ir 
prekiaudavo su jais. Žinoma, 
baltiesiems patikdavo tokia 
prekyba, nes jie palmariečius 
lengvai apgaudavo ir padary
davo gerą pelną.

Tai buvo olandų veržimosi į 
Braziliją laikais. OlaAdai mėgi
no užkariauti ir Palmares res-' 
publiką, bet palmariečiai juos 
taip sumušė, jog nei vienas ne
paspruko gyvas.

Taigi baltieji vergų savinin
kai neapkentė šios nepriklauso
mos juodųjų vergų respubli
kos. Ir 1675 m. lapkričio pabai
goje gubernatorius pasiunčia 
kariuomenę užkariauti Paima1 
res. Bet šią kariuomenę palma
riečiai pergalėjo ir išvaikė į -vL 
sas puses. Tuomet gubernato
rius padidina kariuomenę dvi
gubai ir paveda vadovauti gar
siam negrų medžiotojui kap. 
Fernao Cęizzilhos. Po didelių 
kovų, po didelio kvatojo pralie
jimo palmariečiai buvo privers
ti sutikti su gubernatoriaus pa
žadais ir grįžti pas baltuosius. 
1678 m. rugpiučio mėn. 18 d; 
į Recite atvyko Palmares val
dovas su savo šeima.

Vado sugrįžimas pas baltuo
sius nei kiek nesumažino juo
dųjų norą būti laisvais. Vėl 
pradėjo kurtis nauja Palmeres 
Pernambuco estade, kur buvo 
valdomi naujd vado Žambi. 
Matydamas tai gubernatorius 
vėl siunčia kariuomenę į Pal
mares. Bet vėl negrai lieka lai
mėtojais ir dar geriau įsikuria 
šiose vietose. Truko jiems tik 
baltųjų civilizacijos ženklo — 
kanuolių.

Baltųjų karo vadas pralai
mėjęs mūšį pasitraukė į Porto 
Calvo, kur padidino savo bū
rius dar 7 tūkstančiais ginkluo
tų vyrų ir pasiruošė naujau! 
puolimui, šis antras nežmoniš
kai žiaurus puolimas buvo pa
sibaisėtinas. čia buvo vartoja
mos žarijos, verdantis vanduo, 
nuodingos strėlės ir k. Neveltui 
tų laikų kronistas šią kovą pa
vadino “Troia Negrą” (Juodoji 
troja). Tai bus bene gražiau
sias ir heroj iškiausias vergo 
pasipriešinimas, šios Juodosios 
Trojos istorija yra lygi senovės 
graikų Iii j adai. Baltųjų artilę- 
rija buvo paleista darban iš- 
griovimui pilių, kuriose užsida- 

su primityviais savo darbo

Gi vadinamas stirnavas 
žvakes daro iš didžiausio ju
rų gyvūno banginio galvos 

ramybės baltiesiems kolo- j taukų. Banginiai daugiausia

Mr. HI ir Mr. H ATT Slysta Žemyn—bet Švelniai

15c
UŽ STIK
LIUKĄ

Kissitoa
•'•ii

r# >
f • €

r**

KESSLER’S NUSLYSTA 
ŠVELNIAI, MIELAS

DRAUGE. JOS SKONIO 
NIEKAS NEPAVYS—

VISA, KO REIKIA, 
TIK VIENO 

GURKŠNIO. IR 
ŽMOGUS VĖL 

PAPRAŠYS.

o
4

Mbiendeo whiskey a

vmiimom. y

'>^077/
/> Cni7 i
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KESSLER’S PRIVATE BLEND—A BLENDED WHISKEY. 75% Neutral Spirits distilled from Grain, 
85 Proof (Since Sept. 1). Julius Kessler Distilling Co.Jnoorporated, Battimoreį Md.; 'Lawrenceburg, Ind.

& ■iŪ iAiktit

BĮJYW^AND 5AVE
K Pažiūrėkit 

į Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

TINKAMAI 
t KATELĖS 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klases medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo 
$ft.5O iki kiek-

Jį įj viena 
LIETUVIŠKAI 
į 3 valandas 
aukščiau.
pamatykit musų

PADIRBTOS PLO- 
GERINA JŪSŲ

KALBAME
Pataisymai 

$1 ir
Atsilankykit ir 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus laisniuotų dentistų.

SATISFACTION 
DENTAL 

LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

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

Ae—

KIENO KALTE?
Bet—
Kas užmokės bilas?

MNGS

0K OF PRTTtMS

UŽSUKITE IR PAMATYKITE ^PAVYZDŽIUS Vardas

Adresas

Miestas

Valstija

re

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St, 
Chicago, IU.

Jeigu esate biznyje ir jums reikia atsispausdinti bi
lų, steitmentų, laiškų, žinokite, kad “NAUJIENŲ” 
spaustuvė yra pasiruošusi jums patarnauti. Atliks 
darbą tobulai. Kainos kuoprieinajniausios.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St Canal 8500

Musų 
Spaustuvė 
Atlieka 
Įvairiausius 
Spaudos 
Darbus!

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok

■ ■ \

atidžiai, ir > pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsaJcomingiems vairuotojams! 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES T. RYPKEVIČIA GYVASTIES
LANGŲ 1739 SO. HALSTED STREET APVOGIMŲ

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ



t - ... .............. ** - ■’ NAttfffiNOS, CMcago, 111. Venltadieri., rugsėjo 5, 1941

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily* New»

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.100 
l;50

.V5

. 3c 
180 
750

APŽVALGA^
t 7 '<■ r I?"/'’ ■ ' . ■ \ ■

“PENKTAKOJIŠKAS” 
DAKTARAS

Entered as Second Class MatteT. 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk, under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdit 
riant sekmadienius. Lel< 
j ienų Bendrovė, 1739 S. Halstėd St,» 
Chicago, HL Telefonas Canal 8500.

džta Nau-I

Užsakymo kaina)
Chicagoje—paštu:

Metama ..... ..... ................. ....
Pusei inetų ------------- ------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui_____

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ----------------
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj>
Metams .........   $6.00
Pusei metų  3.25
Trims mėnesiams---------- 1.75
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėiiesiui ------------- .75

Užsieniuose
Metams ------
Pusei mėtų - -------
Tfcims inėnešianiš

$8.00 
4.00 
2.50

JUGOSLAVIJOJ PLEČIA- Rusijos Žuioitois, itWe faolše-. 
SI MAIŠTAI vizmo vergovėje yra išgyvenę! 

__— ---- daugiau, kaip £0 metų.
Anglų laikraščio ^Manchestei'! Stalino diktatūra Rusijos gy- 

Guardian” korespondentas pra-i ventojus ne tik slėgė it .itfebo^i-i 

šoks pasipriešinimas dikthtdhai 
tehal jah šehiat yrh 'sblridšklh- 
ta^S. Milijoftai “priešgintį” tapo 
šhšahdyti hhba kalėjimuose ir 
kpheentririjos stovyklose šP- 
phdyti. . . ’<r.

Kanados Lietuvių Tarybos!
“Nepri-;

praneša,

SI MAIŠTAI

Vokiečių okupuotoje Lietuvoje
Kaip pranešama radiogVathoje iš Berlyito, kuri yra 

įdėta šiame “Naujfentį” numeryje, generalkomisara^ Lie
tuvai von Renteln jau paskyrė visus Generalinių Pata
rėjų Tarybos narius — “generalratus” {generalinius pa
tarėjus). Be seniau paskelbtų KubiliuUo, Jurgučio ir Ger
mano, matome toje įstaigoje visą eilę haujų vardų.

Tie nacių komisaro paskirti patarėjai turi ne dau
giau galios, kaip kad turėjo bolševikų okupacijos metu 
Paleckis, Gedvilą ir kiti komisarai. Jie yra tik general- 
komistaro von Rintelno padėjėjai — taip, kaip paleckinė 
“liaudies komisarų taryba” buvo čekisto Ppzdniakovo 
tarnai. O Lietuvos generalinis komisaras von Rintelnas 
turi klausyti reichskomisaro Lohseš įsakymų, kuris yra 
paskirtas visam “Rytų Kraštui” (Ostlandui, t. y. Lietu
vai, Latvijai ir Estijai).

Įdomu, kad “Aktyvistai” ir “Geležinis Vilkas” jau 
susiliejo į vieną Nacionalistų Partiją, kuriai vadovauja 
majoras Puočius. Kitokių partijų naciai netoleruoja — 
lygiai, kaip ir bolševikiški okupantai, kurie buvo lega
lizavę tiktai Komunistų Partiją.

žodžiu, politikos atžvilgiu, Lietuva yra pavergta taip 
pat, kaip ji buvo pavergta po Stalino “saule”.

Tačiau Stalinas užpuolė Lietuvą pirmiau, negu Hit
leris, ir užpuolė ją taikos metu. Žmonių neapykanta, ku
rią ta raudonoji invazija sukėlė prieš Maskvos despotus, 
psychologiškai paruošė' dirvą nacių okupacijai. Jeigu 
bolševikai nebūtų Lietuvos okupavę ir nebūtų jos smau-. 
gę per metus laiko, tai Lietuvos žmonės butų pasitikę 
vokiečius, kaip piktus užpuolikus. Bet kai Lietuvos gy-,' 
ventojai paragavo “komunistiško rojaus”, tai. daugelis, 
jų net su džiaugsmų priėmė nacių įsiveržimą.

Nėra abejonės, kad protaujančioji Lietuvos visuome
nės dalis jau atsipeikgjd. -Panašiu budu perimi metais 
praėjo džiaugsmas tų, kurie buvo patenkinti, kad Rau
donoji armija išvijo visai liaudžiai įkyrėjusius smetoni- 
ninkus. Kiek laiko ims, iki Lietuvoje pasireikš visiškas 
nusivylimas naciais, parodys ateitis. Bet jisai yra neiš-į 
vengiamas, nes Hitlerio komisarai stengsis išplėšti iš Lie
tuvos kaip galint daugiau naudos Vokietijbš hitletizmuk

Nacių patvarkymai apie žemės ūkį
Kartu su pranešimu apie “genėtalratų” paskyrimą 

Lietuvai yra prisiųstas ir Lietuvos komisaro įsakymas 
apie žemės ūkio sutvarkymą. Pilnas įsakymo tekstas yra 
paskelbtas Šiame “Naujienų” numeryje kitoje vietoje.

Trumpai jo- tutinys yra toks. Žemės, kurios priklau
sė žmonėms ligi bolševikų “reform/os” laikų, yra jiems 
paliekamos; o kasi buvo iš žmoriių atimta, yra jiems grą
žinama. Tokiu budu naujakuriai, kuriuos bolševikiški ko
misarai buvo “apdovanoję” svetimos žemės sklypais, da
bar tų sklypų netenka. Von Rintelnas įsako jiems grįžti 
į jų anksčiau užimtas ūkio darbininkų vietas.

Visas žemėsį ūkio “pertvarkymas”, kurį bolševikai 
padarė Lietuvoje, eina niekais. Bet generalkomisaras pa
darė ir kai kurių svarbių išimčių. Viena, jisai atima teisę 
valdyti žemę žydams ir komunistams”. Žydų ūkininkų 
Lietuvoje buvo labai hedaug; komunistų, kai būt, dar 
mažiau. Bet “komunistais” nacių komisaras arba jo “pa
tarėjai” gali paversti daugelį žmohių, kurie nepritaria 
Hitleriui. Jeigu kuris ūkininkas, bolševikų okupacijos 
metu, kokiu nors budu rėme tarybinę valdžią arba su ja 
kooperavo, dalyvaudamas žemės skirstymo komisijoje ar 
kurioje kitoje “tarybinėje” įstaigoje, tai labai lengva Už
dėti jam “komuhisto” štampelį — ir atimti jo ūkį !

Atiriiatna žemė Ir atsikelusiems iš Vokietijos “nevo- 
kiečių kilmės asmenims”. Tokių žmonių Lietuvoje yra 
keli tūkstančiai. Paleckio valdžia atkvietė į “tarybinę” 
Lietuvą nemažai lietuvių iš vokiečių okupuotos Šhvalki- 
josį sričių. Hitleris tuomet buvo Stalino draugas, ir šitas > 
gyventojų kilnojimas buvo vykdomas pagal Maskvos ir 
Berlyno susitarimą. Jiems irgi buvo duodami sklypai že
mės, atimtos iš “buožių”. Dabar jie paliks be žemės.

Bolševikų įsteigtus Lietuvoje “sovehozus” (sovieti
nius ukius), traktorių stotis ir arklių punktus valdys 
pats generalkomisaras. Ūkininkus, kdrie neatliks tinka
mai laukų darbo, ir darbinihkbs, kurte atsisakys Užimti 
jiems nurodytą darbo vietą* komisaras von Rinteln gąs
dina griežtomis bausmėmis.

Taigi Lietuvos žmonės dfcbar dirbs naciams, kaip 
kad pirma jie dirbo bolševikams. . k

neša iš Ankaros ^Turkijos šoš-į 
tinęs), kad maištai jhj^asiąvi-! 
joje prieš vokiškus bkhj^lhtes 
plinta visoje SerbUbjto> Bosni
joje, Hercegovinoje Ir Moftte-j 
negre, nežiūrint aštrių slopini
mo priemonių. Korespondentas 
sako: ,!

“Viso 190 asmenų hųbatiA-’ 
ta mirtim Zagrebe, po pasi
kėsinimų prieš Ustači (hitle
rininkų partiją), ir 30 žnio-

ŠUlatadyti ftbba kalčjftr 
k^hceiitraciį os sū

niiį buvo nubausta mirtim po 
to, kai bomba sprogo Saraje
ve , . . i

“Sukilimas dabar jail ap
ėmė visą sritį tarp Carlovatz 
ir Sušak, lygiai kaip ir daly
se Hercegd virios.
Yra žinių, kad Jugoslavijoje, 

veda partizanišką karą prieš 
vokiečius būriai armijos, kuri" 
pakrikb, kuomet liacitoi įsiver
žė į JU^oslaviją ir paėmė Svar
biuosius strateginius punktus. 
Daug Jugoslavijos kareivių vo
kiečiai suėmė, bet žymi dalis 
armijos paspruko ii* pasislėpė 
kalnuose bei (miškuose. Dabar 
šitų kareivių būriai tęsia kovų 
prieš okupantus ir prieš Dr.. 
Paveličo “valdžią”,

GAISRAI LENKIJOJE

I

Lenkų Demokratijos Draugai 
Amerikoje rašo savo biuleteny
je “Polahd Fights”, kad Lenki
jos ūkininkai degina sUVo luo
bas, kad jos nepatektų į vokie
čių rankas, žinios apie tiibš gai
srūs yra paimtos iš laikraščių,’ 
kurie eina vokiečių okupuotoje 
Lenkijoje.

