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VOKIEČIAI PASIEKĖ PLENTU KURIS 
VEDA Į MASKVA

Sovietų tankai nepajėgia sustabdyti besi
veržiančių vokiečių

Vokiečiai Artinas Pr e BrestLitovsk

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
30 d. — Vokiečių kariuomenė 
šiandien paėmė Minską ir pa
siekė plentą, kuris veda tiesiai 
į Maskvą, skelbia paskutinis vo
kiečių karo pranešimas.

Kitos vokiečių kariuomenės 
dalys paėmė Liepojaus uostą ir 
Lvovą, pietų Lenkijoj. Vokie
čių propagandos ministerijos 
valdininkas pareiškė, kad mo
torizuotos divizijos jau mato 
Smolenską ir naciai esą pusiau- 
kely į Maskvą. Šie tvirtinimai 
vokiečių štabo nepatvirtinti.

Vokiečių štabas pridėjo, kad 
negalima laikyti užimtomis tų 
teritorijų, kurias užėmė pryša- 
kinės vokiečių kariuomenės da
lys. Vokiečiai palieka rusų ka
riuomenę šiaurėje ir pietuose, 
kurią privalės nuginkluoti kitos 
vokiečių dalys. Šarvuotos vo
kiečių divizijos vien tik sten
giasi visiškai išardyti susisieki
mą ir nutraukti raudonos ar
mijos ryšius.

Pabalčio kraštuose vokie
čiams pavyko apsupti viena*ru
sų diviziją, kuri nepajėgs pa
bėgti, nes vokiečiai paėmė Lie- 
pojų ir rusų diviziją visiškai 
atkirto.

Bialostoko apylinkėse vokie
čiams pavyko v’siškai apsupti

PRANCŪZIJA NUTRAUKĖ SANTYKIUS SU 
SOVIETU RUSIJA

1 --------------
Areštavo 200 amba

sados tarnautojų
VICIIY, Prancūzija, birž. 30 

d. — Petaino Prancūzija šian
dien nutraukė diplomatinius 
santykius su sovietų Rusija.

Sovietų ambasadorius Bogo- 
molovas šeštadienį matėsi su 
maršalu Petainu. šiandien jis 
dar kartą aplankė maršalą, bet 
tai jau buvo paskutinis oficia
lus vizitas. • \

Prancūzų policija šiandien 
areštavo apie 200 sovietį am
basados tarnautojų, kuriuos pra
dėjo tardyti.

Sovietų agentai vare 
propagandų

VICHY, Prancūzija, birž. 30 
d. — Premjeras Darlan šiandien 
paskelbė, kad tapo nutraukti 
diplomatiniai santykiai su so 
vietais, nes jų agentai uždary
ti dideliame stadijone.

Prancūzų ministeris Maskvo
je informavo sovietų valdžią 
apie santykių nutraukimą. So 
vietų reikalus Prancūzijoj pri
žiūrės švedų pasiuntinybė.

— Urugvajaus gyventojai 
pradėjo pulti fašistų ir nacių 
centrus Durazno mieste. Vla- 
džia buvo priversta iššaukti ka
riuomenę, kad galėtų apginti 
užpultus fašistus ir nuraminti 
minias. Policija buvo bejėgė.

— Molotovas priėmė Ameri
kos ambasadorių; ir ilgai su juo 
kalbėjosi. Spaudai nepaskelbtas 
pasikalbėjimų turinys.

dvi sovietų armijas, kurios d’- 
da pastangas prasimušti, bet 
vokiečiai jas naikina iš visų 
pusių. Sovietų kariuomenė ne
gali pasiųsti apsuptoms armi
joms jokios paramos.

Kaip tiktai vokiečiams pavy
ko pralaužti sovietų frontas 
ties Rava Ruska, Lvovo likimas 
buvo nuspręstas, nes jis tapo 
vokiečių apsuptas ir paimtas 
praeitą naktį. Lvove vokiečiai 
paėmė nelaisvėn nepaprastai d - 
(lėlius belaisvių kiekius.

Tarp Lvovo ir Lucko vyko 
nepaprastai didelis tankų .mu
šis, bet vokiečiams pavyko su
naikinti 800 sovietų tankų ir 
nuvyti rusus.

Visi vokiečių kariuomenės 
štabo pranešimai apie operaci
jas rytų fronte, žmonėms buvo 
perduodami su nepaprasta mu
zika, kurią organizavo propa
gandos ministeris Goebbels. Vy
riausias štabas išleido 12 pra
nešimų, kurie visą dieną buvo 
skaitomi per vokiečių radiją.

Praeitos savaitės bėgyje vo
kiečiams pavyko paimti nelais
vėn 40,000 sovietų armijos ka
reivių. Štabo pranešimas sako 
jog tai nedidelis skaičius, nes 
rusai visą laiką traukėsi krašto 
gilumom

Steigs tris naujas 
karo bazes

WASHINGTON, D. C., birž. 
30 d. — Sekretorius Knox šian
dien pareiškė, kad vyriausybė 
nutarė įsteigti tris naujas ka
ro bazes užjūryje.

Viena karo bazė bus įsteig 
ta Midvvay saloje, Pacifike; an
troji bus Amaknak saloje, Alia
skos 'vandenyse ir trečioji Ka
ribų juroje.

Vyriausybė jau yra nustačiu
si bazių atidarymo dieną ir pa
skyrusi karo viršininkus nau
joms bazėms tvarkyti.

Paleis netikusius 
generolus

WASHINGTON, D. C., birž. 
30 d. — Kongreso komisija 
šiandien susirupinusi karo va
dovybės planuojamoms kariuo
menės reformoms.

Štabas norėjo atstatyti kelis 
senus generolus ir pulkininkus, 
kurie netinka moderniškam ka
rui vesti.

Norėjo paskirti gabesnius 
jaunus karininkus, bet turėjo 
didelių kanceliariškų sunkumų. 
Kongreso komisija padės pra
vesti šias pakaitas.

— Informuotuose Anglijos 
sluoksniuose patirta, kad mili- 
tarinė sovietų Rusijos padėtis 
esanti labai kritiška. Vokiečiai 
veržiasi krašto gilumon ir ren
giasi apsupti Ukrainą. Gali iš
naikinti geriausią rusų kariuo
menę.

NAUJIENŲ-ACME Telen^nto
Su kulkosvaidžiais rankose, šie nacių kariai atsargiai artinasi prie Brest-Litovsk 
fortifikacijos. Paveikslas atsiųstas per radiją iš Berlyno.

RAUDONOJI ARMIJA ATMUŠĖ PUOLIMU 
IŠ SUOMIJOS

Rusai pulti Murpian- 
sko apylinkėse

MASKVA, Rusija, birž. 30 d. 
—Sovietų kariuomenė atmušė 
oriešo puolimus Murmansko ir 
Leningrado apylinkėse, skelbia 
paskutinis sovietų karo prane
šimas.

Priešas du kartus šiandien 
yandė prasiveržti per Kareliją, 
<ad galėtų pasiekti Leningradą, 
jet jis buvo atmuštas.

Viborgo apylinkėse priešas 
oandė išlaipdyti kariuomenę, 
bet visos jo jėgos buvo sunai
kintos.

Suomiai ginasi 
nuo rusų

HELSINKIS, Suomija, birž. 
30 d.—Sovietų aviacija kelis 
kartus bandė apšaudyti pasie
nio kaimelius, bet visur ji bu
vo priešlėktuvinių patrankų su
tikta, skelbia suomiai.

Sovietų aviacija apšaudė suo
mių laivą, kuris vežė keleivius 
į Švediją. Sovietų karo jėgoms 
pavyko padegti kelis didesnius 
suomių miškus.

Laikraščiai sako, kad suo
miai ilgiau negales sėdėti ran
kas sudėję, kai sovietai naikina 
jų turtus.

Dienos metu bom
barduotas Bremenas

LONDONAS, birž. 30 d. — 
Britų karo aviacija šiandien 
dienos metu labai smarkiai 
bombardavo Bremeną ir gele
žinkelio linijos centrą Olden- 
burge, skelbia britai.

Britų aviacijai pavyko pa
skandinti kelis vokiečių laivus, 
kurie stovėjo uostuose.

Praeitą naktį britai bombar
davo Hamburgą, sukeldami ne
paprastai didelius gaisrus ir pa
darydami milijoninius nuosto
lius vokiečiams.

Popiežius tikisi 
greitos taikės

VATIKANAS, Ilal ja, birž. 30 
d.-—Popiežius per rad'ją pasak" 
kalbą, kurioje pareškė vilties 
sulaukti greitos! taikos.

Popiežius; pasakė, kad Dievo 
apveizda kartais užleidžia an’ 
žmonių karą, norėdama tuo nu
bausti žmones už jų nuodėm s

Dievo apveizda norinti patil
ti žmonių kantrybę ir pajėgu
mą pakelti uždėtas bausmes. Po 
didelių nelaimių, sako, ateis vi
sų laukiama taika.

Rusai siūlo benziną 
turkams

STAMBULAS, Turkija, birž. 
30 d.—Turkai skelbia, kad šio
mis dienomis sovietų Rusija pa
siūlė turkams pristatyti reika
lingą benzinus kiekį.

Iki šiam metui sovietai siun
tė benziną vokiečiams, bet da
bar jie gali ją siųsti turkams.

Praeitais metais sovietų val
džia visiškai uždraudė išvežJ 
benziną ir kilus aliejaus pro
duktus į Turkiją. Turkai paten
kinti tokiu sovietų pasiulymu.

Graikijoj didelis 
badas

ANKARA, Turkija, birž. 3- 
d. — Iš Graikijos atvažiavusie
ji tvirtina, kad visoj graiki 
teritorijoj pradėjo siausti. <ne 
paprastai* didėlis badas.

Rugius, kviečius, bulves ir vi 
sas daržoves vokiečiai veža Vo 
kieti j on.

Žmonės piauna paskutinius 
gyvulius, kad galėtų turėti ga 
?alą mėsos vasaros darbams, v

7 suimti šnipai pri
sipažino

NEW YORK, N. Y., birž. 31 
d. — šeštadienį buvo suimti 21 
žmonės kaltinami šnipinėjimu. 
Šiandien 7 suimtieji jau prisi 
pažino, jog jie dirbo svetimoj 
valstybes naudai.

FBI agentai, nustatę šnipv 
veikimą, suėmė įvairiausių pro 
f esi jų žmones. Suimtųjų tarpe 
yra artistų, jaunų modelių, mo
kytojų ir paskaitininkų.

Beveik visi jie yra vokiškos 
kilmės. Kai kurie jau įgyje 
Amerikos pilietybę.

— Japonų imperatorius va
kar kalbėjosi su įtakingais ka 
riuomenės vadais ir kai kuriais 
ministeriais. Manoma, kad da- 

i bartiniame kabinete bus pada- 
I rytos pakaitos.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Visoje Rusijoje paskelbtas karo stovis ir apsaugos rei

kalai perėjo Apsaugos Tarybos kompetencijon. Stalinas yra pa
prastu tarybos nariu, kuriai pirmininkauja karo vadai.

— Vokiečiai skelbia, kad tarp Baranovičių ir Vilniaus jie 
apsupo labai didelę sovietų kariuomenę. Kita kariuomenė apsup
ta Latvijoj. 7

— Rusai tvirtina, kad' vokiečiai neapsupo jokios armijos. 
Sovietų kariuomenė traukiasi tvarkingai ir viską pakeliuj nai
kina.

— Ispanai mokės vokiečių markėmis visiems tiems savo- 
noriams, kurte stos karan prieš sovietų Rusiją.

— Leningrade sudaryta apsaugos taryba ir visi gyventojai 
yra pasiryžę ginti miestą nuo vokiečių.

— Vokiečių karo vadovybė perėmė užsienio reikalų minis
terijos tvarkymą ir Ribbentręgas turės pildyti visus kariškių 
nurodymus. 1

— Himmleris perėjo karo policijos žinion ir galės veikti 
įtiktai pasitaręs su karo viršininkais ir gavęs jų leidimus.

— Rumunijos diktatorius įsakė sušąudyti 500 rumunų, ku
rie drįso šaudyti j vokiečių kariuomenę, kai pastaroji ėjo rusų 
frontan. . . ■

GENEROLAS RAŠTIKIS STOS LIETUVOS 
ATSTATYMO PRYŠAKYJ

Bėgdami bolševikai viską žvėriškai naikino
MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 

ANCEVIČIAUS TELEGRAMA
----------------- V

Lietuva jau visiškai laisva nuo bolševikų. Nors karo audra 
praūžė pro Lietuvą, kaip žaibas, ji vis dėlto Labai skaudžiai pa
lietė visą kraštą. 1

Man teko kalbėti su tautiečiu, vos atvykusiu iš Lietuvos. 
Jis papasakojo liūdnų ir baisių dalykų. Bolševikai bėgdami vis
ką žvėriškai naikino ir žudė. Jeigu nebūtų buvę sėkmingo pa
čių lietuvių sukilimo, tai turtų teriojimas krašte butų buvęs žy
miai didesnis.

Bolševikų nuteriuota tauta dabar su viltimi žiuri į ateitį.
Lietuvos atstatymo darbo pryšakyje veikiausiai teks stoti 

generolui Stasiui Raštikiui.
' Generolas Raštikis jau apleido Berlyną. Jūsų koresponden

tui teko jis palydėti, linkint jam didžiausio pasisekimo atsto
vauti išlaisvintos iš bolševikų jungo musų tautos gyvybinius rei
kalus.

Bolševikai pavarė 
komisarą Šumauską

KARALIAUČIUS, Vokietija, ’ Įėjime, 
birž. 30 d.—Dabar paaiškėjo,1 jiems 
kad sovietų valdžia, kelioms1 akto, 
dienoms prieš nacių-rusų karą, I 
pašalino Šumauską iš pramones
komisaro vietos.

Oficialiai jis buvo paskirtas 
komisarų tarybos pirmininko 
Ged vilos pavaduotoju.

Iš finansų komisaro pareigų 
pašalintas J. Vaišnora taip pat 
paskirtas Gedvilos pavaduotoj .i. 
Manoma, jog tai buvo Maskvos 
pravestas “valymas”.

Romainių sanatoriją 
tvarkė lenkas

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
birž. 30 d. Patirta, kad sov etų 
valdžia buvo paskyrusi pilsuds- 
kininką Burovskj Romainių kli
nikos direktorium.

Burovskis atvyko iš Lenkijon 
ir lietuviškai nei žodžio nemo
kėjo. Jis neatsakydavo į klau
simus, jeigu su juo tarnautojai 
nekalbėdavo lenkiškai.

Burovskis versdavo visas gai
lestingas sesutes dirbti po 10- 
12 valandų į dieną.

Rusai kankino poli
tinius kalinius

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
birž. 30 d.—Gauta žinių, kad 
sovietų Lietuvos kalėjimuose 
sąlygos buvo visai nepakenčia
mos.

Daugelis suimtųjų puolė vi
siškai! nusiminimai! ir bandė 
nusižudyti.

Tauragės teisėjas Ambrazie
jus, norėdamas nusižudyti, už
lipo išvietėje ant rezervuaro ir 
pasileido galva žemyn ant be
toninių grindų. Jis nusisuko 
sprandą ir kruvinas išneštas li
goninėn. Vėliau nusižudė ligo
ninėj.

Kalėjime laikė pran
cūzų piliečius

BERNAS, Šveicarija, birž, 30 
d.—Patirta, kad bolševikai lai
ke Kauno kalėjime keturis 
Prancūzijos piliečius, kurie gy
veno nepriklausomoje Lietuvo
je.

Jie savo laiku dėstė prancū

zų kalbą Lietuvos aukštesnėse 
mokyklose.

