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VOKIEČIAI SUNAIKINO ŠIMTUS SOVIETU 
TANKU IR ORLAIVIU

Švedai tvirtina, kad naciai paėmė 
Murmanska

•*

VOKIEČIŲ “ŽAIBININKAI” RITASI RUSIJON

BERLYNAS, Vokietija, liep. [ Vokiečių laikraštininkai tvir- 
2 d. — Vokiečių karo vadovybė tina, kad Rigos apylinkėse vo- 
skelbia, kad šiandien vokie- kiečiai taip pat pajėgė apsupti 
čiams pavyko paimti nelaisvėn didokų sovietų armijų, kuri 
100,000 raudonos armijos ka- deda pastangas prasiveržti į 
reivių Minsko ir Baltstogės sri- rytus. Vokiečiai tikisi likviduo- 
tyse. Nelaisvėn paimti rusai
sudaro tiktai <vienų dalį nacių 
apsuptos sovietų armijos, ku
rių vokiečiai tikisi likviduoti.

Dvinsko fronte vokiečiams 
pavyko visiškai sunaikinti 400 
sovietų tankų ir paimti 300 
lauko kanuolių. Į pietus nuo 
Minsko vokiečiai sunaikino 
220 sovietų tankų ir paėmė 
nepaprastai dideles ginklų at
sargas.

šimtas sovietų tankų buvo 
sunaikintas prie Zloczoyv mies
telio, o Pinsko apylinkėse vo-

ti šių sovietų kariuomenę.
Nacių aviacija vakar sunai

kino 84 sovietų orlaivius. 39 
buvo sunaikinti sovietų aero
dromuose, o kiti orlaiviai nu
mušti kovose.

LONDONAS, Anglija, liep. 
2 d. — Vokiečių tvirtinimai 
apie nepaprastai didelių armi
jų apsupimų Minsko srityje, 
neatitinka tikrenybę, skelbia 
Londono korespondentai. So
vietų kariuomenė Baltstogės 
srityje atkirto prasiveržusių 
nacių tankus ir sudavė nepa-

NAUJIENŲ-ACME TeJephov
Vokiečių kareiviai važiuoja šarvuotais automobiliais degančio rusų miesto 

gatve, sako vokiečių pridėtas prierašas prie šio per radijų prisiųsto paveikslo. 
Miesto gyventojai, atrodo, kreipia daugiau domės į liepsnojančius pastatus negu 
į atvykstančius priešo karius.

VALDŽIA JSAKĖ GLOBOTI BOLŠEVIKU 
’ IŠVEŽTU ŪKININKU TURTUS

Tvarko paštą, teisingumo ir susisiekimo 
ministerijas

MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO
ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

BERLYNAS, liepos 2 d.
Generolas Stasys Raštikis nuvykęs Lietuvon turėjo visų ei- 

’ę pasitarimų su laikinąja vyriausybe, kuri jį orientavo apie pa
dėtį krašte ir kitus svarbius reikalus.

Krašto tvarkymas vykdomas visu smarkumu.
Teisingumo ministerijos įgaliotinis Mackevičius išleido įsa

kymų visiems Lietuvos prokurorams, teisėjams, antstoliams ir 
notarams kuo skubiausiai perimti anksčiau eitas pareigas.

žemes Ūkio ministerija įsakė valsčių viršaičiams paskir
ti patikimus asmenis bolševikų išvežtųjų ūkininkų ūkiams tvar
kyti ir globoti.

Lietuvos paštų valdyba išleido parėdymų * kuo skubiausiai 
visame krašte atstatyti telegrafo ir telefono susisiekimą.

Geležinkelių valdyba deda didžiausių pastangų sutvarkyti 
bolševikų sugriautą geležinkelių susisiekimą.

Garsusis Kudirkos choras pradėjo savo veiklą ir liepos 13 
dieną ruošia Kaune didelį koncertą. Greitai pradės veikti ir ki
tos kultūrinės įstaigos, kaip teatras ir opera.

kiečiai sunaikino 120 tankų.
Vokiečiai tvirtina, kad ru

sai traukiasi į rytus ir į pie
tus nuo Lvovo. Lvovo srityje

prastai didelį smūgį vokie
čiams.

Karo specialistai mano, ka? 
sovietai pamažu leidžia vokie-

RUSAI. RENGIASI ILGAM KARUI
4

Lyttleton atstovaus 
valdžią Egypte

vokiečiams pavyko apsupti di
dokų sovietų kariuomenės kiė- 
kį, kuris vėliau tapo visiškai 
sunaikintas.

Naciai baigia okupuoti liku
sių lenkų teritorijos'dalį rr ka
ro vadovybė mano, kad netru
kus turės progos susitikti su 
didelėmis sovietų kariuome
nės jėgomis, bet nežino kokio
se srityse gali įvykti mušis.

čius krašto gihimon, bet kai 
šie bus išvarginti, tai paleis 
naujas jėgas, kurias sovietai 
turi paruošę senoj rusų teri
torijoj.

STOCKHOLM, SveSija, liep. 
2 d. — Švedijos laikraščiai pra- 
spaudė žinių, kuri tvirtina, kad 
Murmanskas jau randasi vo
kiečių rankose. Miestų ir uos
tų naciai paėmė vakar vakare.

Daro didelius žalia
vos užsakymus

WASHINGTON, C., liep. 
2 d.—-Valdžios atstovai mano, 
kad sovietai rengiasi labai il
gam karui su vokiečiais. Toki 
sprendimų daro iš pirmo sovie
tų karo medžiagos užsakymo.

