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DIDŽIAUSIOS TANKU KOVOS VYKSTA 
LUCKO APYLINKĖSE

Raudonoji armija sulaikė nacius 
prie Minsko

MASKVA, Rusija, birž. 29 
d. — Sovietų karo jėgos lai
mėjo didžiausių pasaulio isto
rijoj tankų mūšį, skelbia pa
skutinis Maskvos pranešimas. 
Prie Lucko vakar ištisą dieną 
vyko sovietų ir vokiečių tan
kų divizijų kovos, kurios pa
sibaigė sovietų pergale, nes vo
kiečiai buvo priversti pasitrauk
ti.

Lucko apylinkėse vokiečiai 
norėjo paimti kelias svarbias 
strategines pozicijas, bet visos 
jų pastangos nuėjo niekais, nes 
jie buvo visiškai sumušti.

Kitos motorizuotos vokiečių 
divizijos slin|ko Minsko krypti
mi, bet ir čia sovietų tankai ne 
tiktai joms pastojo kelią, bet 
visiškai jas sunaikino, paimda
mi nelaisvėn kelis šimtus naciu 
kareivių.

2,000 nacių tankų, kurie pra
siveržė pro pirmas sovietų po
zicijas, atsidūrė į nepramuša
mą sieną, o vėliau iš šono ru
sų tankų buvo užpulti ir išnai
kinti. Rusai pasiuntė kovbVlaU' 
kan kitus 2,000 tankų, kurie 
visiškai pakirto kelią vokie
čiams. Minsko ’ apylinkėse už
muštų nacių skaičius yra labai 
didelis.

Didžiulė tankų kova prie

NACIAI PRALAUŽĖ STALINO LINIJĄ r
Sovietų kariuo

menė bėga
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

29 d. — Hitlerio štabas prane
šė, kad vokiečių karo jėgos ke
liose vietose pralaužė vadina
mą Stalino liniją ir veržiasi 
Rusijos gilumom

Vietomis sovietų tvirtovių) 
virtinė buvo labai gerai įreng
ta, bet vokiečių artilerija ir 
tankai jas pralaužė.

Sovietai labai gerai mokėjo 
užmaskuoti savo artileriją ir 
kulkosvaidžių lizdus. Sovietai 
iš užpakalio apšaudydavo nacių 
tankus.

Britai atėmė iš naciuv.

belaisvius
LONDONAS, birž. 29 d. — 

Admiraltetas skelbia, kad britų 
karo laivams įpavyko paimt 
nelaisvėn vokiečių pagelbinį 
laivą Alstertor.

Jame buvo rasti prekybin'ų 
britų laivų jurininkai, kuriuos 
naciai savo laiku paskandino 
vandenyne.

Iš viso britai išgelbėjo 78 ka
rininkus ir jurininkus. Tuo pa
čiu metu jiems pavyko paimti 
nelaisvėn visus Alstertor vokie
čių jurininkus. *

— Italų laikraščiai skelbia, 
kad Rumunijoj numuštuose so
vietų orlaiviuose rastos kelios 
moterys, kurios vairavo sovietų 
karo lėktuvus.

— Suomių karo jėgos vakar 
paėmė Alando salas, kurios bu
vo demilitarizuotos sulig sovier 
tų valdžios pareikalavimu.

Lucko pasibaigė sovietų nau
dai. Rusai ne tiktai atmušė vo
kiečius, bet pasinaudojo perga
le ir įsiveržė priešo teritori
jom Sovietų armija įsiveržė 
Rumunijon ir įsistiprino stra
teginėse vietose.

Kovos lauke vokiečiai paliko 
200 sunaikintų tankų. Apylin
kėse kova tęsiasi su dideliu 
smarkumu.

Lietuvos ir Latvijos terito
rijoj kovos tebesitęsia. Šiaulių 
ruože raudonai armijai pavyko 
paimti nelaisvėn nepaprastai di
delį vokiečių belaisvių skaičių.

Dunojaus įtakoje sovietų ar
mija ne tiktai atmušė atgal ru 
munus, bet pasistūmė pirmyn 
ir užėmė strategines pozicijas 
Prut upės pakraščiuose- sovieti 
kavalerija išnaikino ištisą 6-tr 
vokiečių pėstininkų pulką.

Sovietų aviacija bombardavę 
Karaliaučių, Varšuvą, Bukareš 
tą, Konstancą, Ploesti ir kitas 
vietas. Apskaičiuojama, kad 
sovietams pavyko sunaikinti 50C 
nacių orlaivių.; _

Visuose frontuose priešui su
duoti labai dideli smūgiai, bai
gia sovietų pranešimas, ir nie
kur naciai nepajėgė prasiverš 
ti giliau į sovietų teritoriją.

Laisvi prancūzai ei
na prie Aleppo

LONDONAS, birž. 29 d. — 
Laisvų prancūzų kariuomenė 
pralaužė Petaino šalininku] 
fronto linijas ir veržiasi Hama 
ir Aleppo linkui.

Laisviems prancūzams pavy
ko paimti Nebeko - tvirtoves. 
Dabar prancūzams lieka labai 
mažai vilčių stipriau pasiprie
šinti britams, nes Nebeko tvir
tovės buvo skaitomos stipriau
siomis.

Britų kontrolėn pateko Seid- 
naja tvirtovė, kur buvo didelė 
karo medžiagos atsarga.

Kareiviams nori pra
tęsti tarnybą

WASHINGTON, D. C., birž, 
29 d. — Karo departamentas 
nori, kad kongresas priimtų įs
tatymą, kuris pratęstų karo 
tarnybą jau paimliems karei
viams.

Tuo reikalu jau yra paruoš
tas raštas kongresui ir šiomis 
dienomis Rooseevltas jį pasira
šys.

Užsienio padėtis yra labai 
neaiški ir karo departamentas 
nori turėti gerai apmokytus 
kareivius paruoštus bet kokiam 
netikėtinumui.

— Amerikos kariuomene jsi- 
gyjo elektros detektorius, ku
rie iš anksto gali perspėti apie 
artėjančius priešo lėktuvus. De
tektoriai bus pastatyti vajsty 
bes pakraščiuose ir užjūrių po
sesijose. \

RUSAI TRAUKIASI ATGAL

> ■« . . ■ * NAFJIENU-ACMF Te’-'”

šis žemėlapis parodo vėliausius išsivystymus rusų-vokiečių karo fronte. Vokie

VISOJ LIETUVOJ PANAIKINTI BOLŠEVI
KU PRIMESTI ĮSTATYMAI

Sukilimo aukų laidotuvėse dalyvavo laiki
nos vyriausybės nariai

MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 
ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

Birželio 26 dieną labai iškilmingai buwo palaidotas sukilimo 
aukos Lietuvoje. Tai buvo skaitoma didžiausiu įvykiu, nes jų 
dėka tapo išlaisvinta Lietuva iš bolševikų okupacijos.

Laidotuvėse, kaip praneša išeinantis laikraštis ‘‘Laisvė”, da
lyvavo laikinoji Lietuvos vyriausybe. Pastarąją iškilmėse atsto
vavo švietimo ministeris Dr. Ambrozevičius.

Sukilimo aukų laidotuvėse dalyvavo ir Lietuvos kariuome
nės vadovybė, kurią atstovavo generolas Mieželis. Iškilmėse da
lyvavo daugelis vokiečių kariuomenės karininkų.

Sukilime už Lietuvos laisvę žuvo keletas tūkstančių tautie
čių. Jų tarpe buvo daugelis darbininkų, inžinierių, studentų, v.al- 
d'innikų ir ūkininkų.

Dabartiniu metu krašte gyvenimas vis labiau normalėja.
Laikinoji vyriausybė, kuri yra apsistojusi Kaune, jau pa

skyrė apskričių viršininkus.
Didžiulės kooperacinės bendrovės “Lietūkis”, “Maistas” ir 

“Pieno Centras” jau vėl pradėjo normaliai veikti.
Laikinoji Lietuvos vyriausybė išleido visą eilę parėdymų, 

’zuriais panaikino visus bolševikų Lietuvai primestus įstaty
mus.

KOVOSE SU BOLŠEVIKAIS ŽUVO 3000 
LIETUVIŲ, SUŽEISTA 7030

čiai žengia per rusų anksčiau užgrobtas žemes ir artinasi į sovietų teritoriją.
Apie armijų traukimąsi prisipažįsta pati Maskva.

Anglaį haikma nacią 
fabrikus

LONDONAS, birž. 29 d. — tai ji nepatektų britams arba laisviems prancūzams. Turkai svar-
Britų aviacija praeitą naktį Ii-' 
bai smarkiai bombardavo Co- 
mines ir kitas vietas, kur prau
euzų dirbtuvės dirba vokie- adjutantus. v ‘u
čiams. — Britai paėmė nelaisvėn daug prancūzų, kurie jau nebe

Britai kasdien vis smarkiau 
naikina vokiečių dirbtuves ir 
skrenda krašto gilumom

Vokiečių aviacija vakarų 
fronte beveik nesirodo ir britų 
lėktuyai dominuoja ne tiktai 
kanalą, bet ir visus Prancūzijos 
pakraščius.

Belisha reikalauja 
pulti nacius

LONDONAS,- b:rž. 29 <1. — 
Hore Belisha, buvęs anglų ka
ro ministeris, reikalauja dnglų 
karo vadovybę pasinaudoti pro
ga ir pradėti pulti vokiečius.

Britai negali tenkintis vien 
vokiečių fabrikų bombardavi
mu, bet turi organizuoti ekspe
diciją į kontinentą, sako Be
lisha.

‘ Dabar vokiečiai sutraukė sa
vo jėgas į rytus, tai britai pri
valo pasinaudoti proga ir su
duoti naciams labai smarkių 
smūgių.

— Japonai sutiko tvarkyti 
italųx interesus sovietų Rusi
joj.
f------------------- 7-------- --- -------

Vedusių neims 
kariuomenėn

WASHINGTON, D. C., bir. 
29 d. — Lew’s Hershey iš
siuntinėjo visoms naujokų 
ėmimo {komisijoms raštą, 
kuriame pataria neimti ka
riuomenėn vedusiųjų.

Pataria atidėti ne vien ve
dusiųjų, bet ir tų asmenų, 
kurie yra priversti maitin i 
ir užlaikyti kelis šeimynos 
narius.

VĖLIAU sies NAUJIENOS
— Betainas pasiūlė turkams užimti šiaurinę Syriją, kad tik

sto Petaino atstovų pasiūlymą, •,
— Britų aviacija baigia naikinti prancūzų atsparumą Sy 

rijoj. Viena bomba pataikė gon. Dentz’o butan ir užmušė j<

turi šovinių šautuvams ir kulkosvaidžiams.
— Ispanijos valdžia pasižadėjo nubausti visus tuos falan 

gistus, kurie išdaužė britų pasiuntinybės langus Madride.
— Vokiečių karo vadovybė skelbia, kad jiems pavyko vi 

siškai išnaikinti dvi sovietų armijas Lietuvos ir Latvijos teri 
torijoj. z

— Vokiečiai tvirtina, kad Kauno apylinkėse įvyko labai di 
delis tankų mušis, kur buvo sunaikinta 200 sovietų tankų ir pa 
imta daug rusų nelaisvėn.

— Premjeras Churchill padarė naujas pakaitas kabinete 
Lordą Beaverbrook padarė žaliavos pristatymo ministeriu ir da 
ve labai dideles teises. ■

— FBI agentai areštavo 29 asmenis, kuriuos kaltina šnipi 
nėjimu svetimiems.

— Vokietijoj kariuomenė įgauna daugiau galios. Nacių “fi 
losofas” Rosenberg pasodintas į koncentracijos stovyklą, o žydi 
ėdikas Streicher sušaudytas.

— Tvirtinama, kad Stalinas yra Kremliaus belaisviu ir pri 
valo pildyti visus Timošenkos ir Vorošilovo nurodymus, Šiedi 
atstovauja sovietų kariuomenę.

Rusaį nustūmė suo
mius pas nacius

WASHINGTON, D. C., birž. 
29 d.— Suomių ministeris I?ro- 
kope šiandien pareiškė, kad 
neišmintinga sovietų užsienio 
politika nustūmė suomius pas 
nacius. .♦

Suomiai nenorėjo ir nenori 
bendradarbiauti su Hitleriu, bet 
nuolatinis sovietų sutarties lau
žymas juos privertė ieškoti pa- 
gelbos.

Sovietai nesilaikė 1940 me
tais pasirašytos sutarties ir 
kiekviena proga statė naujus 
reikalavimus.

ORAS
m Didelis debesuotumas, pdva* 
kare lietus.

Saulė teka — 5:17; leidžiasi
— 8:29.

— Traukiamas atsakomybei 
New Yorko mokytojas Schap 
peš, kuris kelis kartus mela
gingai prisiekė, kad apsaugo 
tų komunistams dirbančius mo
kytojus.

— Ispanijos valdžia perspėju 
užsienio atstovybes, kad nedi 
dintų tarnautojų skaičius.

— Paskutinis nacių karo pra
nešimas tvirtina, kad jiems pa 
vyko atimti iš raudonos armijoj 
Dvinską.

NUO
Liepos Pirmos Dienos

NAUJIENŲ RAŠTINĖ BUS
atidaryta

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

Šeštadieniais
TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.

^NAUJIENŲ'* ADM.
<-_ ________________________

Kovojo Kaune ir 
apylinkėse

HELSINKIS, Suomija, birž. 
29 d. — Birželio 26-27 dieną 
Kaune buvo palaidota 3,000 lie
tuvių, kurie žuvo kovose su bol
ševikais.

Lietuves gyventojų kovos su 
raudonąja armija vyko pačia
me Kaune ir jo apylinkėse. Su
žeistųjų skaičius siekia iki 
7,OOo"

Sukilėliai ne tiktai sugebėjo 
paimti Kauną savo kontrolėn, 
bet neleido raudonarmiečiams

AUGUSTINA VOLDEMARU VOKIEČIAI 
PALEIDO IŠ KALĖJIMO

Laisvėn išėjo ir kiti 
suimtieji

HELSINKIS, Suomija, birž. 
29 d. — Kauno radijas paskel
bė, kad buvęs Lietuvos dikta- 
‘orius ir artimas Smetonos ben
dradarbis, profesorius Auguisti 
ias Voldemaras, tapo paleistas 
š kalėjimo.

Manyta, kad GPU agentai ji 
buvo išvežę į Rusiją, bet j it 
buvo rastas Kauno kalėjime.

Paleisti laisvėn visi tie poli 
;iniai kaliniai, kurie buvo lai 
komi Kauno kalėjime.

Sovietai vėl paėmė 
Rigą

HELSINKIS, Suomija, birž 
29 d. — Vakar vidudienį Ri- 
gos radijas vėl pradėjo skelbt 
sovietų pranešimus ir raginti 
raudonąją armiją laikytis.

Vokiečiai, kurie prieš porą 
dienų buvo paėmę Rigą, atstum
ti atgal. Rigos radijo stotis jau 
neperduoda vokiškų pranešimi).

Sovietai paskelbė, kad suruor 
šė karo lauko teismus tiems 
kariškiams, kurie padėjo vo
kiečiams paimti Rigą ir dalį 
Latvijos.

susprogdinti tiltų per Nemuną 
| ir Nerį.

Lietuvos žydai bėga 
Rusijon

HELSINKIS, Suomija, birž. 
29 d. — Laikinosios Lietuvos 
vyriausybės kontroliuojamas 
Kauno radijas skelbia, kad Lie
tuvos žydai buvo, priversti bėg
ti kartu su raudonąja armija 
į Rusiją.

Vien iš Kauno pabėgo 36.000 
žydų. Be to išvažiavo 20.009 
Maskvos prisiųstų valdininkų.

Rusai visiškai išvyti 
iš Lietuvos

STOCKHOLM, Švedija, birž. 
29 d. — Iš patikimų šaltiniui 
patirta, kad raudonoji armija 
visiškai išvyta iš Lietuvos te
ritorijos.

Kartu su raudona armija iš
vyko ir visos rusų primestos 
įstaigos. Lietuvos teritoriją 
kontroliuoja vokiečių kariuo
menė.

Kaune ir jo apylinkėse suki
bimo metu žuvo keli tukstan- 
jiai lietuvių. Jie sukilo pirmą 
zokiečių-sovietų karo dieną.

Lietuviai suėmė so
vietų batalijonus

STOCKHOLM, Švedija, birž. 
29 d. — Išaiškinta, kad vokie
čių kariuomenė įžengė Kaunan 
tiktai antradienį.

Miestą savo kontrolėn paėmė 
sukilėliai pirmą kovos dieną. 
Lietuviai paėmė dirbtuves, til
tus, valdžios įstaigas ir pra
dėjo pulti raudonos armijos 
statomas barikadas.

Kaune vyko labai smarkios 
kovos. Nemuno pakraščiuose 
lietuviai nuginklavo ir suėmė 
du sovietų batalijonus.
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An Adventure Beyond the Horizon
(Continued from lašt vveek)

We saw that this vvas the fight 
of a people who had certain defin- 
those freedoms they vvould as soon 
die and be buried and forgotten. 
Rather than live in -a Nazi vvorld,1 
under the Hitler new order, they 
vvould prefer to die fighting and 
have ever aftervvard the svveet for- 
getfulness of death.

VVhat the British have been able 
to take and stand up under shows 
that there is something to their 
claim that there are things worse 
than death.

From rnonth to month with mil- 
lions of other Americans I savv the 
nevz order in Europe develop under 
the Nazis and I joined with thou- 
sands of other Americans in saying 
it vvas neither an order nor vvas it 
new.

To say this new order is just ą 
lot of spinach, to say it is cock-eyed 
and lousy and it stinks, to say it 
is cold, cruel, inhuman, stupid, in- 
famous, doesn’t cover the case. 
There are no words for this par- 
ticular dream and nightmare of 
world conųuest by a new .procedure 
of organized murder, race hate, na- 
tional frenzy, systematized robbery, 
clockvvork exploitation and incon- 
ceivabte degradation of the human 
person and mind.

Meantime, from month to month 
the royal air force took to the air 
and proved to the vvorld that man- 
for-man and machine-for machine 
they were better than the Nazis 
and all that the Schikelgruber co- 
horts had was superior numbers. 
Along with millios of Americans, I 
hated to think of Britain going 
down because of one thing, be- 
cause she didn’t have the planes, 
ships and armament we could sup- 
ply. I vvas an insignificant;,.. unit 
among the millions whose talk and 
fceling made possible the decikive 
vote in Congress by which”the 
land lease bill vvas .passed.

And novv what? Now I have 
come slovvly būt sūrely to a feel- 
ing that unless vve see to it that the 
help we want to give Britain reach- 
es her shores vve are taking the 
risk of her going down and if she 
goes down vve will have had a 
hand in it by our neglect and he- 
sitation.

A Softeping Process
Having taken the British įsiės, 

Hitler vvill have the Mediterranean, 
the Near East, Africa. On the con- 
tinent of Europe he vvill have no 
rcckonable opposition in taking 
Portugal, Svvitzerland, Sweden and 
Finland as part of his new order.