Šie prancūzų piliečiai išbuvo 
ištisą metą sovietų Lietuvos ka

bei sovietiški teismai 
neįteikė jokio kaltinam)

Sovietai piešė Lietu- 
Vos ūkininkus

BERNAS, Šveicarija, birž. 30 
d.—Šiomis dienomis gautos ži
nios rodo, kad paskutiniu me
tu sovietų Lietuvos valdžia Lie
tuvos ūkininkus plėšė be pasi
gailėjimo.

Degučių valsčiuje už grudų 
nepristatynią valdžia patraukė 
teisman P. Šinkūnienę. Anta
lieptės va’sčiuje už tą patį “nu
sikaltimą” A. Liesis nuteistas 
2,183 rublių pinigine pabauda.

Troškūnų valsčiuje Povilui 
Kubiliui teisėjas atėmė pusę že
mės, nes jis negalėjo pristatyti 
reikalingo javų kiekio.

MirėPaderevskis
NEW YORK, N. Y., birž. 30 

d. — šiandien nuo plaučių už
degimo vietos ligoninėj mirė 
pagarsėjęs lenkų muzikas Ig
nas Paderevskis.

Paderevskis ėjo 80-tus me
tus ir buvo pirmuoju nepriklau
somos Le'nkijos prezidentu.

Paskutiniu metu jis aktyviai 
dalyvavo Lenkijos atstatymo 
darbe ir buvo diktatūros prie
šininkas.

— Britų kariuomene visiš
kai apsupo Palmyra karo ba
zę Syrijoj ir mano, kad netru
kus Petaino šalininkai bus pri
versti pasiduoti.

ORAS
Debesuotas, vakare lis.
Saulė teka — 5:18; leidžiasi 

— 8:29.

NUO
Liepos Pirmos Dienos

NAUJIENŲ RASTINE BUS
atidaryta

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

šeštadieniais
TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.

1 “NAUJIENŲ" ADM. 
k____________________ >
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CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
PRANEŠIMAS

Kaip ir paprastai, liepos mėnesį Chi- 
cagOs Lietuvių Draugijos skyriaus netu
rėsime, nes dėl vasaros karščių veikimas 
žymiai sumažėja.

Kai 6ras atvės, tai ir vėl smalkiau pra
dėsime darbuotis, o ypačiai vajaus rei
kaluose.

Šia proga norime priminti, jog Chica- 
gos Lietuviu Draugijos susirinkimas i- 
vyks liepos 8 d. adresu 1547 N. Leavitt 
St. Vadinasi, paprastoje vietoje. Pradžia 
8 vai. vakaro.

'GoeHngas Planuoja ’Sritufcius Rusams

r«

krlh -sjj’v-. n •• • . i i . v , z-. • naujien.V-a<:ME TaieptibroVokiečių karo aviacijos galva, Field maršalas Wilhelm Goering, tariasi su savo pa
dėjėjais kaip gėriau pulti rusus iš oro. Naciai sekmadienį paskelbė, kad nuo ru- 
šų-vokiečių karo pradžios, naciai sunaikirio 4,107 bolševikų orlaivius.

šemetulskiai, Kasmauskai, . J. 
Jukniai, žasinienė, Kaminskai, 
Deveikiai ir daug kitų Ciceroj. 
Iš chicagiečių aštuonioliktos 
apylinkės gyventojai K. Davi- 
dauskai turi tikrų žinių, jog jų 
sūnūs Juozas parvažiuos ir tu
rės šaunias sulauktuves ir pa
gerbt u ves. Mat, kitas sūnūs Ga
liukas užbaigė aukštąją moky
klą. Tokiu budu ir y¥k rengia-

| ma puota. O kaipgi su 
kais >per tas šventes?

pikni-

Penktadienį, tai liepos 
ceros Kultūros draugija 
piknikąrišvažiavimą L i b e r t y 
Darže. Apie to daržo paranka
mą ir švarumą nėra kas 
kyti. Tad kas norit ramiai 
ką praleisti, atvažiuokit, o 
site patenkinti.

ture

lai 
bu-

__

Apie Įvairius Dalykus |

ŽMONĖS, KURIE STOVĖDAMI ANT GALVŲ 
SEMIASI IŠMINTIES

tas: (ai įvairių kastų, brariri-i 
nų. jogų, fakirų kraštas.

kurie savo kūną taip yra už-

sugebėjimus yra prirašyta šim
tai knygų, dažnai parašoma 
žurnaluose ir laikraščiuose. Juk 
tai musų akimis žiūrint tikri 
stebuklai, jei koks fakiras ar 
jogas sugeba save lyg numariri-

stiprinti darbu, gimnastika,' 
sport’u, iTlo taTp'u jogai ir fa-, 
kirai daro visai ątViFkšči^i: jie; 
savo kurią grudirih visišku ne
judėjimu. ;

Indusų jogai, norėdami pasi-: 
semti išriii’ritiės, striVi riet a'rit; 
galvos. Ir riė^ėikia mariyti, kad-, 
jogai ir fakirai faip stovi ant: 
galvos keletą ‘miriričiiį ar kele-, 
tą valandų. Visai rie: jogai ir- 
fakirai, norėdami užgrūdinti 
išmiklinti s&vo kurią, norėda
mi pasišemti išminties, taip ant 
galvds stovi ištisomis dienomis 
ir ištisomis savaitėmis. Dažnai 
galima pamatyti Indijoj toki

A, v ik-. * —• • į■ -- ■ v#
nk —-it &JJ IJLj _ -it —.....

dienį. Oficiaič šalies šventė. Ta 
ptoga ir 
džiuma dirbtuvių. ] 
sekmadienį ir susidaro 
nos.

ėštadienį nedirbs (li
ndėjus 
3 die-

Antradienis, liepos 1, 1941

Naujas Lietuviškas

Vasarnamis
Mount

VERNŪN
RANDASI:

Beverly Shores,
Indiana Dunes

Plačiai žinomi taverno biznieriai 
pp. Gavėnai atidarė naujai įren
gtą vasarnamį prie BEVERLY 
SHORES, INDIANA DUNES. 
Tiktai 45 mylios nuo Chicagos. 
Galima važiuoti Route 12 arba 
20. Reikia privažiuoti Lake Shore 
Drive Rd. iki pamatysit vienin
telę to kaimelio bažnyčią ir ta
da pasukti į Derby Avė. Nuo 
tos bažnyčios jau bus matyti mu
sų BALTAS NAMAS 
nelio, kuris randasi tik 
bloko.

Kambariai erdvingi
vandeniu ir elektra. Kainos že
mos nuo dienų arba .pagal susi
tarimą. Dėl platesnių informaci
jų, šaukite savininką Chicagoje.

Iš priežasties 4 liepos šven
tes, Raudonos Rožės Klubas sa
vo pusmetini susirinkimą laikys 
porą dienų ankščiau, vietoj 
penktadienio įvyks trečiadienį, 
Li uosybes svetainėj. Kaip klu
bo nariai, taip ir norintieji įsto
ti, ateikite, — po susirinkimo 
bus šalto alaus.

Klubo piknikas 13 dieną, Li
berty darže. $300 dovanų. Įsi
gykite tikietus. Kreipkitės i 
klubo užeigą, 4932 W. 14th St. 
Klauskite Lco Sh'vegžda.

I).----------

ant kal- 
už vieno

su šiltu

Feoplės ^Autuve ruošia liepos 
pirmos dienos gražų fr įdo
mų programą.
Šiandien, antradienį, 7 valan

dą vakaro iš sto’ties WGES bus 
transliuojama regu'liaris antra
dienio programas, leidžiamas 
pastangomis Peoples Furniture 
Company krautuvės. Kuomet 
šiandien prasideda antras me
tų pustnetis, leidėjai ruošia 
ypatingai gražų ir įdomų pro 
gramą žavėjančių daine ių, gra
žios muzikos, šalinių 'juokų 
dramos, šposų ir t. t., o to vis., 
išpildyme dalyvaus geri talen
tai bei šių programų artistų 
štabo nar ai. Nepamirškite pa- 
,įklausyti. —Rep. xxx

i-
per tas

» O
Eina gandai, kad ir 

viai busi pali.uosuoti 
šventes. Tai atlankys namiškius.
O jų yra labai daug iš Illinois 
Forrest kempėje. Kas tokie par 
važmos, pranešiu vėliau. Tėvai, 
ypačiai motinos, labai laukia. Garsmkites “N-nose”

Casper Gavėnas
611 W. 59th St.
Tel. ENGIewood 3990.

kasti žemėn ir čia užkastas iš-

«JceZbtaW Naujienom

ir
GautiIš Cicero

mėgsta

/VAIRIOS ŽINIOS

* • • 99 lczl p<«wvu. ±i,y» uiciivs ovunciuGarsmkites A-nose l ketvirtą liepos pripuola penkta-

JACK SWIFT

A CHANCe

NSURED

NOW TO FIND
THE AURORA.
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GEJtR. Naujienų skaityta- 
jas ir skaitytojai prašanti 
pirkinių reikalais eiti į

tai 
visi
po

aštriu
Č1 “iš

BU NfDI N<3 
LIZZARO

žmonės
jis niekam nepa-
nesibijo teisybę

ii 
parapi- 
rankas

pasislėpę 
savo
jį į

tai 
reikėjo 

ilgai savo kūną 
visa tai galima

Western Electric kompanija. — 
Šventėms grįš kareiviai. - 

kultūros Draugi j os
— Raudonės Rožė:

tus ir juos visiškai išgriaus.
Britai pataria prancūzų dar- 

biniilkariis negaminti vokie
čiams karo medžiagos ir tuo 
apsaugoti savo gyvybes.

Cicero 
piknikas, 
susi ii r. k i m ą«Hh’ pi »<n ik as.

nomis ir savaitėmis. Praeida
mas pro šalį lytmetį matysi ji 
stovint ar tupint, taip pat toj

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgs
ta jį skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimti.

“Keleivį” 
dėl to, kad 
taikau j a ir 
skelbti.

Žmonių mulkintojus ir ap
gavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.

Be to, jame rasi visokių .pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir ži
nių iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

c 253 Broadway, į
į SO. BOSTON, MASS. <

si, pagaliau, taip pat ir po ke- 
Ictos dienų. Valgyti gauna iš 
praeivių arba iš artimųjų.

Išbūti vieAby ’jpafiėijy keletą

deda rodyti gyvybes žymes: pa
lengva pradeda plakti pulsas, 
ima kvėpuoti ir t. t. Praeina 
kiek laiko — ir atkastasis lavo
nas vėl patampa sve.kas ir gy-

dės, kuri yra prikalta
vinių, gali “numirti” ir 
numirusių prisikelti” ir

Fakirai savo “sičiui’. Tris’’ padėly (ar ant galvos ttovėdi- 
mas, ar kaip susir.etęs, ar dar

=. E

478

(Vardai ir pavarde)

(Adresai)

(Miestai fe valstija)

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

No. 4782 — Sportiškas kostiumas. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 
taipgi 30, 32, 35, 36, 38 ir 40.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SU, Chicago, HL 

čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi Na

Mferos ___________  per krutinę

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

S AR ŽINOTE KĄ :
< RAŠO Į
I “KELEIVIS” Į

dienų karstas iš žemės iškasa
mas, fakiras palengva pradeda
mas gaivinti. Iškasus iš žemes 
l aki re paprastai nematyti 
kių gyvybės žymių: atrodo 
paprastas lavonas, kaip ir 
lavonai. Tačiau lavonas

Šitokie sugebėjimai iš tiesi 
juk stebina kiekvieną europie
tį. O jei dar prie to pridėsime 
įvairius kitus fakirų “stebuk
lus”, kaip laipiojimas virve, 
kuri yra ištiesta viršum, bet 
nėra už nieko pakabinta, trip 
sakant, kabo ore, nukirtimas 
vaikui galvos ir t. t. ir t. t 
galime suprasti, kad 
dari g padirbti, 
grūdinti, kad 
butų padaryti.

Ir iš tiesų, 
fakirai savo kūną įvairiais bu
dais ne juokais grūdina. Mes 
savo kūną paprastai norime sii-

kas, bet net sunkiai Įmanomas.
Tačiau indušų jogai ir faki

rai savo kūną taip užmarina, 
kad jie gali padaryti daug ko, 
kas europiečiui visiškai butą 
neįmanoma.

Tokiu budu visišku nejudėji
mu grūdindami savo kūną i i- 
dusų jogai ir fakirai tikisi pa
sisemti sau išminties. Dėl to 
vieni stovi ištisomis dienomis 
ir savaitėmis ant galvos, kit. 
įsikniaubia į smėlį, treti dar'

Dabar! GALITE TAUPYT
TIKRAI SAUGIAI

iki

MADOS

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yrk di
džiausia lietuvių . organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. ITai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais Tyšiais vienon didelėn ir grkžion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviam^ daugiąus, 
negu apdraudę. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais. , ,

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organižattefrių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIĖtUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, Nęw York, N. Y.

1
UN5EEN FROM 
THE OORČON 

OP POt_ARl£
1 SOLDIFRS

Britai perspėjo pran 
cuzų darbininkus
LONDONAS, birž. 29 d-. — 

Britų vyriausybė per radiją ke
lis kartus 'perspėjo prancūzų 
darbininkus, kad ji yra pasiry
žusi bombarduoti visus fabri
kus, kurie dirba vokicčianis.

Britai jau bombardavo Lile 
apylinkėse ' csa'nčius fabrikus,

Visoj apylinkėj didžiausia i> 
geriausia dirbtuve — tai West- 
em Electric -Kompanija, telefo 
nų išdirbystė, ■ šiuo laikū dirb: 
gerai. Dirbantieji pilnai paten
kinti. Nors ir neturi C.1.0 ii 
A.F.L., vienok yra organizaci 
ja, kuri atstovauja darbinin
kams, tik ne ofiso. Visi dirb
tuvės darbininkai priklauso 'ir 
kožną mėnesi atima, iš pėdės 
40c., Tos unijos atstovai su 
dirbtuves viršininkais laiko pa
sitarimus, svarsto darbininkų 
reikalus. Apie streiką r.iekgs 
nė nesvarsto, nss nėra pamato 
streikuoti. Į 3 mėnesius ’kė ė už 
mokestį du kartus, ir niekuo
met tiek aukštai nebuvo iškelti 
uždarbiai, kaip dabar, — tai 
kam streikuoti

Oficialės vrikacijos 
nės dvi savaitės liepos mėne
sio. Kitados per tą laiką visa 
apylinkė apmirdavo. Krautuves, 
valgyklos uždarytos — vakaci
jos visiems, šįmet to riebus: 
dirbtuvė dirbs, vakacijos yra 
paskirstytos grupėmis. Senes'ni 
darbininkai gauna 3 savaites 
su pilnu užmokėjimu. Gali ge
rai pailsėti. Trys dienos švenčių

tUroS’ L aA dėto*

^5 d. uZ

VĖLIAUSIAS
DIVIDENDAS

FAIRFIELD 
ŽAVINGI S L O AM Atl N 
272 ? W Cermak-Rockvell6126

r* i'i icverybody ravės about your
salads, Peg. What’s the secret?

MIRACLE WHIP!
SS, Its "differentp fictvor ' 

alv/ays makes a hit.

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

WE PART COMPANY NOW, L.ADV LITĄ. 
WHEN YOU SEE COUNT DON, Tl P HIM 
TO FK3HT 3HY OF JACK SWIFT, 
JUGGLlNG WITH TNT 15 SAFER

THE GIANT PENGUINS HELP JlMMY 
AND -THE PROFES5OR IN THE PERILOUS 
ASCENT TO THE RIM.
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Kraujo Atsarga Visados Po Ranka

KORESPONDENCIJOS
b I ........................ ■■

Grand Rapids, Mich.
Lietuvių Sūnų ir Dukterų 

Draugija rengia piknikų liepos 
(July) 4 d: 1941 Kooperatyvam 
Parke, Green Lake. Piknikas 
bus įvairus, su lenktynėmis ir 
žaismėmis. Pasižymėjusiems 
bus suteiktos dovanos, taipgi ir 
3 prizai nuo $5 ir žemiau. 
Kviečiame visus atsilankyti ir 
praleisti ^magiai laikų Ameri
kos nepriklausomybės dienoj.