“Vokiečių kontroliuojamas 
lenkų laikraštis ‘Kurjer Częs- 
tochowski\ j birželio ^2 d. 
1941 metų rašb apie eilę gais
rų Kielcų, Jędrzejowo ir Miė- 
chowo apskrityse. Striaipsniui 
uždėta antraštė: ‘Raudonas 
gaidys pasih'to.’ ^ihottia, nėrė 
galimumo patikrinti tiį gais
rų priežastiši

ehowski’ prahešė apie ghi's- 
rūs Miechowo apskrityje, ši
tie gaisrai suhaikiUO dėUįg 
ūkių ir ūkio pėdargtį.. Vokie
čių kontroliuojamas iėhkų 
savaitraštis ‘Siew’’, kUriš yrė j 
leidžiamas valstfečlamš, bib-i 
žėlio 29 d. įMl mėtų aptašo 
didelius miškų galsHis Ję- 
držejoVo Apskrityje. Sudegė 
didelis plotas vals'tybihio miš
ko, kurį dabar naudoja vor. 
kiečiai. Laikraštis sako, kad 
tie gaisrai kilo atsitiktinai.”
Tačiau patys vokiečiai, ma-: 

tyt, žino; kad Ukhiš ir miškas i 
padega Žmonės. Laikraštis, “De-^ 
utsriie Rundschau” (leidžiamas i 
Lenkijos teritorijoje) atsišati- 
kia į gyventojus vokiečius, ra-' 
gindamas juos kovoti su gaiš-, 
rėis. ■

KOMISARAS LOHSEieidžiamės laikraštis
J < , . 2 , . • Y • • ' •

klausoma Lietuvė” 
' ' L • L 1 .t r

kad Kanados valdžia stiėmė ir 
Uždarė koncentracijos stovyk
loje oficialų Simų ir Dukterų 
Drėugijčs gydytoją, Dr. How- 
ard A. Lowrie, apkaltintą prieš- 
yaistybhiiU veikimu. TA Sūnų ir; 
Dukterų Draugija, Torohto mie
što, yra komunistų valdoma.

Painihėtoji žinia skėniba taip:
“Tordhto. — Dr. iHoward 

A* Lowriė, buvęs oficialus 
Sdhiį ir Dukterų draugijos 
gydytojAš, ne^ėniėi feiivo pa
čiuptas prieŠ-valstybiniame 
darbe ii* interiiuotas koncen- 
ihėciįos stovykloje.

“Sulig KahėdČs saugumų, 
policija, prieš areštą, turi į- 
rodyh. ėtatmkamieihs vyriau- 

- sybes pareigūnams areštuoja
mo asiliens pavojingumą ir 
išgauti jo areštui leidimą. 
Po to, smulkmenos apie su
laikytojo nusikaltimus pri
duodamos tam tikrai komisi
jai, kuri sprendžia sulaikytą 
asmeiiį pėliūosuoti ar laikyti 
stovykloje iki karo pabaigos. 
Kadangi H>r. Lowrie dar vis 
laikomas nelaisvėje, nežiū
rint komunistų reikalavimo, 
jį paliuosuoti, tai atrodo, kad 
jo nusikaltimai prieš Kana
dos saugumo įstatymus pa
grįsti tvirtais įrodyhiais.

“Tas turėtų būti geru pa
vyzdžiu kai kuriems Šunines 
nariams, kur komunistai nu
vedė ir veda draugiją.”

Komisaro Lohse atsišaukimas į Lietuvos gyventojus. — 
Visai neprisimenama apie Lietuvos vyriausybę. — 
šiek tiek informacijų apie Lohse.

ta pavergta liaudis itns thbjdti 
ir pakeis feVoiiboiją prieš sa
vo despotus, kai tik |i pajus, 
kad tienis despdtąmš dtėjo pa- 
vojus. baugiausiu ko galima iš 
Rusijos žmonių šioje valando
je laukti, tdi — pasyvaus p^št- 
pi'iešihimo 'Stalino įsakymams. 
Didesniu atsparumas diktatūrai 
ims reikštis toliau, kuomet su- 
šilpriės priesjpaUdos ir teroro 
mašinerija.

Cariškoje Rusijoje žmonės 
nebuvo taip prisegti, kaip so-; 
vietų rojuje, o bet gi revoliuci
ja, prieš caro valdžią kilo tik 
trečiuose karo metuose. Ir tai, 
bebuvo visuotinės žlnoiiių su
kilimas, o tiktai išalkusių dar
bininkų protesto demonstraci
jos dėl maisto trukumo. Caro 
kariuomenė atsisakė į demons-, 
trantus šauti — tokiu budu ca
ro valdžia šiismhkO.

Gal būt, panašiu budu bus 
nuversta ir Stalino diktatūra, 
kai Rusijos žmonės ims kęst i į 
badą.
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BERLYNAĮ, rūgs. 4 d.—Ge- 
neralkoihifcaržs von Renttoln iš-
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leido įsąkymą žemės ūkini tvar
kyti, kurį čia ištisai ir parduo
du:

priklausė, tai yra, buvusiems 
savininkams. Žydams, komu-

Įvadai.
• Bblševikų žemes helbrmos 
pasekbję Lietuvos Žrihėš ūkis 

i atsldūi'ė kėtėšttoohškojb buklė- 
Taš pats ‘Kuričr CžęsVo-! jb. Kad gyventoj us

niėisld» rėikėlihga Žeiiičš valdy- 
ihų įyėhduoti į raukės tų, kurie 
Šiito metu tani geriausiai yra 
pėširutoŠę. Del to, palikdamas 
šalt telšę šuty«rkyti hupšavybės 
šbutykitis vėliau, , husUtėn iki 
atskiro potvarkio kas siekė:

■ ' į

1. kiekvienas buvusios Lietu
vos Respublikos gyventojas, ku
ris prieš 1940 ih. birželio 15 
dieną buvo savininku ligi 30 ha 
žemės ūkio ir, bolševikams vieš
pataujant, pats vedė ūkį, šiuo 
tvirtinamas teisėtu tos žemės 
valdytoju. .

2. Tai nėtalkbiiik žydams, ko- 
iministams ir neūkininkams.

APIE “REVOLIUCIJĄ” 
RUSIJOJE

Kai kurie žmones manė, kad 
prasidėjus vokiečių-rusų karui. 
Rusijos žmonės tuojau sukils 
prieš Stalino valdžią, kurios jie 
neapkenčia. Kurie taip manė, 
tai dabar stebisi, kad revoliuci- 
jh Kliši j oje dar iki Šiol neįvyks
ta, nors karas jau tęsiasi tre
čią mėnesį.

Nenuilstantis bčlševikų me
lagis Antanas Bimba pasakoj 
kad taip manęs ir “Naujienų” 
redaktorius. Tai, žinoma, yra 
nesąmonė.

G&lėjb sukilti prieš bęlšfcvi-' 
khs, kai tik prasidėjo karas,/ 
Lietuvos žmonės, kurie tik apie 
metus lAiko buvo bolšėvikų 
smdugiAihi. Jų atsparumo dvA- 
šia dar įieblivo palaužta. Visai 
kas kita yra su nelaimingais

1. KiekviehUš buvusios Lietu
vos Resįihbįikos gyventojėš, kil
tis prieš 104(į m. birželio 15 
buvo savininku daugiau kaip 
30 ha žemės Ūkio, kuriam vė
liau bolševikų valdžios parėdy
mų pasėkoje buvo paskirta 30 
ha arba mažiau Ir kuris, pats 
ūkį vedė, šiuo tvirtinamas jam 
paliktos ūkio dalitos teisėtu val
dytoju.

2. Tai netaikomi žydams, ko
munistams ir heukiiiinkams.

• w *

neperduodama.
2. Naujakuriai bei atsikelu- 

sieji iš Vokietijos ir mažaže
miai, kurie jų gautus sklypus 
dirbo, atlyginami už tai naujų
jų valdytojų natūra arba pini
gais. Tai liečia taip pat ir jiį 
suimtus javus ir pašarą, o ly
giai ir pęrduotinus gyvulius. 
Teisė į atlyginimą galėtų būti 
pareikšta tik tuo atveju, jeigu 
naujakurys bei atsikėlęs iš Vo
kietijos ar mažažemis yra pri
sidėjęs prie sėjos arba derliaus 
suėmimo. Jeigu dėl atlyginimo 
budo ir dydžio nebus pasiekta 
susitarimo, reikalą galutinai 
sprendžia apskrities viršininkas 
arba jo paskirtas organas.

3. Naujakuriai, buvusieji že
mės ūkio darbiliinkai pagal ga
limybę grąžinami į jų anksčiau 
užimtąsias -žemės Ūkio darbinin
kų vietas. Naujakuriams, kurie 
parodė šUgėbėjimą tvarkingai 
vėsti savarabkiškų žemės ūkį, 
jei jiems nėra taikomi šio įsa- 
kyino pirmaihe paragrafe ant
rame punkte numatyti suvaržy
mai, gali bhti pavestos valdyti 
tos žemės, kurių valdymas dar 
nėra sutVarkylhS. Pavedimus 
atlieka (apygardų kbmisarai.

Administravimas ir valdymas' 
buvusių valstybinių ūkių, įskai
tant sovehdzUŠ; traktorių stotis 
ir Arklių piinklus Su esamais 
prie jų žemės plotais, priklau
so betarpiškai ihan.

1. Naujakuriai ib mažaže
miai, kurie 1940 mi rugpiučio 
5 bolševikų miništeHų taryboš 
nutarimu yra gavę Žemės nau
dojimuisi, šitos teistos laikomi 
nustojusiais. Tiai taikoma taip 
pat atsikėlusieins. iš Vokietijoš 
Ue vokiečių kilmes asmenims. 
Natijakuriams ir afeikėlusiemš 
iš Vokietijos diiotieji žemės 
sklypai, išskiriant Atsitikimus; 
nurodytus ketvirtanie paragra
fe, perduodami vhldyti tiemsj 
guriems jie prieš ūusavinimą

Žėttnū, Įdirbį vūMyho Šito pA* 
redyriihi hera patikrinę, valdy- 
tojus skiria apygardų komisa
rai.

Švedų laikraštis “Dagens Ny-. 
heter” įsidėjo tokią žinią iš 
Berlyno: (

“Pirmasis oficialinis praneši-' 
frias apie gaiiieterio Lohsės pa
skyrimą reicho komisaru Ost-' 
land’ui beatėjo iŠ Berlyno, bet 
iš jo haujOs tarnybos vietos. 
Atsišaukime į Lietuvos gyven-’ 
tojus, išleistame buvusioje 
krašto sostinėje Kaune, jis skel
bia esįs paskirtas reicho kan
clerio Hitlerio liepos 17 d. rei
cho kohiisarii. Tasai atsišauki
mas yra ypatingai įdomus, ka-! 
daugi jūoįrii aiškiai nurodomos 
pagrindinės linijos busimai vo
kiečių administracijai tame 
krašte, kuris ligi šiol sudarė 
“buvusią laisvą^bieluvos vals
tybę“, vartojant atsišaukimo 
terminą.

Reicho komisaras Lohse 
kviečia gyventojus visomis pa
jėgomis padėti sudaryti “naują 
tvarką ir‘ surasti darbą”. To
liau jis Savo atsiaŠukime sako: t

“Bolševizmas grasino visai 
Europai. Jis buvo pasiruošęs 
pulti Vokietiją. Jei tas pasau
lio priešas butų siautęs dar ke- 

, lėtą metų pas jus, tai nieko ne
būtų pasilikę iš jūsų turto ir 
jūsų tautos. Bolševikų vadai 
butų išgabenę jus į Sibirą, api
plėšę ir užmušę jus. Savo krau
ju vokiečių tautos karo pajėga 
nugalėjo pasaulio priešą—bol
ševikus. Iš to kiekvienas turė
tų suprasti, kad tuo pasirem
dama vokiečių tauta dabar pa
siėmė prievolę ir teisę sudary
ti sąlygas, kad panašus pavo
jus niekuomet nebegręstų Eu
ropos tautų tradicijoms ir vi
sai jų egzistencijai.

Tie, kurie per pastaruosius 
20 metų žadėjo jums tiek daug 
laisvės, laikė savo pareiga ves
ti savo politiką tokiu budu, 
kad išldšus ant Sovietų Sąjun
gos ir vokiečių reicho priešin
gumų. Tačiau tą valandą, kai 
Vokietija nusileido klausimi! 
dėl interesų sferų, pavojinga 
pasėkomis buvusios vyriausy
bės politika parodė tikrą savo 
vertę: Sovietų Sąjunga galėjo 
jus užpulti be pasipriešinimo.

Nepaisydama viso pikto, pa
daryto vokiškūmui, ir visų 
puolimų prieš nacional-socialis- 
tinę Vokietiją, vokiečių vyriau
sybe dės pastangų užtikrinti 
jums darbą, duoną ir pažangą, 
kad jums butų gera gyventi. 
Tačiau vokiečių administracija 
privalo reikalauti, kad jos įsa
kymai butų vykdomi besąlygi
niai, nes ji turi tik vieną tiks
lą: jūsų krašto ir jūsų pačių 
gyvybes saugumą. Vokiečių ad
ministracija pakvies bendradar
biauti jūsų tautos atstovus 
miestuose ir kaimuose. Jei bus 
reikalinga, ji pakvies patiki
mus jūsų tautos žmones, kad 
per juos galėtumėt patiekti jh- 
sų pageidaVlmUs reicho komi
sarui, geheraliniam komisarai 
ir apygardų komisarams, Ir jie 
leis jums steigti Šaulių organi
zacijas visam jūsų darbui bei 
jūsų gyvybei patikrinti.”