From then on we as a country 
and a people would just begin to 
get acąuainted with hovv the Nazi 
machine vvorks tovvard what it 
wants. The whole setup in this 
country would become something 
els-e again. It is a process for soft- 
ening the inside before giving you 
the works from the outside. It 
speaks a language of comfort, con- 
venience, saftey-first, breakfast at 
home with mother.

We would -either have to take 
shame after shame piled on us or 
vve vvould have to fight a war to 
find out vvhether we are a self-de- 
termining nation of politically free 
people. In other words,I am one of 
the millions in this country who be- 
lieve that if we now let Hitler tell 
us we can’t do this or vve can’t do 
that, vve will later either again let 
him tell us what we can or can’t 
do—or in that later time vve vvih 
take the only course open‘ to us, 
that of fighting a long and bloody 
war.

Either way we go as a nation, 
there is going to be sacrifice and 
cost. I take the soothing babble 
of those who try to tell us that 
Hitler wjll let us alone as about 
the šame thing the canary was 
saying to itself just before the cat 
swallowed it.

Refers Fliers to Norris
And vvhen the famous flier .points 

me to his father having opposed 
the lašt vvorld war, I ask him to 
read the vvords of a great statesman 
vvho was right there in Congress 
alongside his father in opposing 
the vvar. I refer to United States 
Šen. George W. Norris of Nebras- 
ka, who believes it is the will and 
the vision of the people of this 
country that we should give aid

to Britain, if necessary vve should 
ūse patrols or convoys or any me- 
thod that will insure our planes 
and armament reaching Britain, 
and vvho goes farther and favors 
the bombing of every industrial 
plant in Germany produeing planes, 
vveapons and war supplies.

As the wild and' terrible scene 
in Europe zigzags on Into new 
shapes we don’t know what our 
eyes will see, to later fili our hearts 
with bitter regrets, over what vve 
might have done for the sake of 
America first.

The Battle of Ireland may come 
vvith a sundden svvoop, by which 
the counties of Cork, Roscommon 
and the ręst of the Emerald Isle 
find themselves in the šame stran- 
glehold as the one that has Norway 
nailed down—we don’t knovv and 
the dreambooks and the astrologers 
vvho read the stars can’t tell us. 
The Battle of Britain may yet in- 
clude the finai resort to Chemical 
vvarfare and the silent suffocation 
of civilian populations by poison 
gas—there is no book of rules 
worth reading on the subject.

Help or Regret
The Nazis have their ovyn vvay 

of doing things. They have been 
stopped at the English channel be- : 
cause the British have their own 
vvay of doing things and because 
America has been doing one thing 
after another that the Nazis don’t 
vvant done and because we did them 
in spite of the Nazis saying we 
mustn’t do them.

I am for carrying that principle 
farther. And I am thankful vve 
have a president of the United 
States who by speech and act has 
over and over done exactly the 
thįng that the Nazis didn’t want 
done.

‘i If we are going to be a self-dę- 
termining nation of politically free 
people, deciding on our own vvay 
of life in line with the best tradį- 
tions of Jefferson and Lincoln, vve 
are either going to throw in our 
help in Britain’s fight now or at a 
later time vve are going to have 
bitter regrets over what vve might 
have done and failed to do.

I am merely one of millions of 
vvatehers trying to read what vvill 
be the next twist of a wild and 
stupendous hurrięane of fate. The 
future is beyond any man’s read
ing. We are moving into an adven
ture beyond the horizon and I am 
taking my chances with those who 
say ‘God biess the President of the 
United States’.

(Conclusion)

Distances to Army 
Camps for Tourists
Some Close By, Others 1,000-2,000 

Milės Avvay
Military camps not only are vital 

to the country’s defense būt daily 
are proving signifieant summer 
touring objectives for the svviftly 
assembling army of Illinois vaca- 
tioning motorists. Follovving is a 
list compiled by the Illinois Auto
mobile Club of major army posts 
and training bases and their ap- 
,proximate distance from Chicago:

Camp Grant, Rockford, III., 90 
miles; Fort Sheridan, Highland 
Park, III., 26 miles; Chanute Field, 
Rantoul, III., 123 mil^s; Scott 
Field, Bellevile, III., 330 miles; 
Fort Custer, Battle Creek, Mich., 
164 miles; Camp Forrest, Tullaho- 
ma, Tenn., 536 miles; Fort Knox, 
Fort Knox, Ky., 335 miles; Fort 
McClellen, Anniston, Ala., 690 mi
les; Fort Benning, Columbas, Ga,, 
854 miles; Camp Blanding, Starkę, 
Fla., 1096 miles; Camp Stewarts, 
Savarjnah, Ga., 1020 miles; Fort 
Jackson, Columbus, S. C., 849 
miles; Camp Lee, Petersburg, Va,, 
838 miles; Fort Scott, Fort Scott, 
Kas-, 606 miles; Seventh Corp Areą, 
Rolla, Mo„ 385 miles; Fort Bliss, 
Ei Paso, Tex., 1649 mįles; Fort Sąm 
Houston, Kelly Field and Randolph 
Field, San Antonio, Tex., 1292 
miles; Camp Wąlters, Mineral Well$, 
Tex., 1083 miles.

Some Western-Ęaster» Camps
Camp JBovvie, Ęrovvnvvoed, Tex., 

1161 miles; Camp Robinson, North
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Celebrating its sixth birthday an* 
niversary June 26, the National Youth 
Administration through State Admin^ 
istrator Mary Stuart Anderson, has 
•ounded an urgent call in all Illinois 
counties fpr greater youth participa* 
tion on the industrial front in nątional 
defense. In the six years of its 
ence, NYA has given węrk experience 
to męrę than 7?,000 Illinois young 
men .and womep. More openings on 
the federal youth program are avaib

able today than in the past twelve 
months, Administrator Anderson an* 
nounęed. She urged youth to inyęsti* 
gate inamediately the NYA ppportun* 
ities fpr gainjng backgrounds for de* 
fense jobs with pay, in addition to 
free related training įp. yarious fields 
of endeavor. The ag£ brackets for 
NYA work esperience jobs in defense 
are from 17 to 24, inclusive. Appjica* 
tions should be made at local NYA 
o£ces.

Laughing, Under a Rara of Bombs
If you can keep yourself from yoing cnackers 
At all the things that yoiAr^ advised to (Įo 
When Hitler sends his horrid air attackrrs ‘ 
With sguibs and hombs .to try to frightėfy you, 
If you can hear the aiuful banshee maruing 
Without that sinking feeling in your breašt, 
If you can sleep in dug-outs lill the m^pning

• ; ' J f*

And neverifeel you ought to have morįįįpfpst0'^ 
If you icanolaughaat every blackout stuinble 
Nor murnūiir ibhen you cannot find (lupab, 
If you can eat your ration and not grumble 
About the ivicked price you pay fpr grub, 
If you can keep depression doum to zero 
And vieiv it all as just a bit of fun, 
Then, Sir, you’ll be a flaming hero, 
And ivhat is more, you'll be the only one.

M Anonymous.
(From a reader in London, England)

■r*

hotel, offers fine accomodations. 
Rates are based on the American 
plan and it’s wise, especially if 
the tourist plans to visit the inn 
on a vveek-end, to vvrite Mrs. Grace 
Smartt, the manager, for reserva- 
tions. Food at the inn is good and 
vacationists, not staying overnight, 
are welcome in the spacious dining 
rpom.

Conveniences For All Sports
Swimming in the park’s eonerete 

pool, hiking over miles of foot 
trails, tennis and badminton and 
other favorite park pastimes are 
available, There are two good golf 
courses at Blpomington, home of 
Indiana University, only fourteen 
miles away.

can 
im-

the
Mr.
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PIRMYN
SHARPS AND FLATS

Yes, Friday, June 27, and an
other rehearsal, also a little per- 
spiration lošt for the second week, 
būt what’s a little sweat when 
your bounding over the waves of 
aready and vvaiting til “The day 
eloses” būt that’s what makes 
small things big things and rehear
sals are necessary at present for 
our entree in the Tribūne Festival 
August 16, at Soldier’s Field.

Vacation
Now that we will not have re

hearsals until Tuesday, Jųly 22 
commencing 2 rehearsals a • week 
to make up for lošt time and en- 
tering the contest of Aug. 11 as pre- 
liminaries for Aug. 16.

By MOHANDAS K. GANDUI 
(Indiap Nahonelist leader known 
to Americans as Mahatma Gandhi)

A Dutęh friend writes: “You will 
probably remember my Jiaving 
made a drawing of you at Romain 
Rolland’s in 1931. Even before 
meeting you in person, I followed 
the Indian movement with inter- 
est, in particular your leadership 
and your methods of combat. I am 
a Dutchman and lived for many 
years in Germany, where I had 
built up a living as an artist.

“Naziism, which gained foothold 
in Germany seven years ago, caus- 
ed me many conscientious doubts, 
especially with regard to the school- 
ing of my three children. I often 
thought of vvriting to you to ask 
your advice. I knew, however, how 
fully your time was occupied and 
I did not want to embarass you 
with my difficulties. Eventually, I 
managed to settle my affairs to my 
own satisfaction.

Only 3 Days to Go
It’s hot—and you don’t feel much 

likę reading^—and the poor ty.peset- 
ter longs to go home—and I 
think of būt one thing really 
portant—THE SCHOLARSHIP.

Th.ree days left to apply for 
$150 Scholarship Grant. Write
Veto Baltrūnas, 4200 So. Mozart 
St., Chicago, that you are interest- 
ed and he vvill mail you a mimeo- 
graphed form to be filled out and 
returned. No red tapė, No unnecces- 
sary i guestions asked. When the 
finai decision is made you vvill be 
notified. Būt be sure your letter 
reaches Mr. Baltrūnas by July 3rd, 
Thursday.

During those weeks we will be 
able to give our throats and ton- 
sils a vacation, I hope, so that we 
can be in good shape, when our 
prof. and his wife (Mr. and Mrs. 
Stephens) return from their vaca
tion. Wishing them a good time 
and ręst which they really deserve. 
So when they get back, let us show 
them we are all sėt to cop that 
lst prize at the Tribūne Festival 
Aug. 16, and I mean lst.

4th of July
out- 
day 
you. 
who

as one of the group 
the colony, būt as

put its trust in vio-

WHEN WORDS ARE SCARCE 
THEY’RE SELDOM SPENT

VAIN.” >
—Wenetta

New Civil Service 
Examinatioris

The 
been 
States

IN

following examinations
announced by the
Civil Service Commission:

have
United

JUNIOR ENGINEER, $2,000 A 
Year. Optįonal Branches 1. Aero- 
nautįcal, 2. Navai Architecture and 
Marine Engineering.

How about our 4th of July 
ing. You folks all sėt for a 3 
holiday of fun or vvhat have 
Just a reminder to you folks
have not beeh dovvn to rehearsals 
and vvould likę to come along, to 
be at Neffa’s at 6:30 A. M., Friday, 
July 4th, for vve are leaving at 7 
A. M. sharp and I mean 7, so all 
you 
vvill 
vvill 
you
sunshine. See you July 4th.

Višitors1

who would come along, we 
be waiting for you, and we 
have plenty of room to take 
along, and have some fun and

Yes, we had a visitor t
I from Clcvcland, thanks to 
Z. A young lady—Adeline 
always 
house.

Also 
chun, 
members, 
Krischun.

Yes, vv^ had a visitor all the vvay 
Wally 
Gerk, 

clubvvelcome at our

had .prescnce of
mother of our

Eleanor and

Mrs.
2 lovely
Christine

Kris-

Little Rock, Ark., 671 miles; Camp 
Livingston and New Camp Beau- 
regard, Alexandria, La., 1062 miles; 
Camp Wallace, Galveston, Tex., 
1173 miles, Camp Shelby, Hatties- 
bur, Miss., 908 miles; Camp San 
Luis Obispo, Calif., 2430 miles; Pine 
Camp, Great Bend, N. Y., 863 miles; 
Camp Edwards, Falmouth, Mass., 
1090 miles; March Field Firing 
Center, Riverside, Calif., 2215 mi
les; Lowry Field, Denver, Colo., 
1041 miles, Camp McCoy, Wis., 180 
miles; Fort Snelling, Minneapolis, 
Minn., 458 miles; Fort Dės Moines., 
Dės Moines, la., 348 miles; Selfridge 
Field, Mt. Clemens, Mich., 303 miles; 
Fort Wayne, Detroit, Mich., 273 
miles; Fort Riley, Junction City, 
Kas., 649 miles; Fort Bragg, Fay- 
etteville, N.“ C., 900 miles; 
Belvoir, Alexandria, Va.
les: Fort Eustie, Newport 
Va., 760 miles; Fort Lewis, 
ma, Wash., 2766 miles.

McCormick’s Creek 
Park Good Touring 
Objective

Applications mušt be on file with 
the U. S. Civil Service Commission 
at Washington, D. C. not later than 
June 30, 1941.

Description

215 Milęs From Chicago, 
S. Indiana

In

are 
of

Fort
720 mi-

News, 
Taco-

Wisconsin’s bassFishermen
season is open and Lake Shawa- 
no, about 130 miles north of Mil- 
waukee, is an excellent bass ground, 
the 
us.

Illinois Automobile Club

They missed the turn, 
Car was vvhizzin’;
The fault was her’n, 
The funeral his’n.

telis

Indiana’s plentiful supply of sce- 
nic attractions continues to intrigue 
Illinois motorists. The development 
of its .park system has been tho- 
rough and the desirabjlity of auto- 
mobile trips to these spots lies in 
the fact that all attractions 
vvithin easy driving distance 
most points in Illinois.

Follovving an jinvestigation, the 
Illinois Automobile Club reports 
McCormick’s CreeK State Park, lo- 
cated in south centrai Indiana, to 
be on a par vvith Turkey Run and 
Brovvn County, tvvo of the state’s 
most prominent scenic playgrounds. 
Hovvever, the fact that it does not 
attract as many vacationįsts as 
Turkey Run and Brovvn County 
shęuld be encouraging to a 
number of peaple.

Approxjmately 215 
Chicago, McCormick’s 
is best reached from
Illinois over U. S. 41 to Earl Park; 
U. S. 52 to LaFayette and Ind. 43 
through Cravvfordsyille and Green- 
castle to Spencer. The park is si- 
tuated on Ipd. 46 a fevv miles ..east 
of Spencer.

See H Oįi Horseback į

great

from
Park

miles 
Creek 
northeąstern

AUTOMOTIVE SPARE PARTS 
EXPERT, $3,200 A Year.

Office of the Quartermaster Ge
neral, War Department.

ASSISTANT INSTRUCTOR, AIR 
CORPS TECHNICAL SCHOOL, 
$2,600 A Year.

want a perfect descrip-you
of yourself, ask Bernice Z. 

will tell you a this and that 
vųhat have you. And how come

“It is just a year and a half since 
I left my house in Munich to spend 
some time in Holland since I had 
no wish to expose my children to 
the mental statė of a country at 
war. On May 10, 1940, by the ūse 
of every possible subtle trick, Hol
land was overpowered. After four 
days of the most ruthless bomb
ing we fled to England and are 
now on our way to Java, the coun
try of my birth, vvhere I hope to 
find work, not 
which exploits 
a guost.

“Europe had
lence, būt for centuries past in the 
wars of soldier against soldier cer
tain rules of chivalry were observ- 
ed. Nazism has throvvn that code 
overboard, and I can say with 
a clear conscience that no coun
try has ever made ūse of such vi- 
cious trickery, villainy and coward- 
ice in attaining its ends as modern 
Germany. The upbringing even of 
little children is based on the exer- 
cise of violėnee. Nazism systemati- 
cally trąins children to cunning 
and treachery, even toward their 
parents, to immorality and much 
more in the šame spirit. When In
dian students, who in the course 
of years have visited me at home, 
turned cnthusiastic about Germany, 
they were merely dcceivcd by the 
gloss that Nazism knows so well 
how to lay on. A short explanation 
always convinced them of the tre- 
mendous difference between ‘Indi- 
an National Socialism,’ as they 
called your movement, and Hitler’s 
Nazism.

(To Be Continued)

If 
tion 
She 
and
Brooksie is spending time at the 
šame aforementioned Bcrnice Z’s 
home?

Graduate

RED — ITCH Y— SCALY 
EtZEMft 

Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Firmas vąrtpjlmas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę -- greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 matų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikjnn! 
Visose vaisti
nėse .............

JUNIOR INSTRUCTOR, AIR 
CORPS TECHNICAL SCHOOL, 
$2,00 A Year. Optional Branches: 
1. Aircraft Carburetion Systems, 2- 
Aircraft Engines, 3. Aircraft Hy- 
draulic Systems, 4. Aircraft Instru
ments, , Airęraft Mechanics, 6. Aįr- 
eraft .propellers, 7. Aircraft Electric 
Systems, 8. Aircraft Sheet Metą! 
Work, 9. Aircraft Weldjng, 10. Ma- 
chinist, 11. Parachutes, 12, Vocation- 
al Training, 13. Radio Operatjng, 
14. Radio Engineering.

STUDENT INSTRUCTOR, AIR 
CORPS TECHNICAL SCHOOL, 
$1,620 a Year. •

U. S. ARMY AIR CORPS., WAR 
DEPARTMENT.

SENIOR SEWAGE DISPOSAL 
PLANT OPERATOR—$1,500 A Year.

JUNIOR SEWAGE DISPOSAL 
PLANT OPERATOR—$1,200 A Year.

Time for filing 
fore the close of 
10, 1941.

ASSISTANT 
(STEAM-ELECTRIC)
the position of operating engineer, 
$1,680 A Year.)

Time for. filing applications:—Be
fore the close of business on Ju
ly 10, 1941.

PUce of enjpiLoynient:—Quarter- 
I rnas.ter Corps., War Department, 
Fort Sheridan, Illinois.

TELEPHONE OPERATOR, $1,260 
A Yeor.

Place of JJmployment:—Field Ser
vice, Chicago, Illinois.

Ąpplįcations mušt be on file with 
the Manager, Seventh U. S. Civil 
Service DJstrict, Post Office Bujld-- • _ • - T11 • • j W j 11

applications:—Be^ 
business on July

ENGINEMAN
(for filling

ŽEMO

wifhin the epvirons of this park 
is some of the most interesting sce- 
nery of Southern Indiana. An excel- 
lent vvay to vievv the park’s 735 
aeres is on horseback. These tours 
are eondueted by Dan Lucas, Mc
Cormick’s 
and trail 
.personally 
tours” ar

. park.
j Canyon

Cteek’g ridipg instructor 
gyidę, The “PaD U«ucas 

eondueted horsebapk 
a major

Inn, the

We have a graduate amongst us 
—none other than “tip toe a dance 
with me” 
luck for 
all of us.