( Komitetas

Pittston, Pa.
DRAUGIJŲ SUVAŽIAVIMAS

visuotinį Amerikos lietuvių su- 
važiavimų-seimų, kad butų ga
lima subendrinti lietuvių vei
kimų, nustatyti gaires. Seimas 
bus autoritetu siekiant Lietu
vos nepriklausomybės. Nutarta 
rinkti pastovių valdybų iš 9 
delegatų. Iš Scranton F. živa
tas, Kubilius ir 'Stepanauskas; 
iš Pittston: Galinskas, Milaus- 
kas, Macunas ir trys iš Wi:kes 
Barre. Tas komitetas turės iš
dirbti planų dėl pasekminges- 
nio veikimo ir pritraukti visas 
Wyoming klonio organizacijas 
į bendrų draugijų sąryšį.

Suvažiavimas baigėsi 5 va’, 
po pietų. —St. Žukauskas.

Birželio 22 d., 1 vai. po pie
tų, Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėj, 91 N. Main st., įvyko Wy- 
omingo klonio* draugijų suva
žiavimas. Suvažiavimų sušaukė 
SLA 7-to apskričio komisija 
išrinkta pusmetiniame suvažia
vime kovo 30 d. 1941 m.

Kadangi Lietuva pateko Ru
sijos komunistų vergijon, nete
ko savo nepriklausomybės, tai 
buvo sumanyta šaukti draugi •' 
jų suvažiavimas, kad bendra? 
veikiant bus lengviau kovoti, 
kad Lietuva galėtų atgauti sa
vo nepriklausomybę.

Suvažiavimų atidarė apskri
čio pirm. Aį. Kupris, pranešda
mas šio suvažiavimo dieno
tvarkę.

Paskyrė pirmiausia mandatų 
komisijų. Kol mandatai buvo 
tvarkomi, buvo pakviestas kun 
M. Valadka iš Scranton ir .J. B. 
Saliunas, vietinis, pakalbėti. 
Mandatų komisija pranešė, kad 
viso randasi 54 de’egatai, atsto
vauju 23 organ zacijas ir turį 
1,749 nar us.

Rezoliucijų komisija išrink
ta vienbalsiai. Kun. M. Valad
ka, F. živatas ir V. Batirus.

Rezoliucijų komisijos pirmi
ninkas kun. M. Valandka per
skaitė tris rezoliucijas; v sos 
priimtos vienbalsiai.

Trečiojoje rezoliucijoje buvo 
nurodoma, kad reikia šaukti

Birželio 15 d. minėji
mas Baltimore, Md.

Marylando gubernatorius, . p. 
Herbert B. O’Conor, speciak 
proklamacija birželio mėn. 4 d. 
paskelbė Lietuvos okupacijos 
dienų, t. y. birželio 15 d., Bal
tijos valstybių diena.

Trumpai prieš tų minėjimų 
Baltimorėje įsikūrė Pabal ės— 
Amerikos Draugija su p. W. F. 
Laukaičiu pryšakyje. Šios nau
jai įsisteigusios draugijos ru- 
pesčiu suruošta birželio mėn 15 
d. minėjimas. Jis įvyko Lord 
Baltimore viešbutyje 7 vai. va
kare. Pirmiausia buvo pie'ųs. 
Dalyviais užpildyta didžiulė sa
lė. Lietuviai buvo sakitlingiau- 
si. Be to, apsilankė gražus bū
relis estų. Po vakarienės prasi
dėjo kalbos. Jos buvo įdomios, 
Įvairios ir įspūdingos. Vakaro 
toastmasteriu buvo p. Laukai
tis.

Jis gražiai ir rūpėsi ingai pa
ruošta kalba apibud no to mi
nėjimo reikšmę ir Pabaltos val
stybes ištikusius įvykius, kurie 
Amerikoje ir ne lietuvių tarpe 
iššaukė pasibiaurėjimų ir pa
smerkimų.

Sekantis kalbėtojas buvo p. 
L. Iškiš, buvęs ministras, atsto
vaująs Latvijos pasiuntinybę 
Vašingtone. Jis išsamiai sumi-

•4<-nfw;.N Ą r’ Ijii-vn '’v.|ent,ntn

Dr. John von Saltza, ir Mrs. Margaret Smith demon
struoja San Francisco, Cal., naujų Upton Emergency 
Transfusion Kit” — kilnojamų medikalės pagelbos at
sargų, kuri pritaikinta armijos reikalams, šis “sandė
liukas” turi didelę kraujo atsargų ir transfuzijų gali su
žeistam suteikti į 60 sekundžių.

nėjo aplinkybes, kuriomis so
vietai įvykdė Baltijos valstybių 
okupacijų. Jis išskaitliavo ir 
nelaimes, kurias tenka teini 
tautoms pakelti.

P. Pusta, buvęs ministras, 
irgi gražiai atvaizdavo sovietų 
grobuoniškų politikų.

Jam baigiant kalbų, a ė,o 
buvęs senatorius King, Utah 
valstybės, specialiai šiai progai 
Iš Vašingtono atvykęs. Jis se
nas Pabaltės valstybių draugas. 
Jam tuojau užleista kalbėti. 
Jis stipriais išsireiškimais pa
smerkė Sovietų ..taktikų ir sie
kimus Pabaltės valstybių at
žvilgiu. Jis pasmerkė ir tų tau-

Parama sovietams 
nepatinka japo

nams
TOKIO, Japonija, birž. 27 d. 

—Japonų valdžios atstovas 
pareiškė, kad prižadėta Jung
tinių Valstybių parama sovie
tams gali būti labai pavojin
gu veiksniu.

Japonai negalės žiūrėti pro 
pirštus, jeigu Amerikos lai
vai veš karo medžiagą į Vla
divostoku, kaip tai prižadėjo 
padarytik Suhin’er'' Wėllės. '*

z

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime (M 7 E AAf] n n 
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Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

AVINGS
_______and
LOAN ASSOClATIOMof Chicago
JUSTIN MACK1EWICH. Pres.
4192 Archer Avenue
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FRIDE OF THE GARDEN PATTERN 2774.,
No. 2774 — “Tulpės” Iš šmotelių susiuvinėta lovatiesė

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2774 |
| 173S So. Halsted SL, Chicago, HL

| Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No-------------

I Vardas ir pavardė____ ..__ ________________ ___ ________ _______ — I
1 Adresas .................. ... ..... ............... - . ...----------- ---- ...----- - |
l Miestas ir valstija......... —---- ---------------------------------- ------------ -------------------------|

tų persekiojimų bei terorizavi
mų.

Sekančiu iš eilės kalbėtoju 
buvo atstovaująs Lietuvos mi
nistrų, j). J. Kajeckas. Ats - 
žvelgdamas į tai, kad didžiu
mos dalyvių butą lietuvių, jis 
kalbėjo lietuviškai. Jis atvaiz
davo savo kalboje skausmingų 
minėjimo prasmę ir sovietų iš
kilmingai pasirašytų sutarčių ir 
duotų pasižadėjimų sulaužymų. 
Jis išskaičiavo Sovietų destruk
tyvioj darbų Lietuvoje ir lietu
vių tautos nueitų ilgų kryžiaus 
kelių per vienerius metus. Jis 
ragino nesiduoti skausmo lau
žiamiems. Ragino tikėti šviesiu, 
laisvu, demokratišku Lietuvos 
rytojumi. Viltį, tarp kita, rėme 
prezidento Roosevelto užtikri
nimais, kuriais esu galima pil
nai pasitikėti.

P. gubernatorius O’Conor at
ėjo pavėlavęs iš Flag Daj' iškil
mių. Dalyviai jį pagerbė atsi
stojimu. P. Laukaitis tinkamai 
jį perstatė. Gubernatoriaus kal
ba buvo graži ir ugninga. Jis 
paaiškino, kad Paabltės tautos, 
ypač lietuviai, yra daug prisidė
ję Amerikos gerovei pakelti. 
Jie, pasirodę geri šios šalies pi
liečiai. Todėl, esu, visai pritin
ka, kad Amerika parodytų sim
patijos ir užjautimo tų tautų 
teriojamoms šalims.

Paminėtina, kad šiame mi
nėjime dalyvavo ir State De
partment valdininkas, p. W. C. 
Trimbele, kurį laikų gyvenęs 
Estijoje.

Kalbėjo dar p. Rastenis, su
maniai demaskuodamas sovie
tų groboniškų elgesį Pabaltės 
tautų atžvilgiu. Trumpai kalbė
jo ir vietinės estų kolonijos at
stovas.

Baigiant minėjimą priimta 
stipri rezoliucija smerkianti 
sovietų grobonišką politiką 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
žvilgiu ir vykdomą tose šalyse 
terorą.

Įvairios pasaulinės žinios
Welles priėmė sovie

tų pasiuntinį
WASHINGTON, D. C., birž. 

27 d. — Sumner \Velles priė
mė sovietų pasiuntinį Umans- 
kį, kuris oficialiai paskelbė, 
kad tarp sovietų Rusijos ir Vo
kietijos vyksta karas.

Umanskis kalbėjosi su Wel- 
les tris minutes. Welles priža
dėjo teikti sovietams paramų 
kovoje prieš nacius.

— Maršalas Mannerheim šian
dien išleido pirmų įsakymų suo
mių kariuomenei, kuriame pra
šo paklusnumo ir pasiryžimo 
naujame kare.

— Trys vokiečių prekybos 
laivai vakar apleido Brazilijos

uostus ir tikisi išvengti britų 
blokados.

Valtin prašo ne
deportuoti

SACRAMENTO, birž. 29 d 
— Jau Valtin parašė guberna
toriui Olson prašymų, kuriame 
nurodo jam gręsiantį pavojų, 
jeigu bus išsiųstas, ir prašo 
leisti apsigyventi Jungtinėse 
Valstybėse.

Jau Valtin sėdėjo San Quin- 
tin kalėjime ir buvo išsiųstas 
iš Amerikos.

Bėgdamas nuo nacių ir ko
munistų jis sugrįžo į Jungti
nes Valstybes, bet įvažiavo be 
vizos ir dabar valdžia jį nori 
išdeportuoti Vokietijon.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te; remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS

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

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Modern Roofin^ Co
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. 

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

visokių rūšių stogų. Pa-

i

Iš Kentucky’s puikiausių Bourbon

Paragauk įos dabar ... 7 metų po blaivybes atšaukimo •

TO PROOF...THIS VVJilSKEY IS 4 YEARS OID. SCHENLEY DISTILLERS CORP., NEW YORK CITY

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus.

• NEREIKALINGI, popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavoj ų.

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne už kokybę!

PRIEŠAS!
Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

T. RYPKEVIČIA
"RASOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

šaukite CANAL 8500

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

—Pilnai Apdrausti—
1
>

Murino soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranos caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

M A DOS

No. 4778 — Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50 ir 52

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

sunaikinta, tai Rusija galės palikti kare tiktai tuomet, 
kuomet ji* nesugrius ekonomiškai; Ekonomiškas krašto 
sugriuvimas iššauktų Rusijoje chaosų — o tuomet Hite 
leris galėtų su ta milžiniška imperija daryti tų, kų jisai 
norėtų.

Anglija, ir Amerika turi šituos galimumus pramaty
ti ir ruoštis jiems pasitikti. Išmintingi karo vadai ruo
šiasi’ ne geriausiam- numatomam galimumui, bet blogiau
siam, tiktai/tuomet jie nebūna užklupti iš netyčių.

Todėl dabar reikia ne “žiūrėti ir šypsotis”, bet dėti 
visas pastangas,, kad, viena, Rusija kaip galint ilgiau* pa
jėgtų prięšintis Hitlerio invazijai; antra, kad sąjungi
ninkai per tų laikų iki maksimumo sustiprintų savo po
zicijas sausumoje, vandenyje ir ore ir kartu duotų juo 
skaudžiausių smūgių naciams.

Tiktai tokiu budu demokratijos apsaugos save ir pri
artins galų hitlerizmui.

Po 1939-40 m. m. karo tarp Rusijos ir Suomijos vi
sose neutraliose šalyse buvo susidariusi labai prasta nuo
monė apie sovietų Raudonųjų Armijų. Ji turėjo dešimtį 
kartų daugiau nuostolių, negu suomiai, ir jai ėmė pus
ketvirto mėnesio laiko mažiukę suomių armijų paalsinti,1 
taip kad Suomija buvo priversta daryti taikų su rusais. 
Bet suomių kariuomenė nebuvo sumušta.

Didelė dauguma karo žinovų padarė iš šitų faktų iš
vadų, kad, jeigu sovietų Raudonajai Armijai teks susi
remti su gerai apginkluotos didelės valstybės jėgomis, 
tai ji bus kaip bematant sumušta; o tokia galinga karo 
mašina, kaip Hitlerio “wehrmacht”, per Raudonųjų Ar
mijų pereis, “kaip peilis per košę”.

Pirmoji savaitė karo tarp Vokietijos ir Rusijos pa
rodė, kad sovietų armija buvo “nedakainuojama”. Ji lai
kosi prieš nacius geriau, negu buvo tikėtasi. Matyt, lek
cija, kurių suomiai davė Sovietų Sąjungai, nepraėjo vel
tui.

Ir iš tiesų, tuojaus po to karo buvo pašalintas iš 
Raudonosios Armijos vadovybės Vorošilovas; jo vietų 
užėmė maršalas Timošenko. Sovietų valdžia pravedė ei
lę reformų Raudonojoje Armijoje, panaikindama “poli
tinius komisarus”, kurie trukdė karininkų iniciatyvų; 
padidindama karininkų galių, sustiprindama disciplinų 
pulkuose, ir 1.1. Apie tas reformas buvo savo laiku rašy
ta “Naujienose”.

Be to, sovietų valdžia didžiausiu smarkumu taisė ir 
didino armijos apsiginklavimų, apie kų galima numanyti 
iš jos karo biudžetų. Pavyzdžiui, kuomet 1939 m. buvo- 
paskirta karo reikalams 40 bilionų rublių, kas reiškė pa
sibaisėtinai didelę*išlaidų, — tai 1940 m. šita suma bu
vo pakelta iki 57 bilionų ir 600 milionų rublių. Vadinasi, 
išlaidos apsiginklavimo reikalams buvo padidintos apie' 
43 nuošimčius!

Tų armijos reformų ir milžiniško ginklavimosi di
dinimo rezultate, sovietų kariuomenė šiandien, už 15 mė
nesių po karo su Suomija, pasirodė žymiai pasitaisiusi. 
Dabartinėse aplinkybėse tai nėra blogas dalykas. Ka
dangi Rusija šioje valandoje kariauja prieš Hitlerio di
vizijas, tai juo stipriau ji gali joms pasipriešinti, juo 
geriau demokratijoms. Bet dabar yra pavojus, kad: de
mokratijų. pusėje gali susidaryti priešingos rųšies iliuzi
ja, kuri butų joms labai pavojinga. Tų iliuzijų (įsivaiz
davimų): pasiskubino pirmas išreikšti anglį; satyrikas 
George Bernard Shaw, kuris turi aštrų liežuvį, bet atši
pusį protų. Naciams susiniovus su bolševikais, jisai pa
reiškė, kad Anglija ir Amerika dabar gali daugiau nieko 
nedaryti, tik “žiūrėti ir šypsotis”, kuomet Rusija plieks 
Hitlerį !’

Negali būti nieko blogesnio, kaip šitas patarimas. 
Tačiau sovietų armijų sugebėjimas per pirmąsias kelias 
dienas, jei* ne sulaikyti nacius, tai bent jiems atkakliai 
priešintis, gali užkrėsti tokia nuotaika ir daugelį kitų 
žmonių.