Įsidėmėtina, kad tame atsi
šauk infe nė vienu Žodžiu neuž
siminta apie Lietuvos vyriau
sybę, kuri prieš mėnesį paskel
bė Lietuvos Savarankiškumą ir 
nepriklausomybę, pasireindama 
ta padėtimi, kuri bhvo prieš ni
šų okupaciją pereitais metais. 
Ši vyriausybė pranešė apie tai

žemių, kurių valdymo Šie pa- 
šuėmimo ar sėjos Jambus iš 
blogos valios ar apsiiPidiriio tin
kamai neatlieka, griežtai bah- 
dŽiūmi ir pdfeeičiami kitais Val
dytojais. Taip pAt griežtai bati- 
džidmi žemės ukih darbininkai 

> ir Buvę iiaujėkhriai, kurie dtsi- 
į sakys užimti jiems nurodytą

telegrama reicho kancleriui 
Hitleriui. Atrodo, kad klausi
mo apie nepriklausomą Lietu
vos valstybę nebėra. Apie Lie
tuvos vyriausybę, kuri per 20 
metų valdė krikštą, pa mėtota 
tik tiek: *‘tie, kurie žadėjo 
jums tiek daug laisvės”, Daly
vavimas administracijoj, tuo 
atsišaukimu siūlomas lietuvių 
tautai, jTa mažesnis, nekaip ta 
nepriklausohiybč, kurią turi 
čekai dabartiniame protektora-

Drauge su savo atsišaukimu 
į tautą reicho komisarus Lohse 
paskyrė Dr. von Renteln gene
raliniu komisaru “buv. laisvos 
Lietuvos valstybės teritorijai”, 
kuris savo ruožtu paskyrė pen
kis apygardų komisarus stam
besniems miestams ir apygar
doms.”

Tas pats laikraštis praneša, 
kad vokiečių reicho komisaras 
“Ostland’ui” Lohse yra gimęs 
Holsteine 1896 ih. Prieš pasky
rimą į “Ostland’ą” jis buvo 
Šlezvigo-Holstėino gauleiteris 
ir vyt. prezidentas. Lohse da
lyvavęs kaip kareivis pasauli
niame kare, o šiam pasibaigus 
grįžęs į savo verslą kaipo pirk
lys. Jis anksti įstojęs į nacio- 
nal-socialistų partiją. Jau 1925 
metais Hitleris jį paskyręs Šlez- 
vigo-Holsteino “gauleiteriu” 
(apygardos vedėju), kaip ir 
daugelis kitų vadovaujamų na- 
cional-socializmo veikėjų, jis 
aktingai dalyvavęs Hitlerio ko
voje už valdžią. Trumpą laiką 
jis buvęs suimtas. Be to, jis 
aštuoniom dienom buvęs paša
lintas iš Prūsijos landtago ir 
muštynėse reichstage 1932 m. 
buv^s taip sukeistas, jpg turė
jęs būti nugabentas/j ligoninę. 
Jo vardas pagarsėjo^ kai kovo
se prieš komunistus pirmaisiais 
mėnesiais po Hitlerio įsigalėji
mo jis reikalavęs pakarti vieną 
komunistų vadą už kiekvieną 
per demonstracijas žuvusį na
cionalsocialistą.

Pagaliau, sakytas žvedų laik
raštis pastebi, kad Lohse esąs 
asmeniškai labai artimas nau
jam Vokietijos ministeriui 

, “okupuotoms Rusijos sritims” 
' — Alfredui Rosenbergui. Jie 
esą seni draugai iš nacional- 
socializino kovos laikų.

M ar g umynai
išradimai

štai keletas išradimų, kurie 
daug patarnavo žmonijos pro
gresui ir pagerėjimui. 1021 
metais Gwido Arezzo išrado 
gaidas ir sugalvojo gamą.

1300 m.* buvo išrasti akt
iniai. Kortomis pradžioje lo$i 
pakvaišęs prhhcucu karalius 
Karolis VI, bet 1360 metais 
kortas ėm€ vartoti visi. Bro
liai Van Dyck 1420 metais su
kombinavo aliejaus dažus. 
1060 metais Jean Nicot atvežė 
į Ebropą tabaką. Spilkutės 
imta vartoti 1672 metais. 1600 
metais pradėta vartoti nosi
kės, o 1609 metais Europoje 
buvo išrasta ir pradėta vartoti 
kava.

darbo vietą ar pasitrauks iš jos 
Arba trukdys patvirtintajam 
valdytojai perimti ūkio valdy
mą.

Tokia yra naujoji tvarka Že- 
ihės ūkyje. Pas gėnetalkoihisa- 
rą von Rentfehią lankėsi ūkinin
kų delegacija.

Miegojo 25 Metus
Afrikoje netoli miesto Kap- 

tauno per medžioklę iŠ nety
čių žuvo jaunikaitis. Sužino
jusi apie tai jo sužadėtinė ap
alpo ir 'Silpnai maitinama ji 
pramiegojo ligi šių dieną, 
Pabudusi nei kiek nesijausiu 
pasenusi ir nieko nebeprist- 
ihehanti. Ji vis klausinėjo 
apie savo sužieduotinį.

/
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Ieva Simonaitytė

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVES KOVOS

<Tęsihys)
—Ne, ne, hfe, jis eisi — sušu- 

ko šatrienė. — Aš noriu, kad 
musų vaikas jau gimtų Lietu
voj.

—Tėigi, ir aš noriu, kad ma
no sunūs kuriądien galėtų sa
kyti: “ir mano tėvas gelbėjo at
vaduoti kraštą!”

—Tai duok ranką, drauge, 
einame kartu.

—O manęs neimsite drauge, 
pirmininke?

—Manot, aš paliksiu užkros
nyje tupėti...

—Kam aš pakviestas į slaptą 
posėdį?..,

—I aš moku ginklą valdyti. 
Vokiečiai mane išmokino.

Taip kalbėjo ir nerimavo į 
posėdį pakivestieji jaunuoliai.

—Pamažu, vyrai, pamažu, — 
nušvitusiu veidu, ramino Luk
šys. — Kiekvienas, kas nori ei
ti, tutn atsisverti laisva valia. 
Man neleista prikalbinėti. Paža
dėti nieko negaliu. O tuščių, 
karštų kalbų sakyti nemoku. 
Galt būti, kad mes pralaimėsi
me. įsakau tai dėl visa ko. Tai
gi, vyrai, jeigu einate drauge...

—O mes? — prašneko Ėvė 
Dagytė.

Tyla.
—AŠ irgi noriu tvertis gink

lo. Tik kad aš nežinau... — Ėvė 
vis dėlto nuraustas Ji mato, kad 
ją išjuokia vyrai. B taurus jai 
momentas. Ne, po stalu ji ne
lįs. Nors veidai ir kaista, ji iš
kelia galvą ir pareiškia:

—Aš noriu eiti savo brolio 
vieton...

—Mergaitėms nepritinka gin
klas, — prabyla pagaliau Mar
tynas Lukšys. — Bet jeigu no
ri dalyvauti krašto atvadavime, 
kreipkis į Advę Perkamytę. Ji 

. žinos visiems darbo. ,
. Adve, nuleidusi galvą, tyli. 

Tik vięna ašara nuriedėjo per 
veidą ant kryžiais sudėtų ran
kų. Niekas nežino, kokia ji nu
vargusi. Kaip mielai ji imtų sa
vo taip baisiai skaudančią gal

vą į abi ranki, kad galėtų pa
silsėti. Kaip malonu butų nieko 
nebematyti, nieko nebegirdėti. 
Jau ji nebenori dirbti, nebenori 
kovoti. Nieko, nieko ji nebeno
ri, Pro šalį tie laikai, kada jai 
džiaugsmo iš viso to būdavo.

Seniai ji jau pastebėjo, kad 
nieko gero neatliko. Jeigu at
budo krašto lietuviai, jeigu jų 
dalis pasiryžo sukilti ir eiti va
duotis iš svetimos ponijos, tai 
ne jos nuopelnas. Nieku ir vi
siškai nieku ji nepadėjo savo 
tėvynei. Nė to vieno žmogaus, 
Jonio Dagio, ji nepajėgė pa
kreipti į savo pusę. Iš to maty
ti, kiek menkai jogų ji teturi, 
kokia ji silpna. Kas ji dar yra, 
kuo ji beliko? Jai beveik gėda, 
kad lietuviai veikėjai dar tikisi 
iš jos kokios nors pagalbos. “Ji 
žinos visiems darbo”, sakė pir
mininkas. Stačiai juokinga: ji 
nieko nežino, visiškai nieko. 
Rašyti laikraščiuose? — Jau ki
ti rašo. Jie supranta geriau Už 
ją. O ką šiaip?...

Tyli ir kiti. Jie mano supran
tą, kodėl Advė liūsta. Didelėmis 
raidėmis buvo paskelbta visuo
se laikraščiuose — lietuviškai ir 
vokiškai, kad Jonis Dagys susi
žadėjo su Gaičiaus Ane.

Atsisveikindamas Martynas 
Lukšys palaikė Advės ranką il
giau kaip paprastai savojoje:

—Adve, kad musų šalis bus 
atvaduota, prašvis ir tau kito
kie laikai.

Bet Advė trumpai atsisveiki
no ir nuėjo su Bagių Ėve.

O Ėvė netyli. Ji šneka ir šne
ka. Jei jos brolis, girdi, ne jos 
brolis butų, tai ji jį niekšu pa
vadintų. Ji visai nesuprantanti, 
kur jisai savo akis turįs. Bet ji 
žinanti gerai, kad Jonis Gaiči- 
kes nemylįs. Tai tik esąs kerš
tas... O Gaičikė šį tą taip pat 
žinanti, dėl to ji skubanti su 
vestuvėmis. Bet ji, Advė, netu
rinti būti kvaila. Martynas Luk
šys ...

—Martynas Lukšys bus tavo

vyras, tu jam pritinki, — atsa
kė Advė.

Ėvė nuraudo, nutilo ir susi
svajojo.

—Dieve padėk, Juodgalviene!
—Dėkui, dėkui, Raudiene I 

Kur tu paklydai? Seniai bema
tyta. Sėskis.

—Neturiu daūg ląiko. T’i’iHū 
bėgli namo. 1*00 Šalį eidama, 
užsukai dėl to, kAd nbi'ėjap pū-: 
pasakoti h’auj^nų. tu niekada i 
nebčaiė ni. TšL ifeikia beht 
man..

—Kaip man kad niun:’
durys rodomos.

Raudiene to nesiMaUso. Ma-i 
tyt, ji turi ką nors taftai svar-i 
baus ant širdies. Ji trinAsi kė-i 
dėj šen bei ten.

—Tai kas atsitiko, kokią nan- 
j ieną alnešei? ft&’si, su Adve kas* 
negerai ?

—Taigi'!
—-Na, matai, aš jato seniai 'sa

kiau, kad iš los Šventybes Uk 
tiek tėra. Na, o paskui su tais i 
žemaičiuos... Ne be priežasties ' 
žmonės kalbėjo .,.

—Alfe, Jnodgalviėnc, tu, dari 
nieko nežinodama, jau teisi.

—Aš jau gabu Įsi vairuoti-, • 
kas jai- tos draugijos, tie jau
nikiai, kurie ją vakarais namo 
lydėjo... Visa tai nepraeina be 
žymes.

—Tu nieko negali įsivaizduo-: 
ti. Advė marinama...

—Ak, Dieve! Matai, ar aš ne
sakiau...

—.. . turi didelį karštį, guli 
be sąmonės, kartais kalba viso
kius vėjus, svaičioja.

—O kas atsitiko? Ar tik ne
bus mano tiesa?

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411 So. Halsted St.

Dabar Laikas Malevoti!

TeL CANal 5063

Mes parduddamfe sienų popierą ir visokią 
malėvą senomis kainomis! Turime pilną 
pasirinkimą maleVos, varnišų, šelakų ir 
sienoms popierų.
DYKAI PATARIMAS DĖL DEKORACIJŲ 
DYKAI DASTAtYMAS VISOJ iCHlCAGOJ

tOttt tw, NEEDLSCRAFT SfiRVICC, INC ' '------ ,

,COWBOY QUILT PATtĖRN T 2^58

-—Žinai, kad tie maištininkai, 
arba, kaip Advė sakydavo, su
kilėliai, nori marširuoti į Klai
pėdą ir jau marširuoja. Prie 
Minijos, kaip žinosi ir tu, sto
vi būrys jų išsisklaidęs. Sako
ma, kad Lukšio Martynas čia 
esąs vadovu ... Bet juk juos 
visvien prancūzai išvaikys...

—Taip, taip, žinoma, bet kas 
buvo su Adve? -^- nekantrauja 
Juodgalviene.1'- ■* .. ..

—Advė virė tiems maištinin
kams valgyti ir nešė į paupį. 
Kasdien po kelis kartus. 0 va
kar vakare ji taip pat nuėjo į 
paupį ir norėjo per ledą pereiti 
į kitą pusę.

—Ak, Dieve, ir įlūžo!
—Taigi, ledas buvo silpnas ir 

įlūžo.
—Matai, ar aš nesakiau, kad 

ji gaus galą su išgąsčiu!
—Ir tu vis savąsias šneki!
—Rasi, netiesa? Bet kaip čia 

buvo, kad nenuskendo?
—Niekas niekb taip aiškiai 

nepapašakojo, Aš tik išgirdau, 
kad Lukšio KtafetybaS ją parne
šė. Tur būt, .jis ją iš vandens 
ištraukė. Tada Mojau atbėgo 
Dagių Ėvė. Girdėdama ją gar
siai verkiant, bęgau žiūrėti, kas 
ten darosi. Ak, Bieve, ičokia at
rodė Advė! Aš jau maniau, kad 
ji įHifrust Ne, ji buvo dar gy
va. Bet ji jūti ilgai nebegyvuos.

—Kodėl? Ji tiktai truputį at
sišildę, ir vėl atsitaisys. Jaunas 
žmogus daug išlaiko.

—Kad aš tau sakau, tai tu ir 
tikėk. AŠ jau ne vieną mirštan
tį esu mačiusi. Ne viekam akis 
uzspaudžiail.