Irene Chensky. Lot’s of 
the future, Irene, from

Missing
I wonder where the follovving 

members are hiding ? Hoping to 
see them soon: Al Brazis, Vic 
der, Bruno Norman.

Camping

Ben-

want
John

Just in case some of you 
to know the whereabouts of 
Rukštala, well the lucky guy is 
basking at 
fornia.

present in Sunny Cali-

Harem
gals of Punchy’s harem.

misspelling her name in lašt vvcek’s 
column. Sorry, Sally .

We also had the pleasure to 
welcome back into the fold our 
president and his wife, Mr. and 
Mrs. Adolph Casper. Welcomc.

I vvonder vvhy everybody has the 
difficulty of vvhispering “The day 
eloses” at rehearsals.

See you all at Neffa’s at 6:30 A. 
M. the 4th of July. Going novv to 
get my fireworks. —B.

25th Anniversary Of 
Children’s Civic 
Theatre, Navy Pier

Give Free Instruction in Drama, 
Danclng, Music

Say you
Have you been faithful to him and 
ąre you sending your cards and 
letters to keep a lonely guy’s spirits 
up ? Please do.

Joe Žukas seems to be getting 
visitors novv and that really is ma- 
king Joe happy, so the ręst of you 
vvho have not as yet visited Joe, 
do so and cheer him back to health 
and us.

Lucky Onuks to spend her vaca
tion this year in California. Have 
a good time, Onuks.

Imagine Al Mickevičius doing a 
jstrip tease during rehearsal, suspen- 
ders first.

Johnny Avelis dovvn on time. 
Hovv come, Johnny?

Stan Stašaitis, Florence and Sue 
novv coming dovvn 
the 9:Į5 Special.

We also have 3 
bass section. Nice,

Folks, do you.vvant to know vvho 
makes Mr. Stephens’ batpns? Well,

Į ing, Chicago, Illinois, not later than ‘ ask Tony Petraitis about it. 
park’s modern July I Apologies to Sally Aleksynas fpr

The Childnen’s Civic Theatre, 
sponsored by the CHICAGO DRA
MA LEAGUE and under the aus- 
pices of the CITY OF CHICAGO 
is opening its twenty fifth season 
vvith registration on Wednesday, 
July 2nd, at 1:00 P. M. in the large 
AUDITORIUM, East end of the 
Pier.

Instruction is given free to all 
children from the ages of 8 to 18 
in drama, music and dancing. Clas- 
ses every Monday, Wednesday and 
Friday from l;00 P. M. to 5:00 P. 
M. starting Monday, July 7th and 
continuing for eight weeks.

As a special feature for our SIL- 
VER ANNIVERSARY vve are offer- 
ing three scholarships, one in Dra
ma, one in Music, and one in Danc
ing. Tryouts and avvards will be 
given in the eight vveek of the sea
son.

to rehearsals on

sopranos jn the 
ain’t it?

feature of the
REMKITE TUOS, KURIE 

GARSINASI 
“NAUJIENOSE”
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Detroit, Mich.
PALAIDOJUS PRANĄ DILĮ

Pranas Dilis.

Veterans* Fac’lity Ugoninėje 
birželio 14 d. minė po sunkios 
vidurių operacijos Pranas Dilis. 
Rodosi, buvo sveikas, visuomet 
linksmas pilnas humoro. Kaip 
netikėtai nelaboji mirtis ištrau
kė Pranų iš gyvųjų tarpo. Po 
operacijos rodėsi, kad Pranas 
greitai pasveiko. Ir jisai taip 
jautė birželio 14. d. pavalgęs 
pietus. Niekas nemanė, kad jau 
mirtis drąsiai žiuri į akis. Pasi
juto negalįs kvėpuoti. Patsai 
pasišaukė slaugę ir pasakė:

“Su manim kas nors nege
rai...” Tai buvo paskutiniai jo 
žodžiai prieš tai kai š rdies ata
ka užmigdė Pranų amžinai.

P. Dilis buvo pasaulinio karo 
veteranas, pr.klausė ir ak’yviu 
nariu buvo The American Lc- 
gion Ford Mo'or C >. Post No. 
173.

i,
Iš praeities jo gyvenimo.

Pranas Dili; atvyko į šių ša
lį kaip ir daugelis kitų laimė* 
ieškoti. Iš Lietuvos paėjo iš Ro
kiškio miestelio. Ten ir baigė 
pradinę mokyklų. Aukštesnę 
mokyklų baigė Petrograde, Ru
sijoje. Atvyko į Ameriką 1913 
metais būdamas vos tik 16 me
tų jaunuoliu. Pirmiausia apsi
gyveno VVashington, D. C. Pa
gyvenęs ten kurį laiką 1915 me
tais atvažiavo į Detroitą ir dir
bo Fordo automobilių dirbtu
vėje. Amerikai įsimaišius į pa
saulinį karą, Pranas liuosnoriu 
stojo į kariuomenę. Tarnavo 
kaipo mechanikas inžiniciius. 
Išbuvęs apie 15 mėnesių Fran- 
cijoje, grįžo pilnoje sveikatoje 
ir vėl darbavosi Fordo dirbtu
vėse.

1920 m. Pranas stojo į šei
myninį gyvenimą, vesdamas 
He’.en Jankuriutę. Diliams gy
venimas sekėsi — abudu ka p 
Helen, taip Pranas buvo nenu
ilstami organizacijų darbuoto
jai. Priklausė chorams bei dra
mų rateliams. Pranas nesitenki
no siauru gyvenimu ir neleido 
nė vienos valandos veltui. De
troite lankė vakarinę mokyklų 
ir jų baigė su pasižymėjimu. 
Kuomet gyvenimas sekėsi 
rai,’Diliai įsigijo keletą savo 
nuosavybių ir manė, kad tai at
eitis bus u; tikrinta.

Užėjus depresijai ir D.lių gy
venimas pakitėjo.
Štai tikroji nelaimė prasideda.

Rusijos agentai pradėjo 
skelbti rojų. Pranas pasidaro 
kontraktą su Fordo siunčiama 
mechanikų grupe, pas i ma savo 
žmonų, dukrelę ir vyksta į tą 
Rusijos rojų.

'Apsigyveno N.žni-Novgorod 
mieste. Dirba prie automobi ių. 
Uždarbis mažas, pragyvenimas 
nesvietiškai brangus. Kol tu: ė 
jo savo amerikoniškų dolerių 
tol galėjo gyventi. Dilį ištinka 
nelaimė, — paslysta ir taip 
skaudžiai susižeidžia, kad reikia 
atsigulti lovoje. Reikalinga me 
dikalė pagalba, bet Rusijoje jos 

nara. Nors daktaras ir atėjo 
apžiūrėti, bet vaistų negalima 
gauti, nėra nei maisto, nei ku
ro. Diliai nusiminę, skaudžiai 
apvilti tuo darbininkišku ro
jum. Kiek sustiprėjus Diliui, 
skubiai rengiasi ir grįžta į A- 
m'eriką. Apie tų rojų, kurį da
bar musų komunaciai taip gar
bina, Diliai nenori nė prisimin
ti, nes jie pergyveno jį ant sa
vo kailio.

Grįžęs ir vėl dirbo prie For
do iki paskutinės savo gyveni
mo dienos.

1933 metais abudu Diliai ne
galėjo nurimti. Pasitarę su ke
liais draugais, suorganizavo da
bartinį Dailės chorą ir buvo jo 
nariais iki pabaigos Prano gy
venimo. Pranas buvo geras dai
nininkas, gabus lošėjas. Neper
dėsiu sakydama, (kad Dilis bu
vo Detroito Dramos tėvas. Dai
lės chorui įsisteigus, Detroito 
menininkai nesitenkino vien 
choru, bet sumanė leisti lietu 
vių radijo valandą, kuri ir šian
dien gyvuoja. Tai buvo svar
biausias Dilių darbas. Pranas 
per gan ilgą laikų buvo rad jo 
anaunseris. Helen, Pranas ir jų 
dukrelė Heleniute buvo meno 
kultūros šeimyna. Nebuvo vai
dinimo, kur Dilių šeimyna ne
būt buvusi svarbiausiose rolėse. 
Rriklause, be Dailės choro, prie 
Lietuvių Pilietinimo Pašaipo 
Klubo ir SLA 352 kp. Pal kc 
dideliame liūdesio skausme naš
lę Helen ir dukrelę Heleniute. 
Lietuvoje brolį Joną ir 2 s su 
tęs. Kūnas Prano liko p 1 ido 
tas birže.io 17 d. 2 valandą po 
pietų, iš D. Brazio koplyčios iš
lydėtas į Woodmcre kapines. 
Kadangi Pranas buvo vetera
nas, tad ir laidotuves buvo mi- 
litariškos. Dalyvavo 21 kareivi;. 
Crabnešius prisiuntė The Ame 
rican Legion postas , No. 173. 
Prisiuntė ir 2 vėliavų nešėjus. 
Rodosi, tai buvo iškilmingiau
sios laidotuvės, kokias tik de- 
troitiečiai atsimena. Koplyč'o.'e 
atsisveikinimo labai gražių kal
bų pasakė Dr. J. Jonikaitis, o 
kapinėse M. J. Kemcš ene ir le- 
gijono kapitonas.

Pranas buvo vos tik įpusėję;

Johnny Rigney, Chicago White Sox piteher who was first 
classed 4F, then 1A, and became center of storm when his team 
reųuested deferment, waė finally rejected as draftee because of ear 
trouble. Dr. Samuel Pollack (left) was one of four ear special- 
ists who examined him at Chicago induetion center.

[Acme Telephoto.]

“GLAMOR GIRL No. 1”’ TO WED

’’ ' NAUJIENŲ-ACM^t Telophnfz
Brenda Diana Duft Frazicjv- cafe society’s “Glarnor Giri 

No. 1” sinc<5 Tier'$’50’,00(J |Uębūt* Iri 1938, is going tfr-hiatfry1'John 
Simms (Shlpvvreck) Kelly' “sometime before July 1. ^he couple 
are shown here as they appeared recently at New York night 
club.

Daugybė automobilių palydė
jo į kapus, nežiūrint, kad bu
vo darbo diena. \ y '

Tebūna tau lengva Amerikos 
žeme; mes tęsinį tavo pradėtą

su Jauna Amerika

$

Copyright IMI, Liccbtt * Mmi Tobacco Co.

Chesterfield’s augantis populariškumas 
priklauso nuo Tinkamos Kombinacijos pa
saulio puikiausių tabakų... geriausia-žinomi 
cigareto tabakai iš Tobaccoland, U.S.A., su
dėti su aromatišku turkišku.

Kiekviena tabako rūsis vartojama 
į Chesterfield turi gerą skonį; bet 
kombinacija suteikia jums Geresnį 
Skonį . . . cigaretą, kuris Vešiau 
Dega ir Aiškiai Lengvesnis^

Reiec+ion Ends Rigney Sguabble PASAULIS JUROS DUGNE

gyventi, 44 metų amžiaus. Bu
vo visų mylimas. Tai liudijo a- 
pie 70 gyvų d'dėlių gelių vai
nikai, kuriuose Prano karstas 
skendo.

Pasakoja, kad jurų dugne 
esąs įstabus ir nežinomas dar 
žmogui pasaulis su didžiausiais 
turtais, kokius tiktai galima 
sau vaizduotis! Ten, sako 
mokslininkai, yra aukso, perlų, 
deimantų, keisčiausių gyvių.

Mokslas ir žmogaus energija 
iš lengvo eina ir į tą dar neži
nomų sritį, nepaisant pavojų ir 
mirties.

Nueikime prie šiaurės Au
stralijos pajūrio, kur narai ieš
ko jurų dugne perlų, trokuso 
lukštų, jurų putų. Jie pergyve
na ypatingai jaudinančias va
landas. štai prie Darwino uos
to, šiaurvakariniaihe Australi
jos pajūryje, trylika narų nete 
ko gyvybių. Viename atsitiki
me naras ar koks nors gyvis 
jurose smarkiai patempė už 
virvės, paskui žarna, kuria na
ras gauna iš laivo orą, nutru
ko. To naro jau gyvo niekas 
nebematė.

Daug yra matęs anglas na
ras Džo Mills. Jis neseniai nu
vyko prie Thursday (Ketvirta
dienio) salų perlų žvejoti. Anot 
jo, svarbiausias narui dalykas 
tai jo gumos drabužiai; nusilei
dus į jurų dugną, nereikia eiti 
toli nuo nusileidimo vietos ii 
aukštyn reikia kilti labaiTŠ 
lengvo. Prityrusiam narui 3ė 
metrai gilumo nesudaro jokit 
pavojaus. Septyniasdešimt met 
rų galima esą kartais nusileis 
ti, o jei nusileisi šimtą metrų, 
daugiau, sako, niekados nebe- 
aersi į vandenį.

Vaikščioti jurų dugne gali 
ma labai lėtai. Rodosi, nieką; 
.ųękliudo eiti greitai, bet- kaž 
kodėl negali. Iš visų pusių s;ė 
gi a tave kažkoks didelis sun
kumas. Taip ir yra. Norint at

darbą. O našlei Helenai ir duk
relei reiškiame didelę už.10j .ni
tą. " —M. J. Kemešienė

P. S. Žmopai ir dukrelei pri
siųsta daugybė užuojautos tele
gramų.

Aš nuo savęs reiškiu giliau
sią užuojautų našlei Helenai Di
lienei ir jos dukrelei Heleniute . 
Raminkitės, brangiosios. Aš 
jaučiu ir žinau, kokis š’rdie; 
skausmas judvi ištiko. Pr imki
te mano užuojautą.

M. J. Kemešienė 

hesterfield
Rūkytojai visur mėgsta jų

VĖSESNI, LENGVESNI, GERESNI SKONĮ 
c- C tr V

visur

silaikyti prieš tą vandens 
spaudimų, reikia prileisti savo 
naro drabužius oro — atrodysi, 
kaip didžiulė automobilio-sunk- 
vežimio ratų guminė padanga. 
Po vandeniu labai sunku kvė
puoti. žmogaus kūnas negali 
atlaikyti tokio spaudimo. To 
kiais momentais nitrogenas 
veržiasi į žmogaus kraują. 
Kaip, sakysime, limonadas ima 
į save gazą ir šnypščia, taip ir 
kraujas gaudamas nitrogeno 
perviršį, tarytum gazuojasi.

Jei iš jurų dugno leisi van
deniui smarkiai išmesti tave į 
viršų, vandens spaudimas urnai 
atsileidžia. Kas gi tuomet atsi
tinka su žmogaus krauju? Ly
giai tas pats, kas atsitinka su 
limonado buteliu, kai smarkiai 
ištrauki iš jo kamštį: oras bur
bulais veržiasi iš kūno, visuo 
se sąnariuose jaučiamas baisus 
skausmas, ir žmogus miršta 
nuo paralyžiaus. Darwino ir 
Broome miestų ir Thursday sa
los kapinėse yra daug tokių na
rų, kurie mirė nuo paralyžiaus. 
Tokios nelaimės galima išveng
ti kylant iš vandens labai lėtai, 
— sako, reikia pusę valandos 
kilti iš 17 metrų gilumo. Taip 
keliantis, oras pamaži traukia
si iš kraujo, ir naras nejaučia 
jokio nepatogumo.

Yra ir kitų pavojų, ypač pu
siaujo jurose. Ten yra baisus 
aštunk o jai-oktopai, rykliai ir 
lar baisesni vadinami “Groope- 
riai”, kurie savo aštriais danti
mis nukanda virves, kuriomis 
naras nusileidžia į dugną ir 
»auna iš laivo orą. Tokiais at
sitikimais naras turi skubiai 
uždaryti savo oro žarną ir lauk- 
J: gal laive pastebės, kad kas 
nors negero atsitiko su juo ir 
atsiųs kitą narą jo ieškoti, ši
tai turi būti padaryta labai 
greitai, per dešimtį minučių 
nes ilgiau negalima narui išsi
laikyti tuo oru, kurį jis turi sa
vo guihihiuoše drabužiuose. Jei 
nėra galimybės susilaukti pa
galbos iš laivo, tai naras gali 
tik nuspirti šalin švino padus 
nuo savo batų, skubinai kilti į 
viršų ir melstis, kad tik suki
mas sąnariuose nebūtų per 
daug skausmingas!

j Yra jurose ryklių, arba “šar
kų”. Su jais ne kiek telaimėsi 

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO. 

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

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

apdraustas.
■ ■■■■■■

bekovodamas. Belieka tik ra
miai stovėti ir stebėti, ar nesu
sigundys jis toliau kur nu
plaukti. Millsas sako ne kartų 
nubaidęs ryklius, paleisdamas 
į juos iš rankovės oro burbu
lus. Bet ne visada taip galima 
daryti.

Kartą, kaip Millsas pasakoja, 
jis buvo jurų dugne su kitu na
ru, ir prie jų prisiartino ryk
lys. Abu jiedu stovėjo, ne krust 
nesijudindami. Minutės jiems 
atrodė kaip amžinybė. Iš visos 
apylinkės pabėgo visi gyviai, 
ryklių bijosi ir jurų gyvento
jai. Ryklys plaukiojo aplink 
juos ratu, stebėdamas ir apžiū
rinėdamas. Kažkodėl Millsas su 
savo draugu atrodė jam žavus 
— pasisukinėjęs, leidosi že
myn, išsižiojęs ir griebė kito 
naro geležinę kepurę. Supurtė 
smarkiai. Tačiau jo aštrus dan
tys nepajėgė perkąsti kieto va
rio. Millsas griebė iš už juostos 
peilį, tik negalėjo greitai paei
ti. Ryklys tuo tarpu nešėsi sa
vo auką aukštyn, sukinėdamas 
ir kratydamas ją. Baisu buvo 
žiūrėti į tą ryklio ir žmogaus 
kovą vandenyje.

Ir štai Millsas- pamatė, kad 
iš jo draugo naro pasileido į 
vandeni kažkokie pilkšvi milte
liai. Tai buvo vargšo kraujas: 
ryklys jį nužudė. Abu, ir ryklys 
ir jo auka, dingo pilkoje van
dens aplinkumoje. Millsas pa
signalizavo, kad jį trauktų vir
šun. Buvo jis giliai nusileidęs. 
Reikia pusvalandį traukti. O 
kas bus, jei per tą laiką su
grįš atgal tas pats ryklys ir 
Mil’so pasigriebti?

Millsui iškilus į laivą, jo drau
gai jurininkai jau buvo sužino
ję apie nelaimę ir atgavo jo 
draugo naro lavonų. Ryklys 
pralaužė geležines kaukės stik 
lūs, pro kuriuos narai žiuri. 
Kūnas buvo visai sumaltas į 
pulpę: kai tik ryklys praplėšė 
kaukę, vandens spaudimas su
triuškino naro kūną. Narai to
kį sutrintą vandenyje naro kū
ną vadina “braškių koše”.