Jau ne vienų, kartų demokratinėse šalyse buvo pa
sklidusi optimistiška mintis, kad Hitleris “prilipo liepto 
galų”. Kuomet naciai įsiveržė į Norvegiją, anglai manė, 
kad Hitleris tenai nusisuks sprandų, ir Chamberlainas; 
atėjęs i parlamento posėdį, džiaugsmingai sušuko: “Hit- 
ler missed the bus” (Hitleris pražiopsojo busų)! Po to, 
Anglijos ir Amerikos spauda kuone vienbalsiai pranaša
vo^ kad naciai “nusisuks sprandų”, užpuldami Kretos sa
lų. B’et jo sprandas dar ir šiandien yra čielas.

Taigi ir dabar butų, geriau nedėti perdaug didelių 
vilčių tam, kad1 su naciais “apsidirbs”. sovietų armijos. 
Kaip joms seksis toliau, parodys mūšių eiga. Bet reikia 
atsiminti, kad’ dabartinis karas yra “totalitarinis”. Ar
mijos yra tiktai dalis tų jėgų, kurias kraštas stato prieš 
užpuolikų. Kad armijos galėtų sėkmingai veikti, turi bū
ti gerame stovyje transporto priemonės, turi visais ga
rais eiti pramonėj turi kooperuoti su valdžia civiliniai 
gyventojai Juo- kova tęsiasi ilgiau, juo daugiau reikšmės 
įgyja valdžios sugebėjimas “įkinkyti į karo vežimų” visų, 
krašto ukf.

Koks ekonominis sovietų Rusijos pajėgumas, tikrų 
žinių pasaulis turi labai nedaug. Dar mažiau jisai žino 
apie tai, ar Rusijos liaudyje yra daug pasiryžimo ginti 
savo kraštų nuo svetimos invazijos ir remti savo valdžių.

Pavojus iš nacių šarvuotų divizijų ir bombonešių to
dėl yra ne tikiai sovietų kariuomenei. Jeigu ji ir nebus

DR. KAZYS GRINIUS 
KAUNE

APIE SUKILIMĄ KAUNE
Pasirodo, kad; vis dėlto. Lie

tuvoje ir ypač Kaune buvo 
smarkių kovų tarp lietuvių ir 
bolševikų. New Yorko laikraš
čiuose apie tai buvo paduota 
smulkesnių'žinių. Prieš rusus 
sukilo, matyt, pirmiausia lietu
viai kareiviai. “Vienybė”'paduo
da tokių žinių:

“Kaune, vadovaujant pulk. 
Bobeliui, buvusiam Kauno 
komendantui prieš rusų atė
jimų, 18,000 lietuvių kareivių 
puolė rusų valdines įstaigas 
Kaune ir jas paėmė. Lietu
vių kariuomenės sukilimas 
buvo toks staigus, kad‘dau
guma rusų valdininkų, atsiųs
tų iš Maskvos į Kaunu, ne
spėjo iš Kauno pabėgti. Visi- 
komisarai sulaikyti.

“Lietuviams užėmus Kau
nu, pulk. Bobeliui- įsakius, 
karo lėktuvai buvo prikrauti 
ginklų ir amunicijos ir iš
skrido į kitas, iš anksto sur 
tartas^ vietas Lietuvojg ir tai 
išmetė lietuviams. Tų gink
lų pagalhžac ' kitose Lietuvos 
dalyse gyventojai puolė ru
sus ir juos išvijo. Tokiu pat 
budu ginklai buvo< nugabenti 
ir į Latviją.

“žinia apie Lietuvos gyven
tojų sukilimų Vilniaus komu
nistų ir rusų tarpe sukėlė pa
nikų. Sužinoję apie lietuvių 
sukilimų Kaune, Viltiiaus ko
misarai ir valdinių įstaigų 
tarnautojai, viską, palikę, bė- 
go į Rusiją. Kai vokiečiai1 į 
Vilnių^ atėjo, rusai* jau buvo; 
išvyti;

“Stockholmo' radijas pra
neša*, kad lietuvių kariuome
nė ir šauliai iš Vilniaus kau
tu su vokiečiais išžygiavę 
Latvijos, Daugpilio linkui;

“Kauno- komendantas pulk. 
Bobelis Kaune ir apylinkėjfe 
paskelbė karo stovį. Visiems 
gyventojoms buvo įsakyta, 
neati d ėl i o j an t, su regi s tr u o t i 
visus ginklus. Tuo pačiu me
tu kaip praneša Helsinkio ra
dijas, Bobelis įsakė visiems 
buvusiems Nepriklausomos 
Lietuvos valdininkams, tar
nautojams ir policijai grįžti 
į tas pareigas, kurias jie ėjo 
prieš rusų okupacijų.

“Rusai, pasitraukdami iš 
Kauno, sako pranešimas iš 
Berlyno, susprogdino Kauno 
geležinkelio “žaliąjį Tiltų”. 
Tų tiltų pereitame kare- ru
sai taip pat buvo susprogdL 
nę.”
Toliau dar sakoma, kad nau

josios Lietuvos vyriausybės gal
va, pulk. Kazys Škirpa, paskeK 
bė įsakymų Lietuvos gyvento
jams, susilaikyti nuo bet kokio 
sauvaliavimo. Lietuvos visuo
menė tapo įspėta neužpuldine- 
ti kitataučių, ypač žydų ir kitų.

Matyt,, kad bolševikai, nesiti- 
(kėjo lietuvių kariuomenės su
kilimo, nes visi Lietuvos ka
riuomenės daliniai buvo palikti 
Kaune ir apylinkėje, pilnai gin
kluoti. Lietuvos kariuomenė 
buvo įjungta į Sovietų Raudon 
nųjų Armijų, kaipo 
(29-as) korpusas.

Ptieš> keletą savaičių vienas 
katalikų laikraštis buvo prane
šęs, kad’ bolševikai suėmė Dr. 
Kazį Grinių buv. Lietuvos Res
publikos prezidentą. Dr. Gri
niaus artimieji giminės Ameri
koje dėjo visokių pastangų pa
tirti apie jo likimą, bet negalė
jo-

Tačiau dabar atėjo laiškas iš 
Berlyno, kuriame įsakoma, kad 
gegužės mėn. pabaigoje Dr. Ka
zys Grinius dar ėjęs Kauno 
miesto sveikatos inspektoriaus 
pareigas. Bet ar šita žinia tikra, 
dar nėra patiria. Daktaro sū
nūs, pulk. K. Grinius, pasiuntė

rinli. levo likimų.

BJAURI VEIDMA1NYBĖ

Komunistų spauda plusta 
Švedijos valdžių, kad ji sutiko 
praleisti per savo teritorijų Suo- 
mijon vienų vokiečių kariuome
nės divizijų. Tai esųs neutralu
mo laužyklas ir “talka Hitle
riui. ' 'i

Bet Sovietų Rusija Hitleriui 
talkininkavo per 22 mėnesiu, o 

į komunistai šitų Stalino politi
ką rėmė visoms keturioms! Jie 
ir patys talkininkavo Hitleriui, 
visokiais budais trukdydami A- 
merikos pagalbos teikimą Ang
lijai ir agituodami už “taiką” 
įsu- Hitleriu.
( Nors,Stalino klapčiukai šve- 
!dijų. purvais- d-rapsto, bet Mas
kva aną dieną* kreipėsi į Švedi
jos valdžią ir prašė, kad švedų 

i atstovybė Berlyne rūpintųsi so
vietų interesais. Vokietijoje;: ii

Maskvos 
Iš to ma- 

nelaiko

Švedijos valdžia tą 
prašymui patenkino, 
tomi, kadi pati Rusija 

iŠvedij|O8> savo priešu.

REIKALAUJA GRĄŽINTI 
ŽEMĘ VALSTIEČIAMS

atskiras

Rusijos social-deiiiokratiai, 
kurie per 23 metus kovojo prieš 
bolševikų diktatūrų Rusijoj, sa
ko, kad dabartinėje kovoje tarp 
hitlerizmo ir Sovietų Rusijos, 
reikia visomis jėgomis remti 
Rusi jų, nes Hitlerio pergalė bu
tų baisus pavojus viso pasaulio 
demokratijoms.

Tačiau, social-demokratų įsi
tikinimu, sėkmingai vesti kovų, 
prieš Hitlerį gali liktai šalis, 
kurioje mases žmonių remia 
valdžių. Todėl jie reikalauja; 
kad sovietų valdžia tuojau pa
keistų savo politikų Rusijos val
stiečių- atžvilgiu, t. y. liautųsi 
prievarta taikiusi1 ūkininkus 
kolchozuose ir pripažintų ūki
ninkui dirbamų žemę jų nuosa
vybe.

Rusijos , Social-Demokratų 
Darbininkų Partijos centro lto-- 
mitetas New Yorke išleido tokį 
pareiškimų:

“Visiems nuoširdiems hit- 
lerizmo priešams kiekviena 
jėga, kuri įmasi ginklo prieš; 
Hitlerio divizijas, patampa 
demokratijos ir pasaulio dar
bo žmonių talkininkas. Kaipo 
toks, jisai turi gauti visų gą-

limų materialinę ir moralinę 
paramų.

“Antra vertus, ši vėliausio
ji nacių agresija nešat musui 
krašto žmonėms baisų vargų 
ir kentėjimų, naujos rųšies 
ekonominę, socialinę bei tau
tinę priespauda ir pavojų pa
tapti Trečiojo Reicho vergų 
kolonija.

“Šitose aplinkybėse musų 
partija, kuri daugiau kaip per 
20 mętų nesvyruojančiai ko
vojo prieš teroristinę Rusijo 
valdovų diktatūrų, visa šir-1 
džią pritaria musų krašto gy
nimui nuo nacių puolimo. 
Nekeisd&mi! savo;_ nusistaty
mo, mes; laikome svarbesniu, 
reikalu, negu kovų dėl Stali
no despotizmo likvidavimo, 
karų prieš pasaulio1 fašizmą, 
kuris yra- pikčiausiai visos 
žmonijos priešas,

“Rusijos SoeiaLDeniokratų 
Darbininkų Partija reiškia- 
savo gilų įsitikinimų, kad 
ginkluota Sovietų Sąjungos 
kova bus juo labiau sėkmin
ga, juo greičiau bus pašaliu-1 imaipa iš apyvartos. Tai daro- 
ta diktatūra ir atsteigta de- ma esą dėl to, kad ji galinti pa- 
mokratija, kadangi tik laiš- kenkti geriems kaimyniniams 
vas kraštas gali sėkmingai santykiams. Iš viso knyga esan- 
grumtis su pasaulio fašizmu, ti “nerimta”.
Pirmas žingsnis šita kryptini Tokiu tai budu tas nemalo- 
turi būti griežtas pakeitimas nus “incidentas” buvo likviduo- 
sovietų valdžios politikos vai- tas. Tik vėliau, kai Hitleris pra-

KAS. KUR IR KAIP
a. *

KAIP VOKIETIJA REN
GĖSI KARUI

Prieš kelis metus nemažų 
sensacijų sukėlė Londono 
“Times”. Tas laikraštis įdėjo 
trumpų apžvalgų vienos Vokie
tijoje išspausdintos knygos. 
Kalbamų apžvalgų parašė Wick- 
ham Steed, kuris yra laikomas 
Anglijos žurnalistų dekanu.

L Knyga buvo iš.cista 1932 nu 
Jos autorius — Ewald Banse;

L Kaip žinia, po metų laiko Vo
kietijoje įsigalėjo Hitleris,t ku 
ris netrukus Ewaldų Banse pa
skyrė utilitarinio mokslo pro
fesorium.

Kai “Times” laikraštyje pasi
rodė Wickham Stccdo slra.pil
nis, tai jau nacių kontroliuoja
moje Vokietijoje kilo nemažas 
sąjūdis. Vyriausybė paskelbė, 
jog prieš metus laiko išleista 
knyga yra uždraudžiama ir iš-

ninku Italija gali sudaryti tik 
naštą.

Anglai yra ryžtingi, drąsus 
kariai; Jie pasižymi cinizmu. 
Veikia šaltai, apgalvotai. Nėra 
linkę, kaip sakoma, viską ant 
kortos statyti,, rizikuoti. Kol jie 
prisirengia, ima daug laiko. Bei 
kai pradeda, tai palaužti jų mo
ralę nėra lengva. Pasižymi j,c 
ir savotišku džentelmeniškumu, 
-r- nėra linkę vis.Škai savo prie
šą sunaikinti; Kai priešas nu
silpsta, tai jie pasirengę jam 
ranką paduoti ir “viską užntiiš-

ro gyventojų daugumą. žyti vokiečių padarytas sutartis, 
“Šaukdama dirbančiąsias tai kai kurie Anglijoje prisimi- 

Rusijos mases į didvyrišką | nė Ewald Banse ir jo parašytų 
kovų prieš Hitlerio agresiją, 
kviesdama pasaulio demokra
tijas remti Rusiją šitoje ko
voje, Rusijos Social-Demo-

sveikina Britanijos valdžios 
nutarimą padėti Rusijai viso
mis galimomis karinėmis ir 
techniškomis priemonėmis ir 
jos griežtą atsisakymą svars
tyti kokius nors taikos pa
siūlymus Rusijos sąskaitom 
Tuo pačiu laiku mes ragina
me sovietų valdžių, padaryti 
aiškų pareiškimą, kad ji ne
priims jokių’ kompromisines 
taikos pasiūlymų iš Hitlerio/’

REIKALAUJA PALEISTI
POLITINIUS KALINIUS

knygų. Pasirodė platesnės tos 
knygos apžvalgos. Daugelis ėmė 
įsitikinti, jog tai nėra 
jimas”, kaip oficialiai 
naciai, bet pavo rųšies 
pasauliui užkariauti.

Pagaliau buvo pasirūpinta tų 
knygų į anglų kalbų išversti, o 
šiomis dienomis ji pasirodė ir 
Amerikos knygų rinkoje vardu 
“Germany Prepares for War”.

Savo knygoje Ewald Bansc 
pirmiausia analizuoja pereitų 
pasaulinį karų ir visas valsty
bes, kurios tame kare dalyvavo. 
Smulkmeniškai jis aprašo kiek
vienos valstybės gyventojų su
dėtį, tautines gyventojų savy
bes, geografinę krašto padėtį ir 
karo eigų. Nurodo jis tas klai

“kliedė- 
tvirtino

ti”.
Amerikonai pasižymi maž

daug tokiomis pat savybėmis, 
<aip ir anglai. Pasaulinio kai o 
metu, sako Banse, Amer.kcs 
kariai jautėsi labai arogant.sk . 
Jie buvo išlepinti, gerai valgy
dinami, gerai prižiuriami, gerai 
apginkluoti. Tačiau jų vadovy
bė buvo niekam netikusi. Pra
vesti kiek sunkesnes operacijas 
ji visiškai nesugebėjo.

Nors anglai ir amerikonai yra 
geri kariai, tačiau į karų jie žiu
ri kaipo į neišvengiamų blogu
mų, o ne kaipo tikslų, kaip tai 
daro vokiečiai ir iš dalies pran
cūzai. Karo jie neidealizuoja.

Rusų kariai pasižymėjo kaž
kokiu gaivališku drąsumu. Bo
tagu auklėjami ir botagu valdo
mi, jie su kažkokiu fatalizmu 
stojo į mūšį prieš daug geriau

dovaujamą vokiečių kariuome-

visai bloga. Tačiau jai kreditas 
reikia atiduoti už tai, kad ji ga

ir į spųstus nepatekti. Iš viso 
puolimo operacijose rusai labai 
prastai tepasižymėjo. Jie kur

Amerikos Social-Demokrati- 
nes Federacijos vykdomasis ko
mitetas sako, kad Hitlerio ata
ka prieš Rusi jų reiškia galutinų 
Stalino politikos subankrotavi- 
mų.

Stalinas pardavė Vakarų Eu
ropos demokratijas. Jisai viso
kiais budais stengėsi patenkinti 
nacių užgaidas. Jisai dalinosi 
grobiu su naciais, tikėdamasis 
išeiti iš šitos skerdynės Vakarų 
Europoje didžiausiu pergalėto
ju.