—Tai matai, ir didelis ka
muolys...

■—-Ir tu negali neteisusi. Juk 
visi esame nuodėmingi žnionės. 
Palikime visa Dievo valiai.

Nuo alios dienos, kada parė
jo jos sūnūs namo, Raudiene 
pradėjo mylėti Advę. Ar tai 
bilvO tai, kad Advė pirmoji su
siprato pavaišinti išalkusį jos 
stiiių, ai* tai yra tai, kad ji lei
džia Raudienei pas save įeiti 
šventomis dienomis ir skaityti 
mišknyges, bibliją ir kitas kny
gas, kurių jos sunirs sakėsi ne
norįs savo akimis matyti, — to 
ji nė pati nežino. Ji tik žino, 
kad labai pTite Advės prisirišo,

(Bus daugiau)

Mes NEPAKĖLeM KAINŲ! Sutaupysite Daugiau Pirkdami Dabar

RUDENS IR MOKYKLOS DIENOS PADAROMOS LAIMINGOS SU

BOSTON’SGERESNIAISČEVER KAIS
VĖLIAUSIAIS NAUJAIS SPORTS

ĮSIVAIZDUOKITE TIK 
JIE YRA NAUJI. JIE YRA KARŠTI!! STYLIUM!! 

PADIRBIMU!!! APIBRĖŽIMU.

a

Mergaitėm čeverykai

Bukit Pirmi 
su 

SUEDES
150 PUIKIU 

S1Y1LIU

KAlkURIE 
STYLIAI 

$3.99
k žAi 

aust, Rtob 
MeLYNL

R'iat'id
KMOP

$2.35 « $2.99

No* 2958 — Išsiuvinėtas lovos užkfodas.
OMM MM* MMM «Mb «■■■■ w omv «■■■> mm — ■"> “

I NAtatatoS NEEdLKCRAFT DEPT., No. 2958 |
Į 1739 So. Halsted St, Chieago, UI |

| čia {dedu 10 čiehtų ir prašau atsiųsti tnan ------------ |

I Vardas ir puvardft.-.^™.--- ----- ,-------- ---------------- ................— I

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. VileUl EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. JaokMn HAR. Ž504 

. Home Office, Newark» N. J.
5922 W. Rooeevelt IUL. Austin 1175

Ėemkite Lietuvišką
Žyduką,

NATKAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Sutaupysi daug darbo ir pinigu 
ant anglių šią žiemą, jeigu įgysi 

geriansį šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKEftIS 
kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iŠ1 
visų stokerių. Sumala akmenis Ir! 
C lytas. Niekas negali sugęstiar- 

a nulūžti. Neturi “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai iŠ kompanijos dieną ir 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti. 
Slegaitis Stoker Sales

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

Visuomet gausit teisingą ir man
dagų patarnavimą. Jo^as Slogai 
tis turi ilgą patyrimą šiame biz
nyje ir suteikia pilną užganedi- 
nimą.VAIKAM ČEVERYKAI wi ctt

MOKYKLV DIENOS YRA LAIMINGOS SU

BOSTON POLL PARROT 
IR ŠTAR BRAND 
ičeVferykais vaikams ir mergaitėms.

Stipriausi. Visi tvirtos odos 
padirbti Čeverykai.

■Mlfei

DOVANOS DYKAI!

C H I L D R E N

$2.50 - $2.99 —.M——— Hii--M
MCTOR BAGDONAS 

LOCAL & LONG OlSTANCE 
MOVING

Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štbrus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

Modern Roofijrig Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. SMrockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rūšių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

s 
s 
Padirbimas

VYRŲ IR VAIKINŲ

ČEVERYKAI IR 
OXFORDS $0.45

DABAR
-i. ;»•, GATAVI
i Mokyklai

Aukščiau

GERIAUSIAS PIRKINYS CHICAGOJ

Autfitui Užbaigti 
Įsigykite 

BOSTON’S
KREPŠIUS

VISOMS

■>
VI!

4

j.

00
IR 

AUKŠČIAU
Taipgi 

PANCIAKOS. 
PRITAIKYTOS

• FOTOGRAFAS 
CONRAD im 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pit- 
mos rųšies su itao- M 
derniškomis u ž 1 r i- ' 
domis ir Ho)lywood ■ ;
šviesomis. Darbas H 
garantuotas

<420 W. 6^-d St 
Tri. FNG. 5883-5841

arcus

/H©e ztorg
>• r’-1/-: ’ ,v > 1 ■. 11

5455 So. Hci I s t ed S t e. • ■ -a. : : .
FLORSHEIM PATALPOS VYRAMS—RED CROSS MOTERIMS

[ 1 - - - J ' ■ - ■ ■ -  - ■ ■ -. • ■ ■ • - ■ ■ - 1 . ■ ... _ -

Prekiaukite Pas Tuos, Kurie Garsinasi “NaujienoseD

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto.
Subatotnis nuo 8:30 iki 9:16 

vai. ryto.
Pirtnadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus {domius 

pranešimas.

PETER BARSKIS, JR.
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis
“CUST0M” padaryti, moder
niški SEKLYČIOM SETAI • VĖ
LIAUSIŲ STILIŲ MIEGRUIMIŲ IR

DINETTE SETAI • DIDELIS PASI
RINKIMAS KARPETŲ, PEČIŲ, 
RADIJŲ IR REFRIGERAT0RIŲ.

MANOR FURNITURE MART, Ine.
3108 WEST 63rd STREET (TARPE TROY IR ALBANY) Phone PROSPECT 5757-5758REMKITE TOOS> KURIEK 

Garsinasi
« N A V 3 1 E k- 0 S E ” ‘
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Illinois-Irkdiarka-Micliigan-yVisconsirk Žinios j
Green Vėl Uždrožė 
Izoliacininkams

Daro Valdiškų Ištaigi) 
Inspekciją

ROCK ISLAND, III. — Ap
žiūrėjęs U.S. arsenalą Rock Is
lande gubernatorius Green pa
sakė jautrią kalbą, kurioj kvie
tė Illinois gyventojus pasišvę
sti kruvinai kovai su “didžiau
siu pavojum, kuris kada nors 
gręsė šios šalies laisvei.”

Jis kalbėjo, kad “amerikiečiai 
turi užmiršti visus savo skir
tumus ir vieningai pasiaukojus 
kalti ginklus Amerikos gynimui 
ir neatsisakyti jų panaudoti pa
vojaus valandai išmušus”.

Savo kalba Green vėl išėjo 
prieš savo partijos draugus izo- 
liacininkus, kurie seka “Chica- 
go Tribūne” nusistatymą.

Gubernatorius dabar važinėja 
po valstiją darydamas valdiškų 
įstaigų inspekciją.

(Dienraštis “Tribūne” gub. 
Green kalbos turinį nutylėjo, 
padavė tik kelis iškraipytus sa
kinius apie Linkolną ir Wash- 
ingtoną, kuriuos Green pami
nėjo.)

Šaukia Armijon
ST. CHARLES; III. — Kane 

apskričio drafto taryba šaukia 
klasifikacijai kelias dešimts jau
nų vyrų, jų tarpe Joną Grego- 
nį, 722 S. 3rd Street, St. Char
les.

Užsakė 2,850 
Vagonus

ST. LOUIS, Mo. — Missouri 
Pacific gelžkelis davė kelis stam • 
bius užsakymus Illinois valsti
jos dirbtuvėms pastatyti viso 
2,850 vagonus.

Pullman -Standard Chicagoj 
statys 500, Pressed Steel Car 
— 650, o likusius — American 
Car and Foundry Co., Madisone, 
III.

Žuvo Važiuodamas 
Darbo Ieškoti

LOCKPORT, III. — Turbut 
neturėdamas pinigų gelžkelio 
bilietui, 19 metų berwynietis 
James L. Mack sumanė nemo
kamai traukiniu pavažinėti.

Jisai mėgino įsikabinti į ei
nantį Alton prekinį traukinį prie 
Lockporto, bet nukrito po bė- 
gėmis ir žuvo. Jisai važiavo į 
Mendota, III., darbo ieškoti.

Vakarinė Mokykla 
Elgine

ELGIN, III. — Elgino High 
School rūmuose ateinantį ket
virtadienį bus atidaryta vakari
nė mokykla suaugusiems ir at- 
eiviams-nepiliečiams. Užsiregis
truoti reikia antradienį, rūgs- 9, 
nuo 6:30 iki 8 vakare, kamba
ryje 319. Mokslas nemokamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. <ubeifctfi!
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi TeL YARDS 1741-1742
1605-01 S o. Hermitagt Aue.
4447 South Fairfield. Avenut

Telefonai LAFAYETTE 0727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Klamykite musų radiu programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:M vai. ryto ii WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU tALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iitiiiiitHiMiiaiiiiniiiiitaiiiiiiiiiiii*

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
8354 So. Halsted Street 710 West 18th St
___________________ Telefenee YARDS MM. _____________

L J. ZOLP
Phone YARds 07811646 Weet 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Litaanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eaat IMth Street TeL PuUrnan 127S

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

VYRAI GRĮŽTA PRIE DAINŲ v 4*

Pašventęs vasaros savaites poilsiui, Chicagos Lietuvių Vyrų Choras dabar vėl 
grįžta prie repeticijų ir dainų. /Pamokas atnaujina šį sekmadienį, 10 valandą ryto, 
W. Neffo salėje, 2435 South Leavitt street.

Visi nariai yra prašomi susirinkti.
Į chorą dabar kviečiami ir nauji nariai. Jokių duoklių nei įstojimo nereikia 

mokėti, tereikia noro dainuoti. Mokytojas yra Kazys Steponavičius, kuris taipgi mo
kina garsų Chicagos Lietuvių Chorą “Pirmyn”. —X. S,

Mirė Automobilio
Suvažinėtas
Petras Norkus

Raciniečių Bendras 
Parengimas Davė 
$160.00 Pelno

Nemokama Aviaci
jos Diena

Detroito Lietuvių Žinios
Komunistai Patys Muša, Patys 

Rėkia.
DETROIT, Mich. — Dailės 

Choro piknike, rugpiučio 24 d., 
vienas Maskvos agentėlis — 
Stalino pastumdė is atsinešė da
linti komunacių pikniko garsi
nimus. Tie žmonės tikri išga
mos ir gėdos neturi. Dailės cho
rą v.saip šmeižia, o paskui drį
sta savo apgarsinimus skleisti 
Dailės choro publikoje.

Choras buvo surengęs eks
kursiją laivu į Put-In-Bay salą, 
liepos 1 d. Kai tik komunaciai 
sužinojo, kada ekskursija įvyk
sta, ir jie ekskursiją surengė 
tą pačią dieną, kad Chorui pa
kenkti. O paskui jie pleškino 
per “Vilnį”, kad Dai ės choras 
jiems “koją kiša”.

Argi bereikia didesnių begė
džių. Patys kabinėjasi prie ki
tų, o paskui šmeižia. Pradės jie 
gal iš proto kraustytis, kaip jų 
draugas Hitleris.

Blogi Metai.
Michigano valstijoje labai 

sausa, nėra lietaus.
Per Labor Day teko aplan

kyti senus pažįstamus prie 
Coldwater, Mich., ir Bramson

apylinkėje. Ūkininkai bėdavoja, 
kad lietaus nėra, ganyklos iš
džiuvo, reikia juos namie š?it‘, 
o pašaro pradeda trukti.

Kviečiai ir avižos buvo geri, 
o dobilai ir alfalfa skysti. Kok
liai daug menkesni kaip kitais 
metais. Daržovės šiemet vėl iš
džiuvo.

Iš visko atrodo, kad šiemet 
ūkininkams buvo blogi metai.

LSS Susirinkimas.
LSS 116-tos kuopos susirin

kimas įvyks šeštadienį, rugsėjo 
6 d., 8 vai. vakare, 2384 24th 
street. Visi nariai dalyvaukite ir 
atsiveskite naujų marių. Yra 
svarbių reikalų aptarti. Rcip.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI^
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Grand Rapids, Mich., Biznierius
GRAND RAPIDS, Mich. — 

Malonu į laikraštį parašyti ži
nutės, kurios suteikia skaityto
jui linksmumą, bet šiuo kartu, 
deja, man tas netenka, rašyti, 
nes kaip mes vietos gyventojai, 
taip turbut ir musų draugai, gi
minės ir pažįs|ami, paskaitę šią 
žinutę <nelabai maloniai/jausim

Savaitė laiko atgar papuolė 
po automobiliu žymus biznie
rius Petras Norkus. Nuvežtas į 
ligoninę pasimirė rugp. 29 d. 
Turėjo realestate biznį.

P. Norkus buvo dar gana jau
nas žmogus, vos apie 40 metų 
ir buvo plačiai žinomas Grand 
Rapids mieste.

Ketvirta Auka.
Reikia pasakyti, kad kokių 

keturių metų būgyj jau užmuš
tas ketvirtas lietuvis einant 
skersai Leonard St.: J. Vilktra- 
kis, T. Pauliukas, A. Kazelskis, 
ir dabar P. Norkus. Lietuviai 
turėtų dėti pastangas, kad ta 
gatvė butų saugesnė skersai 
pereiti.

Smilgienė L’Įgoninėj.
Ona Smilgienė, 2230 Alpine 

Avė., tapo išvežta rugp. 27 d. 
į Blodgett Hospital ir jai pada
ryta didelė operacija. Padėtis 
kritiška. Kadangi Ona Smilgie
nė turi daug pažįstamų įvai
riuose Amerikos miestuose, tai 
manau šita, žinutė bus žingeidi. 
Vietos l’etuvių kolonijoj Ona 
Smilgienė, savo draugišku ir 
rimtu sugyvenimu, įsigijo taip 
daug draugų, kad visi jos gaili
si ir visi linki jai kuogreičiau- 
siai pasveikti. S. Naudžius.

Darbininkas Žuvo 
Amunic. Dirbtuvėj

JOLIET, III. —> Naujai .atida
rytoje Elvvood- amunicijos dirb
tuvėje, netoli Jolieto buvo už
muštas jolietietis darbininkas, 
Robert Overpeck. Jisai nukrito 
nuo troko, vežančio sprogsta
mą medžiagą.