Kita gelmių pabaisa yra ok- 
topas — su aštuoniom ilgom, 
kaip “bizūnai”, čiulpiamom 
“kojom”. Visa tų ilgų kojų apa
čia yra nuklota kelių eilių čiul
pikų, kuriais oktopas iščiulpia 
syvus iš bet kokio pasigauto 
daikto. Jei naras yra naro dra
bužiuose ir turi ant rankų pirš
tines, vienintelis dalykas — ir 
reikia ramiai stovėti, nekrutėti. 
Baisu vis tiktai pajusti aplink 
savo kojas ir visą kūną ilgus 
čiulpikų botagus. Tie aštunko- 
jai, arba oktopai būna kartais 
ir labai dideli. Buvo surasti ju
roje oktopai ligi 40 ir net 40 
metrų nuo vieno galo ligi kito.

Kartais naras, pasijutęs ok- 
topo kojų bečiupinėjamas, ne
iškenčia ir peiliu piauna tai, 
kas jį griebia. Oktopas turi ki
tas kojas, .kurios čia pat lei
džiamos pirmyn. Be to, jis turi 
snapą, kuriuo kaip piuklu gali 
perkirsti žmogų nuo galvos li
gi kojų. Narai, sužinoję, kad 
apylinkėje esama oktopų, užsi
velka ant savo narų drabužių 
dar kokius nors šiurkščius ap
siaustus — jų oktopo čiulpi
kai kaž kodėl nesugraibo ir ne
pajėgia įsisiurbti į juos.

Dabar jau daromi narams 
plieno drabužiai. Su tokiais dra
bužiais naras gali nusileisti į 
jurų gelmes net ligi 300 met- 
rų. Sako, kad nebetoli tas lai
kas, kada žmonės galės važinėti 
jurų dugnu tam tikrais auto
mobiliais — galės jie ten ieškoti 
gamtos turtų, galės imti tuos 
turtus, kurie guli kartu su pa
skendusiais avarijose laivais.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 
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Kodėl naciai užpuolė Rusiją?
Hitlerio manifeste, kurį anksti ryte propagandos 

ministeris Goebels perskaitė iš Berlyno radio stoties, 
paskelbdamas karą sovietų Rusijai, yra šitoks paragra
fas: ,

“Mes nebegalėjome toliaus nuolatos laikyti stip
rias jėgas Rytuose, jeigu norėjome, kad vyriausioji 
karo vadovybė galėtų laiduoti greitą ir radikalų ka
ro pabaigimą Vakaruose, ypatingai karo aviacijoj 
atžvilgiu.”

* •

Čia Hitleris aiškiai pasako, jogei nacių karo vado
vybė reikalavo, kad butų tuojaus sumušta Rusija: tuo
met Vokietijai nebereikės laikyti didelių jėgų prie ryti
nės sienos ir ji galės visas savo armijas ir ypatingai vi
są savo oro laivyną sukoncentruoti prieš Angliją. Ki
taip, sakė vokiečių generalinis štabas, mes negalime 
Anglijos paklupdyti.

Hitleris prisipažino, kad paskelbti Rusijai karą jį 
privertė kariuomenės vadąi.

Toliaus, jisai čia prisipažino, kad Vokietija neturi 
pakankamai jėgų sumušti anglus, ypatingai ore (o ką 
tauzijo Lindbergas!), kuomet žymi dalis vokiečių ka
riuomenės ir aviacijos turi saugoti ilgą nacių-sovietų 
sieną. Kad ir Hitleris su Stalinu buvo susitarę būti 
“draugais”, bet juodu vienas antru nepasitikėjo. Nacių 
fiureris bijojo, kad sovietų voždius gali jam netikėtai 
iškirsti kiaulystę.

Armijos generolai patarė Hitleriui padaryti galą 
šitai netikrai padėčiai Rytuose, užpuolant sovietų Rusi
ją ir sunaikinant jos karinę galybę. Kuomet šis žygis 
bus atliktas, tai visą vokiečių karo mašina galės vėl pa
sukti į Vakarus, ir tuomet Anglijai jau nebus išsigelbė
jimo.

Dabar motome, kodėl Churchillas, už kelių valandų 
po nacių karo paskelbimo prieš Rusiją, atsiašukė į Ang
lijos ir visos britų imperijos gyventojus, graudendamas 
juos neapsigauti, įsivaizduojant, kad vokiečių susirėmi
mas su rusais atitolina pavojų nuo Anglijos; bet, prie
šingai, dėti dar didesnes pastangas kovoje prieš hitle- 
rizmą, nes ta nacių ataka prieš Rusiją yra tiktai įžan
ga į paskutinį desperatišką Hitlerio užsimojimą sunai
kinti Angliją ir užkariauti pasaulį!'

Suprantama, kodėl Anglija pasižadėjo teikti viso
kią galimą pagalbą Rusijai, nepaisydama to, kad rusiš
kas “komunizmas” jai yra taip pat neapkenčiamas, kaip 
ir vokiškas “nacionalsocializmas”. Angliją dąjro tai, gęįr 
bedama save ir tą reikalą, .dėl kurio ji kąriąųja. Juų il
giau ir smarkiau rusai stengs pasipriešįųti ^puolikui, 
juo daugiau laiko turės anglai ir jų sąjungininkai su
stiprinti savo pozicijas visuose frontuose ir juo ąėknįin- 
giau jie galės atremti Hitlerio karo mašiną, kuomet vi
sa jos galybė bus atkreipta prieš britus.

Šitam Churchillo nusistatymui pilnai pritaria Ame
rikos valdžia. Einąs valstybės sekretoriaus pareigas 
Sumner Welles pasakė, kad ir Jungtinės Valstybės duos 
pagalbą Rusijai, — nors — “Jungtinių Val§tybįų žmo
nėms komunistų diktatūros principai ir moįtyjpąi yya 
lygiai nepakenčiami ir svetimi, kaip ir nacių dįkt^ųrųs 
principai ir mokymai.”

Bet kadangi naciai užpuolė Rusiją su tikslu sunai
kinti jos karines jėgas, tai yra klaida ipąnyti, kad jįę 
laužiasi į sovietų imperiją, tiktai norėdami pagrobti 
Ukrainos kviečius ir Kaukązo aliejaus šaltinius. Jie nori' 
užkariauti ir pavergti visų Sovietų Sąjungą. Hitlerio 
generalinis štabas tikisi tų pasiekti, sutriyšJdndąmas 
Raudonąją Armiją. Jeigu ęovietų kariuon)<ę^ę įųiįų pa
daužyta ir išblaškyta, kaip kad buvo Francuzijos ka
riuomenė, tai SSSR pataptų bejėgė. Naciaj galėtų tuo
met eiti kur tinkami; galėtų atskiros# Sovietų Sąjungos 
dalyse paskirti savo “vyriausybes”; galėtų pastatyti vp: 
kiečių inžinierius, agronomus ir kitę^įųs “specus” tvar
kyti pramonę, susisiekimą įr žemės jikį Ęųpuęję. >

Tuomet Hitleriu pasidųrytų vįg^alintįs Europos 
kontinente. Išnaudodamas Rusijos prąjnopę įr^ųjlžiųįš- 
kus gamtos turtus daug gabiau, negu boį^eyį^ |įsai 
galėtų tęsti kovą su Anglija ir Amerika per pietų jus
tus. Šito siekdami, pačiai pradėjo kąru prieš buvusius 
savo “draugus”. Londonas ir Washįngtonas bijo, kad 
Hitlerio generolų svajonės gali išsipildyti.

Bet jeigu nacių divizijos sugebės -užkariauti tiktai

Tas bolševikiškas šarlatanė- 
lią, yįsą-pįpiųą, jpeluoja, lygin
damas Vokietijos demokrate 
nius socialistus (social-demo; 
.kratus) su šių dienų koąnmis- 
tais. i

Antra, Augustas Bebelis kal
bėjo liktai apie taktikoą, t. y. 
veikimo būdų, keitimą. Bet tuo]' 
pačiu laiku jisai stojo už prin-| 
cipų pastovumą. Kas k^įtalioja 
savo principus, k.ąįp pąųtapliųsj 

|arba skrybėles, tų ^oį.ęlįs laikė
į]

I pasitikėjimo!
O $tąlįRąs įy ją ąkfej* taF" 

nąį feFfe parodoj
fe<J w $ra aF- 
bą kąd iįę vis škai nę7
Pųisp.

Iki PŪĮ. jrųgpįučip, 23 d. 
b.oįšąyikąį skęįb^ p(ęr kokius 

x*^vxx>.vvvvx vcxv*^x x^xxxxvz xxxx . ‘svarbiausias pasaulio darbiniu-1
Nesunaikinę rusų armijų; Vokietijęs generolai

retų prieš save tų pati keblumų, kuris prispyrė juos šį i'u’jjAaghiJ darMninkus dary- 
desperatiškų žygį pradėti. tį “benorį ff.bntų” su buržua-Į

— “ i zįniąįs d.eRloKra^al>? įf libera-
Rudolf Hess sjuĮgs taikų Anglijai i kaip įmanydama, “kapitalisti- 

“ • nėms” Anglijos, Amerikos įr
Pagarsėjusieji WashipgtonQ koresppnjdentąi, Drew Frąųcuzijųą vąldžiopis. Paskui, 

Pearson ir Robert S. Allęn, rašo Čhicągos dienraštyje susyk, ^pįųtoyąs j^ąąirą^ “ne-j 
“Herald American’-, kad Hitlerio sėbras Rud.olf Hess fe su>
skrido i Škotiją su Hitlerio žinia. Jo misija buvo pąsįuJferfe ęU — ir k°"
lyti Anglijai taiką ir są jungą prieš Rusiją. Jisai skrido Pj^iop! (tm()ua lja "lKJ° 

ne iš Vokietijos, bet iš Norvegijos. . ^arbiųinkus ko-
Bet Churchillas tą nacių taikos apaštalą suėmė ir yoti prieš fašizmą, bolševikai 

apie jo pasiūlymą tuoj aus pranešė Washingtonųi ir M ą- pradėjo dęmoįkrąli^ęs y^lstybęs 
S k vai. J liek in Ii, įrodinėdami, kad jos

Taigi bolševikai buvo gavę įspėjimą, kad Hijtleris /fe
rengiasi juos užpulti, ir jie turėjo sesias savaites Jųiko 11Hinistų alako# p^ B«cius ir 
pasiruošti apsigynimui. Stalinas pats atsistojo premjero fašjslųs vfeai pasiliovė, tuo tar- 
vieton. pų kąi dęinpkrątiją^ jįę puolė

Nacių įsiveržimas į Rusiją, tokiu budu, neužklupo vis sinarkiaų ir siįąrįųąu.
Churchillo ir Rooseveito netikėtai. Todėl juodu taip Q dabar, šio mėnesio 22 die- 
umai užėmė aiškią ir nesvyruojančią poziciją. v ąt.sisuko

Jeigu Maskva nebūtų gavusi įspėjimo įš ChuręhiUo, & gį-
tai naciai jau gal ,butų sovietų armijas sutrempę! bėjimą”! Ir kai tfe $ą$ya ap- 

Tai taip “kapitalistišką demokratija” atsilygino bpl- siverte vagožium," 'tai ųc visos 
ševikams už jų “double-crossinimą”. koiųmd^Jų P.ąrtijoą pradėjo

1 šaukti už ‘^demokratiją”, ku
rią jie pirma niekino.

demokratijos pripažinimas 
arba jos atmetimas tai nę tak
tikos klausimas, bet principo. 
Kas šitą principą, “pagal aplin
kybes”, tai priima, tai atmetą, 
su tuo darbo žmonės negali tu
rėti nieko bendro.

kai kurias, kad ir dar taip svarbias, SSSR teritorijos 
dalis, o nesunaikins Rusijos armiją, tai Hitlerio žygis 
bus nepasisekęs! Paėmimas to arba kito miesto, tos ar
ba kitos srities šitame Kare didelės reikšmės neturi. 
Svarbu, ar rusų kariuomenė, kad ir traukdamasi, sten
gia išlaikyti kovos liniją, ar ji nekrinka, ar ji palieka 
pavojinga puolikui. Tik karo ekspertai gali šituos daly
kus atspėti, sekdami mūšius Bulgarijos, rytinės Lenki
jos ir Besarabijos laukuose. Tačiau ir ekspertams sun
ku spręsti, kuomet nei rusai, nei vokiečiai nepraneša 
beveik jokių konkrečių faktų iš karo fronto.

Šitos milžiniškos grumtynės gali tęstis savaites ir I pašlemėku, nevertu darbininkų 
mėnesius, pirma negu pilnai paaiškės jų pamatiniai re
zultatai. Vokiečiai ketino pabaigti kampaniją prieš 
SSSR per .vieną mėnesį. Anglai tikisi, kad rusai atsilai
kys trejetą mėnęsių. Tai nereiškią, kad pep tą ląiįcą na
ciai bus užkariavę tuos ąrlpa tuos sovietų plotus, bpt — 
kad Raudonoji Armija nebus metus ginklo. Jeigu tačiau 
pasirodytų, kad da ir po trijų mėnesių karo rųsų ka
riuomenė nėra pakrikusi, tai Hitlerio priešai jaustųsi 
įgiję netikėtai didelį laimėjimą.

n... į. .j.,/.,.

n

“3,000 UŽMUŠTŲ, 7,000 
SUŽEISTŲ”

Lietuvoje, matyt, tikrai buvo 
žmonių sukilimų prieš bolševi
kus, nes pereitą penktadienį 
Kaune įvyko žuvusiųjų laido
tuvės.

Tačiau sunku tikėli, kad tas 
judėjimas galėjo būti plačiai 
organizuotas ir kad jame daly- 
vąyo skaitlingos masės. Bolše
vikiški ojeupą^tai bąvo žipo- 
n,ęą nuginklavę ir žvąlgybinin- 
kąį senojo kįęjkvięąą jų |iųgs- 
nį. Reikia manyti greičiaus, 
kad vienur kitur įvyko vidinės 
riaušės, kuriosę išsiliejo žip,Qr 
uįų keršjąs prįeš ląbįąuąia 
apkcnčiąmus sovietų komisa
rus.

Todėl reikia abejptį apie tei
singumą žinios iš Elsinkio, ku- 
rįęję ąąk.p^ą, ka^Į Ęąųųe buvo 
palaidota “3,00.0 lietuvių, kurie 
buvo užmušti, atakuojant Rau- 
douo^ioB Armijoj ir
kąį nfi^įį “kiti
7,000 lietuvių buvo sužeisti”. 
Tokie dideli skaičiai užmuštu 
ir sužeistų (vienoje pusėje) 
reikštų, kad tenąi įvyko labai 
(ljd(ę|i Riu^įaf.

A. VOLDĘMĄRĄS
ATSIRADO?

Iš Elsinkio pran^ę^anią, kąd 
iš Kauno kalėjimo ęąąs ifefeį?.“ 
tas prof. Augustinas Voldcijią“ 
ras. Bet žinia neątpd.o dksįi,

w Pasakyta> W y°^ę- 
praras buvo laikomus kąlęįiine 
Šmetoi^ ^(tąįuros ^ęfe.

Tikrumoje p. Smetpųą įjųyą 
jįštrėmęs Voldemarą į už^i^ųį 
(ir yąpkej? iaw PensĮją)- Bfe“ 
džioje yųl^emaras gyvenų 
Franęuzijoje, paskuj persikė
lę į Italiją. Kuomet sovietų 
Raudonoji arjnįją pereitą vasa
rą atmaršavo į Lietuvą, tai

r ->

Voldemaras a (pyškėjo iš Itali
jos, tikėdamasis, kad dabar jąrp 
yra proga atsisėsti į Smetonos 
“sostą”. Bet “draugo” Pozdnia- 
kovo (sovietų pasiuntinio Kau
ne) pasiųsti į Virbalį žvalgybi
ninkai nelaimingąjį Augustiną 
sučiupo ir nugabeno į Kauną.

tikrų žinįų nebuvo galinga pa
tirti. B^Įšeyikai paskelbę gvil
dą, kad Voldemaras gavęs p.a- 
siulymą įšvažiuoti į Maskvą ir 
tenai sjk.ai.tyti lekcijas soyįęių 
ųniyprsiįete. Vėliaus buvo sa
koma, kad jisai esąs tiesiog 
portuotas į Rusijos gifefeą —

Apvijos yąldžįą jt^’į- 
versti bolšcyįkųs
SU Hitleriu dar buvo “drau 
gai”) išlęįsti Vųldeinarą į Vo
kietiją, kąip fedl bųyp išleisti 
^ąiigelis kitų feįettųvpą piįįęčių.

Įęigu jisai dąJįar KaUll0» j 
I-Įiileris, gąį bųf, jį pądąyy^ 
Lietuvos '“gaųięiterį.ų” (apy
gardos vadu). Jo oriOOfeČife 
seniai buvo projvpJkiik^.

ČĮįgONIšKI “PRINCIPAI”

Iš “principialųiių” kąrą pjįcr 
šų staiga atsivertę į fe“ 
W pinkus, 
įcąi d^ar ra i tosi , k^ip 
tęįsijjjįąmi savo “pgrti:
is? iijjjj?”- Rokį?
k???? i w«i,li):! }F ystoį 
Augusį ŠJ?beli- s^Js,o:

kad
(šiiį <<ienų konnmistyi) pri
valo gyy^jjiijną se^i fij, įęj 

?av?
keisti W
jjįėyf j}įįi<j,dėi»ę. yra 
pejnas, jei koyętojai gaili pa- 
keisti savo taktiką grąįį, pri
taikant ją naujomą sąly
goms.”

GRAMOFONAS

Naują Maskvos

Prieš kelias dienas laikraš- . 
čiuose pasirodė trumpa žinute, : 
kad John Scott gavo įsakymą : 
Sovietų Rusiją apleisti. Išsi
kraustyti jam paliepta, rodosį, 
iki birželio 14 d. Vargais negą-i 
lais jis gavo leidimą išsivežti įp 
savo žmoną, kuri yra rusė.

Kas per vienas yra tas John 
Scott?

Pats savaime tas vardas nie
ko nepasako, nes jis mažai kam 
žinomas. Tačiau bus visai kąą 
kita, jei mes tą vardą sugretiiv 

Į sime su Scott Nearirigu.
Sęąll Nearing’as ^.merikoą 

radįkąliajnę judėjime yęa plą- 
čiai žipomas.

Kurį laiką Scott Nearing’ąjs 
profesoriavo. Dėl savo radika
laus nusistatymo jis liko iš uni
versiteto pašalintas. I^emąžąį 
veikė tarp socialistų. Paskui, 
kai Rusijoje įsigalėjo bofševiz- 

Irnas, jis pasįdąrė labai karštąs 
Maskvos garbintojas.

Nežiūrint savo kraštutįnio 
nusistatymo, Scott Nearing’as 
vis dėlto yra apšviestas žmogus, 
todėl jis negalėjo visiškai pasi
duoti Maskvos komandai. Kai 
kuriuos komunizmo dėsnius jis 
pradėjo savaip aiškinti. Ir ka
dangi tas aiškinimas nesutiko 

| su Maskvos tais laikais vyrau
jančiomis dogmomis, tai jis li
ko eretiku apšauktas.