Bet Hitleris jį patį užpuolė, 
•ir dhbar gręsia pavojus, kad 
naciai užkariaus Rusi jų ir pa
grobs į savo rankas jos neišse- 

’iniamuš, gamtom turtus-. Tuomet 
Anglijai butų sunku gintis nuo 
Hitlerio) kad ir jų. remtų Ame
rika.

Social-Demokra line Federaci
ja sako:

“Rusijos žmonių pasiprie
šinimas (Hitlerio- atakai); ne
galės būti sėkmingas, jeigu 
nebus sustiprinta jų dvasia, 
paliuosuojant juos nuo prie
spaudos ir teroro, kurį vyk
dė totalitarinė jų valdžia. 
Kaipo pirmas ir neatidėlioja
mas žingsnis-, turi būt duo
ta amnestija visiems politi
niams kaliniams; Rusijos 
žmonės turi žinot, kad jie 
yra šaukiami kovot dėl lais
vės, o* ne tam, kad išliktų 
bolševikų tironija.”
Toliau, Federacija, ragina A- 

merikų pasinaudoti šita “auk
sine proga” ir pasiųsti prieš Vo
kietijos submarinas. Amerikos 

!laivynų ir aviacijų.

ni i jos vadovybe. Ewald Banse 
sako, jog vokiečiai karų pralai
mėjo daugiausia dėl to, kad jie 
perdaug ilgai užtruko Rusijoje. 
Esu, kai rusai buvo skaudžiai 
sumušti ir jų: atsparumas visai 
susilpnėjo, tai vokiečiams rei
kėjo iš rytų fronto didesnę ka
riuomenės pusę mesti į italų 
frontų. Prieš smarkesnį puoli
mų italai vargiai butų atsilaikė.

butų visiškai susmukę ir papra
šę taikos. Tokiu atveju karo ei 
ga butų visai pasikeitusi. Vo
kiečių šansai karų laimėti butų 
buvę gana geri.

Neapsiskaičiavo vokiečiai ir 
Amerikos atžvilgiu. Niekas ne
tikėjo, kad aštuoniolikos mėne
sių būvyje Amerika galės ap
mokytu. apginkluoti- ir pasiųsti) 
į Prancūziją du milijonus ka>- 
reivių.

Amerikos stojimas į karų pa
greitino- vokiečių susmukmią, 
nes sąjungininkai (1) susilaukė 
naujų: jėgų;; (2) atsivėrė neiš
semiama versmė ginklams ir a- 
muiueijai; (3) sustiprino jų 
moralu, ir (1) nupuldė Vokieti
jos žmonių moralę.

Vis-labiau besiplečiant dabar
tį įnami karui-, manau, bus pra
vartu susipažinti su kai kuriais 
Ewaldo Banse samprotavimais 
apie kariaujančias valstybes.

Apie1 italus Banse labai pras
toj nuomonės. Kaipo kariai- jie 
visaiv. menkos verbos. “Sacro 
egoismo” —• tai italų idealas. 
Vyriausias jų tikslas — tai pa
sipelnyti. Pasipelnyti iš karo, 
pasipelnyti iš taikos, pasipelny
ti iš neutraliteto. Kaipo talki-

juo arčiau Maskvos, juo geriau 
jie gynėsi.

Jei rusai mano, kad dabar 
gali atsitikti tas pat, kas atsili
ko su Napoleonu, tai jie labai 
klysta. Jie užmiršta, sako Ban
se, kad šiandien susisiekimo 
priemonės yra visai kitokios, 
negu Napoleono laikais.

Vienas įdomiausių skyrių 
knygoje yra pavadintas taip: 
“Karo psichologinė geografija”. 
Tame skyriuje daugiausia kal
bama apie šalies paruošimų ka
rui. Svarbu ne tik, kad kariuo
menė butų gerai apmokyta, ge
rai apginkluota, bet ji turi bū
ti ir tinkamai nusiteiktisi. Turi 
būti įsitikinusi, jog nuo jos pri
klauso viso krašto gerove, žo
džiu, kariuomenėje reikalinga 
palaikyti entuziazmas.

Pereitame kare, sako Banse,

miją. Tačiau jie neišnaudojo vi
sų progų. Jie mažai tekreipė 
dėmesį į viršutinę žmogaus kū
no dalį, atseit, į galva. Psicho
loginiu atžvilgiu karas nebuvo 
tinkamai paruoštas.

Toliau Banse prieina išvadų, 
kad rusai savistoviai tvarkyli* 
ir gyventi' nesugeba ir jiems yra 
reikalingi, valdovais Žinoma, to
kiais valdovais- galėtų būti lik 
vokiečiai.

Knygos galas — tai tikra rc- 
veliaeija. Ten paduodami žemė
lapiai, kuriuose nurodomi leng
viausi kellai< įvairioms valsty
bėms užkariauti. Pavyzdžiui, 
viename žemėlapyje vaizduoja
ma,, kokiais-keliais vokiečiai tu
rėtų. pulti Angliję!’

Prisiminkite, kad toji knygi 
buvo išleista1 1032 nu Vadinasi, 
jau taiki vokiečiai su atsidėji
mu planavo apie Prancūzijos, 
Anglijos ir kitų valstybių užka
riavimų. Dėlei- to jokių abejonių 
negali būti, kadangi Banse la
bai džiaugsmingai kalba apie į- 
steigimą institucijos, kur šimtai

KLAIDOS PATAISYMAS
Vakar “Naujienų” Redakcijos 

straipsnyje, antroje špaltojp, 
buvo: atspausdinta:. “Tik karo 
ekspertai gali šituos dalykus a t-

spėti, sekdami mūšius Bulgari
jos, rytinės Lenkijos ir Besara
bijos laukuose”, šitame sakiny
je, vietoj “Bulgarijos”, turėjo 
būti Baltgudijos.

kam reikalams.
Taigi, ne tik Anglija miego

jo, bet miegojo ir kitos valsty
bės, kai vokiečiai rengė planus 
pasauliui užkariauti.

—Auguras

i

arogant.sk
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A. Čechovas

(Tęsinys) Mokytoja, ji pasidarė iš rei-
Buti žmona? Rytą, šalta, nė- ’“*10’ nejausdama jokio pašau- 

ra kam pakurti krosnies, sar-lk,mo: ,r “‘“kuomet p negal
es kažkur išėjęs; mokiniai V0J° nei.aPle P^ukimą, nei 
jau brėkštant atėjo, primynė . -t . . . . . i* - jai atrodė, kad pats svarbiau-sniego ir purvo, triukšmauja;: J. . ,

apie švietimo naudą, ir visada 
J jai atrodė, kad pats svarbiau- 

OI.IVKV U UU1 ’V, luunoniuu. ,11 . , ,,. i . . . . i Isias. dalykas ios darbe ne mo-viskas taip nepatogu, nejauku.!. . . . J J . . TZ ,T . , .v . . . . i kiniai, o egzaminai. Kada ciaiJos butas is vieno kambario,Į _ . , __
čia pat ir virtuve. I?o pamokų 
kasdieną skauda galva, po pie
tų spaudžia po krutinę. Iš mo
kinių reikia rinkti pinigus 
malkom ir sargo algai, ir ati
davus juos mokyklos globė
jui, maldauti šito sotaus ir 
storžieviško mužiko, kad jis, 
dėl dievo meiles, atsiųstų mal
kų. O naktį sapnuojas kaimie
čiai, egzaminai ir sniego pus
nys. Ir nuo tokio gyvenimo ji 
paseno, suprastėjo, pasidarė 
negraži, kampuota, nebegrak- 
šti, tartum visa pripildyta švi
no. Visko jį bijo, gėdinasi. 
Tarybos nariui ar mokyklos 
globėjui įeinant, ji atsistoja ir 
nedrįsta atsisėsti, o kalbėda
ma apie juos garbingai sako 
“jie”. Niekam ji nepatinka, o 
gyvenimas praeina nuobod
žiai, be draugiškos užuojautos,

spėsi galvoti apie pašaukimą, 
apie švietimo naudą? Mokyto
jams, neturtingiems dakta
rams ir feldšeriams, kurie vi
sada labai užimti, netenka neti 
savo nusiraminimui pagalvoti, 
kad jie dirba dėl idėjos, liau
džiai, nes visą laiką jų mintys 
sukasi apie rūpesčius dėl duo
nos kąnio, dėl malkų, dėl

mių pažįstamų. Ir kaip butų

—Laikykis,. Vasiljevna!
Vėl jie keliasi į kalną...

—SAVAITRAŠTIS—
I

“ARGENTINOS
LIETUVIU 
BALSAS^’

mas ilgas ir sunkus, ir tik to
kie sunkvežimių arkliai, 'kaip 
Marija Vasiljevna, galėjo il
giau ištverti. Kiti: gyvi, ner
vingi, įspūdingi, kurie kalbė
jo apie pašaukimą, apie idė
jinį darbą, greitai pavargda
vo ir mesdavo mokyklą.

Simonas ieškojo, kur arčiau 
ir sausiau, čia važiuodamas 
per pievas, čia pakluoniais; 
bet ten, žiūrėk, kaimiečiai ne
leidžia, šičia vėl popo žemė, 
čia nėra pravažiavimo, čia vėl 
Jonas Ivanovas apsikasė pirk
tą dvaro žemę grioviais. Ir vis 
tekdavo grįžti atgal.

Atvažiavo į Žemąjį Miestą. 
Šalia traktieriaus, ant mėšluo
tos žemės, kur dar buvo snie
go, stovėjo vežimai: vežė di
delius butelius su sieros rūgš
timi. Traktieriuje buvo daug 
žmonių, beveik visi vežikai^ 
sklido degtinės, tabako ir avių 
kailių kvapas. Visi balsiai kal
bėjo, trankė duris. Už sienos 
be paliovos^ grojo armonikėlis. 
Marja Vasiljevna sėdėjo ir gė
rė arbatą, šalia kaimiečiai; 
įprakaitavę nuo arbatos ir 
traktieriaus tvankaus oro, gė-

“ORO*—SARGAI” SAUGOJIMUI J. V. MIESTŲ

, NAUJIENŲ-ACME Toleohoto
Akron, Ohio, demonstruojama , šie balionai, vadinami “Oro—sargais”, ku

riuos dideliais’ skaičiais pirks Armija ir Laivynas, apsaugojimui Amerikos mies
tų. Jie sveria po suvirš 1,000 svarų ir iškyla tris kartus aukščiau už panašaus 
tipo balionus Anglijoj.

Maskvoje, akvairiumą su žu^- 
vytėmis, viską ligi smulkme
nų. Staiga išgirdo fortepiono 
garsus, tėvo balsą ir pasijuto 
tokia pat, kaip tada, jauna, 
graži, išsipuošusi, šviesiame,, 
šiltame kambary, artimųjų 
tarpe. Ją užplūdo didžios lai
mės ir džiaugsmo jausmai. Ji 
susiėmė delnai smilkinius ir 
sušuko švelniai, maldingai:

—Mama!
Ir pravirko pati nežinodama 

ko. Kaip tik tuo laiku pro šalį 
važiavo Chanovas savo ketver
tą* arklių. Pamačius ji, įsivaiz
duodama savo laimę, kurios 
niekuomet nebuvo, šypsoda
masi linkčiojo jam galvą, kaip* 
artima ir lygi, ir rodėsi jai,, 
kad dangguj, languose ir 
džiuose spindi jos laimė, 
džiaugsmas. Taip, niekada 
mirė jos tėvai, niekada ji 
buvo mokytoja, tai buvo
ilgas, sunkus ir keistas sapnas, 
o dabar ji atbudo ...

—Sėskis, Vasiljesvna!
Ir vėl’ viskas išnyko. Pamažu 

kėlėsi buomas. Visa drebėdama) 
ir sustingusi iš šalčio, ji sėdosi* 
vežiman.

Pirma pravažiavo ketvertas, 
'o iš paskos Simonas. Sargas, 
Jiems pravažiuojant, nusiėmė 

kiųs plaukus,, tokią; pat; kaktą įtep.urę 
ir- taip pat* Itenkė galvą. Ir ji —štai ir Viazovo. Parvažia-
pinmą kartą, po* trylikos metų vome. 
taip vaizdžiai įsivaizdavo mo-' 
liną, tėvą, brolį jų butą

Insurance reik, pas 
P. Vileišį EIK 
DR. P. VILEIŠIS

Atstovas
Prudential Ins. Go.( of America

175 W. Jackson
Home Office, N*

5922’ W. Roosevelt 1

Jei 
Dr.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOfr 
CO.r—WHOLESALE 
4707. S. Halsted St. 
Tel. Poulevard 0014

me- 
jos 
ne
ne
tik

i —Ko keikiesi? Tu!
liepė Simonas, — ar nematai:

— atsi- daug ir liko: lik pervažiuoti, Motina* turėję* tokius-pat pui-

—Pan eljėį.— pamėgdžioda
mas pakartojo kažkas iš kito 
kampo.

—Sena varna!
—Mes nieko... — susigėdo 

mažasis mužikėlis. -— Dovano
kite. Mes juk už savo: pinigus, 
o panelė už savo.... Sveiki!

—Sveikas, — atsakė moky- 
•tojtu

—Labai: jums, dėkojame.
Marja Vasiljevna gere arba

tą su malonumu ir pati iš
raudo, kaip tie vežikai, ir vėl 
galvojo apie malkas, apie sar-

—Palauk, bičiuli! — pasi
girdo iš už kito stalo. — Mo
kytoja iš Viazovo...
Gera panelė.

4VVJL i 

tenupę, paskiau geležinkelį, o 
jau ir Viazovo.

—Kur tu važiuoji? — 
klausė Marja Vasiljevna, 
mohą, — važiuok po dešine, į 
tiltą;

—Kam? Ir čia pervažiuosim. 
Nelabai čia- gilu.

—Žiūrėk, kad arklio nepri- 
girdylum.

Ko?

pa- 
Si Išvertė II. N. 

(GALAS)

s FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH......J

HAR. 2500 
ark, N. J.

Austin 1175

P48K0tft‘‘-s“"" 
f r O V. IVV išmokėjimais 
t nuo 5; iki 20* metų;

MUTUAL FEDEBAt SAVINGS
, and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame Dividendų

2202- W: Cermak Rd. Canal 8887 
[ Ben. J Kazanauskas, Sėc

VTCTOR BAGDONAS
* LOGAL & LONG DISTANCE 

MOVING
t Perk raustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus.

2Vežam* į; farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų, darbas 
^garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted* St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis' užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515

arens

3451
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332

Žiūrėk, štai ir Chanovas į 
tiltą nuvažiavo, — sake Mar
ja Vasiljevna, pamačiusi iš 
tolo ketvertą arklių. —Rodos, 
kad ten jis važiuoja.

—Jisai. Tur būt Bakvisto 
nerado. Na, . įr kvailas gi, kad 
ten nuvažiavo, juk čia visais 
trim varstais arčiau.

Privažiavo upę. Vasarą tai 
būdavo maž^s upokšnis, kurį 
lengva perbristi, o ligi rugpjū
čio mėnesio jis vasai išdžiudar 
vo, bet dabar, patvynęs, jis 
buvo apie šešius sieksnius 
platumo. Ant kranto buvo-mat- 
lyti naujos pravėžos, vadinai
si, čia važiuojama.

—Pirmyn!—šaukė piktai Si
monas, smarkiai tampydamas 
vadžias ir kilnodamas1 alkū
nes, kaip paukštis sparnus.— 
Pirmyn!

Arklys žengė ligi pilvo van
deny, stabtelėjo ir. vėl žengę, 
įtempdamas paskutines jėgas. 
Marja Vasiljevna’ pajuto, jog 
šaltas vanduo apsėmė jos ko

BALZEKAS MOTOR SALES
U WILL LIKĘ. US”

žinom!