WASHINGTON, D. C.—Kai 
nų administracija leido automo 
bilių dirbtuvėms pakelti n^i? 
mašinų kainas 10-15%. Taigi 
naujieji automobiliai bus nuo 
$100 iki $250 brangesni už 194? 
metų modelius.

šįvakar Komiteto Susirinkimas
RACINE, Wis..;Tr Racine lie

tuvių bendro draugijų komte- 
to ruoštas piknikas, rugpiuč’o 
31 d., visais atžvilgiais pavyko. 
Gryno pelno liko $160. Tai vis, 
gerbiamieji, pasekmės musų 
bendro, vieningo ,0avbo. Atski
rai ruošiant, nieką nebūtų likę, 
o bendrai veikiant ^. stambi 
suma pinigų susidėjo! Todėlei; 
nuo dabar dar didesniu noru ir 
parama visi remkime šio ben
dro komiteto busiančius paren
gimus. Matome visi, kad pasek
mės yra geros.

Sutrukdė dalinai pikniką į- 
puolimas dviejų šyenčių į laiką. 
Vieni išvažiavo toliau, o prie 
kitų atvyko iš kitur svečių, bet 
visi dalyvavę šiame piknike pa
rėmė mus.

Tolimi Svečiai.
Dalyvavo iš Waukcgan p. Te

odora Adams, iš Kenosha Pra
nas Jankauskas, kuris savo ge
ra širdžia stambiai parengimą 
parėnė. Taip pat iš Kenosha at
vyko ir dalyvavo p. S. Basevi- 
čia, ponai Pūrai ir p. J. Rada- 
vičiai. Iš So. Mihvaukee buvo 
B. Pūkis ir iš Mihvaukee — 
Ąžuolėnas ir Gedvilą. Dalyvavo 
vietiniai biznieriai p. Stasys 
Statkevičius, J. Gruzdąs, A. Va
siliauskas, V. Barkauskas, A. 
Jurgaitis, J. H. Philip ir daug 
geraširdžių lietuvių.

Posėdis.
Šio bendro komiteto posėdis 

įvyks rugsėjo 5 dienos vakare, 
Parapijos svetainėje, 815 Park 
Avė. Kviečiu visus delegatus su
sirinkti. Išnešime nutarimus, 
sudarysime planus tolimesniam 
veikimui.

Varde bendro komiteto tariu 
širdingą padėką visiems darbi
ninkams, kurie dirbo laike pik
niko, ir visiems dalyviams už 
atsilankymą ir paramą!

Trūkstą Trijų.
Pageidautina, kad prisidėtų 

į šį bendrą komitetą šios drau
gijos Brolių Seserų Dr-tė, “Ro- 
žančįnė” ir “Altorįnė”. Dabar 
sudaro bendrą komitetą aštuo- 
nios vietinės dr-jos. Prisidėjus 
viršminetoms trims, susidarytų 
vienuolika. Tai butų visos lie
tuviu draugijos suėję į bendrą 
v.en^ngą darbą.

M. Kasparaitis.

Amerikos Legiono Postas 
No. 651 sekmadienį • rengia 
aviacijos dieną Rubinkam air- 
porte, prie 159th ir Kedzie avė. 
Dalyvaus civiliai ir karo lakū
nai ir bus demonstruojamas 
lėktuvas be lakūno, valdomas 
su radio pagalba iš kito lėktu
vo.

Įžanga nemokama, pradžia 
10 v. r. ’

O Miesto teisėjas Dougherty 
išbarė, bet paliuosavo nuo baus
mės chicagietį Frank Balade, 
5623 Miltimore avenue, kuris 
degino delnus 7 metų sunui, kad 
atpratinti ji nuo vogimo moti
nos pinigų. Teisėjas pareiškė, 
kad vaikus už vogimą reikia 
bausti, bet nereikia juos žiau
riai kankinti.

*
AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis pagal sutartį. '

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
________ Draugijos^ Nariai. 

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avemie 

Telefonas REPublic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį

Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šeštadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMANl

Tš RUgt.JOŠ'"
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
Dr. F. Pulsucki Le Van

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarimą. I 
Telefonas HEMlock 7899 
Namų tel. REPubUc 4688

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki >12.
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn 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 Sekmadieniai? 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

WHITNEY TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877.

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

Room 2014 TeL STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SO. HALSTED STREET 
TeL VICtory 2679
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LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE- 
LIETUVIV PREKYBOS BUTAS

Įstatymas Aprubežiuojąs Prekių Kreditą 
Iki 18 Mėnesių

Kad pratęsti naudingus pra
nešimus varde šios organizaci
jos, Prp?i(Jcnta$ Lietuviu Pre
kybos Buto, John Pakel, apmo
ka iš savo kį$enės šio vakaro 
radio laiką, todėl gale šįo pra
nešimo man pridera daugiau 
laiko pašvęsti apipasakojimui 
jo biznio ir veiklos naudai lie
tuviškų organizacijų, prie ku
rių jis priklauso ir dėl kurių 
jis darbuojasi.

Praeitą ketvirtadienį aš pa
vyzdžiais prirodžiau kiek žalin
gas yra pirkimas prekių ant il
gų metų pratęsto kredito — ne
tik tam, kuris perka ir tam ku
ris parduoda, bet ir plačiai vi
suomenei, nes pagimdo depre
siją.

Taip-gi nurodžiau, kad nuo 
1-mo rugsėjo (Septembęr) šių 
metų, įeina į galią Federalės 
Valdžios įstatymas, kuris drau
džia pardavinėsti tūlas prekes 
su kredito sąlygomis ilgesniam 
laikui negu 18 mėnesių (1% 
metų).

JOHN JURAUSKI 
Gyveno 4942 So. Tripp Avo.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 3 d., 12:50 v. ryto, 
1941 m., sulaukęs senyvo am
žiaus, gimęs Latvijoje, Frid- 
rjchstad apsk., Neretos par.

Amerikoj išgyveno 38 m. fl 
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Lydą, dukterį 
Anną, žentą Carolį Saltner ir ■ 
2 anūkes, Zelmą ir Almą, su 
nų Otto, jo moterį Ketty ir 
kitus gimines, draugus ir pa
žįstamus.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
viČįaus kopi., 4348 Sq. Cali- 
fornia Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 6 d., 1:30 
vai. popiet. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Concordia kapus.

Visi a. a. John Jurauskip 
giminės, drąugai ir pažįstami 
ągak nim^i^iai. kuiečiafrd *da- 
lyVacAvTaidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Moteris, Duktė, Sūnūs, Anū
kai, žentas ir kiti Giminės ir 
Pažįstami-

Laid. Direkt. J. Liulevičius, I 
Tel. LAFayette 3572. 'I

LUVLIMU Visas Pasaulio
Dalis

KVIETK1NINKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tfl. YĄRDS 73O« 
■——Į— ii (M* I I J

s i n H 1 Gėlės Mylintiems
I I W A Vestuvėms, Ban- 
trfilOrA kietams, Laidotp-

r 5“, P vėms. Papuoši-
GĖLININKAS
4130 Archer Avenuc

Phone LAFAYĘTl’R
u hii i - r n

MYKOLAS JAVARAUSKAS
Gyveno adresu 6100 S. Richmond St.

Telefonas PROSPECT 6729
Persiskjlrė su šiuo 

pasauliu 
2:00 vai. 
sulaukęs 
mėnesių 
Chicago,
Paliko 

liūdime 
liją, po 
taitę, tėvą Mykolą, se
serį Heleną, brolį Lau- 
riną ir daug kitų gi
minių, draugų ir pa
žįstamų.

Priklausė prie Chi- 
cagos Lietuvių praau
gi jos.

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje, 33>9 South 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pir
madieni, rugsėjo 8 d., 
9:15 vai. ryto iš kop
lyčios į Gimimo Pan. 
šv. parap. bažnyčią, 
68th ir Wasl}tęnaw, kurioje atsibus gedulingos pamaldąs u? 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Jayarausko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteigti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinjmą.

Nuludę liekame:
MOTINA, TĖVAS, SESUO, BRQLIS, GIMINĖS ir DRAUGAI. 

Dėl Informacijų šaukite YARDS 1138.

rugsėjo 4 d., 
ryto, 1941 m., 
23 metų, 8 
amž., gimęs

Įll.
dideliame nu
moti ną Roza- 
tėvais Budry- 

• Atsakomybę įvykdinimui šio 
įstatymo neša pardavėjas, o nę 
pirkėjas.

Iki ateinančių naujų metų vi
si pirkliai be aprubežiavimo, gar 
Ii parduoti išmokėjimais nuro
dytomis įstatymo išlygomis. Po 
naujų metų galės pardavinėtį 
kreditu 18-kai mėnesių laiko 
tik tos firmos ir pirkliai, kurie 
gaus raštišką leidimą iš F'ede- 
ral Reserve Bank o f Chicago, 
230 S. LaSalle St., Chicago, Illi
nois. Kas prasilenks su išdėsty
tomis taisyklėmis kredito, tas 
negaus “laisnio” arba leidimo 
pardayinėti kreditų, arba išduo
tas laisnis bus atimtas.

Apsųbežiavimą Tikslai.

šitas valdžios aprųbežiavimas 
pardavimui prekių kreditu turi 
tr>s tikslus:

1. Užbėgimui už akių grei
tam kilimui kainų, arba inflia
cijai.

2. Užbėgimui už akių depre
sijai, arba bedarbei.

3. Kreditas aprubežiuoįaą 
toms prekėms, kurių gamyba 
naudoja tokią medžiamą, ko
kios trūksta dėl šalies apgink
lavimo ir pagalbai Anglijai, ir 
kitoms demokratijoms, pavyz
džiui aluminum, vario ir dau
gelio kilų metalų.

Prekės su kredito aprųbežia- 
vimu iki 18 mėnesių paskirsty-

POVĮLAS STŲMBBIS 
Gyveno 1906 S. Union Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 4 d., 9 yal. ryto, 1941 
m., sulaukęs 29 m. amž., gi
męs Panevęžio apskr., Suba
čiaus parap., Vareikų kaime.

Paliko^ dideliame, nubudime, 
moterį Oną,, po tėvais Klebo- 
naitę, motiną ir tėvą Martą 
ir Juozapą Stumbrius, 2 bro
lius: Joną ir Antaną, uošvius 
Oną ir Joną Klebonus, švogę- 
rį Juozapą Kleboną ir jo mo
terį Klarą, tetą Elžbietą 
Skuodis, ir jos šeimą ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų, o 
Lietuvoje paliko tetą Barbo
rą Masibonius ir jų šeimą ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas kopi., 
710 W. 18th St. Laidotuvės 
įvyks pirmad., rugsėjo 8 d7 
8 vai. ryto iš kopi. į Dievo 
Apveizdos .parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą,' o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Povilo Stumbrio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:'
Moteris, Tėvai, Broliai, Uoš
viai, švogeriai ir (Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka Tel. YARDS 1138-1139 

tos į 5 kategorijas.
Suminėti visas prekes neuž

tenka pusvalandžio; todėl aš 
suminėsiu tik syą$bįąųsją§, Par
davėjas jųm§ pųsakys pw Iši
ros iš yiršmįpętų 5 hątegųrijų 
priklauąp perkamos prekės. B Z- 
nieriai tą sųrašų gaji gąų£i įš 
Federal Reserve Bank of CJii- 
cago.

šitie įstatymai bus hpįčiąųii 
laiks nuo Įąjkp, ątsižyglgiąųt:

a) į
b) trukumu 

ginklų, ąpTPpMllU ir jiivĮj 
mybos.

Prekių Rųšys.
Prekes l-inps du

rias perkaųt sųmpkęH
nemažiau pirkimo kąį-
nos yrą; — ąųtpmpbįliąi, iųp.- 
torcikliąį, ąeyppĮąnąį, mųtpri- 
niai laiyąį įy jpptPFaį £$ taklM

dėl

Preke# g-įps ĮęąįegpFiįps, 
rias perĮcąpt ręįkįų tjpmpję^į ųp 
mažiau 20% pįf|qpi.p — 
refigeraįpjiąj (įėl pųipų (dides
nius 12 pub. pėdų šis įsįąįyipfts 
neapima), skalbimuos, pip.^y- 
mo, valpmas, ipdh ir sjuvaipos 
mašinos* radio, fppografąį, šil
domi ir virtuves pejčįąį, muzi
kaliai ipstrųmeptai ppdųryti iš 
metalo.

Prekėj 3-^ gu
rias perkant reikia sumokėti ne 
mažiau 15% pirkimo kainos:— 
furnišai, stokeriai, vandens šil
dymo arba šaldymo sįątepąpts., 
bendrai sakant “Plumbing”.

Prekės 4-tps katggopjos, ku
rias perkant reikia sumokėti ne
mažiau 10% perkąipps kainos: 
— lai namų rakandai neįskai
tant mažų daiktų, kaip kad pa
veikslų, veidrodžių, paklodžių, 
firankų, ir kitų.

Prie 5-tos kategorijos pri-

Mr. ir Mrs. M.
JOVARĄ USKAMS
SKAUDŽIOJE VALAN- 
D 6 J E, JŲ MYLIMAM 
SUNUI MYKOLUI MI
RUS, REIŠKIAME GI
LIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ

“NAUJIENŲ”
SKELBIMŲ SKYRIUS.

GILIAUSIA ’ UŽUOJAUTA

Mr. jrMrs. M.
JOVARAUSKĄMS, 
jų liucfėsio valandoje, mi
rus mylimam sunui MY
KOLUI J r., kurio nuppeL 
Įiąi prisidedant prie “Jau 
nimo” laikraščio [steigi
mo niekada nebus užmir
šti.

JUOZAS PO$KA 
“JAUNIMO” Redaktorius.

R

po tėvais 
3 sūnūs, Kazi- 
Jubjoną, Prari- 
Helen, Stanis- 
Midred, seserį 
ir jos šeimą;

PRANCIŠKUS VVA1KASAS 
Gyveno 1749 Hąįsted

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
rugsėjo 3 d., 11:30 vai. Vaka
ro, 1941 iri., sulaukęs 5,8 m. 
ąp)ž., gįmęs Lietuvoje, Šiau
lių apskr., Papilės parap., 
Avizlių kaime. Amerikoje iš- 
gyyepo 40 metų.