Po to politinėje arenoje 
Nearing’as mažiau bepasireiškė, 
nors su kraštutiniais kairiojo 
sparno elementais jis visą laiką 
gana glaudžius ryšius palaikė.

Gal kas paklaus, kuriam ga
lui čia tiek daug kalbų apie 
Scott Nearingą?

Dalykas štai koks: John Scott 
yrą Scott Nearingo sūnūs.

Tą smulkmeną pravartu turė
ti galvoje. Ir štai kodėl: iš pąt 
mažens John Scott buvo auklė
jamas labai radikąliškdse apy- 
stovose. Kadangi tęvas buvo įsi
tikinęs, jog Sovietų Rusijoje y- 
ra kuriama visai naują santvar
ka, kurioje i nebus toleruojamas 
žmogaus išnaudojimas, tai ir 
suims tais įsitikinimais persiė
mė.

Tokiu budu į Sovietų Rusiją

jos ir

jo grajiųti ir Juoza^ Baltrušai
tis, kuįrį.s p.ęr p\efų£ ^su vir|iųn 
laiko plūdo Hitlerio priešus, 
kam jie neremia “taikioj” ga
lino politikos. Jisai dab.ar 
d^iaųgiąsi, jį<a<į Anglįją, Ame
riką “ir jkitųs demę^rąfįjo^” 
žadą ,duoti Rusijai pagąlįą

Q lę> faĮĮęfe, fed Anglį

Bėjšžsyti- oi^i, —
.‘‘KąpįtąlĮ^pi.ąs vįsąs bjo- 

W fe yįlfe fefefelfe“ 
W fe

nacizmu, yra tokios pa( vcr- 
fefe

rus’ d^'uąs paša u J į per a m- 
W fe ,1JcRad uesudeginąs. 
^kįjrt.iąąąs to tijk tpjks, k.ąd 
fašizmą^ artą 
h 9 $$
keiktą tijkręųyį),ę.”

W fe 
jom? “PBfe&te imB"

M®?
W 8U tuo “prą-

buvo padaręs (Irau gi n g u- 
m Mai$ fe fe-Y$k per Ble
fe W M 88*

kymąs!), — ,ll() larpu kai dc- 
jįųoįkrąbąę Ąnglįfe stengęsi su 
Amerikos pagalba m i o to ‘ ‘ p ra - 

ą^feijitį ir į^Įbeti 'Eu
ropą!

j3įęt Pittsburgho dodonei ne- 
ątęjna ne į galvą mintis pa
klausti “draugą” Staliną, kodėl 
jisai šitaip judošiškai elgėsi.

Kaip gramofonas, Baltrušai
tis kartoja Maskvos naują mę- 

fe1 §aV<? smegenų nepą- 
klibiha — matyti, sustingo.

ŠARLATANĖL10 
PLEPALAS

jau kartą mums teko minė
ti, kad vietinių “penktakojų” 
organas įsikando meluoti, kad 
“Naujienos” pardavinėjusios ti
ksėtus į p. A. Smetonos bankie- 
lą. Jįęgę^iškiausias ir žiopliaų- 
sįąs ląjęp įo melagių organo 
peck(eJų(, j^ą^t, yra L. Joni- 
kąs. Jis(ąį ąppiąpė duoti “įrody- 
ipą”
jbųyo jpaskcfel^s sąrašas įstai- 

PWftėtieji tikietai 
P.TO. ° tame

“Naujienos”.
jĮ?^sfeWPis žioplelis 

amayii” kad ši,oks 
turėti ver-

Je'gu butų buvę
“Naujienose”, 

h j gPŽ-V MH Paminė
te “«te»$nose”; bel
jose to nebuvo.

Įįąįykąs p^prasijas. Bankieto 
koinįtetąs, pę^tsįklausęs “Nau- 

įdėjo jų var
dą j sąrašą, kuris buvo išda
lintas įąikrąščiąųis. Įš to fakto, 
kad kitur “Nąujįępos” buvo 
pąsjkęibtojs, kąipp tikietų pardą- 
vinęjĮįąp yfefe> 9 P^čios “Nau- 
jięųoą” tp neskelbi, kiekvię- 
įiąm ^įė|o jbųti ąišku, kad 
“Naujięiios'* ątsisakė pardavi
nėti. Tačiau atrodo, kad “rau
donasis” peckelis to negali su
prasti. O jeigu jisai supranta, 
tai jisai piano, kad jo skaityto
jai yra žioplesnį už jį.

ijc ra£q, kad “Drauge1

i c 1 e, Anglijoje leidžiamo laik- 
rąsčip, korespondentas.

fe jk$$#s dąlykąs: juo iįgiąu 
J.ohp Scofe ^oyiętą Rusijoje gy- 
ycąię, juo dįaągtąu iis su bolse- 
yįsiine santvarką susipažino, 
juo ipažiau jis bejautę boĮšęyi- 
kįšjkąm režimui palankuiųo.

Jįfeftpgį i°"
kjįąą krįfikpą n.epą)ken,čją, fe i, 
kąįp ir galimą b.uyo tikėlis, 
Jofei Scott b,uyo “pąpyąšytąs” 
lu9į iš bplšęvikų rojaus išsi- 
kraųąlyli. Ėauųę, kad jį ūžtą rč 
^uąęyikos ąmbąsądorius, lai iš- 
vąžįąvimo laidąs liko patęstas. 
Tęįkiu budu Scott turėjo progos 
§gyp reikalus sutvarkyti ir išrū
pinti žmonai ir kūdikiui leįdi- 
mą įvažiuoti.

pąb.ar pąžiurėkiine, kuo Jųlin 
Scott nusidėjo Maskvai.

Pasirodo, kad Maskvos po
nams ypačiai ncĮiątiko John 
Scott’o straip^ni(s, kurį N e s- i». 
P h r o n i c 1 e įdėjo gegulės 5 
d. Tame straipsnyje, tarp kita 
ko, štai kas pasakytą:

“Sovietų Sąjungoje kas- 
fdien yra spausdinama beveik 
9,000 laikraščių įvairiomis 
kalbomis. Iš viso tų kalbų 
priskaitoma 70. Bendras tų 
laikraščių tiražas 1937 m. ly
ginosi 47,920,000. Toji milži
niška propagandos organiza
cija ima įsakymus iš Komu
nistų Partijos Centralinio 
Komiteto Spaudos Biuro. Už
sienių reikalai ir svarbesnieji 
vidaus gyvenimo klausimai 
visuose laikraščiuose yi*a 
traktuojami vienodai... » 

“Provincijų laikraščiai, ku
rių priskaitoma iki keturių 
tūkstančių, skiriasi nuo cen
trinių tik prastesne spauda ir 

kad vietos žinios yra žy- 
^'fnioje vietoje dedamps... :

“Bet koks komentaras laik
raštyje yra oficialus sovietų 
komentaras. Tass’o praneši
mai įš užsienio tam tikrais 
atvejais labai nusmailinami. 
Pavyzdžiui, aš prieš save tu
riu Tass’ę pranešimą iš Ixm- 
dono. Pranešimas susideda iš 
1,500 žodžių. Vasario 21 d. 
11)41 m. jis buvo paskelbtas 
visuose centriniuose ir pro
vincijų laikraščiuose. Labai 
smulkineniškai nupasakotas 
naujas patvąrkymas ryšium 
su maistu. Paveikslas labai 
šiurpus. Dedamos visos pa
stangos payaizduoti baisų 
vargą, kuris tenka kitų kraš
tų žmopęms kęsti. Tuo pačiu 
laiku sovietų piliečiui duoda
ma suprasti, kad jis yra lai
mingiausias ir viskuo geriau
siai ąprupiptas žmogus visa
me plačiajame pasaulyje.

“Tai daroma apgalvotai, 
su tam tikrais išrokavimąis. 
Uždirbdamas vidutiniškai 
tarp 285 ir 300 rublių per 
mėnesį, sovietų darbininkas 
labai vargingai gyvena. To
dėl ir bandoma kiek galima 
labiau kalbėti apie kitų žmo
nių vargus: juo žmogus dau
giau girdi apie kitų vargus, 
juo mažiau jis rūpinasi sa
vais.”
Maskvos valdovams tas 

straipsnis labai nepatiko, nors 
jame nieko baisaus nepasakyta. 
Kad Sovietų Sąjungoje visi lai
kraščiai yrą valdžibs kontro
liuojami, tatąi visi žįno. žino
mą yrą ir tai, kad per metų mėž
tus Maskva “dopina” savo vęr- 
gus pasakomis apie baisų skur
dą kapitalistinėse valstybėse.

Bet, kaip matote, “laisviau- 
siame krašte” uždedamas apy
nasris ne tik saviems, bet ir už
sienių laikraštininkams. .

Tai daroma, žinoma, dėl to, 
kad pasaulis nežinotų, kas de
dasi bolševikiškame rojuje.

—A u gurąs
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Kas Gali Būti Malonesnio Kada Karštis KankinaA. Čechovas

virš didžiu- 
į ežerus, ir

rodos, pasi
džiaugsimi.

NAUJIENŲ-ACME Tclcphoto
Jcrry, 12 metų pieno vežimo arklys, įpratęs sustoti pagurkšnojimųi kada tik 
pamato vandens. Vasaros metu jam ima daug ilgiau apvažiuoti savo kostume- 
rius, nes beveik prie kiekvienų namų mato belaistančius žolę — vandeniu. 
Jo savininkas, žinoma, vandens nepavydi savo ištikimam gyvuliui.

Pusę devynių rytą jie išva
žiavo iš miesto.

Vieškelis buvo jau sausas, 
žavinga balandžio saulė smar
kiai kaitino, bet grioviuose ir 
miške tebebuvo sniego. Dar vi
sai neseniai spirgino pikta, 
tamsi ir ilga žiema, o pavasa
ris atėjo taip staiga, bet Mari
jai Vasiljevnai, kuri dabar sė
dėjo ratuose, viskas atrodė ne
nauja ir neįdomu: ir šilima, ir 
svajingi, pavasario dvelkimo 
sušildyti, permatomi miškai ir 
tamsus paukščių pulkai, kurie 
sukiojosi lauke 
lių balų, panašių 
tas dangus, toks 
begalinis, į kurį, 
nertum su tokiu
Štai jau trylika metų, kaip ji 
mokytoja. Ir nesuskaitysi kiek 
kartų per tuos metus jai tek
davo važiuoti į miestą algos; 
ir vis viena ar tai būdavo pa
vasaris, kaip dabar, ar lietin
gas rudens vakaras, ar žiema 
—jai būdavo^ vistiek, ir visada 
neapsakomai norėjosi tik vie
no: greičiau parvažiuoti.

Jai atrodė, kad ji gyveno ši
tame krašte jau seniai, seniai,

ŽEMIAUSIOMIS 
KAINOMIS 

GIEDANČIOS 
KANARKOS

Swor Tropikų žuvys, šunys 
Geros klėtkos, pritaikytos pauk- 

1 šČiąais ir vaistai.
New City Pet Shop 
5120 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Hemlock 7673
TONY ZMUDA, Savininkas.

koks šimtas metų ir, rodos, kad 
pakelėj nuo miesto ligi jos 
mokyklos, ji žinojo kiekvieną 
akmenį, kiekvieną medį. Čia 
buvo jos praeitis ir dabartis; 
jokios kitokios ateities ji nega
lėjo sau sivaizduoti, kaip tik 
mokyklą, kelią į miestą ir at
gal, ir vėl mokyklą ir vėl ke- 
lią...

Tas praeities dienas, kurias 
ji praleido prieš tapdama mo
kytoja, ji atprato minėti—ir be
veik pamiršo. Kaž kada buvo 
tėvas, motina; gyveno Mask
voj, šalia Raudonųjų Vartų, 
turėjo didelį butą, tačiau iš 
viso ano gyvenimo atminty 
teliko kažkas neaiškaus ir 
migloto, tartum sapnas. Tėvas 
mirė, kai ji ėjo dešimtus me
tus, paskiau greitai mirė mo
tina . -. Turėjo ir brolį karinin
ką, pradžioje susirašinėjo, pas
kiau brolis nustojo atsakinėti 
į laiškus, atprato. Iš senų pa
laikų liko tik motinos fotogra
fija, tačiau nuo mokyklos drėg
mės ji apsiblausė, ir jojie nie
ko nebebuvo matyti, tik plau
kai ir antakiai.

Kai nuvažiavo apie tris var
stus, senis Simonas, kuris ją 
vežė, atsigrįžo ir tarę:

—O mieste vieną valdininką 
suėmė. Išsiuntė. Mieste 
gandai, kad Maskvoj jis 
su vokiečiais miesto 
Alcksejevą užmušė.

—Kas tau šitą sakė?
—Jono Ivanovo traktieriuje 

laikraščiuose skaitė.
Ir vėl ilgam nutilo. Marija 

Vasiljevu a galvojo apie tai, 
jog greitai egzaminai, ir kad

—Žinoma, — galvoja ji: — 
kodėl grožį, lipšnumą ir liūd
nas, mielas akis dievas duoda 
^lępiep^., peĮijripjingiem iy ne
naudingiem žmonėm, ir kodėl 
jie laip patinka.

—Mum čia reikia sukti deši
nėn, — taria Chanovas, sėsda- 
įpuąsis į vežimą, — Likite svei
ki! Viso geriausio!

Ir vėl ji galvojo apie savų 
mokinius,, apie egzaminus, 

' apie sargą, apie mokyklos ta- 
i rybą; o kai vėjas atnešdavo 
besifųlinapčių ratų girgždesį, 
tos mintys painiojosi su kitom. 

| Norėjosi gaįyoti ųpie gražias 
akis, apie meilę ir apie laimę, 
kurios niekados nebus...

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Remkime Lietuvišką
Žyduką, ' *'

NĄTHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
ČO.—WHOLESALE'
4707 S. Halsted S L
Tel. Boulevard 0014

eina 
kartu 
galvą

FOR NEW

PACKARD t CHRYSLER - PLYMOUTH________________________ I 1 • r A
3451 

Archer Avė.
• Tel.

VIRginia
2332

BALZEKAS MOTOR SALES

4030 
Archer Avė.

Tęl. ,
yjRginia

1515

U WILL LIKĘ US”

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

CRANĖ epAL ČOMpANY 
5332 So. Loing Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 POCAHONtAS Mine Ruri iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $8.00 

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales tžksai ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.75

7

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

PLUMBINGO AJIBA RĮEIKALŲ
pamatykite 

j “SOUTH CĖNTER”

ji paruošė keturius berniukus pagalvojo, ji, pažvelgus į Cha- 
ir vieną incrgaitę. Ir kaip tik 
tuo metu, kai ji galvojo apie 
egzaminus, ją pralenkė ket
vertą arklių važiuojąs dvari
ninkas Chanovas, tas pats, ku
ris pernai egzaminavo pas ją 
mokykloje. Jis ją pažino ir pa
sveikino.

—Sveiki! — sušuko jis. — 
Į namus važiuojate?

Šis Chanovas, su nudėvėtu 
ir apdribusiu veidu, jau buvo 
gerokai senstelėjęs, bet vis day 
buvo gražus ir paliko mote
rims. Jis gyveno vienas savo 
didelėj sodyboj, niekur netar
navo, ir apie jį pasakodavo, 
jog namuose jis nięko nedir
ba, tik vaikšto iš kampo į kam
pą, švilpiniouja arba lošia su 
savo senu tarnu šachmatus. 
Kalbėjo apie jį laip pat, kad 
jis daug geria. Ir ištikrųjų, 
pernai per egzaminus net po
pieriai, kuriuos jis atvežė, at
sidavė kvepalais u* vynu. Ta
da jis buvo apsiviikęs visiškai 
naujais rūbais ir Marijai Va
siljevnai labai patiko; sėdėda
ma šalia jo, ji vis mišo. Ji bu
vo pripratus matyti egzamina
torius yįsada šaltus, sampro
taujančius, o šis neatsiminė nė 
vienos maldos, nežinojo ką 
klausinėti ir buvo nepaprastai 
mandagus, švelnus ir 
vien penketukus.

—O aš važiuoju pas Bakvis- 
lą,—tarė jis, kreipdamasis į 
Mariją Vąsiljcvną,—bet, sako, 
jo nėra namie?

Iš vieškelio pasuko į kele
lį: Chanovas priešaky, Simo
nas iš paskos. Ketvertus arklių 
ėjo žingsniu, sunkiai traukda
mi iš purvinėS"~didelius ratus. 
Simonas krypčiojosi išsukda- 
mas iš kelio, čia įvažiuoda
mas i Rainelį, čia vėl į purvą, 
dažiiai įššokdąina.s iš rątų ir 
padėdamas arkliui trauktj. nųvąs iššoka iš vežimuko ir 
Marija Vasiljevna vis galvojo eina kelio pakraščiu, įsisupęs 
apię ųipkyklą, apie tąj, koks į savo ilgą apsiaustą. Jam šil- , . v, • 1 . > •; “ i ■ * ’ - . n •

novą.
O kelias vis blogesnis ir blo

gesnis... Įvažiavo j mišką. Čia 
jau ir pasukti nėra kur- Pra-

Ėmė Ryšius
Dr. J. P. Gardzielewski 

.ioscph Nosek militarinės tary
bos Nr. 110 nariai, turėję sto
ti i tęismą. Jie buvo kaltina
mi kyšių ėmimu iš j karino- 
pienę šąukiamų jaunuolių, kurie 
nogėjo išsisukti nuo militariųės 

i

ir

nAAI/AI A čia gausi
ruNKlfl fl greit lengvaisI H VII U LfĮ ^mokėjimais 

nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL S A VING.S
and LOAN ASSOC1ATION

OF CHICAGO
Mokame 3Vž% Dividendų

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

T ■ $1,00.0,000.00 I

stato

duo, o kabančios šakos mūšų 
per veidą.

—Koks kelias? — paklausę 
Chanovas nusijuokė.

Mokytoja'žiurėjo į jį ir ne
galėjo suprasti: kodėl šitas 
keistuolis čia gyvena? Ką gali 
duoti jam šioj skylėj, šiame 
purve, nuoboduly—jo pinigai, 
įdomi išvaizda, švelnus išauk
lėjimas? Jis negauna iš gyve
ninio jokių malonumų ir štai 
taip pat, kaip Simonas, ^va
žiuoja žingsniais šlykščiausiu 
keliu ir kenčia tuos pačius ne
patogumus. Kodėl gyventi čia, 
galima gyventi Petrapily, už
sieny? Ir, rodos, ką reikštų ši
tam turtuoliui padaryti iš šių 
blogo kelio gerą, kad nereikė
tų kąnkinliT ir matyti vežikų 
ir Simono ‘veiduose nusimini
mą; bet j išp lik juokiasi, jam, 
turbūt, vis viena ir geresnių 
gyvenimo jam nereikia. Jis ge
ras, švelnus, bet naivus ir ‘ ne7 
supranta šio grubaus gyveni
mo, kaip nežinojo per egza
minus maldų. Mokyklai jis au
koja tik geografinius gaubliu^ 
ir nuoširdžiai laiko save nau-

• - ■ ■ ■ ' 

dingu žmogum, žymiu liaudies 
veikęj.ų. O jcąin čia ręikalingį 
tie jo gąųjbliąį.!