“A. L Balsas”
59.75

HAOJDEHOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

Štai jis — traukinys; saules

vieni iš-
Mar j a

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

NO GEARS—NO* OIL
3 metų garantiją.

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

Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina

; stojties? 
languose taip pat atsispindėjo 
saule, ir iš garvežio ruko ruža-
’ .Ji « « T m « «■* i lrn/1.

U. S. A. melams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

! “SOUTH CENTER”

ŪK OF PRTTFRŪS

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicagp, m

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Kasdien nuo 8:45 v. ryto 
iki. 9:15 vai. ryto. 

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

Pirmadieniais taipgi 7č00 
vaL vakare..

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus {domius 

pranešimus.

Duris vis trankiojo, 
eidavo, kiti įeidavo. 
Vasiljevna sėdėjo ir galvojo 
vis apie tą patį. O už sienos 
armonika vis grojo ir grojo. 
Saulės spinduliai pradžioje

CRANE COAL COMPANY 
5332* So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *8.00 

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai1 ekstra.
BLACK BAND LUMP

RYTINE RADLO 
VALANDA 

iš stoties —

—Klausyk, Kuzma! — pasi
girsdavo kartais nuo karto.— 
Ko reikia? Padėk, dieve! Jo
nai Dimitrijičiau, aš už tave! 
Žiūrėk, kūmai!

Mažo ūgio mužikėlis su juo
da barzdele, seniai jau girtas,įkrito ant grindų, paskiau pe- 
staiga šlykščiai nusikeikė. |rčjo į suolus, paskiau į sieną, 

ir, pagaliau, visai išnyko, va
dinasi, saulė jau persirito į vi
dudienį. Vežikai ėmė rengtis 
kelionėn. Mažasis mužikėlis, 
svyruodamas priėjo prie Mari
jos Vasiljevuos ir padavė jai 
ranką; lai pastebėję, ir kiti, 
atsisveikindami, tiesė jai ran
kas, ir visi vienas po kito išė
jo, devynius kartus trenkdami 
duris-.

—Vasiljevna, ruoškis jau!—■ 
pašaukė Simonas.

Išvažiavo. Ir vėl visą kelią 
žingsniu.

—Neseniai čia, žemajame, 
mokyklą statė. Dieve mano, 
ko tik čia. nebuvo! — pasakė 
atsigrįždamas Simonas.

—O kas?
—Sako, pirmininkas sau

tūkstantėlį, globėjas sau, o 
mokytojas sau penkius šimte
lius.

—Kad visa 'mokykla tūks
tančio teverta. Negerai žmo
nes apkalbinėti, seni. Visa tai 
tik prasimanymas.

—Aš nežinau... ką kili kal
ba, tą ir aš.

Simonass netikėjo mokytojai. 
Visada kaimiečiai jai netikėjo. 
Vis jiems atrodė, kad ji per 
daug didelę algą ima — dyi- 

į dfešimts vieną rublį kasmė
nesį (Užtektų ir penkių). Jie 
mane taipjiat, jo^ didesnę da- gu, ir bažnyčia vakaro? saulės

■ lį tų pinigų, kuriuos ji surink- apšviestais kryžiais^; 
į daver iš mokinių sargui ir mal- i

koms, pasilaikydavo sau. Mo-
| kyklos globėjas galvojo taip 'vi durnai... Ir jai atrodė, kad 
j pat kaip ir kaimiečiai, ir pats viskas aplink drebėjo iš šalčio. 
J pasilaikydavo sau dalį pinigų, 1____________ --i
H o taip pat gaudavo be vyriau- apšviesti langai raudoni, kaip 
Jsybos žinios, dar iš kaimiečių' cerkvės kryžiai, net akį veria.

Vieno pirmosios klasės vago
no tarpdury stovėjo ponia.

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

SOUTH CENTER PLUMBTNG AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. btate ir 55 St.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

i Aš esu užinteresuotas sekamais
| dalykais, .pažymėtais X
1 prievolės):
| O Apšildymu D Stokeriu

□ Plumbingu □ Sienų Tailu

Vardas ..........................................  1
Adresas ......................................  1
Telefonas ................................... 1

pirmas ir didžiausias* Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda valiausias pasaulines žinias.

—Niuo!—rūke ji atistojusi.
—Niuo!
Išvažiavo ant kranto*
—Dieve, tu mano, — mur

mėjo Simonas, taisydamas pa
kinktus, — tikra kankyne su 
tuo valsčium....

Kaliošai ir batai buvo pri
sisėmę vandens, suknele, ap
siausto padalkos, viena ranko
ve buvo sušlapę ir nuo jų var
vėjo vanduo; cukrus ir miltai* 
pasirodė taip pat sušlapę ir dėk 
to ji labiausiai; buvo nusiminu
si. Ji lik laužė rankas> ir kalt- 
bėjo:

—Ak, Simonai, Simonai;!... 
Koks tu iš tikrųjų ! •..

Per geležin*k<elio< pravažiavi
mą buvo nulteistas- buomas.*: 
nuo stoties ėjo greitasis trau
kinys. Marja Vasiljevna^. visa 
drebėdama iš- šalčio, stovėjo 
ir laukė, kol pravažiuos trau^ 
kinys.

Iš tolo jau buvo matyti Via* 
zovo — ir mokykla žaliu s.to-

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

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

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

i!

t i
J

*NAUJIENOS
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių ii Lietuvon. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $600, Cbicagoj ir Europoje
! —$8.00,
NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašui

“NAUJIENOS"
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO: HALSTED STREETĮ algą.
Miškas, dėkui dievui, pasi

baigė ir dabar ligi paties Via- Marja Vasiljevna žvilgterėjo į 
zovo bus lygus laukas. Nebe-Ją: motina! Kok panašumas!

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

Vardas

Adresas*

Miestas*

Valstija



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, liepos 1, 1941
BOMBMMH

lli.nois"lodiana-MicKigan.- vVisconsin Žiniosu
u

W

Demokratų Lyderis 
Kaltina Green 
Už “Išlaiduma” 

L

SPRINGFIELD, III. — Vals
tijos atstovų buto mažumos ly
deris AVilliam Vicars vakar 
kalbėdamas trumpai prieš už
darymą valstijos legislaturos 
sesijų, apkaltino gub. Green 
administraciją neišpildymu pa
žado balsuotojams, ir vieton 
sumažinti valdžios išlaidas, 
jas padidino. Jis sakė, kad gub. 
Green buvo pažadėjęs sutau
panti šiais metais apie 35,000, 
000, bet vieton to, naujasis 
1941-42 metų biudžetas yra 
$2,000,000 didesnis už 1939-40 
metus.

Valstijos finansų direktorius 
George B. McKibbin atsakė tam 
demokratų lyderiui, kad jis 
“atrodo yra susikonfuzijęs”. 
McKibbin pareiškė, kad numa
tytos išlaidos sekančiais metais 
bus apie $15,000,000 mažesnės 
už 1939 m.

S.L.A. 134-tos 
Moterų Kuopos 
Narių Dėmesiui

šiuomi pranešu, kad S.L.A. 
134-tos Moterų kuopos narėms, 
visoms esant apsimokėjus savo 
mokesčius, liepos bėnesį susi
rinkimo nebus. Nutarta turėti 
atostogas.

K. Katkevičienė, s. k/.

Dvi Mirtys Per 
Savaitgalį Auto
mobiliu Nelaimėse

Dviejų metų amžiaus vaikas, 
Thomas Petcoff, nuo Kūra] 
Route 1, netoli Waukegano, ir 
Mrs. Signs Hansen, 48 m.. 2600 
Mountclair avenue, patapo auto | 
nelaimių aukomis Chicagos apie- 
linkėj per pereitą savaitgalį.

Kūdikis buvo užmuštas sek 
madienio vakare, kada automo
bilis, kuriam jis važiavo su sa
vo tėvais ir dviem jaunais bro
liais, neteko kontroles ir apsi
vertė ties Capron, III. Visi kiti 
tik lengvai sužeisti. Šeima vy
ko namo po svečiavimosi pas 
gimines Waterloo, Iowa.

Mrs. Hansen tapo užmušta, 
kada automobilis, kurį vairavę/ 
’os vyras, Nils, 53 m., susikū
lė su kita mašina apie mylios 
atstume nuo Dės Plaines. Han
sen ir 4 asmens iš antrojo au
tomobilio išvengė didesnio susi- 
žeidimo. Mrs. Hansen per susi- 
kulimą buvo iš automobilio iš
mesta.

Sūnūs Eina 
Tėvo Pėdomis

Gilbert Pajauskas, 17 metų 
lietuvis, šiomis dienomis pabai
gė Tilden Tech aukštesnęję mo
kyklą. Jis yra sūnūs Alberto 
Pajausko, “Naujienų” spaustu
vės linotipisto. Sunui tėvo ama
tas matyt patiko, nes Gilbertas

------- Hi i
I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermitage Avė. 

South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 0727 

yv i, • KOPLYČIOS VISOSE 
uylla 1 CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radlu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto is WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

g NARIAI 
| Chicagos,

j Cicero
j Lietuvių
I Direktorių 

Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VIJOSE MIESTO 
DALYSE

Bombos Puola Ant Rusų Vieškelio

riuo vežama karo reikmens armijai, ir ore matoma dar 
daugiau bombų puolančių žemyn. Fotografija, nuimta iš
nacių bombonešio, atsiųsta iš Berlyno per radiją.

mokykloj studijavo spaustuvi- 
ninkystę ir dirbo tos mokyklos 
laikraščio leidykloj. Jaunasis 
Pajauskas linotipu sustatė ir 
Tilden Tech Graduacijos pro
graminę knygą.

Dabar Gilbertas tikisi gauti 
tarnybą stambioj spaustuvėj.

VAKAR CHICAGŪJE
Jaunas didvyris

Vienuolikos metų negriukas 
Elmer Bussell, 4955 Calumet 
avė., eidamas pro Washington 
parko maudymosi baseiną iš 
girdo kūdikio klykimą. Jis per
lipęs astuonių pėdų aukščio 
tvorą įšoko į baseiną ir ištrau
kė skęstantį šešių metų negriu
ką, Thomas Wooten. Pašauk
tas poliemonas kūdikį atgaivi
no. ,

Užsimušė nerdamas
Ralph Boigman, 21 m., 841 

Lavvrence avė., užsimušė Mi- 
chigan ežere, kada jis nuo ak
menų ties Wilson avė. nore 
vandenin 3 pėdų gilume. Jo 
žmona Florence, 20 metų, kuri 
yra nėščia, matė nelaimę nuo 
kranto.

Traukinio auka
Policija stengiasi nustatyti 

asmenybę nežinomo vyro, ku
ris vakar rastas negyvas ant 
Chicago anjd Northwestern 
gelžkelio bėgių ties Webster ir 
Ashland avė. Spėjama, kad jį 
užmušė traukinys.

Išsigelbėjo
Mrs. Helen IJuntington, 23 

m., 10337 Throop avenue, au
tomobilis užvažiavęs ant gelž
kelio bėgių ties 104-ta gatve su
stojo. Jaunoji moteris matyda
ma ateinantį traukinį, iš auto- 
mobiliaus iššoko ir nuo bėgių 
nubėgus galvą nukreipė, užsi
merkė ir ausis pii'štais užsi
kimšo. Kada po kelių sekun
džių ji pagaliau galvą atsuko ir 
prasimerkė, traukinys jau buvo 
nuėjęs, o ten, kur ji paliko sa
vo automobilį, buvo lik krūva 
sulankstytos geležies ir blekčs.

Misteriškas suvis
Joseph VVollschlager savo 

jarde ties 8837 May street pri
sidėjo foto aparatą prie akies 
ir buvo betraukiąs savo penkių 
motų dukters paveikslą, kai 
staiga nuaidėjo šūvis ir Woll- 
schlagcris sukrito žemėn su 
kulka nugaroje. Policija ma-

TAUPYMO BANKUTES

K

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 188th Street Tet Pullman 1274

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Universal Savings and Loan 
Association duoda kiekvienam 
progą įsigyti šias gražias su ka
lendorium bankutes visai ne
mokamai, tik reikia atidaryti 
taupymo Šerų sąskaitą Univer
sal Savings and Loan Associa
tion, 1739 S. Halsted St. Tąsyk 
gausite šią bankutę nemoka

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

Kurie neturite progos susi
tikti su musų atstovais, galite 
kreiptis tiesiai į Universal Sav
ings and Loan Association raš
tinę, 1739 S. Halsted St.

no, kad netoliese koks vaikė
zas šaudęs į blokines, netyčia 
Wollschlagerj užkliudė. Pašau
tasis manoma išgis. Jis yra 28 
metų amžiaus.

Užpuolė miegančius
Nežinomas piktadaris įsibro

vė į Woodrow Carroll butą. 
1828 Washington boulevard, ir 
peiliu sužeidė miegantį Carroll, 
25 m., ir jo žmoną Gladys, taip 
pat 25 metų amžiaus. Car- 
roll’iai pareiškė policijai, kad 
užpuolėjas buvęs negras.

Apip esė ir užmušė
John Miller, 19 m., neteko 

gyvybes per apiplėšimą Slier- 
man Parke, 1300 West 53 rd 
street, sekmadienio vakare. 
Miller vaikščiojo parke su Mrs. 
Mary Wodarczyk, kada iš krū
mų iššoko banditas, atėmė iš 
Millerio pinigus ir po to tris 
kartus jį peršovęs paspruko.

Rastas nušautas
Fred Olson, 78 mclų,t 8031 

Burnham avenue, buvęs švieti
mo Tarybos tapytojas, rastas 
mirtinai pašautas savo namų 
maudyklėj. Jo našle, Joscphine, 
policijai pasakė, kad Olson ke
liais atvejais grąsinęsis nusižu
dyti.

—-Britų ir laisvų prancūzų 
kariuomenė paėmė Maraba 
miestą Syrijoj, kuris randasi į 
šiaurę nuo Damasko. Nelais
vėn paimtų prancūzų skaičius 
yra didelis.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Daktaras Išvyko
Atostogų, Bet
Profesijos Neužmirš

Dr. F. Pulsucki Le Van, lie-
tuvis gydytojas, turįs ofisą prie 
1957 W. Garfield Blvd., šiomis 
dienomis išvyko atostogų į piet
vakarines valstijas. Jis Chica- 
gon grįš Birželio 21 d. Kelio
nėje1 Dr. Pulsucki aplankys vi
są eilę žymių ligoninių ir me- 
dikalių centrų studijų pagilini 
mo tikslu.

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 
j 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. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Roselande Mirė
Uršulė Dilienė

Uršulė Diliene, po tėvais Vit
kauskaitė, labiausiai buvo ž.no-

i——————— m.....................

Diena Iš Dienos h——■linui. . . .
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
James Kelnosky, 24, su Mary 

Roman, 20
Joseph Zaukas, 23, su Emily 

Schmidt, 24
Charles Eytalis, 61, su Pet

ronėle Litvon, 63
Julius Bugailiskis, 24, su Ju

lių Katkus, 18
Al bert J. Kass, 26, su Wan- 

da F. Jaworski, 24

ma Northsidėje, nes dar mei g - 
na būdama ten gyveno ir vei
kė LSS 81 kuoptų e ir per ilgi 
laiką priklausė prie LSS 81* 
kuopos choro. Buvo labai darb
šti kaip kuopos, taip ir choio 
narė. Apsivedus irgi visą laiką 
dalyvaudavo progresyviame ju
dėjime kartu su savo įmylimi 
vyru*Steponu Dilium.

Jos vyras Steponas Dilius yra 
plačiai žinomas tarpe progresy
vūs visuomenes darbuotojas ir 
keleto buvusių chorų vedė as.

Uršulė Dilienė paliko labai 
dideliame nuliudime savo vyrą 
Steponą, du sūnus (Algirdą ir 
Gcdeminą) ir dukterį Liliją.

Kūnas yra pašarvotas adresu 
10834 S. Michigan avė. Laido
tuvės įvyks šiandien 1 vai. po 
pietų. Bus nulydėta į Lietuvių 
Tautiškas Kapines.