Palikę dideliame nubudime 
moterį Marijoną, po tėvais 
Zdanavičiūtę, 
mierą, marčią 
ciškų, marčiį 
lovą, iparčią' 
Oną Radwell 
pusbrolį Kazijpįerą Wąikasas 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. Lietuvoje pali
ko seserį Elžbietą Burbienę ir 
Ęozalįją Šlemonienę. v

Kūnas pašarvotas Skudo 
koplyčioje, 718 Vv. 18th St.

Laįdotuvės įvy^s pirųiad.^, 
rugsėjo 8 d., 8:30 vai. ryto is 
koplyčios į Dievo Apveizdos 
pąrap. bąžnyčią, kurioje atsi
bus gedulingoj pamąldps už 
velionio sielą, o iš ten buš 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi’ą. ą. Prąųciškąų? Wai- 
kaso giminės, draugai ir pa
žįstami esat' nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam .paskutinį pa- 
tąrnąvimą ir ątsisvęikįnįtn^.

Nuliūdę lįekaipe:
Moteris, Sūnus, Marčios, Se
suo ir Giminės. '

Ląid. Direkt. S. M. Skudas, 
Tel. MONROE 3377? '' '

J Rąjąęd įeatrą, LąSalle 
ir Bandolph, vėl sugrįžo 
gąpjųs Orson WęJĮes ga- 
įpiptąs filpąąs, “Citizen 
Kape”. Šį kartą jis rodoipas 
ppppliąrB|»is lląipomis. Vy
ri aušo j rolėj yra filmo di
rektorius, Orson Węllęs, o 
kitose rolėse jo Mercury 
Ąctors grupės artistai. Ąnt- 
rąs fįlmąs teąįre yra Scat- 
tęrgood Meets Broadwąy”.

3kl.

kląuso taisymas nąpių, jei re
monto verte ųęyiršij.ą .$į0,O,Q.O,O. 
Darant kontraktų, nėra ppvęy^- 
tina jokius rankpinigius mokė
ti, bet $1,000.00 turi būt su
mokėtas į 18 įpenėsiu laiko.

Pataisymas namų viršinant s 
$1000.00 arba statymas naujų 
namų ir darymas “ipoftgag.ų” 
nėra varžomi šituo įstatymu.

Šjtas, įstatymas neapima dra
bužių, spaudos darbų ir kitų 
nesuminėtų prekių.

Taigi biznieriai, kurie parda
vinėjate pV.ėKės viršminėtų pen
kių kategorijų, gaukite atatin
kamus patvarkymus dėl jūsų 
biznio iš Federal Reserve Bank 
of Chicago? Kad išvengti nesu
sipratimų šu pirkėju po 1% 
metų, prisitaikykite prie įstaty
mų dabajr., tB ...... :

•><■> ... ■ jbir: ■ ■ '■
KpiĮNepąįiečia.

Šiandien aš suminėsiu narius 
Lithuanian ‘ Chamber of Com- 
nierce of Ilk, kurių šitas įsta
tymas nepaliečia.. Tai musų lai
kraštininkai; ir namų statyto
jas John Pdkel.

Musų organizacija labai di
džiuojasi, kad žemiaus suminė
ti vietiniai laikraščiai kooperuo-

bos Buto ir talpina radio pra
nešimus savo skiltyse. Mums la
bai malonu tai pabrėžti ir pa
tartam šiuos laikraščius skaity-

Musų organizacija yra bepar- 
tyvė ir todėl musų darbą re
mia:

“NAUJIENOS” — Lithuanian 
News Publishįng C.o. i; le.džia 
dienraštį ir atlieka spaudos dar
bus. Redakcija ir spaustuvė, 
1739 S. Halsted St. Chįc;go, Iii.

Lithuanian Daily Friend — 
išleidžia dienraštį, “DRAUGAS” 
ir atlieka s?pąudos d.arb.us. Re
dakcija ir spaustuve — 2334 S. 
Oakley Avė.,

Lithuanian National League 
of America išleidžia savaitraštį 
‘'‘Sandarą” ir atlieka spaudos 
daibus — 840 W. 33rd St.

Vadu viso veikimo L‘thuaj 
nian Chamber of Commerce of 
III. yra jds prezidentas ir narys 
John Pakel, kuris stato pamuš 
ir gauna paskolas ir apdraudą 
dėl namų.

Visi, kątriėin John Pakel pa
statė namus, labai užganėdini, 
jo planais ir jo prižiurėj mu. 

'Visi dąbąjr no(rį sutaupytus pi- 
įdėti į pantą,

iiąpdoįęite Jono pafc.ej iįgų ųu- 
l.ų patyrimu. Jo la.štiiiū .68R' 
S. W.^siteyp Aye. Tel. jGĮBOyelti 1 
030,6. Jįš 4,aip^ yra .^(įįnbtkąs. 
Chicago Savings ąpd As- 
speiąįi^n, kurį yąndasi po luo 
pačių antrašų.

Iki ateipppčįp ketvirtųdienio 
varde Lithųapiap Chpųibe|’ pf 
Commerce of Illinois, S.

.. įių,1 '‘i...- ..r'j. 1 1 t "ff 1. >u u jj, - m-1 '» vtb ji, Įr.ĮiuiiU'u?i' 'i,lirrTjH7ryp

SĮTUATION VfANTED 
_____ * Ieško 

JAUNĄS vyras ješko darbo gro- 
serių Krautuvėje arba stock-ruimy- 
je, ar už šyėicorį teatre. Patyręs. 
C. G., 5845 S. Menard Avė.

MOTER18—PAIEŠkAU DARBO
i’.estorante kaip indų plovėja arba 
prie “buildings” valymo. Pilnai pa
tyrusį. K., 584» S. Menard St., Base- 
ment fletas. 
’ ’ I

HELP WĄNTJEP-MALp-FEMALĖ 
Dąrbipįnkų-Darbinmkių Reikia
BUTTON HOLE MAKER, siūlių 

prosytojas vyriškų kautų šapoje.
227 W. Van Buren, 

p-tas aukštas.

R00M8—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI, NEBRANGIAI. Ypatin
gai didelė k^inpi11^ krautuvė. Tin
ka bizniui, sandėliui, perą vietą. 
1901 S. Throop Sį. Šaukite savi
ninkę, LAWndale 4600. Mrs. Cha- 
pek tarp 8:30 ir 5:00.

pE^D.QN KAMhARYŠ su visais 
patogumais prip suaugusią šeimy
nos. ragėįdaMjaąia npgptuokiių. 2 
įubos. At’^jišaukite ;arp 3:00 ir o:00, 
arba nedėįiomis.

3440 S. Ęmerald Avė.

SUSIRINKIMAI
SUVALKIEČIŲ DR-JOS atosto

gos jąu pąsįįąigė. Pamokos prasi
dės penktadienį, rugsėjo 5 d., Bud
rio svetainėje, 2710 W. 59th St., 
8:00 vai. vąkąrp. Ląbąi prašome 
visus choro narius atsilankyti į 
pamokas įr ątsiveętį naujų narių, 
prirašyti prie' choro. —V. J., pirm.

JAUNŲ LIETUVIŲ AM. TAU
TIŠKO KLIUBO mėn. susirinkimas 
įvyks peųktadįenį, rugsėjo 5 die
ną, 7:30 vai. vak., Chic. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Sus-mas svarbus, visi nariai malo
nėkite atsilankyti. Kurie esate ne
apsimokėję mėn. duoklių už tą 
pusmetį, tai susirinkime malonėki
te apsimokėti, kad neliktuinėte su
spenduoti. —S. Kunevičius, rast.

CH1CAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 
CHORAS dainų pamokas pradeda 
Nedalioj, rugsėjo 7 dieną, 1Q vą|. 
ryto, N.effo svetainėj, 24$5 S. Lęą- 
vilt St. Nariai malonėkite susirink
ti laįku, taipgi dabar yra priima
mi paųji nariai. Tad dainų mylėto
jai kviečiami prisidėti prie choro. 
Jokių duoklių nei įstojimų neręįkįa 
mokėti.

— Choro Valdyba.
SIMANO DĄUKANTC) DĘAUGl- 

JA laikys* mėnesinį .sLisirinkima, sek
madienį, rugsėjo 7-tą dieną, 12 vai. 
dienoj>, Chirągos Liejųvių Audį'orį- 
jris svetainėj, 3133 So. Halsted St. 
Susirinkimas j ra svarbus, todcl 
kiekvienas dr.ąų8a§ Pt’iyąlo bu.tinąi 
pribūti. Tnipgį kurie nariai esate 
pasilikę su mokestimis, bu'inai pa
sirūpinkite apsimokėti, kad neliktu
mėte suspenduoti.

— P. K., sekr.
SLA. 260 kp. s(usįripkimas įvyks 

7 d. rugsėjo, 2-rą vai. popiet,' Zig 
Zag svetainėje, 6819 So. Wes-tern 
Avė. Malonėsite visi nariai pribū
ti, užsimokėti užvilktas duokles. Or
ganizatoriai, pasistengkite priduoti 
bent po pusę tuzino naujų kandi
datų.

— J. Jąsuįęyičius, rast.
LIETUVIU KEISTUČIO PAŠAL

POS KLIURO mėnesinis susirįnki- 
nias įvyks rugsėjo 7 d., Hollywood 
syetąiąėie, 2417 W. 43rd St., į-2 yal. 
diepps. Malonėkite atsilankytį.

— lĮelėn Rimkus, rast.

rląlslcd St. Phone CĄLunĮct 
73.5-8, — linkių geroš klojęs.

J. F. Vąrkąlą,
Anounccris įr sekt’-

Gimimai
Chicagoje

WILftE, Charles, 471.5 Spųįh 
VVells streęt, gįrųę rugpjūčio Į7J, 
tėvai: Ęąyjnond įr Altą.

SNIP, Barbara, 26L’3 W. 7D.jth 
Place,. gimė r.ugpiučio 15, tė
vai: George ir Tijlįe.

Lietuvių Tautinę 
Katalikų Bažnyčia

šeštadieni, rugsėjo 6, 7 vai. 
vakaro įvyks šokių ir pasilinks
minimo vakaras Milda svet., 
2-me aukšte, 3140 So. Halsted 
St. Visiems bus sm?gu sekt’ 
prie geros orkestros. Š rding o 
visus užrašo atsilankyti

Parapijos Komitetas ir 
gjel>onas MęskpJ^ųą?

(Sk.)

KEMKITE TUOS, kurie’ 
GARSINAI

“ N A U J Į E N O S 9 ”

HELP WANTED—FEMALE ' 
Darbj^inkių Reikia

VEITĘRKA, PASTOVIAI, GE
RAS mokestis,' sekmadieniais ne
dirba. 117 E. S. Water St. I rytus 
nuo Michįgap.

PATYRUSIOS OPERATORS, sin- 
lp needle mašinos, aut pąthrpbes. 
’asįovus darbas, geras mokestis.

Chicago Bathrobe Corn., 
5pfi So. IVėlls. F '

REIKALINGĄ VEITERKA. Ant 
vietos gyyęriimas. Gerąs mokestis. 
Geri nainai. 5700 W. 79th St., Sum- 
mit 868W1.

OĘERATORS, PATYRUSIOS vy
riškus bąth rpbęs siūti. Sekcijų 
darbas, geras mokestis, pastovus 
darbas.

CHICAGO DURO ĘOBE 
manufaųturing CO.

539 So. Franklin. Antras aukštas.

MERGINOS ANTSPAUDUOTI 
korįas ąpt pakelių ir supakuoti.

CHICAGO PACKING ČO.
970 W. Montana.

TARNAITĖ BENDRAM NAMŲ 
darbui. 2 užaugę. Gyventi vietoje. 
4249 W. 21st Place. LAWndale3831

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurams susimi. Lincoln 
Iron & Metai Co., 0423 S. Went- 
wortįi Ąve.

MERGINA, PADUOTI KAVĄ, py
ragaičius. Nedirba sekmadieniais nė 
šyėntadięniais. $12 pradžiai.

180 W. Adams

NaMm PRIŽIŪRĖTOJA, 4.0, pa
vienė. Namas neturi motinos. Ber
niukas 13, mergaitė 9. Nereikia 
skalbti, pastovi vieta gyventi. At
silankykite ar rašykite J. Divoręki, 
0748 S. Green, .

MERGINA, 18-80, BENDRAM na
mų dai’buį, nedirba sejųnądienį. Gy
venti vietoj, išeiti. 3026 bifin Avė., 
Kedzie 7294. Telefojiųokite P.o 6.

HELP W ANT E D—MALĖ 
_______ Darbininkų Reikia 

ręikaungaF 
DARBININKAS

SPAUSTUVEI, 
kuri§ ęųol^ą visą spaudos dąr- 
bą. Atsišaukite greit.
Box 2521, 1739 So. Halsted <St.

REIKALINGAS '• B'ARTEInDERIS 
ir porteris, pavienis. Gyventi vie
toj. Patyrimas nereikalingas. Tei
singi atsišaukite į šį skelbimą.

734 W. 35th St.

REIKALINGAS DARBININKAS 
į kateteri ją. Suprantąs prie virimo 
ir * ‘ sandvičių.' GEORGĘ’S CĄFE, 
3465 So. Morgan St.

TO,QL GRINDER RĘIKALINGAS
Turi būti patyręs galąsti iorm 

to.oįę. Geras mpkesjtis, pastovus dar
kąs. Turį turėti įvartį rekordą. Tik 
patyrę vyrai tesikreipia.’
Ąircrąft and Diesel Eąuipment 

Corporation,
4401 N. Rdvenswood Avė.

REIKALAUJU ŽMOGAUS ant 
mažos termos. Ątsišaukite;
Tel. CANaI5821. 1840 S. Halsted St.

REIKALINGAS PATYRĘS bu 
ceris. 3953 §o. Rockwell St.