—Laikykis, Vasiljevna! —
sušunka Simonas.

Vežįma.s staiga smarkiai pa7 
linksta į šoną, roęlos, tuoj 
apvirs; Marijai Vasiljevu aj 
ant kojų užvirsią kažkas sun
kaus—tąjį jos pirkiniai. Tęnkų 
keltis i slidžią, m(olėtą galve
lę, nuo kurios čiurkšlėmis pi
lasi į griovį vanduo, išgraųž- 
damas yįsą kelią—kaip čia iš
važiuoti! Arkiįai kriokia. Čhą-

ir lygus, atrodo kažin koki
. . , i iKirny*‘t?

keista ir kvaila. Ir apskritai,1 $yl£ Vųy() nagrinėjama tei- 
gyvenimas ir žmonių santykiaį sėjo W. J. Campbell teisme. Abu 
yra susidėję taip keistai, jog liko pripažinti kaltais. Bausmės 
pagalvojus apie tai pąsidąro paskyripias atidėtas iki liepos 
klaiku ir širdis susispaudžia.' 29 d.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL £ LONGr DISTANCE 

MOVTNG
Pejkraustom f etninius, pianus ir 
visokiu? rakandus bei storus. 
Vežam į farmąs ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

3

E

s

Apart Apsaugos, Turime O ji 7 r nnn Ofl 
ATSARGOS FONDĄ Virš0*11 3;UŲU.UŲ

Nėra Saugesnės Vietos Del Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U S. DJŽFENSE SAVINGS BONDS

į FEiaAL
LOAN ASSOClATIONoFChtcągą
justjn” maWįe.wj».s

4192 Ą|*ęhpjr Ąvenue
VIRginia t UI
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ŠALDYTUVU

SOUTH CENTER PLUMBItyG AND 
HEĄTING SUPPLY C6., Ine.

6 W. Garfield Blvd. pri,e State St. s
• *»**♦ • • "t j • • • ' oietie ir du ot.)

Telefonas ATLANTIC 4290.

Aš esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, pažymėtais X (nėra

□ Štoke riu
□ Sienų Tailu

T

□ Apšildymu
□ Plumbtngu

Vardas ..
Adresas

Telefonas

1240 Kilocyęles
KAS PENKIOS MINUTES PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS IR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRAMA
JUOKAI • PRANEŠIMAI • $!.?.

7:00—7:45 V AL. RYTE

RAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

i» FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įęengta pir
mo? rųšięs ?u mo
derniškomis u ž 1 r i- 
dopųs ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
carantūdtas.

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

Trr

S 
3I i

....   1

Išpardavimas
BUpfĮįįCĄ visus geriausius cĮekjriiiinius šaįdy- 

Jpyus, H.o.t Ęoįnt, General Electric, Norge, Philco, Kclvina- 
top,' ^Vcstpigliųnse .ir kitus. Ęąina nuo $99.50 iki 

iįįp gr$ŽU didelį, šešių pėdų didumo šaldytuvą, 
jp.ažąįs piėncsiniais išmokėjimais.

Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

Pirmadięniais taipgi 7:00 
' vai. vakare?

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

—sunkus ar lengvas. Ji pyko
ant valsčiaus valdybos, kurion vėl ię jųokiąsj. 
nuėjus ji vakar nieko nesura
do. Kokia netvarka! štai, jau 
(įveji metai, kąip ji vis prašo/ 
kad atleistų sargą, kuris nie-' 
ko nedirba, storžieviškai jai 
atsakinėja, muša mokinius, 
bet jos niekas neklauso. Pir- 
m i pinką supku sutikti valdy
boje, o jei kada ir pasisega 
sųjį^n, ,tąį jijs įsų ąĮąyomįs aky
se sąj<p nę't^ris ląiįco; įųspejc- 
tųriųs kartą per tyejųs pietus 
aplanko mokyklą ir nieko ne
supranta, nes anksčiau buvo 
akcizo valdininkas, o inspek
toriaus vietą gavo tik per pro
tekciją; mpkylklos taryba 
ręnkąsi labai retai ir nęžinia 
kur; mokyklos globėjas r—ma
žo mokslo kaimietis, odų iš
dirbinio įpip.nės savininkas> 
kvailas, storžieviškas ir drau
gauja su sargų — ir dievas

—Koks kelias? — sako jis

—Kas gį jųųi liepia šįįpkijii 
kuliu yazine.ti! — bumbfelėj.a 
tųsmąį Simonas. — Šėdėtumęt 
geriau ųia'ųiįe.

—Namie, seni, nuųbodu. Aš 
ųemęgsįu namie sėdėti.

Šalia senojo Sipiono jįs jau
nas ir lieknas, bet jo eisenoje 
jau pasįebiiųa kažkas, rodąii- 
tis, kad jis jau senstelėjęs, sa
pnas ir užnuodytas žmogus, 
kurio nebetolima galas. Ir 
nuo jo tarsi visas miškas pa
kvimpa vynu. Marijai Vasij- 
jevnai pasidaro baisu ir gaila 
šito žmogaus, kuris nežinią

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

118

1

l

Pamaiykit naujas radio ir naujus rakandus, pečius, lovas, 
miėgąmo kąnibųrįo setus, Parlor Setus, Karpetus.

Jos. F. Sudrik,
3409-11 S. HĄLSTED STREET

Tel. YARds 3088

■i

■

šito žmogaus, kuris nežinią 
dėlko turi žūti. Ir jai į galvą 
ateina mintis, jog jei ji butų 
jo žmona ar sesuo, ji visą sa
vo gyvenimą paaukotų jo iš
gelbėjimui. Būti žmona? Ta-; 
čiau gyvenimas taip sutvarky-
tas, kad štai jis gyvena“-vie 

žino į ką reikia kreiptis su’nas didelėje sodyboje, o ji — j •  • „ . y   _ •_ i i • ■ -skundais ir prašymais...
“Jis ištikrųjų gražus”

viepa tolimame įęaime, ir min
tis, ’kąd jie galėtų būti artimi;'

ffiake A Dea//
Get the jump on higher 
price? with a G-E Refrig- 
erator that will save you 
money pn food bills cvery 
month. Thę possibility of 
higher prices due to un- 
settled world conditions 
makes it good business 
to buy your G-E now.

£JecWc
Wfry-s/x

l/f
tQ(tQY for onlv

Ine

WCF\L, k.,’ Žymus programas nedėlios vakare nuo 
6:30 iki *7 Vai. Vakarė.“ '

ŪK OF PRTTERŪS

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

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St

Vąrdąs

Adresas

Miestas

Y»W



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadien., birželio 30,1941
— ■•■■■>«     MMIMII Hll | ..... ..... ............ «   —III        III — m—!—■■■■! millllHII..—,k,r, M||.- m..    ^r.ą wri IBI—- , . . ,  ||TM| | M MB_J|J_LU_Lį_Į__

Į Il.liii0is-Inidiana-MicKigan~Wiscoiisin Žinios j.■>

Didelė Autobuso 
Nelaimė Netoli 
Michigan City

--------------------------

MICHIGAN CITY, Ind. — 
Vienas vyras buvo užmuštas 
ir 32’ asmens sužeista, kada 
Greyhound autobusas ir dide
lis sunkvežimis susikūlė ant U.S. 
vieškelio Nr. 20, penkios my
lios j vakarus nuo šio mieste
lio.

Po susikulimo abu, autobu 
sas ir trokas, užsidegė. Užmuš-

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 
KEISTUTO SAV1NGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. S?..

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

tasis yra John Cytia, 36 m., iš 
South Bend, Ind., sunkvežimio 
šoferis. Visi sužeistieji buvo 
autobuso keleiviai. Jie visi vy
ko j betroitą. Iš paskelbtų pa
vardžių tenka spręsti, kad ne
laimėje lietuvių nebuvo.

Rockforde Apsivedė 
Monika Čapuliutė, 
Naujieniečiy Duktė

- -- —f
ROCKFORD, III. — Vakar 

čia įvyko vestuvės tarp Moni
kos Čapuliutės ir Adomo Chor- 
zempos. čapuliutė yra ilgame
čių naujieniečių, Matildos ir 
Stasio Čapulių jauniausioji 
duktė. Jungtuvės įvyko Š. Š. 
Petro ir Povilo bažnyčioj. Į 
vestuves susirinko pora šimtų 
giminių iš įvairių valstijų. Iš 
Chicagos buvo nuvykę Juozas 
Poška, “Jaunimo” redaktorius, 
su žmona. Poška yra jaunave
dės pusbrolis.

Dr. Max Thorek
Gaus Medali

Dr. Max Thorek, plačiai ži
nomas Chicagos chirurgas, gaus 
iš Venezuelos respublikos pre
zidento medalį.

Tą medalį kalbamos respub
likos prezidentas paskyrė Dr. 
Thorek už pasižymėjimą mok
slo srityje.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jf. (Enbcikis;
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

~| A M B U L A N C E
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
k605-ff7 So. Herrnitage Avė, 
Utf South Fairfield Avenue 

J Telefonas LAFAYETTE 0727
tr B KOPLYČIOS VISOSE Uyikctl CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktj
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. VVestern Avė. Phone GROvehilI 0142
1410 South 49th Court. Cicero Phone Cicero 2109

J, LIULEVTČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

y S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds H 38
YARds 1139

t 
•4' *

* LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East l#8th Street Tel. Pullman 127•

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue • Phone YARds 4908

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

Aukos “Naujienų”
Namo Fondui

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliams, kurie prisideda savo aukomis remontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę .darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai. ." ■

S. Mišeikienė (auka veidu o Vincento Miše kos 
atminčiai) '•....................................... ..............     $5.00
Vera Cukur, Chicago .....................    1........ 5.00
Vladas Jakutis, Kenosha, Wis. ......................     1 00
N. N., 18-ta Apylinkė .........    5.00
Mr. ir Mrs. G. Grigai, Chicago .......................................... 75

*
Buvo paskelbta ........................................................  $1,193.00

Aluminumo
Savaite

Majoras Kelly paskelbė, jog 
nuo liepos 21 iki liepos 26 Chi- 
cagoje bus “aluminumo savai
tė”. Per tą savaitę iš Chicagos 
gyventojų bus renkamas alu
minumo laužas. Vadinasi, iš alu
minumo padaryti seni indai ir 
t. t.

Gyventojai yra raginami ne
reikalingu^ iš aluminumo pada
rytus daiktus aukoti, kadangi 
tas lengvasis metalas yra būti
nai reikalingas apsaugai, o ypa
čiai lėktuvų gaminimui.

MADOS

No. 4776 — Po pietinė suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

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

$1,209.75

Pranašauja Hitlerio 
Mirti

Morrison viešbutyje genero
las John' V. Clinnin karo vete
ranų konvencijoje pasakė kal
bą. Toje kalboje jis pranašavo, 
jog šį karą baigs Hitlerio mir
tis.

Gen. Clinnino manymu, rau
donoji armija neturi progos na
cius nugalėti. Bet jei rusai su
gebės atsilaikyti iki rudens, tai 
naciams gali būti riestai. Kai

I )aug Lietuvių • . >. 
llaigė Mokslą 
Fenger Mokykloj

Išviso Diplomų Gavo 
566 Studentai ,u

ROSELAND. — Ketvirtadie
nio vakare Fenger aukštesnėj i 
mokykla s išdalino diplomus 566 
studentams, sėkmingai užbaigu
siems keturių mėtų kursą. Ka
dangi Roselande lietuvių kolo
nija yra stambi, tai proporcio- 
naliai tarp Fenger graduantų 
bų^o nemenkas skaičius lietu
vių. Jų tarpe- buvo sekantieji: 
3tan Antanaitis, Palmira Bacie- 
wicz, Helen Barbintas, Lillian 
Barsevick, Frances Baskis, Ma
ry Bertok, Joseph Blabas, Ches- 
ter Butka, Leonora Butkus, 
Olga Davidenas.

Dorothy 7 GerĮikas, Francis 
Gorchos, (?t^Į>oskį|c^- 
therine Gudas',7 < Virglnia Mar
kus, Rosalie. Mcskauskis, Jo
seph Mikolaitis, Helen Pazar- 
skas, Charle-s Kasper, Clarence 
Kekstas, Lillian Laūdanskas.

Gasper • Pivarunas, Edward 
Tackes, Ann Verbyla ir Ann 
Zikas.

Tautinėse Kapinėse, 
Atidengė Paminklą 
Aleksui Jasioniui

Skaitlingam burini giminių 
bei draugų dalyvaujant, už- 
pereitų sekmadienį, birželio 
22 d., Tautinėse kapinėse iš
kilmingai Atidengta AlėJkso Ja- 
sionio paminklas. Ceremonijų 
metų pritaikintą kalbą pasakė 
J. Gelgaudas, trumpai apibu
dindamas velionio gyvenimą. 
Po apeigų kapinėse, dalyviai 
susirinko našlės R. Jasionienės 
namuosna pietums.

—J. G.

Chicago Atidarė 
Savo Naujai Pa
didintą Aerodromą

Šimtui penkiosdešimt tūks
tančių chicagiečių dalyvaujant 
ceremonijose, vakar iškilmin
gai atidaryta padidintasis Chi
cagos Municipalis aerodromas. 
Dabar jis yra pats didžiausias 
visoj Amerikoj.

Vaivadai Išvyko
Atostogų

Antanas Vaivada, “Naujie
nų” redakcijos narys, ir Milda 
Vaivadienė, raštinės darbinin
kė, išvyko atostogų. Aplankys 
iie Philadelphija, kur gyvena 
Vaivados tėveliai. Grįš po dvie
jų savaičių.

7-ti Metai Skersai Vartų 
. • Nepamirškit Užeiti Pas:

PETE YGUNG
Narys 271 Post, ir Ch Liet. Dr-jos

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė., Wfllow Springs 

iPriA«nis Tautiškų Kapinių Vartus.

Dr. Suzanna Slakis 
Dirbs Valdžios 
Darbą

“Milžiniškas” Komu
nistų Mitingas Iš ... 
(5 Žmonių

prasidės rudens liūtys, tai me
chanizuoti vokiečių kariuome
nės daliniai nebegalės veikti'. 
O žiema vokiečiams, žinoma, 
gali būti dar baisesnė.

Apie raudonosios armijos pa
jėgumą gen. Clinnin visai ne
kokios nuomonės. Jis sako, kad 
toji armija nėra tinkamai ap
ginkluota (tiksliau sakant, gin
klai nėra geriausi), o be to, va
dovybė yra menka.

Pakels Algas 
Elevatorių c.
Darbininkams

Chicago Rapid Transit kom
panija pasiūlė pakelti aukštuti
nių kelių (elevatorių) darbinin
kams po 5 centus per valan
dą.

Be to, siūloma $40 per mė
nesį pensijos visiems tiems dar
bininkams, kurie bus ištarnavę 
kompanijai 20 ar daugiau me
tų.

AKIU SPECIALISTAI
Dr. vaitush, opt.

LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas

Dr. Suzanna Slakis, plačiai 
žinoma Chicagos lietuviams gy
dytoja, nebelaikys privatinio 
ofiso. Šiomis dienomis ji liko 
paskirta atsakingam valdžios 
darbui, ir netrukus apleis Chi
cago.

Dr. Suzanna Slakis pasižymė
jo ne vien tik savo profesijoje 
(kelis terminus ji buvo moterų 
daktarų draugijos pirmininkė), 
bet ir šiaip nemažai veikdavo 
visuomeniniame lietuvių gyve
nime. Ji daug yra dirbusi Su
sivienijime, kurio sveikatos ko
misijos nariu ji buvo per kelis 
metus.

Nuo pat susikūrimo Moterų 
Skyriaus “Naujienose” Dr. Su
zanna Slakis buvo nuolatinė jo 
bendradarbė. Tam skyriui ji pa
rašė daug įdomių ir vertingų 
straipsnių iš sveikatos srities.

Linkime Dr. Slakis kuo ge
riausio pasisekimo jos naujose 
pareigose.

Tokikoje buvo platinami la
peliai, kad komunistų partija 
šaukia milžinišką mitingą, ku
riame bus aptarti Europos rei
kalai.

Mitingas turėjo prasidėti 
7:30 vai. vakaro adresu 47 ir 
McDowe!l. Apie 8:39 vai. va
karo susirinko tik apie 14 ar 
15 asabų, kurie panorėjo klau
sytis tavorščiaus Irving Herma
no kalbos.

Tame “milžiniškame” mitin
ge Herman, kuris yra Cook 
kauntės komunistų pirminin
kas, įrodinėjo, kad Hitleris grei
čiausiai yra pamišęs.

Prie seno automobilio buvo 
įtaisytas ir garsintuvas.

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 Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 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.

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai vakaro ir pagal sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT «737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

+
Dr. F. Pulsucki LeVan

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

KITATAUČIAI 
HmiLHERZM^^ 

10 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezi d en ei j os telef on ai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

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. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MTDWAY 2880

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nerišliomis pagal sutartį.

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED 

furniture house 
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisinga: prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą 

Del sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite 

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WOFL—1000 K. nedėliomis 6:30
vsl Vcikciro

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pic>t 7 iVj 8 vai. N**d nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
DR. C Z. VEZEI/F

DENTISTAS
4645 So Ashland Avė. 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro. ♦rec’Radieniais ir sekmadie 

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

Tel. HYDE PARK 3395
Or. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadieniui ir šešta.)

K. P. G ŪGIS
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 Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearhorn St.
Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS 
ADVOKATAS 

3133 SO. HALSTED STREET 
TeL CALumel 6877

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

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

3149 80. HALSTED STREET
TaL VICtery M7»
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Pirmadien., birželio 30,1941 NAUJIENOS, Chlcago, UI

“NAUJIENŲ” PACKARDO BILIETAI VISUR 
PLATINAMI LABAI SMARKIAI

ną knygutę tikietų 
giau pasiėmė.

K. Markuekas, 
Bridgeporte, turįs

ir dar dau-

Kviečiame Visus “Naujienų” Skaitytojus 
I Talką!

Į musų kvietimą stoti į tal
ką parduoti tikintus Naujienų 
Namo Fondo piknikui, kuris 
įvyks liepos 27 d. 1941, Sunset 
darže, pereitą savaitę apsiėmė 
darbuotis nemažas skaičius 
"Naujienų” patrijotų.