Visi jos senieji draugai tu
rėtų suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą dalyvaudami jos lai
dotuvėse. —N.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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. VIRginla 0038 
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.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 Iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRTKOL’TS
Gvdytolas ir Chirurtras
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki 8 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEI/TS
DENTTSTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

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

DR. A. JENKINŠ“
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—Q vai vakaro ir nagai sutarH 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
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

KITATAUČIAI '
DR. HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 74C4

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pf#»f 7 iVi 8 vai. N*»d nuo 10 12
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. CiUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų teL—Hyde Park 3395
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Iš Cicero Kolonijos
Dėl Nepagrįsto Prekaišto

Antanas Petkus statosi gra
žų namą. Darbas, kaip matyti, 
eina sklandžiai.

Tos gatvės gyventojai, kur 
yra statomas namas, reiškia 
patenkinimų. O tai dėl to, kad 
jie gerai žino, jog naujas ir 
gražus namas pagerins visų

Tačiau atsirado ir čia vie
nas asmuo, kuris priešinasi to 
namo statymui, — tur būt, iš 
pavydo, ar kų. P-ui Petkui jis 
daro visai nepagrįstus priekaiš-

Tenka pasakyti, jog p. Pet
kus yra sąžiningas žmogus, ku
ris viską tvarkingai daro. Gai
la, kad be jokio reikalo bando
ma kabinėtis.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
jog miestas nustatė, kad toji 
gatvė visai nėra rezidencinė, 
nes jos viduryje yra didelis 
viešas garažas. Be to, yra bu- 
černė, batų taisymo įstaigėlė,

a

tavernas irkendžių krautuvė, 
aptiek a.

Iš to aišku, kad 
zidcncinč gatvė. 
Petkus niekuomet neitų prieš 
miesto arba gyventojų nusi
statymų. Jis daro tai, kas yra 
leistina daryti, ir nė vienam ne
bando pakenkti.

Tikrai apgailėtinas dalykas, 
kad tarp lietuvių atsiranda to
kių, kurie tuoj stengiasi savo 
tautiečiui kojų pakišti. Drąsiai 
galima sakyti, jog jei svetim
tautis butų pradėjęs tų namą 
statyti, tai jokio pasipriešini
mo nebūtų buvę. Saulutė

tai nėra re- 
Pagaliau p.1

Chicagoj Pradės 
Suiminėti Įtaria
mus Šnipavime

Bėgy sekančių kelių savai
čių galima tikėtis, kad Chica
gos apielinkėje bus suareštuo
ta įtariami industriniai šnipai, 
kurie 
teikia 
sauga 
masi,
šaltiniai 
niuose.

Šiomis dienomis rytinėse val
stijose suimta 29 asmens, kti- 
rie, įtariama, yra šnipų rato na
riai.

Prekiniai traukiniai Susikūlė avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr. Gura; Board 
of Grievances—J. Tarvidas, Ch. 
Daivis, and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

AMERICAN ^LITHUANIAN CITI- 
ZEN’S CLUB—Political and Bene- 

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois LI
TAMS : K. Šova—pirm 
Maplewood Avė.: F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.;

, Paul J. Petraitis—nut. rašt., 812 
W. 33rd St.;, Lucille S. Dagis— 
turto rąšt., 2902 W. Pershing Rd.; 
L&rry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glęb., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Western Avė.; 

kvotėjas, 
Virginia 
atsibūva 
sekmad., 
W. 43rd 
vyrai ir

CLASSIFIED ADS

VALDYBA 1941 ME-
4060 S.

Dr.. T. Dundulis—Dr. 
4157 Archer Avė., tel. 
0036. Susirinkimai 
kiekvieno mėnesio 3 
Hollyvvood svet., 2417 
St. Į Kliubą priimami 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

svetimoms valstybėms 
žinias apie su krašto ap- 
susijusį industrinį vysty- 
vakar pareiškė patikimi 

federaliniuose sluoks-

NAUJIENŲ-ACME Telophoto
Du darbininkai buvo užmušti ir du sužeisti šiam dviejų prekinių traukinių su- 
sikulime netoli Chapin, III. Du alyvos vagonai užsidegė ir nuo to vėliau užsilieps
nojo kili vagonai i

Vokiečių Piknike 
Nebuvo Konsulo, 
Nebuvo Ir Svastikos

Vien Tik Amerikos Vėliavos

HELP VVANTED—FEMAIJB 
DaYbininkiųReikia

MES MOKAM JUMS 
MOKINANTIS 

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

ADAMS WEAVING CO. 
209 So. State Street.

MES MOKAM JUMS 
BESIMOKINANT

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

Ben Greenberg and Brother 
2911 So. La Šalie St.

PATYRUSI ANTROJI VIRĖJA ir 
salad giri arbatnamyje. Pastovus 
darbas, gera mokestis. 227 W. Jack- 
son.

m.

Laid. dir. J. Liulevičius 
tel. Lafayette 3572

AUGUSTINA RUDGALVIENĖ 
(po tėvais Eisenaitė)

4424 S. Francisco Avė., namų 
telefonas Lafayette 8541

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ryto, 
amž., 
Paši-

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 Juozapą 
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- 
vičiaus 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 gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
aš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

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

Giminės

VVALTER URBONAS
3351 So. Ashland Avė.
Persiskyrė su šiuo .pasauliu I 

B birž. 28 d., 2:25 vai. po pietų Į 
R 1941 m., sulaukęs pusės amž., i 

gimęs Kėdainių apskr., Krakių į 
parapijoj ir mieste.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

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 
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.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Marčios, A- 

nukai, Brolis, Brolienė 
ir Giminės

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

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 į Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę lieka:
Vyras, Duktė, Sesuo, Brolis 

Pusbrolis ir kiti giminės 
ir draugai.

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

skubą, bet merginos tvirtino, 
kad jokia kaina nėra perdidelė 
už privilegiją būti “Birželio 
Nuotaka”.

Pradedant šiandiena vedy
bų biure veiks naujos taisyk
lės—nereiks laukti leidimo 
tris dienas po prašymo padavi
mo.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams

į savo mc- 
pragramoj 

politinių pa-

Vokiečių konsulo bei nacių 
vėliavų nešimate sekmadienį 
įvykusiam Chicagos Vokiečių iš
važiavime RiverVieW Phirke, 
ka'ip, kad budavč kitais metais.

Apie 10,000 vokiečių kilmės 
žmonių susirinko 
tinę šventę, bet 
vengta bent kokių
sireiškimų, kurie nebūtų sim
patingi Jungtinėms Valstijoms. 
Susirinkusieji pasitenkino jo- 
kais, žaidimais ir amerikoniš
kais “kaistais šuniukais” (Hot 
Degs). Minia sugiedojo Ameri
kos Himnų.

:Į?jknil^p pietų kaįkąs pasklei
dė Mcomtiništiškų įjft^laWaėĄ’lų, 
kuriose pasmerkta vokiškasis 
“Fašizmas” ir raginta remti so
vietų sąjunga.

Karštis Eina
Savo Keliu, 
Bet Vedybos... Aliai

Karštis nieko nereiškė vakar 
tiems kurie vedybas galvojo. 
Nežiūrint, kad termometras ro
dė ap’ie 95 laipsnius ir didžiu
ma žmonių neturėjo noro apie 
niekų daugiau kaip šaltų vanų 
ar dušų galvoti, vedybų biuras 
buvo visų dienų pilnas jaunų 
ir senų žmonių, kurie norėjo 
apsivesti pirma negu Birželio 
menesis pasibaigs. Vyrai netu
rėjo daug kų pasakyti apie tų

URŠULĖ DILIENE
(po tėvais Vitkauskaitė)

36 m.

pasauliu 
sulaukus "■
Lietuvoj,

Liudvi-
S i m1! Gėlės Mylintiems
į J U L? Vestuvėms, Ban-ĮjlllijM kietams, Laidotu

vėms, Pa p u oš i- 
GĖLININKAS mams 
1180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Persiskyrė su šiuo 
birž. 27 d., 1941 m., 
pusės amž. Gimus 
Marijampolio apsk., 
navos valsčiuje.

Amerikoj išgyveno
Paliko vyrą Steponą, 2 su- 

nu, Algirdą ir Gediminą, ir 
dukterį Liliją.

Kūnas pašarvotas De 
Young koplyčioj, 10834 So. Mi- 
chigan avė., Roselande.

Laidotuvės įvyks 1 d. lie
pos. Iš koplyčios, kaip pirmą 
valandą po pietų, bus nulydėta 
į Tautiškas kapines. Meldžiame 
atiduoti .paskutinį patarnavimą 
visus draugus ir pažįstamus.

Liekame nuliūdę, l
Steponas, Algirdas, Gedimi- į 

nas ir Lilija.
Tel. Pulman 9132; 226 Vr. I 

110 PI.

VVXADISrX)VAS 
pAnkauskas

<Vyltauto Daržo Užveizda)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 30 d., 9:20 vai. ryto, 1941 , 
■m., sulaukęs pusės ■ amž., , gi- ' 
męs Tauragės apsk., Kvedar
uos .parap., Kulių kaime. *

Amerikoj išgyveno 34 • m. J 
Paliko dideliame nuliudime 

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

Kubas pašarvotas 2506. W. * 
63ra Street.

Laid,. Nyks ketv., liepos 3 
d., 8:30 vai. ryto iš koplyč. į 
Gimimo 'Pąriėftės švenčiausios 
parapijos bažnyčią,., kurioje 
atsibus gedulingos .pamaldos , 
už velionio sielą, o iš ten ’bits • 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Wladislovo Pan- 
kausko giminės, drdiigai ir pa
žįstami ęsžit niįoširdžiai {kvle-1 
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Ntihudę liekame, 
Moteris, Stilius ir Giminės 
•Laid. dir. J. F. Eudeikis 

tel. Yards -174'1.>|||a|||!^^

....

Valstijos Gynėjo 
Chicago Ofisas 
Perkeltas Kitur

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS; Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman avė., tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— ,M. čeplinskas, 
3329 So. Lituanica avė.; Nut. rašt. 
—Julia Petraitienė, 812 W. 33rd 
st.; Fin. rašt.-- Leonas Genio-
tis, 4905 So. Kominsky avė.;
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. .pagelb. — Ona Ja- 
cobs, 4409 S. Artesian avė.; Mar
šalka 
W. 43rd st.

Frank Venckus, 2649

valstijoj g^iihjŠ šecitge M Bar- 
rett Chicagos ofisas veikia nau
joj vietoj—208 South LaSalle 
Street. Suvirs 30 didelių sunk
vežimių peri savaitę laiko krau
stė viską k.Į,a. baldus, knygy
ną, arkyvUs ir dokumentus iš 
senojo ofiso, 160 North La 
Šalie street.i!

Naujoji vieta yra didesnė, 
patogesnė ,ir gynėjas . Barrett 
įsako, kad dabar jo ofisas ga
lės su teikti t daug geresnį ir 
greitesnį patarnavimą pilie
čiams. iiu ii

Ona Banienė Gavo Pra
nešimą iš Lietuvos Apie 
Savo Sesers Mirtį

Aštuonioliktos apylinkės gy
ventoja, p-ia Ona Banienė, ga
vo iš Lietuvos laiškų. Tarp ki
ta ko, tame laiške pranešama, 
kad pasimirė jos sesutė, Juli
jona Bružienė (po tėvais Katar- 
žikė). Gyveno ji Barstyčių pa
rapijoje, kruopių kaime, Ma
žeikių apskrityje.

Velionė Amerikoje paliko 
brolį' Antanų Kataržį ir ketu
rias seseris: Onų Banienę, Ur
šulę Jucienę, Marijonų Jonavi- 
čiėnę ir Bronislavų Končienę.

Be to, velionė Bružienė A- 
merikoje tutėjo labai daug 
kitų giminių. , šia proga p-ia 
Baniene ir praneša visiems gi
minėms apie savo sesutės mir
tį.

Čekosiavlakai Turėjo 
Sėkmingą Sokol 
Gimnastikos Šventę

Sekmadienį Šoldier Field įvy
ko 'Chicagos čekoslovakų Sc/ko- 
lų šventė. Du tūkstančiai Spor
tininkų dalyvavo masinėj kūno 
lavinimo demonstracijoj. jų pa
matyti buvo susiri-hkę 35,003 
žiūrovų. z

Iškilmėse kalbas pasakė Čeko- 
sla’vakijos pasiuntinys Ameri
kai, ‘Pttik. Vladimir Hurban, ir 

’jbhn ‘Ciechanowski, Lenkijos 
ambasadorius. Abu kalbėtojai 
Ipasmėrkė diktatorius, kurie kal
ti dėl dabartinio karo ir pra
našavo, kad tėfsitigumas išeis 
galutinu laimėtoju.

REMSITE TUOS, K'URIĖ 
GARSINASI

it ,9

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stella Kasper—Fin. 
rast., 3145 S. Eemarald Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės 

1218 So. Independence 
Št. Niprikas— Kasierius, 

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Salakas, 1414 
So. 49th Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka,. 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St.

rast., 
Blvd.;

3824

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

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

TREČIARANKIS KEPYKLOJ 
padėjėjas dirbti kepykloje.

11932 So. Halsted St.

r£ĘISYBĖSr MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STĖS pyAŲDYBA 1941 METAMS:

Joe Ėdlcntfhas—pirm., 3200 South 
Lowe avė.; P. P. Kilis,—Vice- 
pirm., 3347 Lituanica avė.; A. 
Kaulakis — Nut. rašt., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt., 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Haįsted st.; Zig.. Grigonis r— 
Kont. rast.; J. Racevičia—Iždo

Ligoniųglob.; Kaz. Valaitis 
prįžiurėtojas, Dr. J. P. Poška—•

- Daktaras'įlęvotėjas; Steponas Nar- 
kiš—Korefe^ondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

REIKALINGAS BEKERIS prie 
juodos duonos. 738 W. 31 St.

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
kad turėtų patyrimą. 2133 So. Hal- 
sted Street.

rUK KENT—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.

UUSANESS CHANCES 
Biznio Progos

CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nufar. rašt.- 
Wallace st.;
W. 63rd PI
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno , mėnesio, 1:30 vai. .popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st;, Chicago, III.

-M. Titiškis, 3638 S. 
Ižd.—J. Bložys, 3938 
; Oorganizatorius —

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well st„ tel. Rep. .7929; Vice-pir- 
mių.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut. rašt. 
—Lucille. S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.—• 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė., Laf, 1152; ■ Kontr. rašt. — 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis; 826, W. 34th PI., 
tek Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., -Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 

%—A. Augustinas,: 656 W. 35th st., 
Yards 6701? Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekr.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekyįeno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 So. 
Halsted st.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1’941 'METAMS: |?irmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirm;.— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt. 
■—A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašf.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 
Maršalka—A. 
LeMoyne St.
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

W. Pierce avė.;
Kuprevičius, 3448 
Mitingai atsibuna

LITHUANIAN DEMOCRATIC 
CLUB of the 15th Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd

J. Doviat, 5945 S. Albąriy avė.; 
Vice-pres. — Joseph Vaišvilas, 
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
cording sec’y— Justin Thrvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finaųce 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 
Maplewood avė.; Treasurer—John 
’Gtttft, 6406 So. Praihclščb avė.; 
Sęrgt. at Armg—Mr. A. Dulcus, 
6404 So. ‘Cajnipbėll hvė.; Legal 
Advisor—Čhas. -Žekas, 2511 W. 
69th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplbtvbbd

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul, 3327 Lė- 
Moyne st., 1 
Ižd. kas.—L. Striupas, 
Avė., tel. Spaulding 
rašt.—B. Rogers, 2345 
Avė., tel. Spaulding 
glob.—A. Lungcvicz,

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

tel. Spaulding 7903; 
3636 North 
0745; Fin. 
N. Kcdzie 

3180; Kas. 
w- ■ ■ , 1814 Wą- 

bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

GROSERNė ir 
krautuvė. Uždėta 
metų. Parduodama 
žasties su namu ir 
su bizniu ant ilgo

ant propertės.
R. KRICAUSKAS 

1439 So. 49th Avė., 
CICERO 2937.

nysiu

DELIKATESŲ 
prieš daugelį 

dėl drafto prie- 
bizniu, arba tik 
lyso arba mai-

KEAL ESTATE FOK SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS:

—Tllomas Janulis, 3430 S.
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union 
Nut. rašt.—P. Kiltis, 3347 
Lituanica Avė.; Finansų 
Mart. Z. Kadziauskas, 
23rd Place, Cicero, III 
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—X 
Dimša; Maršalka—K. Visockis;
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—'Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti, Sergančius narius —R. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

Pirm.
Mor-

Avė.;
South 
rašt.—

5328 W.
Iždinin-

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

RE AL ĖST ATE — 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.

DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis, 3508 W. 61st St.; Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustce — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czcsna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St.; Maršalka — j. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

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

5741 Princeton Avė.
ENGlewood 1025. 

Kreipkitės vakarais.
■ ■■n i-.......................... I imi . .............-..........  į ...

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 akrų. Pilnai įrengta su 9 kam
barių moderniu namu, gyvuliais, 
įnagiais, vištomis, ant grįsto vieš
kelio. Adresas: M. Godfrey, Three 
Rivers, Mich. R. 3.

SUSIRINKIMAI
fiNance and loans 

Finansai ir Paskolos

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

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

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

SLA 226 kuo-

MOKĖDAMAS CASH— i 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionalial 
žinomi daiktai randasi pas mus.

AUŠAUSKAS, sūnūs, 
6343 So. Western Avė., 

Chicaeo. TU Tel REPublic *051

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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BANDITAI APIPLĖŠĖ KUNIGĄ BRIŠKA, 
ATĖMĖ $1,500.00

Didžiausias Pasauly Bombonešis Skrenda

Sustabdė Automobilių. Paėmė Parapijos 
Pikniko Pelną

Brighton 'Parko lietuvių pa
rapija sekmadienį turėjo pa
sekmingą pikniką Vytauto 
Parke, bet pelno iš jo parapi
jai neliko.

Piknikui užsibaigus klebo
nas kun. Antanas Briška, ke
lių parapijos komiteto narių 
lydimas, išvažiavo automobi
liu su $1,500 pinigais, bet vos 
keletą blokų pavažiavus, juos 
sustabdė diUbanditai ir pini
gus atėmė.

Banditai Su Revolveriais
Buvo apie dešimta valanda 

vakaro ir jau tamsu. Nepriva
žiavus nei Cravvford avenue, 
kun. Briška, vairavęs automo
bilių, turėjo staptelėti, nes ke
lią buvo užblokavęs stovįs ža
lias automobilius. Vos spėjo 
kuK. Briškos mašina sustoti, 
kai tuoj prie jos prišoko du 
banditai su revolveriais ir pa

reikalavo, kad jiems butų per
duota visi pinigai.

Gavę pinigus banditai atėmė 
iš kun. Briškos jo automobilio 
raktus, kad tas negalėtų jų 
vytis. Už kelių momentų ban
ditai su žaliaja mašina pra
nyko.

Masina Be Laisnių
Komiteto nariai tada nusi

skubino atgal į Vytauto Parką, 
kur tuo metu dar tebebuvo po
licininkas. Bet nebuvo kas 
daug daryti. Apiplėštieji sako 
neturėję progos gerais pama
tyti banditų veidų, o jų auto
mobilius neturėjo laisnių.

Su kun. Briška automobily 
buvo keturi asmens: Joe Ki
sielius, Paukšta, Fabijonas Bu
kaitis ir Joseph Valskis.

Pinigai buvo daugiausiai 
smulkiais, didoka suma sidab
riniais.

I f • NAUJIENŲ-ACME Telpphoto
Armijos B-19 bombonešis, didžiausias pasauly lėktuvas, matomas pirmam skri
dime. Jis kyla virš Santa Monica aerdro no, Californijoj.

KAITRA TEBEVARGINA CHICAGĄ, ORO 
ATVESIMO NENUMATOMA

Didelis Dušnumas Prisideda Prie Karščio
Vakar termometras ir vėl pa

neigęs piliečių pageidavimus 
rodė aukštą temperatūrą. Bet 
nereikėjo nei termometro, kad 
žinoti, jog ta kaitra, kuri Chi- 
cagą išvargino pereitą savaitę 
dar tebesisvečiuoja musų tar
pe.

Prie karščio prisidėjo didelis 
dušnumas, verčiąs žmones brau
kyti prakaitą be sustojimo.
Kur, O Kur Tas šaltas Oras?

Daugelis chicagiečių nusi
skundė, kad kelios naktys iš ei

les jie negauna gerai išsimie
goti. Daugiausia kenčia tie, ku
rie gyvena didesniuose aparta- 
mentiniuose namuose, kur gy
ventojai neturi “porčių” ir “bek- 
jardų”.

Ir štai blogiausia žinia — oro 
biuras praneša, kad kol kas ne
numatoma, jog pagelba, pavida
le šaltesnio oro, butų kur nors 
netoli, šiandien ir rytoj tempe
ratūra tebesieks apie 94 laips
nius. Naktį galima tikėtis “nu
puolimo” iki 75 laipsnių.

ATEINANTĮ SAVAITGALĮ AMERIKOJ BUS 
UŽMUŠTA 475 ŽMONES

Nebent Automobilistai Parodys Daugiau 
Atsargumo ir Domės

ŠIANDIEN UŽSIREGISTRAVĘ DRAFTUI 
VYRAI ARMIJ0N EIS NEUŽILGO

Cook Apskrity Apie 28,000 Naujų Kandidatų
Didžiuma tų jaunų vyrų, ku

rie šiandien užsiregistruos 
draftui, bus pašaukti karinei 
tarnybai dar šį rudenį, anot 
drafto viršininkų.

Šiandien visoje šaly regis
truojasi tie vyriškiai, kurie nuo 
pereito spalio mėnesio sulaukt 
21 metus amžiaus. Kadangi jie 
visi yra jauni, tai manoma, 
kad dėlto jie gali tikėtis arini 
jos gyvenimo paragauti labai 
greitai.

Pirmosios registracijos sura
šyti vyrai parodė, kad kada jie 
pašaukiami armijos egzami 
nams, tai jaunesniųjų višKdbs 
didesnis nuošimtis praeina.

Jaunieji sveikesni
Pirmiausia jie sveikatos at 

žvilgiu geriaus atsako annijo 
reikalavimams. Toliau, iš jau
nesniųjų mažiau yra vedus’ų ai 
turinčių šeimos užlaikymo at 
sakomybę.

Cook apskrity šiandien įsire 
gistruos apie 28,000 21 metų 
amžiaus vaikinų. Visoj šaly 
laukiama apie maždaug 750, 
000 naujų registrantų. Jų pa
vardės bus tuoj sumaišytos su 
tų, kurie užsiregistravo perei
tą rudenį ir šaukimai tarnybon 
bus pradėti siųsti visiems bėgy 
sekančių kelių dienų.

Tarnaus tik metus
Pereitą sekmadienį preziden

tas Rooseveltas nustatė, kad 
sekančiais fiskaliais metais, ku
rie prasideda šiandien, armija 
laikys 900,000 draftuotų karei 
vių. Kadangi drafto registraci
jos sąrašai turi žymiai daugiai 
tinkamų treniruotei kandidatų 
iš prezidento patvarkymo rei
kia spręsti, kad tie, kurie pa
imti armijon dabar, bus paleis
ti, kada išsibaigs jų metai, taif 
kad kiti galėtų būti apmokinti

šiandien Antroji
Drafto Registracija

Šiandien visi jaunieji vyrai, 
kurie suėjo 21 metų amžiau 
tarp pernai metų spalio 16-tos. 
dienos ir šiandien, registruoja
si draftui savo vietinėse drafte 
tarybose.

Tarybų raštinės atsidarė 7 
vai. ryto ir bus at‘daros iki f 
vai. vakaro. Neužsiregisiravu 
šių laukia aštri bausmė.

W. FRANKFORTE PALAIDO 
TAS LIETUVIS, RASTAS NE 
GYVAS ANT UPĖS KRANTC

WEST FRANKFORT, III. - 
Pereitą penktadienį čia Lietu
vių kapinėse palaidotas Michae 
Gudofski, vietos lietuvis, kuri.1.

Birželio 23 d. rastas negyvas 
ant Middle Fork upelio kran
to, netoli Orient No. 1 kasyk
los.

Laidotuvėse dalyvavo velionio 
brolis Charles Gudofski iš Pent- 
water, Mich.

Chicagos Lenkai 
Lindi Paderewskio, 
Mirusio Pianisto
Mirė New Yorke Nuo Plaučių 

Uždegimo
Skaitlingoji Chicagos lenkų 

kolonija vakar liūdėjo savo gar
baus tautiečio, pasauliniai pa 
garsėjusio pianisto Ignace Jan 
?aderewskio, kuris po keturių 
lienų sirgimo plaučių uždegi
mu, pasimirė sekmadienio va
kare New Yorke. Jis buvo 80 
metų amžiaus.

Paderewskis pereito karo me
tu daug dirbo Lenkijos atsta
tymui ir kada jo tėvynė pasi
darė, laisva 1918 metais, tai > jis 
apleido muzikos pasaulį ir pa
sidarė pirmuoju Lenkijos prem
jeru. Vėliau dėl nesutikimo su 
Pilsudskio politika jis iš Lenki
jos išvyko ir daugiausiai išgy
veno Šveicarijoje.

Apvažiavo Pasaulį
Paderewskis, kuris nuo pat 

mažens rodė nepaprastus muzi
kalius gabumus, sulaukęs de
vynių metų jau buvo puikus 
nanistas. Po pasaulį su koncer
tais jis pradėjo važinėti sulau
kęs 27 metų. Su koncertais jis 
/ra apvažiavęs visą žemės ka
muolį daugybe atvejų.

Jo paskutinis koncertas Chi- 
zagoje įvyko Kovo 19, 1939 me
lais. Prieš keletą metų jis vai- 
lino britų pagamintoje filmo j e 
‘Mėnesienos Sonata”, kurioje 
lis sugrojo keletą piano kom
pozicijų. Ta filmą dar ir dabar 
yra rodoma kai kuriuose tea
truose.

“Minueto” Autorius
Tarp koncertų, patriotinės 

veiklos ir politikos, Paderew- 
iksi rado laiko ir originalūs mu
zikos sukurti. Bene garsiausias 
jo kūrinys, tai viso pasaulio 
pamėgtasis “Minuetas”. Pade- 
rewskis buvo vedęs du kartu. 
Pirmoji žmona mirė 1880 me
tais per gimdymą sunaus. Jo 
mtroji žmona mirė 1934 me
tais. Sūnūs, po pirmąją žmona, 
taip pat mirė prieš keletą me* 
tta.

Hooveris Sako 
keikia Teikti 
Pagelbą Anglams

Nusistatęs Prieš Sovietus
Herbert Hooveris, buvęs J. V. 

Prezidentas, remia Prezidento 
Roosevelto polisą teikti visą ga
limą pagelbą Anglijai ir Kini
jai jų kovoje prieš Ašį, bet jis

nepritaria teikimui paramos so
vietams.

Radijo kalboje pasakytoje iš 
Chicagos sekmadienio vakare, 
Hooveris užgirdamas paramos 
teikimą britams, pareiškė, kad 
Rusija šiandien yra “viena iš 
kruviniausių tironijų kokią pa
saulis yra kada nors regėjęs.”

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Minios Prie Ežero
Byčius Atidarius

Suvirs ketvirtadalis milijono 
iškaitusių chicagiečių suplaukė 
sekmadienį į Chicagos byčius,
kurie tą dieną buvo oficialiai 
atidaryti. Vandens mėgėjų gy
vybėms saugoti, Chicagos Par
kų valdytojai pastatė 150 sar

Nebent visos šalies automo
bilistai parodys daugiau atydu- 
mo ir atsargumo negu papras
tai, per Liepos Ketvirtos Šven
tes Amerikoj žus apie 475 au
tomobilių nelaimėse. Taip sako 
National Safety Council, kuris 
seka visas trafiko nelaimių 
skaitlines ir tuo pačiu ieško ke
lių kaip tą nelaimių skaičių su
mažinti.

Liūdnas Vaizdas
Pendras pirmų šių metų pen

kių mėnesių vaizdas yra tokis:
Per 5 mėnesius automobiliai 

užmušė 13,760 žmones — 17

nuošimčių (apie 2,000) daugiau 
negu per tą patį laikotarpį pe
reitais metais. 1940 m. per 5 
mėnesių periodą žuvo 11,790.

Gegužės mėnesį 3,000 žmo
nių žuvo — prieš metus tam 
pačiam mėnesį —. 2,500.

30,000,000 Automobilių
Per Liepos Ketvirtos šventes 

visoj šaTy apie 30,000,000 au
tomobilių išvažinės 4,000,000,000 
mylių. Tai bus didesnis trafi- 
kas negu bile kada pirmiau. Į 
tai atsižvelgus ir manoma, kad 
nelaimių skaičius nebus mažes
nis, bet didesnis už kitus mc-gy-

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asmeniui

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKE

AR 
JAU 

TURITE 
PLATINIMUI 

TIKIETŲ 
KNYGUTĘ?

LIEPOS

27
DAUGELIS 

NAUJIENIECIŲ 
TURI 

NUSIPIRKĘ 
PO VISA 

KNYGUTĘ

tus.
“Vienintelė išeitis sulaikyti 

nelaimių didėjimą — tai jei 
kiekvienas vairuotojas ir kiek
vienas pėsčias keleivis parodys 
nepaprasto atsargumo ir susi • 
laikymo”, pareiškė Saugumo 
taryba.

Dadglau Nelaimių Kaime
Nelaimių padidėjimą šiemet 

aiškina tuo, kad jų vis dau
giau įvyksta laukuose, prie ūkių, 
ir mažuose bažnytkaimiuose. 
Tokioj Chicagoj per pastaruo
sius 5 mėnesius automobilių 
nelaimės sumažėjo 6 nuošhn- 
čius.

17 Metų Berniukas 
Prisipažino Užmušęs 
Du Asmeniu
Nušovė Ūkininką Ir Policininką

Septyniolikos metų berniu
kas, kuris neseniai išėjo ant 
paroliaus iš St. Charles berniu
kų pataiso namų, vakar prisi
pažino užmušęs du asmenis, 
vienas jų Chicagos parkų po
licininkas.

Jaunasis žmogžudys yra Ber- 
nard Sawicki. Jis vakar papa
sakojo policijai kaip pereitą 
penktadienį jis nušovė vieną 
ūkininką ties Momence, III., o 
vakar ryte mirtinai nušovė po
licininką Charles J. Speaker, 
kuris tvarkė trafiką Jackson 
Parke.

Sawicki taip pat prisipažino, 
kad sekmadienio vakare jis pa
šovė savo draugą Charles Wa- 
sinski, kada pastarasis bandė 
Savvicki perkalbėti pamainyti 
planus apie vieną numatytą plė
šimą. Wasinski, kuris taip pat 
yra tik 17 metų, irgi išėjęs iš 
pataisos namų ant paroliaus.

Policija aiškina jaunojo 
žmogžudžio akcijos motyvus.

Sunset Grove
Atsiskyręs nuo žmones nuo 

pereito Spalio mėnesio, Jess 
Buskov, 39 m., nusišovė ieloj 
ties 6644 S. Sacraniento avė. Jo 
kišeniuj rasta laiškutis, kuriam 
jis parašęs, kad “Tiny apleidus, 
man nėra tikslo gyventi.” Spė
jama, kad jis turėjęs omeny sa
vo žmoną, Katherine, 5401 S. 
Wells Street.