VYRAS REIKALINGAS kolek- 
iųoti ir įręngti fonografus taverno
se ir restoranuose. Blaivus, teisin
gas ir atsakingas. Sutelkit visas 
informacijas apie save pirmam? 
laiške. Ęox 2533. 1739 Sp.‘ Įiaįsted 
Street, t ■» •*

SJCHOOLS AND INSTBUŲTIONS 
Mokyklos ir Pamokos
IŠMOKIT UŽDIRBTI 

Electric and CJaę 'JVeldin^. 
Mokės jum daugiau' pinigų. 
Sunaūdokit savo liučsląikį. 

Mokėkit laikui bėgant.
. NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lęngya išrąpkt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienomis—naktimis—šešta

dieniais. Rąšykįt, šaukit arba 
atlankykit musų mokyklą.

INDUSTRIAL TRADE SČHOOL
191p So. Kedąie Ąve.

Phone ROCKWELL 7167.

IŠMOKIT ŠIŲ DIENŲ AMATĄ! 
Dėmesio, Vyrui įj Berniukai!

Ar ieškote gero darbo, didesnių 
progų, daugiau pinigų, pastovaus 
darbų? SąVąm ų^tiį<nni)n?W išįbblh- 
e vveldiąg, Kaip amatą.' Gejrhs mo- 

kestk yyęl.dęriams, šąlįs reikalauja 
vyeĮdpUj ąpš.avgos darbui. Kiek
vienas mokinys mokinamas indivi
dualiai.

Bra'dčkite bet kuriuo lai|ęu. Mes 
Valdo ir operuoją patyręs- weideri§. 
Didelis reikalavimas ^yelderių. Die
nus iy vakaro vžįumckąte
dalimis, kaip jūm parankiau/ Atsi- 
laukykit.e, teieforiliokite ar rašykite 
NATIONAL SCBOOb

5428 S. Asjuąntf Avo.
Phone Prospėct 0056

Pįrkjte toąę krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIKUOSE”

WHOLESALE FURNTTURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKYDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 iki 
60%. Mes pristatome bile kur. Pa
šaukite ar rašykite dėl daugiau in
formacijų. Vien tik nacionaliai ži
nomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Westem Avė., 

Chicągp, III. TeL REPublic 6051

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERN PARSIDUODA, ka
dangi turim kitą biznį. Gerai išdir
btas biznis. Galima gauti ilgą lyąą. 

543 N. Clark St.

JUMS PROGA ĮEITI į savo biz
nį. šiaurės rytų kampas, 38th ir 
Wallace. Krautuvė įr apartmentas. 
Turi būti parduota tuojau už ge
riausią pasiųlymą. Matykite Mr. 
STACHON, Briggs, Wiegel and 
Kilgallen, Ine., 9349 So. Western 
Avė. BEVerly 7160.

GROSERNĖ, MĖSOS KRAUTU
VĖ. Abelnų pajamų $50,000 į me
tus. Tas pats savininkas 14 metų. 
Žerpa renda. Juodveidžių apylinkė. 
Savininkas išeina pailsini. Atlaikys 
tyrinėjimą. Viso gyvenimo proga. 
Tikras pirkinys. Box J 11, 1739 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI MEAT MARKEI’ 
ir grosernė. Gera vieta. 1446 So. 
uOth Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA ROADHOUSE
Su akru femės, prie geriausio ke

lio. Galima atidaryti Gasolino sto
tį. Taipgi biznio namas Bndgepor- 
te. Dėl informarijų šaukite savinin
ką, iįEMlock 444(1.

PARSIDUODA TAVERNAS, gero
je vietoje, tarp dirbtuvių. Biznis 
gerai išdirbtas. Prieinama kaina.

6818 Sq. Chicago Avė.

REAL ESTATE FOR SALE
S?_____

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Tųrirpe didelį pasirinKimą najųų 
pirkti už cash aiba mainais. No/įnti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa 
tarnavin?o šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATĘ — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

60xl$0 LOTAS, Beverly Shores, 
3 blokai nuo Lenard’s Restaurant 
ir*nuo ežero. 9 Savininkas parduos 
nebrangiai, saukite Mr. STANLEY 
CALumet 6365.

8 KAMBARIU NAMAS, 2 karam 
garažas, gera transportacija, nebran
giai. 2020 Bradley PI.

DIDELI BARGENAI 
MODERNIŠKĄ 6 kamb. nauja re

zidencija.
■2 b'L., 4 ir 4, moderniškas mu

ro namas.
2 E'LATAI, po 5 kamb., muro na

mas.
6 l'LATŲ muro namas, mainys 

ąnt 2 fialų.
Turime ir daugiau gerų bargenų 

ir gerų lotų.
Vįsi šie bąrgcnai yra netoli Mar

uli ette Parko.
Rašykit ar matyki!

JOS. VILIMAS CO.
6753 S. Rockvvell St. 

HĘMlock 2323.

MODERNUS NAMAS, 2 KARAM 
garažas, 60 pėdų fronjta$. Front 
drive. Nebrangiai. VVilliain Borsmą, 
11148 S. Kedzie Avė.

Į’/2 PAGYVENIMŲ MEDINIS na
mas pardavimui. 3 lotai žemėę. ga
lite laikyti gyvulius. 'Yra triobos. 
4 blokai nuo gatvekyrių. G., 5845 
S. Mi'nard, Baseinent fletag.

FARMS FOR SALE 
Ukiai Pardavimui

PARDAVIMUI 8 KAMBARIŲ na
mas, modernus, geriausioj mieste
lio dalyje. 4 akrąį vaisinių medžių, 
įkainuotas, kad parsiduotų. O. G. 
l.arson, Chestjerton, Ind.

3.9 AKRŲ VAISIŲ FĄRMA, Qa- 
lien, Mieli. Labai geram stovyje. 
5 kambarių namas su elektra ir 
gasu. Garažas, vištininkas ir bar- 
nė/ Šaukite tarp 5:00 ir 6:00 po
piet. Lafaye te 7566.

PARSIDUODA H) AKERIŲ farma 
prie Sunset Parko. Yra gesas, elek
triką ir 7 kambąrių ųamas, 4 kam
barių kacdžius ir kili trobesiai. 
J. PJacb, 4|0 Maįn St., J^eiftcmL 
Illinois.

FJNANCE AND L04NS

OREIT IR PIGIAI 
ĄtfT Į-«U MORGICIU 

Mėnesiniais ątmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOČIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virį $1,000,000.00.
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SKERDYKLŲ UNIJOS PREZIDENTAS 
ATŠAUKĖ 3 STREIKUS CHICAGOJ
Paskelbė Juos “Neautorizuotais”

Laivyno Naujausias Laivas Išmėgina Kanuoles. STAIGIAI MIRĖ SENAS CHICAGOS BIZNIE
RIUS, 18-IETIS PRANCIŠKUS WA1KASAS

dar-

J. C. Lewis, CIO Skerdyklų 
unijos nacionalis prezidentas, 
vakar atšaukė streikus trijose 
Chicagos mėsos įstaigose.

Jisai pareiškė, kad unijos lo- 
kalai paskelbė streikus nusi
žengdami sutartims su kompa
nijomis, taipgi neatsiklausę uni
jos viršininkų. Tokiu būdu 
streikai buvo “neautorizuoti”.

CIO lokalaį sreikus paskelbė 
pereitą savaitę, pirmiausiai Illi
nois Packing Company, vėliau 
Agar Packing and Provisior 
Corporation, o paskui ir Bren- 
nan Company įmonėse.

“Guzikai” ir Pabaudos
Algų klausimas streike figū

ruoja tik netiesioginiai. Kaip 
aiškina Levvis, tai keturi 
bininkai Illinois dirbtuvėje atsi
sakė dėvėti specialius ženklus, 
reikalaujančius “daugiau pini
gų”. Unijos lokalas nutarė juos 
nubausti, ir pareikalavo, kad 
kompanija išimtų pabaudas 
jiems iš algų.

Palietė 2,000
Kompanija atsisakė tai pada

ryti. Tada lokalas iššaukė dar
bininkus į streikų, o vėliau pa
skelbė užuojautos streikus ir ki
tose minėtose įmonėse.

Streikas viso buvo palietęs 
apie 2,000 darbininkų.

Vakar dalis jų jau grįžo į 
darbą.

Unijos, Legionieriai 
Chicagos “Ginklų 
Dienos” Iškilmėse

Legionas Užginčija Tribūne 
Paskelbtą Melagingą žinią
Ateinantį trečiadienį Chicagos 

Coliseume įvyksta civilio Chica- 
gps Apsaugos Komiteto rengia
mas masinis mitingas, pavadin
tas “Ginklų Diena”-.

Amerikos Legionas vakar pa
skelbė, kad oficialiai mitingo 
dalyvaus, ir ragina visus pos
tus Chicagoje siųsti savo atsto
vus su vėliavomis.

Mitinge taipgi oficialiai daly
vauja AFL ir CIO unijos. Auto 
Workers nariai organizuoja 500 
automobilių procesiją, kuri per
važiuos miestą, po to sustos nrie 
Coliseumo.

Kalbės LaGuardia
Mitinge kalbės New Yorko 

majoras, LaGuardia ir admiro
las Richard E. Byrd, garsus pie
tų ašigalio tyrinėtojas.

Amerikos Legiono naujas va
das Cook apskrityj, Arthur E. 
Canty, vakar išleido pareiškimą, 
užginčydamas melagingą žinią, 
kurią paskelbė dienraštis “Tri
būne”, kad “Legionas iškilmėse 
nedalyvaus ir abejoja jų patrio
tiškumu”.

Canty sako, kad viešame Le
giono susirinkime delegatai di
dele didžiuma nubalsavo mitin
ge dalyvauti, ir kad “Legionas 
vieningai stovi už kuogeriausį 
Amerikos apginklavimą.”

Kai Jis Girtas — 
Jam Tik Lova Rupi

Lovą Susirado, Bet Ne Savo 
Namuose

Rudolfas Spevak, 40 metų ci- 
cerietis, 2309 S. Austin, aiški
no Chicagos policijai, kad ji
sai, kaip ir kiti griešni žmo
nės, kartais pasigeria, o kai jis 
girtas, tai jis vieno dalyko te
nori — kur nors prigulti.

Todėl, kai jisai pastebėjo lo
vą verandoje ties 4125 Gren- 
shaw avenue, Spevak be dide
lių ceremonijų nusirėdė iki Ado
mo rūbo, atsigulė ir užmigo. 
Policiją pašaukė kaimynai, nes 
namiškių nebuvo namie.

Dirbtuvėje Krito 
Negyvas P. Stumbris 
Ieško Žmonos.
Dingo Iš Namų Po Ginčo Perei

tą Antradienį
Midwest Well Supply Compa

ny dirbtuvėje„ 341 North Craw- 
ford avenuej vakar krito ne
gyvas 29 metų lietuvis, Povilas
Stumbris, nuo 1906 So. Union
avenue.

Kadangi jo mirties priežas
tys neaiškios, tai daktarai daro 
kūno analizą ieškodami nuodų, 
0 rytoj ęytą S. P. Mažeikos 
plyčioje, koroneris atlaikys 
klausinėjimą.

ko- 
ap-

Ieško žmonos Liudyti
Svarbiausias liudininkas ap

klausinėjime bus velionio žmo
na, jeigu ją pasiseks laiku ras
ti, arba jei ji į laiką atsišauks.

Stumbrių pažįstami raportavo 
policijai, kad pereitą pirmadie
nį jie susibarė. Antradieni Ona 
Stumbrienė dingo iš namų, ir 
ikišiol nėra davusi apie save 
žinios. Ji nepasiėmė rūbų, ir pi
nigų mažai su savim teturė
jo.

Velionis buvo sūnūs bridge- 
portiečių pp. Stumbrių, 936 W. 
34th Place, ir gyveno su savo 
žmonos tėvais, pp. Klebonais 
18-toj apylinkėj.

(Einant į spaudą gavom pra
nešimą, kad velionio žmona gri
žo namo.)

Vargo Buvo Daug, 
Bet Divorsa Gavo c

56 svarus prarado
I • •, *

48 metų chicagiete, Mac 
Katt, daug vargo ir daug svo
rio prarado, bet galiau divorsą 
gavo, kartu ir $15 savaitines 
alimonijos.

Jos vyras Arthur Katt, de
tektyvas, vis vakarais išvažiuo
davo “į darbą”, bet Mrs. Katt 
pradėjo abejoti, ir sumanė per
sitikrinti kaip iš tikro dalykai 
stovi. Tris kartus vyrui važiuo
jant į tariamą “darbą”, ji pa
sislėpė jo automobilio “tron- 
ke”. Ir sužinojo kad vakarus 
praleisdavo su jauna gražia 
slauge, paprastai išvažiavęs su 
ja tolokai už miesto.

Daug prisikamuodavo Mrs. 
Katt, nes “tronke” kartais rei
kėdavo išbūti po kelias valan
das, o ji didelė moteriškė, svė
rė 191. Bet vargas nebuvo vel
tui, nes tarp kitko prarado 56 
svarus. Katt’ai gyvena ad. 1300 
E. 47th s t.

Ištraukė Lavoną
Iš Ežero

Prie 31-mos kranto Michigan 
ežere buvo atrastas lavonas ne
žinomo, gal 55 metų amžiau? 
vyro. Atrodo, kad vandenyje iš
buvo apie tris savaites laiko 
Skenduolis buvo daribniuose ru 
buose, sunkaus svorio ir turė
jo didelius, raudonus usus.

Naujos Zelandijos 
Premjeras Chicagoj

Kelyje iš W»shingtono į Ca- 
liforniją Chicagoj sustojo Peter 
Fraser, Naujos Zelandijos prem
jeras. Jis pareiškė, kad po ka
ro “bus pasirašyta teisinga tai
ka”. Vokietijos žmonės nebus 
skriaudžiami, bet gaus; lygią pro
gą su laimėtojais naudotis pa
saulio taika ir gerove.” Vienin 
telis karo tikslas yra sunaikin
ti Hitlerį ir hitlerizmą.
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Dėdės Šamo naujasis 35,000 tonų karo laivas, U. S. S. North Carolina, iš
mėgina didžiąsias 16 colių kanuoles. Šis juros milžinas yra užtektinai stipriai 
apginkluotas sumušimui bile kurio didžiausio svetimų šalių laivo.