Pasiėmė po vieną knygutę ti
kietų sekanti:

. J, Sakauskis
S, Dering
Joe Pross
J. Sakalauskas
K. Bartkus
Frank Pučkorius
J. Baltrušaitis
J. Kurlis 1
M. Mockus
E, Karlow
Juozas Baltkunas
K. Molonis
V. Kurlis
K. Uolynas
M, Vainorius

'J. Butkus

NATALIJA MICKEVIČIENĖ 
po tėvais Mozarevičiutė 

gyv. 6832 S. Maplewood Av.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 27 d., 10:30 vai. vak., 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje, Šiaulių apsk., 
Pašvitinio vals., Ratkunų km, 

Amerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Karolį, dukterį Stellą, 
brolį Kazimierą Mozūrą ir jo 
šeimyną, pusbrolį Petrą Jo
naitį ir jo Šeimyną ir daug ki
tų giminių Lietuvoje ir Ame
rikoje, o Latvijoje seserį Rup- 
kuvienę.

Priklausė prie Joniškiečių 
Labdarybės ir Kultūros Klubo, 
Chicagos Lietuvių Draug., Ža- 
gariečių Lietuvių Klubo ir 
Kenoshoj prie Amerikos Lietu
vių Politikos Klubo.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioj, 6812 So. 
Western Avė.

Laid. įvyks antr., birž. 1 d., 
1:30 vai. po pietų. Bus nulydė
ta' ^Tautiškas kapines. f -

Visi A. A. Natalijos Micke
vičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį .pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lieka:
Vyras, Duktė, Sesuo, Brolis 

Pusbrolis ir kiti giminės 
ir draugai.

Laid. dir. Antanas Petkus 
Tel. Grov. 0142.

Z. Valaitienė
Magdė Tarvydaitė
A. Karklis
Antanas Krisčiunas
Juozas Buldvin
Annalce Krest
Štai “Naujienų” pabijotai, 

kurie jau pardavė po iveną ir 
daugiau knygučių tikietų ir dar 
daugiau pasiėmė:

J. Rųseeka® iš Roselando bu
vo pirmiau pasiėmęs 6 knygu
tes tikietų, visas jau išpardavė 
savo dirbtuvėje ir dar pasiėmė 
tris knygutes tikietų. Draugas 
Ruseckas pareiškė, kad dar ir 
tų vargu užteks, nes turįs ener
gijos darbuotis “Naujienų” la
bui ir dės visas pastangas, kad 
Naujienų Namo Fondui rengia
mas piknikas butų sėkmingas. 
Ar dar daug tokių “Naujienų” 
patrijotų atsiras?

S. Narkis darbuojasi sėkmin
gai platindamas knygutes tikie- 
tų tarp savo draugų ir pažįsta
mų, Pirmiau turėjo paėmęs 
penkiolika knygučių ir pereitą 
savaitę pasiėmė dar dešimt.

žinant draugo S. Narkio 
darbštumą, aš manau, kad ir 
tų dar bus mažai.

J. Aglinskas nors gyvena tarp 
amerikonu ir neturi laiko išei
ti iš namų, bet jis vistiek su
randa budus kaip išparduoti 
tikietus. Vieną knygutę tikietų 
jau išpardavė ir dar pasiėmė,

S. Mačiulis jau pardavė vic-

j

VVALTER URBONAS
3351 So. Ashland Avė.
Persiskyrė suMiuo .pasauliu 

birž. 28 d., 2:25 vai. po pietų 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kėdainių apskr., Krakių 
parapijoj ir mieste.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Oną, po tė
vais Petrauskaitę, 3 sūnūs: 
Petrą ir jo moterį Stellą ir 
anukus, Albertą ir jo moterį 
Elsie ir anūką, ir Viktorą, 
brolį Boleslovą ir brolienę i 
Agotą ir jų šeimą ir daug ki
tų giminių.

Priklausė Keistučio Paš. Kl. 
ir Teisybės Mylėtojų Kliubo.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioj, 4348 So. 
Califorinia Avė.

Laid. įvyks treč., liepos 2 d., 
1:30 vai. po pietų. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Walterio Urbono 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Simai, Marčios, A- 

nukai, Brolis, Brolienė 
ir Giminės

Laid. dir. J. JLiuleviČius, 
tel. Lafayette 3572.

PRANCIŠKA VISKANTIENĖ 
(po tėvais Vilkai u tė) 

gyv. 3027 So. Emerald Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 27 d., 2 vai. po pietų, 
1941 m., sulaukus 47 m. amz.f 
gimus Šiaulių apakr. ir parapi
joj, Pabalių kaime,

Amerikoje išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Joną, du aunus Joną ir 
Albertą, brolį Adolfą Vuknį 
ir jo šeimą ir kitas gimines, 
Lietuvoj seserį ir 2 brolius.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopjyč., 3307 Li- 
tuanica Avė,

Laid. įvyks antrad., liepos 
1 d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Vjsi A. A. Pranciškos Vis
kantienės giminės, draugai ir 
pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinmą.

Nuludę liekame,
Vyras, Sunai, Brolis ir Gim.
Laid. dir. A. M. Phillips, 

tel. Yards 4908.

biznierius 
bučernę įr 

grosernę prie Morgan St. ir 34 
S t., bet gyvena Cicero, Ilk, jau 
pardavė vieną knygutę tikietų 
ir dar pasiėmė dvi. Matyt iš jo 
darbuotės, kad jis yra geras c
naujienietis, kadangi būdamas 
biznyje ir dar tiek daug gali 
pasidarbuoti “Naujienoms*’.
j Mrs. Firant darbuojasi smar
kiai parduodama tikietus, Dės 
jau pardavė kelias knygutes ir 
dar pasiėmė dvi.

Panelė L. Narmontaitė, čia 
gimusi, pamačiusi “Naujienoj 
pakvietimą į laika platinti ti 
kietus Naujienų Namo Fondui 
rengiamo pikniko, atsilankė j 
“Naujienas” ir pasiėmė dvi 
knygutes tikietų pareikšdama, 
kad jeigu ir neparduos, tai ji 
pati užmokės už visus tikietus. 
Ar daug ^Žiagimusių tokių Nau
jienų p ijoty yra?

Ben( Survil’ čia gimęs, darbą 

 

turįs miešto detektyvo, bet yru 
geras naujienietis; jau vieną 
knygutę tikietų išpardavė ir 
dar dvi pasiėmė.

Map!ewood Garden tavernas 
ant Maplewod ir 43 St. 
mė dvi knygutes tikietų.

Mrs. Balčiukonis jau 
knygutę tikietų pardavė 
antrą pasiėmė.

H. Arstik iš BeJwood, III., pa
siėmė dvi knygutės tikietų.

F, Klikna, taip sakant, dirba 
rankoves pasiraitęs. Jau parda
vė keletą knygučių tikietų ir 
dar pasiėmė keletą. Draugas 
Klikna pareiškė, kad piknike 
dalyvaus ir tą pačią dieną pats 
sau pasiims keletą knygučių 
tikietų, tuu įrodydamas, kad 
jis yra šimtu nuošimčiu naų- 
jienietis.

Mrs, Grigais, kaip pasirodė, 
yra darbšti naujienietė. Jau tu
ri keletą knygučių tikietų iš- 
pardavus ir dar pasiėmė dvi.

Miliguskin . pasiėmė kny
gutę tįkięto dįb*- ją
užsimokėjo. Toks aemuo yra 
šimtu nuošimčių naujienietis, 
nes jis tuo parodo savo pasi
ryžimą tikįtus išpardu/>ti. 
Lauksim ir daugiau tokių pa
triotų!

J, Maskoliūnas, turįs taver
ną, 3505 So. Halsted. St. i 

M, Karėauskas, turįs baHiei’r 
nę, 207 W. 51st St., pasiėmė 
dvi knygutes.

Alex Ambrose.

No. 2848

COPR. I9J9, NEEOLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETCD SOUARE - PATTERN 2848 
No. 2848—Megzta staltiesė.

1 NEEDLECRAFT DEPT
j #0, M. CJucage, XH.

I £ia įdedu 10 centų įx prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

1 Vardas ir pavardė.Adresas.
Miestas ir valstija.,

esat nuoširdžiai

pasie-

.vieną
A-

Sūnūs Parvyksta iš 
Armijos, Tėvai Ren
gia Šeimos Re-uniją

a

ryto, 
amž., 
Paši- .

m.

King Levinsky 
Pakliuvo

King Levinsky savo laiku bu
vo išgarsėjus boksininkas. Prieš 
kelis metus’ jis išpylė kailį mu
sų tautiečiui.jJack/Sharkey. Bei 
dabartiniu laiku Levinsky visai 
nusmuko. Kai uždirbdavo tūk
stančius dolerių, tai mėtydavo 
pinigus bo atodairos..

Dabar pinigų jis nebeturi, 
tad verčiasi visokiais “trik- 
sais”. Prie 173 N. Clar^- jjs nu
organizavo kauliukų “gfcftttį”. 
Ten užklupo 'jį' policija ir Areš
tavo. Iš visų to “geimTo” daly
vių tik jis vienas pakliuvo, nes 
nebuvo užtektinai greitas pa
sprukti, '

šeštadienį Mirė 
Uršulė Vilienė, Ži
noma Roselandietė

Sirgo Širdies Liga Tris 
Menesius

Dieni u Dienos
m. m nu ... .. ..............

Cicero Improvement 
Kliubas Rūpinasi 
Miestelio Gerinimu
Kova Tarp Biznierio Ir Dviejų 

Gyventojų

Lietuvių Improvement Kliu
bo priešpusmetinis susirinki
mas įvyko birželio 10 d. Liuo- 
sybės svetainėj. Susirinkimas 
buvo gana skaitlingas. Reikia 
pasidžiaugti, kad moterys pra
dėjo gausiai kliubo susirinki
mus lankyti ir vyrų veiklą 
sekti, šiame susirinkime mote
rų dalyvavo apie pora dešim
čių. Taip ir reikia, moterys. 
Lankydamos susirinkimus į- 
vertinsite veiklių vyrų darbus 
ir pačios prisidėsite prie di
desnio darbo. Trumpai sumi
nėsiu.

Išsirgusi tris mėnesius šir
dies liga, Uršulė Vilienė, ilga
metė naujienietė, gyv. 226 W. 
llOth Place, numirė naktį iš 
penktadienio į šeštadienį, Bill- 
ings ligoninėje. Ji buvo 53 me
tų amžiaus. Paliko vyrą Ste
poną, du sunu Algirdą 4r 
miną, ir dukterį Liliją, 
laidotuves bus pranešta 
ra i.

Gedi- 
Apie 

atski-

4

Adv. N. Tumavick, 
Cicerietjs, Apsivedė 
Su Mokytoja o

CLASSIFIED ADS.
S1TUATION WANTED 

Ieško Darbo
IEŠKAU BILE KOKIO DARBO. 

Patyrimo neturiu, esu 23 metų. Ne
seniai atvykęs iš Lietuvos. Walter 
Kučinskas, 5514 So. Emerald Avė.

PUSAMŽIS VYRAS ieško darbo 
už penterio pagelbininką. Ar kurie 
žmonės turite namus pentuoti. Pa
prastas pentavimas. šaukite A. 
Smith, Hemlock 0707.

R upin as i Pagerinimais
Šio susirinkimo svarbesnius 

nutarimus. Po įvairių komisijų 
raportų liko nutarta sekami 
dalykai: Kiek laiko atgal kliu
bas pasiuntė miestelio valdžiai 
rezoliucijų reikalaudamas pa
gerinti šviesas kaikuriose vie
tose, sutaisyti apgriuvusius ša
ligatvius ir dėti šaligatvį ant 
52 avė. tarp Roosevelt Rd. ir 
16 St. šviesas kiek pagerino ir 
gyventojai tuoni tarpu paten
kinti. Dėl šaligatvių pakol kas 
dar nieko nedaryta. Kliubas 
nutarė tą reikalą išnaujo kli
binti.

HEEP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MES MOKAM JUMS 
MOKINANTIS 

Reikalingos kelios jaunos merginos 
mokytis rankomis pinti pataisom 
sugadintų drabužių. Turi turėti 
kiek patyrimo su adata.

ADAMS WEAVING CQ. 
209 So. State Street.

~mTes MOKAM JUMS 
BESIMOKINANT

Jaunos panelės, 18 metų, patapti 
Chinele operators. Greta algos mo
kamas bonus.

Ben Greenberg and Brother 
2911 So. La Šalie St.

PATYRUSI ANTROJI VIRĖJAir 
salad giri arbatnamyje. Pastovus 
darbas, gera mokestis. 227 W. Jack
son.

Už Dažnesni Gatvių Valymą
Taippat nutarta reikalauti, 

kad išmatų kibirai butų su
tvarkyta. Nutarta taip pat pa
reikalauti, kad gatvės butų 
dažniau šluojamos. Tais reika
lais rūpintis išrinkta specialė 
komisija.

Pavojingai Susižeidė
Susirinkime pranešta, 

kliubo ilgametė ir veikli 
Mrs. O., Skridulienė yra
kiai susižeidiisi. Kiek laiko at
gal ji valydama kambarius nu
slydo nuo kopėčių ir išsilaužė 
kairiąją (koją. Susįrinkusidjji 
nariai savo .draugei išnešė už
uojautą ir kliubietes paprašyta 
ligonę aplankyti. Jos adresas 
yra 1617 So. 49 Avė., pirmas 
aukštas.

kad 
narė 
s nu

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

GELININKAS
4180 Archer Avenue'

Phene LAFAYETTE 5800

i nyn|(|Q 8Td^^TT
L U f LI A I U Visas Pasaulio

Dalis 
KVIETKIN1NKAS

Gėlės Virtuvėms. Bankiatama 
ir Fagrabams 

3316 8o. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

AUGUSTINA RUDGALVIENĖ
(po tėvais Eisenaitė)

1424 S. Francisco Avė., namų , 
telefonas Lafayette 8541

Persiskyrė stt šiuo pasauliu 
birž. 29 d., 3:00 vai. 
1941 m., sulaukus .pusės 
gimus Raseinių apskr., 
lės parap. ir miestelyje.

Amerikoj išgyveno 36
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą ir sūnų Judzapą 
ir jo moterį Florą, 2 dukteris: 
Antaniną ir žentą Vincentą 
Shapkauskus ir anūkę, Aleną 
ir žentą Klemensą Dolman ir 
anūkę, daug kitų giminių A- 
merikoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiąus koplyč., 4348 So. Ca- 
lifornia Avė.

Laid. įvyks treč., liepos 2 d., 
9:00 vai. ryto iš koplyčios į 
šv. Agnieškos parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingo^ 
pamaldos už vėlionės sieįą, o 
iš ten bus nulydėta į Šy. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Augustinos Rud- 
galvjenės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnus, Dukterys, 
Marti, žentai, Anukęs ir 

Giminės
Laid. dir. J. Linlevičius, 

tel. Lafayette 3572

Muzikas Wells Parvažiavo 
Chicągon Praleisti 

Liepos 4 d.
Liepos 4 dieną, Nepriklauso

mybės šventės proga; Chicagou 
iš Camp Forest parvyks 25 ka
reiviai, jaeiną iš pietines mie
sto dalies. Jų tarpe bus ir lie
tuvis, jaunasis seržantas Ray- 
mond Wells, kuris yra 122nd 
Field Artillery beno vedėjo pa
vaduotojas.

Sunui priimti, tėvai Mr, ir 
Mrs. Anthony Wells, 7847 S. 
Normai Avė., rengia vaišes, .ku
riose dalyvaus daug giminių iš 
įvairių kolonijų.

Tarp svečių bus jaunojo ka
rio sesuo ir švogeris, Mr. ir 
Mrs, D. Puisis su duktė Kathie 
iš Muskegon, Mich.; brolis ir 
brolienė, Mr. ir Mrs. Walter 
Wells iš Irving Park, III.; ir se
suo bei švogeris, Mr. ir Mrs. 
Hehnuth Hinricks su sįmum 
Richard, gyveną.“ Chicagoje, 
1345 West 80th St.

Vienas vedęs brolis, Alfon
sas, gyvena Portlautf, Oregone, 
ir dėl tolumo negalės šeimos 
re-unijoj dalyvauti,

Kor. H. ,

Leidimus

(Chiėkgoj)
Frcd L, Wjlhahis, 33, šu Ber 

nice Anilionis, 26 
. George M.< Rohlicek, I 
Antoinette Lesciauskas,

Edward Wanatowicz, 
Bertha Guzauskas, 22

Anton J. Wenskus, 
Ann Buttligers, 29

John G. Lecho^icz, su Helen 
M. Lpzowski

Bernard S^cimikes, su Mar- 
jorie Peterseh

Frank J. Novak, 25, su Lillian 
Jukas, 19

33, su
27
23, su

29, su

Tykios Vestuvės Įvyko 
Birželio 21 d.

šeštadiėnį, birželio 21 d., 
įžengė į stoną moterystės, cice* 
rietis profesionalas, advokatas 
Norbert Tumavick (Tuma- 
vich), Antano ir Marijonos Tu- 
mavįchų sūnūs, su mokytoja 
panele Alice Vodak.

Mirtis Sukliudė Planus

Už Švaresni lis Namus

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

. J

J

Anksčiau buvo pramatyta 
surengti iškilmingas vestuves. 
Abu jaunavedžiai turi daug

plačiai susidraugavę su vietos 
jaunimu, be skirtumo tautos ir 
pažiūros. Numatytu vestuvėms 
laiku ištiko nelaimė. Panelės 
Vodak, dabartinės Mrs. Norbert 
Tumavick, staigiai mirė tėvelis 
širdies ataka. Tuo visi padary
ti planai sugriuvo ir vedybos 
vietoj iškilmingų, likosi tykio
mis. A

Dr. Stone—SvotasNaudos Ją Vasarvietei.

E^GLEWQ0D. — 'Plačiai 
visiems žinomas taverno biz
nierius p. Ca^per Gavėnas, ku
ris Chicagoje užlaiko įstaigą 
antrašu 611 W. 59th St., 3į 
pavasarį nupirko prie Beverly 
Shores, Indiana Dunes, buvu
sią Pasaulio parodoj pastaty
tą Jurgio Washingtono namo 
repliką.
Už 4$ Mylių Nuo Chicagos. '
Tas namas dabar yra per

dirbtas su visokiais patogu
mais vasarotojams. Yra šiltas 
vanduo, virtuvės visi įrengi
mai it daugybė erdvingų kam
barių. Vieta randasi tik už 45 
mylių nuo Chicagos ir labai 
lengvai surandama.

Tėmykit paties p. Gavėno 
pranešimus, kurie telpa “Nau- 
jienose” liepos 1 ir 3 dieno
mis. Linkėtina pp. Gavėnams 
geros kloties jų naujafti u#$u| poros savaičių poilsio

Vestuvių apeigos įvyko Mary 
Queen of Heaven bažnyčioj 
prie 53 Avė. ir 24 St., Cicero, 8 
vai. ryto, Svotu buvo Dr. J. G. 
Stone, o pamergė Mrs. Helen 
Sclnveitzer; visi be jokių spe
cialią kostiumų, paprastais iš
eiginiais rūbais apsirengę. Nors 
niekas nebuvo kviestas, bažny
čion smalsuolių prisirinko la
bai daug, ypač politikierių ir 
mokytojų. Jų tarpe buvo ir 
Mokyklų Tarybos pirmininkas 
Frank Petro.