Protestuoja Pieno 
Kainos Kėlimą

“Pieninės Pelnijasi”
Įvairios organizacijos vakar 

sujudo protestuoti specialei 
miesto komisijai prieš pieno pa
kėlimą iki 151/2 centų už kvor
tą Chicagoje. Kompanijos yra 
kaltinamos spekuliavimu ir ban
dymu pasipinigauti kritišku kra
štui laiku. 1

Minėtoji speciali komisija pa
skirta studijuoti kainų kilimą 
Chicagoj, sako, kad padarys 
nuodugnų pieno kainų tyrinėji
mą. Komisijos viršininku yra 
aldermanas Lindell iš 9-to war- 
do.

Suėmė 16 Metą 
Piktadarį

Užpuldinėdavo vaikus 
Southsidėj

Policija galiau suėmė jauną 
piktadarį, kuris per tris metus 
terorizavo berniukus Southsi- 

. t

dėje, grobio susirinko apie 
$1,000, daug dviračių, ir išgė
dino dvi 13 metų mergaites. Jis 
yra 16 metų Robert Schaffer, 
nuo 823 West 50th Place.

Berniukas paprastai užpulda
vo berniukus su dviračiais, 
juos atimdavo ir laikydavo kol 
negaudavo “vaduotpinigių”. Jų 
negavęs, dviračius parduodavo.

Pinigus berniukas praleisda
vo saldainiams, teatrams, loši
mams kauliukais. Mergaites ji
sai užpuolė prie 59th ir Ash
land.

Didina Tris Dirbtu
ves Chicagoje

Trys Chicagos firmos, gavę 
nemažus kariškus kontraktus, 
didina Arba ruošiasi didinti sa
vo dirbtuves. Jos yra, Ameri
can Electric Fusion Corp., 2610 
Diversey bulvaras, Horween 
Leather Co., 2015 Elston avė., 
ir Charles Bruning Co., 4700 
Moptrose avenue.

APIPLeše MOKYKLĄ 
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Iš Amundsen High School 
rūmų, 5110 North Damen avė., 
vagys išnešė įrankių už $600. 
Jie apiplėšė mokyklos amatų 
skyrių. /

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Automobiliai Chicagoj užmu- 
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še:
81 metų Harry, .Ęagle, 3832 

Lexington avenue,.prie 719 S. 
Pulaski, ir

49 m. Nellie McLean, 4030 
N. Campbell, prie Irving Park 
ir Maplewood. Ji yra dviejų ma
žų vaikų motina. < .■

Keturi Bankai
Moka Dividendus
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$43,227 uždarytais depozitais 
savo depozitoriamsę grąžins ke
turi Cook apskričio bankai4.

Bervvyn, Trust ąil^ Savings
Tvvelfth Street, S|ate
Arlington Heights State, ir
State Bank of Palatine.

. t /»

Nori Uždaryti
Kelias Alines
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Priemiesčiuose
“Paleistuvavimo urvai”.

Illinois gėrimų komisija re
komendavo guberh. Green už
daryti eilę alinių Cicero j e, Ar
go ir Elgine, kurios yra “fron
tas” paleistuvavimo ir gemble- 
riavimo lizdams. ’

Ciceroj 250 alinių
Cicero policijos viršininkas 

Mart.n Wojciechowski perspė
jo 250 alinių miestelio ribose 
laikytis valandų, kitaip “jos ne
teks laisnių.” Ciceroj valandos 
yra paprastoms alinėms iki 1, 
kabaretams iki 2-tros.

Sveikina Lietuvį 
Baseballininką
Netrukus Grįš Lošti su “Cubs”

Chicagos “Cubs” baseball ko
manda, ir sporto mylėtojai va
kar pasiuntė gimtadienio svei
kinimus jaunam lietuviui base- 
ballininkui Eddie Waitkui, į 
Tulsa, Okla. Vakar jis buvo 22 
metų amžiaus.

Waitkus paeina iš Cambrige, 
Mass. Jisai šį sezoną pradėjo 
lošti su “Chicago Cubs”, vėliau 
buv^- nusiųstas j Tulsa, o iš 
ten-netrukus vėl grįš Chicagon 
lošti su “Cubs’ais”.

Debatai Chicagoj
Karo Klausimu

Užtruks Keturis Vakarus
Pradedant ateinančiu trečia- 

j dieniu Orchestra Hali rūmuose 
per keturis vakarus vyks deba
tai tarp prezidento Roosevelto 
pritarėjų ir priešų. Juos rengia 
Chicago Institute for Public De- 
bate.

Debatuose dalyvaus: Paul H. 
Douglas prieš,Norman Thomas, 
J. J. Steen prieš W. Mąselter, 
W. F. Clarke prieš Maynard 
C. Krueger, ir prof. F. L. Schu- 
man prieš , kongresmaną Kari 
Mundt.

Ray Apolskis Los 
SuCardinals

Ne vien Chicago Bears ko
manda šįmet turės lietuvių sa
vo sąstate.

• ' ’ ( •Ir profėsionalėj Chicago Car- 
dinals footballo komandoje bus 
lietuviško kraujo. Centro pozi
cijoje šį sezoną loš Bay Apol
skis, garsus footballininkas iš 
Fenger High ir Marųuette uni
versiteto.

Bears komandoje lošia Bill 
Osmanskis ir Al Matuza.

“Meilė Tik Didelis 
Galvosūkis”

Meilė neatnešė laimės, tik 
visokius rūpesčius 25 metų 
darbininkui Rudolph Nebsi- 
mal’ui, 2827 West 21st Place. 

t

Sumanęs visus vargus vienu 
sykiu užbaigti, jisai prarijo 15 
pilių vaistų miegui. Išliko gy
vas. 

♦ • , .• i . .

Mažiau Priima 
Negu Atmeta

Drafto apeliacinės tarybos 
Chicagoj skelbia, kad nuo draf
to pradžios jos patenkino 965 
vyrų prašymus paliuošuoti juos 
nuo armijs tarybos, o 1,318 
atmetė. Paliuosuotieji buvo 
daugiausiai vedę vyrai.
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Atidaro Liuoslaikio 
Stovyklą Kareiviams

Vakar ties 4500 Foster avė., 
buvo atidaryta stovykla karei
viams^ kur jie gaus nakvynę ir 
galės pasilsėti kelyje iš vienos 
stovyklos į kitą, ir praleisti 
liuoslaikį.
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Krito Negyvas Gavęs Širdies Ataką
±=s=x==============

18-TA APYLINKE. — Naktį 
iš trečiadienio į ketvirtadienį 
staigiai mirė Franciškus Wai- 
kasas, senas “Naujienų” kai
mynas ir biznierius, kuris virš 
40 metų išgyveno šioje apylin
kėje.

Jisai mirė širdies liga.
Apie 11-tą naktį Waikasas 

staigiai pašoko iš lovos, ėmė 
šauktis pagalbos ir ten pat su- 
kritęs ant grindų mirė. Šeimy
na pašaukė ugniagesius su pul- 
motoru, bet velionio nebebuvo 
galima atgaivinti.

Turėjo tris sūnūs
Pranciškus Waikasas buvo 

apie 60 metų amžiaus, atvyko 
Amerikon nesulaukęs 20 metų 
amžiaus, ir apsigyvenęs 18-toj 
v są laiką čia išgyveno.

čia vedė Marijoną Zdanavi
čiūtę, ir išauklėjo tris sūnūs, 
Kazimierą, Praną ir Stanislovą. 
Per kelioliką metų iki mirties 
velionis užlaikė alinę dideliame 
name ties 1749 South Halsted 
street, kurią tik šiomis dieno
mis atremontavo ir pagražino.

Laidos pirmadienį
Velionis paėjo iš Avižlių kai

mo, Šiaulių apskrityje.
Kūnas yra pašarvotas S. M. 

Skudo koplyčioje, 718 West 18 
street, iš kur bus laidojamas 
ateinantį pirmadienį Šv. Kazi
miero kapinėse. Pamaldos 
įvyks vietinėje Dievo Apveizdos 
bažnyčioje.

Staigi Mirtis 
Pakirto Jaunąjį 
M. Jovarauska 

c

. Roosevelt Furniture Co. 
Ko-savininko Sūnūs1 .A

Vakar ryte mirė Mykolas Jo- 
varauskas Jr., Roosevelt Fur
niture krautuvės ko-savininko 
Mykolo Jovarausko vyresnysis 
sūnūs. Jis buvo 23 metų am
žiaus. Jaunuolis mirė antrą va
landą ryto, šv. Kryžiaus ligo
ninėj, kurion jis buvo nuvež
tas pereito penktadienio vaka
re, po to kai gavo širdies ata
ką.

Velionis, nežiūrint savo jau
no amžiaus, jau per paskuti
nius kelis metus kentėjo nuo 
silpnos širdies. Tėvai nesigailė
jo jokių pastangų teikti jam 
pačią geriausią galimą medici
nišką pageltą, bet daktarai pri
pažino, kad širdis yra nepagy
doma. Jaunasis Jovarauskas ži
nojo, kad vilties išgyti nėra ir 
gyveno apsipratęs su žinojimu, 
jog mirtis gali ateiti by dieną. 
Arčiau jį pažinusieji stebėjosi 
velionio nepalaužiama dvasia ir 
sugebėjimu į gyvenimą žvelg
ti didele drąsą ir ramumu.

Niekada Nesiskundė
Jovarausko mirtis, daugybei 

jo draugų ir pažįstamų, kurie 
apie jo sveikatos tikrąjį stovį 
nežinojo, buvo labai skaudi 
staigmena. Velionis niekada nie
kam nesiskundė, jo veidą visuo
met puošė nuoširdi šypsena. 
Dėlto tai daugelis su kuriais ve
lionis susitikdavo, net neįtarė, 
kad jo gyvybė rimtam pavo
juj.

Prieš keletą metų jis buve 
išvykęs į Arizoną ir kitas pie
tines'vakarų valstijas, kur kli
matas buvo tinkamesnis, ir ka
da sugrįžo, atrodė gerai pasvei
kęs.

Dar pereitą savaitę jis ke
liais atvejais .atsilankė į tėvo 
krautuvę. Prieš pora metų, ka
da sveikata buvo geresnė, jie 
padėjo tėvui biznyje, čia jie 
biznio eigoje įsigijo daug pa
žįstamų.

Laidotuvės Pirmadienį
Velionis gimė Chicagoje 1917

VAKAR CHICAGOJE
•

• Giminės ir policija Chica
goje ieško dviejų 17 ftietų mer
gaičių, kurios rugp. 1 pabėgo 
iš namų Wisconsin Delis, Wis. 
Jos yra Edith Gregerson ir Lu- 
cille Ericson.

• 54 metų chicagietis Frank 
Murray, pašovė 14 m. berniuką 
Robert Burns, 2600 N. Hoyne 
avenue, už tai, kad “jis ir bū
rys kitų berniukų nedavė jam 
ramybės”. Murray gyvena laive
ly j, prie Diversey avenue tilto. 
Jis buvo suimtas. Sako, teno
rėjo berniukus pabaidyti.

• Policija Chicagoje suėmė 
du vyrus, ir ieško kitų dvieju, 
už mergaičių užpuldinėjimą. 
Vienas 21 metų jaunuolis iš Ke- 
nosha, buvo suimtas prie Mon- 
roe ir Outer Drive. 48-ių metų 
Leslie T. Kearney, 1203 North 
Wells, buvo suimtas už nepa
dorumą su dviejomis 14 metų 
mergaitėmis.

• Immaculate Conception 
vienuolyne, 7263 Talcott avė., 
bedirbdamas krito ir mirtinai 
susižeidė plumbens, William 
F. Metz, 71, nuo 5825 East 
Circle street.

• 56 metų eks-kalinys Geo
rge Murray buvo suimtas, kai 
bandė įsilaužti į Derlano mo
kyklą ties West Adams ir 
Springfield avenue. Jisai norė
jo mokyklą apiplėšti.

• 16 metų moksleivis iš Til- 
den mokyklos, James Hill, ge
ležgaliu skaudžiai sumušė 40 
metų moteriškę Mrs. R ita 
Harsh, gyvenančią ad. 7552 
Eggleston •< ąvenue. JR^rp.iukas 
sako; ' kad ją užpUow*w^tai, 
kad “ji jį apkalbėdavo”. J isai 
draugavo su moteriškės 16 me
tų duktere Janice, ir dažnai 
lankydavosi Harsh’ų namuose. 
Gyvena ad. 7421 Wentworth 
avenue.

• Nuo troko nukritęs mirti
nai susižeidė ugniagesys, James 
Mehigan, 8014 Bishop st. Nelai
mė įvyko prie 47th ir Cottage, 
trokui važiuojant gaisrą gesin
ti.

• Į apskričio teisėjus vakar 
buvo prisaikintas Edgar A. Jo
nas, buvęs m/esto teisėjas. Ji
sai užima vietą mirusio teis. 
Denis E. Sullivano.

• Berwynietis Felix Sykes, 
3139 South Highland avenue, 
užvedė bylą prieš Bervvyno po
licijos viršininką J. Pilatą. Ji
sai kaltina, kad Pilat metė di
delį medgalį iš savo automobi
lio, pataikė į jo 17 m. dukterį 
Eleanor ir nepagydomai sužei
dė jai nugarkaulį. Ji patiksian
ti amžinai invalidė. Sykes rei
kalauja $50,000.

• Savo kieme nuo medžio pa
sikorė 55 metų Arthur Kline, 
4717 N. Damen avenue*

• 45 metų Vera Yarnell, ka
linių prižiūrėtoja Geneva mer
gaičių kalėjime, buvo suimta už 
vagiliavimą Chicagos krautuvė
se. Ji prisipažino.

metais. Mokslą ėjo Englewood 
aukštesnėjėj mokykloj. Lietu
viškame gyvenime jo veikla bu
vo su laikraščiu “Jaunimu”, prie 
kurio įsteigimo ir išleidimo jis 
prisidėjo 1936 metais. Priklau
sė taip pat prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Velionis paliko tėvus, Myko
lu ir Rozaliją Jovarauskus, se
serį Heleną ir jauną brolį Law- 
rence. Jis bus palaidotas pirma
dienio ryte šv. Kazimiero ka
pinėse. Vygantas.