Pusryčiuose 15 Asmenų
Po bažnytinių apeigų, jauna

vedžiai ir artimiausi giminės 
kaip tėvai, seserys ir broliai 
susirinko pusryčiams Annetta 
viešbutyj prie 52 Avė. ir 24 
St. Prie pusryčių stalo buvo 
15 ypatų. Pavalgius visi išsi- 
skirslė kas sau, o jaunavedžiai 
išvažiavo į rytines valstijas ant

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkūi Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.
RIBOTAS SKAIČIUS studentų 

praktikuotis labaratorijos teknikų 
darbui, tarp ko kita, Physiotherapy, 
X-ray, et£. Nebrangiai mokėti.

Box W6, 1739 So. Halsted St.

Susirinkime pareikšta skun
dų, kad kai kur yra ap
leistų ir netvarkingai užlaiko
mų namų. Tuo dalyku pasirū
pinti išrinkta komitetas.

Kova Tarp Biznierio Ir 
Dviejų Gyventojų'

Ties 1408 S. 50 Avė. vietinis 
laidotuvių direktorius Antanas 
Petkus nupirko IV2 loto, kur 
sumanė pastatyti koplyčią, ša
limais tų lotų gyvena lietuvis 
S. Bakutis, po numeriu 1406, ir 
italas—1412. Jiedu tokio biz
nio pastato nepageidauja ir 
nutarė protestuoti. Jiedu su
rinko parašus nuo viso to blo
ko gyventojų, kurie beveik vi
si irgi yra priešingi prieš biz
nio pastatą, kadangi ta vieta 
yra rezidencinė. Parašai įteik
ta miesto valdžiai su prašymu 
uždrausti koplyčios statymą. 
Valdžios, mat, yra įstatymas 
draudžiantis tarpe rezidenci
jų biznio namai statyti.

Statyba Eina
Peikus to viso neatbodamas 

jau pradėjo skiepą kasti. Virš- 
minėti Petkaus kaimynai da
bar pasiėmė advokatą ir yra 
nusistatę statybą sulaikyti. Yra 
gandų, kad ir Lietuvių
provement Kliubas eina prieš 
IPetkų ir prieš valdžią, kuri, 
atrodo, nededa užtektinai pa
stangų įstatus tuo reikalu pil
dyti. Kuo tas užsibaigs, ateitis 
parodys. Ar šiaip ar taip, vis- 
tiek vienai pusei bus nuostolių 
butu. Žvalgas

Im-

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

TREČIARANKIS KEPYKLOJ 
padėjėjas dirbti kepykloje.

11932 So. Halsted St.

EUR BENT—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI TAVERNAS su visais 
įrengimais ir su pragyvenimo kam
bariais. Žinoma vieta per daugelį 
metų, lietuvių ir kitų tautų apgy
venta. Ieškantys bargeno kreipkitės 
į S. ZDANOVSKI, 1337 South 49 
Avė., CICERO, ILL.
” REIKALINGAS BEKERIS prie 
juodos duonos. 738 W. 31 St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH &£0.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

2808 W. 63rd STREET. Dėliai 
mirties parsiduoda daili su Vitrolite 
frontu krautuvė, su trijų kambarių 
apartmentu viršuj ir su 3 ofisais. 
Pastatas 4 metų senumo. Visai ne
brangiai. REPublic 1842.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ mūras. 
7 kambariai, štymo Šiluma, moder
ni refrigeracija, ąžuolo trinias, pui
kiam stovy, gerai užlaikomas. Me
tinės pajamos $1,476. Kaina $8,000.

5741 Princeton Avė.
ENGlewood 1025.' 

Kreipkitės vakarais.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

REIKALINGA 1-mo morgičio pa
skola $2,000 ant. 5 flatų muro to
mo. 1900 So. Union Avė. Canal 2183.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir ĮUisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH-^ 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mea pristatome bUe kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionalini 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. III Tai. REPublic 5051

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBQ 

CHORO reguliaris susirinkimas 
įvyks pirmadienį, birž. 30 d., 8 v. 
vak., Hollywood svet., 2419 W. 43rd 
St. Visi choristai esat kviečiami bū
tinai dalyvauti šiame susirinkime. 
Jaunuoliai, norėdami tapti nariais 
šio choro, irgi atsilajjkykit į sus
iną. —Lucille S. Dagte, rašLZvalgas Garsinkitės “N-nose”

REMKITE TUOS, KURIE 1 
GARSINASI



———————

W. 51st St.

W. 59th St.

16

Ward 17

Vyriškiai, kurie gyvena ki-J^oar(^ ^8 6306 S. XVentwortli

75th St.

69lh St.

užsirašys Board 103—2948 
21 metus PROspect 3018. 
spalio 16

Uve. NORmal 0706. 
l'Board 29—235 W.
VINcennes 4398.
Board 105—153 JW 
VINcennes 7471. NATUIENU-Af’ME TMADhon 

sekretorius Henry L. Stimson (dėvįs saulės šalmą) aplanko kariuomenės

Ward
vedama Board 26—6344 S. Racine Avė.

RYTOJ ĮVYKSTA ANTROJI DRAFTO 
REGISTRACIJA

Turi Užsirašyti Visi Jauni Vyrai, Sulaukę 
21 Metų Amžiąus.

Rytoj, Chicagoje, kaip ir vi- Board 25—1607 
soj šaly, įvyks antroji drafto UROspect 2382. 
registracija, kurioje 
visi vyriškiai pasiekę 
amžiaus nuo pereito 
dienos.

Registracija bus
vietinėse drafto tarybose. Raš-(ENGlewood 1128.
tinės atsidarys 7 vai. ryto ir Board 27—6243 S. Ashland Av. 
bus atidaros iki 9 vai. vakaro. REPublic 9487.
Drafto tarybos ragina naujuo-; Board 104—1834 W. 59th St. 
sius registrantus užsirašyti GROvehill 3220.
kiek galint anksčiau, kad ilgų 
linijų vakarop.

tur, bet rytojaus dieną bus 
Cook apskrity, gali užsiregis
truoti Bile kurioj šios apskri
ties drafo taryboje.

N eužsireyistravusių Laukia 
Bausmė Ward 18

NAUJIENOS. Chicago, III. Pirmadien., birželio 30,1941

Karo Sekretorius Kariuomenes Pratimuose

IiiMMOI

Pardavinėja Vai 
džios “Defense 
Bonsus”

PO CHICAGĄ 
PASIDAIRIUS

Su Vygantu

Karo 
manevrus “Kažkur Tennessee valstijoj”.

Neužsiregistravusieji bus kai- Board 30—1554 
tinami įstatymo laužymu ir jiej HEMlock 7563. 
galės buti nubausti federaliniu 
kalėjimu arba stambia pinigi
ne pabauda, o kai kuriais at
vejais abiem — kalėjimu ir pi- ‘ 
nigais.

Rytojaus registracija bus an
tra nuo to laiko kai J. V. įsta
tymo keliu įvedė drafto sis
temą verbavimui vyriškių į 
Amerikos Armijos tarnybą. 
Pirmoji registracija įvyko per
eitą rudenį, spalio 16 d. Tada 
registravosi visi vyriškiai nuo 
21 metų iki 35 metų amžiaus.

Palies Apie 1,500,000
Rytoj registruosis tie vaiki

nai, kurie Spalio 16 dieną dar 
nebuvo sulaukę 21 metų, bet 
to amžiaus pasiekė nuo to lai
ko iki rytojaus. Autoritetai 
mano, kad antroji registracija 
palies apF?T~Tmsąntro milijono 
vaikinų. Manoma, kad šauki-

W. 69th St.

Board 31—7955 S. Ashland Av. 
VINcennes 9236.
Board 106—7851 S. Loomis 
■VINcennes 1227.

Ward 19
Board 32—1831 W. 103rd
BEVerly 2039.
Board 33—1443 W. 103rd 
BEVerly 1410.

Ward 20

St.

St.

St.

Board 34—914 S. Loomis St. 
MONroe 1185.
Board 107—1018 W. Taylor St. 
HAYmarkel 6793.
Board 108—812 W. Taylor St. 
MONroe 9345.

10 Dienų Kalėjimo. 
Už Važiavimą 
Girtame Stovyje

so”, jog ėmė važiuoti 75 my
lias per valandą ’parkų keliais. 
Pasprukti jam vis dėlto ’nepa
sisekė.

?amatė Sūnų
Ir Gavo Širdies 
Priepuoli

Suvienytų Valstijų valdžia 
pripažino Universal Savings and 
Loan Association kompetentiš- 
ka pardavinėti 
stijų “Defense 
teikė agentūrą 
pardavinėti.

Universal Savings and Loan 
Association pardavinėdama jo
kio uždarbio neturi, bet yra pa
siryžusi šių bonsų praplatinti 
kiek galima daugiau ir tuo pa
gelbėti Suvienytų Valstijų val
džiai vykdyti taip vadinamą 
“Defense programą”, kad grei
čiau visus diktatorius galėtų 
nuo paviršiaus žemės nušluoti.

Todėl raginame musų drau
gus pirkti šių bonų kuo dau
giausia ir tuo paremti preziden 
'o Roosevelto pastangas.

Bonsų serijos E parsiduoda 
sekančiai:

Suvienytų Val- 
Bonsus” ir su- 
šiems bonsams

Nežinau tikrai kaip lietu
viškieji bolševikų lyderukai 
pergyveno pirmąsias valandas 
vokiečių-rusų karo ir kaip jie 
šalino savo širdies sopulius. 
Bet vienas eilinis tavorščius 
Willow Springsuose atrado, 
kad sopuliai geriausiai prany
ksta, kada juos šnapse nardi
ni. Pabaigęs darbą jis nueina 
į vieną taverną skersai Tauti
nių Kapinių ir geria iki be
veik nuo kojų nuvirsta. Kada 
jis jau' užtektinai “prisimari- 
navojęs”, tai ima rėžti spyČius 
nežiūrint ar užeigoj tuo laiku 
yra kas ar ne, apie 
mintį ir galybę. 

. —o—
Gal ir lyderukai 

bandyti tą metodą
neišbando). Prisigėrus 
monės netekus butų lyg ir 
drąsiau kalbėti apie “Saulės” 
Stalino išmintį. Dabar perysa- 
vo laikraščius jie bijosi' gerai 
ir prasižioti—bile minutę' gaus 
orderius iš bosų mainyti visa 
linija.

Stalino iš-

turėtu iš-
(jeigu dar

ir są-

Henry Pistick, 2539 N. 
ramie, turės 10 dienų sėdėti 
Įėjime, o paskui per ištisus me
tus neturės teisės vairuoti au
tomobilį. Tokią bausmę jam 
paskyrė teisėjas Gibson E. Gob- 
man. \

Pistick buvo kaltinamas tuo, 
kad jis girtas važiavo, o kai

La
ka-

^policmonai norėjo jį sulaikyti,
tai jis tiek “paspaudė ant ge-

Ragina Saugiai
Švęsti “Fortdžiulajų”

• •---- '--.<»
Chicagps miesto majoras 

Kelly išleido proklamacija ry
šium su “Liepos ketvirtąja”. Jis 
ragina tą. šventę saugiai pralei
sti ir nevartoti pavojingų feier- 
verkų, dėl kurių paprastai labai 
skaudžiai nukenčia vaikučiai.

Mary McCambridge šeštadie
nį nuvyko į vedybų pokyli ad
resu 155 N. Clark. Ten visai 
netikėtai ji pamatė savo sūnų, 
kuris tarnauja armijoje.

Tai buvo didžiausia motinai 
staigmena. Pamačiusi savo sū
nų ji tiek susijaudino, jog ga
vo širdies priepuolį ir apalpo. 
Tuoj ji liko nugabenta' f ligo
ninę. Jos padėtis gana rimta.

Bono vertė (po 10 metų) 
$25.00 parsiduoda už $18.75.

Bono 'vertė $50.00 parsiduo
da už $37.50.

$100.00 vertė parsiduoda už 
$75.00.

Šie tonai neš 2.9 nuošimčio 
ir pribręs pilna jų kaina po 10 
metų.

Kreipkitės į Universal Sav- 
ings and Loan Association, 1739 
S. Halsted St., ypatiškai arba 
laišku.

Ward 21

St.

Ward 23

Ward 2'lst.
Roosevelt

Roosevelt

Roosevelt
11
Archer Avė.

Ward 12
AR

W. 69th St.

W. 63rd Str.
Diversey

Fullerton

Armitage
51st St.

51st St.

(A

Board 24—2512 W. 
PROspect 2382.

Board 133—2745 W.
Avė. ARMitage 4145.

8016.
Torrence Av.

Board 37—3959 W. Ogden 
ROCkwell 3130.
Board 112—3850 W. 26th 
ROCkwcll 0160.Ward 10

Board 18—3026 E. 92nd 
SAGinavv 2208.
Board 93—9622 S. Commercial 
Avė.—SAGinaw 
Board 94—10740 
SAGinavv 4533.

LIEPOS

SmmI Srove Darže

tuč tuojau.
Lietuvių apgyventuose war- 

duose drafto tarybų raštinės 
randasi po sekančiais adresais:

Ward 9
Board 16—11145 S. Michigan 
Avė. Telefonas: PULlman 4445. 
Board 17—7 E. 119th St., COM- 
modore 4680.
Board 92—10655 S. Michigan 
Avė., COMmodore 0575.

Board 19—2911
LAFayette 2897.
Board 95—610 W. 37th Street,
YARds 0726.
Board 96—3205 S. Morgan St.
YARds 5373.

Board 20—3556 Archer Avė.
VIRinia 1320.
Board 97—4440 S. Wcstern Av.
VIRginia 1930.
Board 98—4624 S. Western Av.
VIRginia 1224.

Ward 13
Board 21—2300 
REPublic 8629. 
Board 22-56-19 
PORtsmouth 7318.
Board 99—6405 S. Kedzie Avė. 
REPublic 8827.
Board 100—5175 Archer Avė. 
VIRginia 0640. t

Ward lt
Board 23—1301 W.
BOUlevard 5434.
Board 101—5114 Wentworth
Avė. BOUlevard 8322
Board 102—4624 Emerald Avė.
BOUlevard 7823.

Ward 15

Board 35—1801 S. Ashland A v. 
MONroe 4748.
Board 109—1908 Blue Island 
Avė. MONroe 4330.
Board 110—1802 S. Ashland 
Avė. MONROE 2808.

Ward 22
Board 36—2506 S. Kedzie Avė.
ROCkwell 1118.
Board 111—3652 W. 26th 
ROCkvvell 6764.

Board 38—3726 W. 
Rd. NEVada 3866. 
Board 113—3159 W. 
Rd. ROCkwell 0967. 
Board 114—3159 W. 
Rd. ROCkwell 1486.

St.

Ward 25
Board 39—2124 W. Van Buren 
St. MONroe 5802.
Board 115—749 S. Western Av.
MONroe 2876.
Board 116—2300 S. California 
Avė. ROCkwell 0671.

Ward 32
Board 47—1937 Milwaukee Av.
ARMitage 2266.
Board 128—2044 W. North Av.
ARMitage 5944.
Board 129—1409 Milwaukee
Avė. ARMitage 0257.

Ward 33
Board 48—2740 N. Kedzie Av.
BELmont 2814.
Board 13D—2818 W.
Avet. ĄLBany 0881
Board 131—2512 W.
Avė. ARMitage 0627.

Ward 34

Edison kompanija įsteigė 
specialią sargybą, kurios tikslas 
yra apsaugoti elektros gamini
mo įmones nuo galimo sabota. 
,žo. Sargyba specialiais automo
biliais važinėjasi apie įmones ir 
žiuri, kad niekas iš pašalinių 
negalėtų į jas, įsigauti.

p

Puikus Packard Automobilius Dovanai Lai mingam Asmeniui

Naujienų Namo FondoPIKNIKE
JAU 

TURITE 
PLATINIMUI 

TIKIETŲ 
KNYGUTĘ?

DAUGELIS 
NAUJIENIEČIŲ 

TURI 
NUSIPIRKĘ 

PO VISĄ 
KNYGUTE

—o—
Per paskutinius kelis metus 

bolševikėliai savo platformas 
maino dažniau negu motina 
savo kūdikio palutes. Priežas
tys panašios abejais atvejais.

—o—
Penktadienio Chicago Daily 

News laidoje, Skaitytojų Bal
sų skyriuje tilpo ilgokas ir 
nušviečiantis straipsnis apie 
dabartinę Baltijos žmonių di
lemą. Straipsnį ps 
Šlapoberskis, buvęs 
Žinių korespondentas Londo
ne, kuris prieš keletą 
šių atvyko Chicagon. 
berskis — žydų kilmės 
vienas iš gabiausiųjų 
sios Lietuvos laikraštininkų ir 
nuoširdus Lietuvos patrijotas.

—o— f
Tam straipsny šlapoberskis 

aiškina, kad nežiūrint dabar iš 
Berlyno atsiunčiamos vokiškos 
propagandos apie tariamą 
nuoširdų bendradarbiavimą 
tarp nacių ir nuo bolševikų 
atsikratusių lietuvių, Lietuvos 
žmonės Berlyno diktatūros 
neužkenčia lygiai tiek pat kaip 
ir tos, kurią Maskva buvo už- 
korusi per vienus metus ir 
septynias dienas.

Lietuvos žmonės remia Są
jungininkų kovą, nes tik per 
šios laimėjimą, mažosios tau
tos susilauks pilnos ir tikro
sios laisvės, rašo tas vyras.

Tikra teisybė! To nusista
tymo laikosi ir visa Amerikos 
lietuvių visuomenė, išimant 
kelis paskirus europietiškų 
“izmų” garbintojus (vabalų ir 
gražiausiai prižiūrimam darže 
atsiranda, juk). 

—o—
Antanas Vaivada, “Naujie

nų” Chicagos skyriaus redak
torius, šeštadienį išvyko dvie
jų savaičių atostogoms. Su juo 
kartu išvyko jo jaunoji žmo
na, Milda, ir šios sesutė, Lil- 
lian Baronaitė. Per tas dvi sa
vaites atostogininkai apva-

mėne- 
šlapo- 
vyras, 
jauno-

darni kiek laiko ir pas Vaiva
dos tėvus Philadelphijoj.

Susiraskite Tą 
Maudymosi “Siutą” 
Ir Eikit Maudytis

Tie chicagieČiai, kurie į by- 
čius neina iki jie oficialiai ne
atidaromi, dabar jau gali savo 
maudymosi kostiumus drąsiai 
važiuoti smėly pasivolioti ir 
šaltam Michigan ežere atvėsyti 
įkaitusius kunus. Miesto byčius 
atidarė pereitą šeštadienį. 
Penktadienį, dieną prieš mau
dymosi sezono prasidėjimą, 
Chicagos apielinkėj prigėrė 
trys žmonės. Tą pačią dieną 
du mirė nuo kaitros.