Sovietai nori gauti didelius 
kiekius įvairios medžiagos, ku-

s joms aplinkraštį, patardamas 
neimti kariuomenėn 28 metus 
sulaukusių vyrų.

Kongreso karo kom’sija nu
tarė pakeisti į^atymų šia praš

ios nau
di rėkto-

me ir perspėjo vyriam; 
jokų ėmimo komisijos 
rių.

Karo departamentas 
kad turės pakankamai
kareivių. Vakar, padarytas sura
šymas papildys 'reikalingų kie-

LONDONAS, liepos 2 d. — 
Churchill priėmė Oliver Lyltle- 
ton į ikaro kabinetų ir paskyrč 
j Egyptų, kad ten galėtų atsto 
vauti' bri|ų vyriausybę.

RAUDONA ARMIJA SUSTABDĖ NACIUS
Sunaikino isiveržu- 

sius tankus
MASKVA, Rusija, liep.

— Raudonoji armija ir sovie
tų aviacija šiandien sustabdė 
nacių jėgas, kurios veržėsi Mas
kvos ir Leningrado kryptimi, 
skelbia sovietų karo praneši
mas.

Sovietų karo jėgoms pavyko 
visiškai sunaikinti pirmyn pra
siveržus vokiečių tankus. Vie
tomis nacių tankai giliai įlin
do, bet atgal jie jau nebegrįš.

Sovietų aviacija naikina be
siveržiančius nacių tankus, ir šį 
darbų atlieka labai sėkmingai.

2 d.

Lucko srity sustab 
dyti naciai

MASKVA, Rusija, liep. 2 d. 
— Visoje Lucko srityje sovie
tų kariuomenė sustabdė nacių 
karo jėgas ir padarė jiems di
delių nuostolių.

RYTOJ

Liepos 4
Nepriklausomybes Dieną

Naujienos neišeis ir 
Naujienų Raštinė bus 
uždaryta.

NAUJIENŲ ADM.

Apgarsinimus telefonu 
CANAL 8500 

galit priduot Lie.oos 4 po 
4 vai. popiet.

mano,
- jaunų

neprivalės dėl kiekvieno maž 
možio kreiptis į Londonu. Dau

g .i lės

įsitikinimas, ka( 
perkeltas Ind jo;

gas gana didokas laiko tarpas.
i • x- • j j _ i Sovietai nesitikiŠiaurėje vokiečiai deda pa

stangas paimti Sredni pusiasa- 1 niO(einJs<os 
lį, bet raudonoji armija jiems (zĮa&os, n(įs zino» 
labai smarkiai priešinasi. ’ ^ai j°s au

Vokiečių kariuomenė sustab
dyta prie senos rusų sienos 
visose fronto linijose, baigia 
sovietų karo pranešimas.

Ainer ko j e 
karo me-

Rusų armija toli
muose rytuose

Rusai džiaugiasi 
Amerikos sim

patijoms
vi-
so-

Lindbergh prieš pa- 
gelbą rusams

SAN FRANCISCO, Cat, liep. 
2 d.—Aš velyčiau matyti Ame
riką susijungus su Anglija arba 
net su Vokietija, bet tik jokiu 
judu ne su sovietų Rusija, pa
reiškė lakūnas Lindbergh.

Jis mano, kad nėra pasaulyj 
eitos tokios šalies, kur viešpa
tautų žiaurumas ir barbarizmas 
tokiame laipsnyje, kaip sovietų

Vyrauja 
gen. Wavell

glaudesnio bendradarbiav.-
su sovietais Irake ir Kanka

dėl
mo

Kauno srityj sumuš
ti bolševikai

NEW YORK, N. Y., lie \ 2 d 
—CBS radijas šiandien girdėjo 
vokiečių karo vadovybės prane 
Šimus apie buvusias kovas su 
bolševikais Kauno apylinkėse.

Vokiečių kariuomenė visiškai 
sumušė bolševikus ir paėmė vi
sus jų ginklus.

Kauno srityje vokiečiai paė 
;nė 94 šarvuotus automob.liųs 
250 kanuoLų, 28 pr eš.ėktuvi- 
nes patrankas ir 81 tankų. Vo 
kiečianis atiteko 500 sovietiškų 
kulkosvaidžių.

WASHINGTON, D. C., liep.
2 d.—Valdžios sluoksniai gavo 
žinių, kad sovietų armija, kuri 
randasi tolimuose rytuose, 
siškai nesirengia dalyvauti

MASKVA, Rusija, liep. 2 d. I vietų-vokiečių kare.
- Užsienio komisariato valdi- Tolimųjų rytų armija yra 
ninkas Lozovsky sovietų vai- tonomiška, pati sugeba apsrru- 
džios vardu pareiškė nepapra- Pintl visais redralingiausiais da- 
stai didelį pasitenkinimą dėl '>'kais ir ?ra Pasireaf?llsi sa0«0’ 
Jungtinių Valstybių vyriausy- U Sibin* 11110 japoniJ užpuolimo, 
bės pareikštų simpatijų. Sovietai pajėgs atmušti di-

T . , l , džiausiąs japonų karo jėgas.Lozovsky spaudos atstovams*
pakartojo Roosevelto ir Sumner
Welles pareiškimus.

Australijoj, Meksikoj, Ar
gentinoj ir kitose pasaulio da
lyse pareikšta rusams užuojau
ta dėl nacių užpuolimo.

a u-

Amerikos laivynas 
nelydi kanvojų

C., liep. 
laivynas 
laivų ir

Pa taria Amerikai šiame kare 
visai nedalyvauti, nes visi nu
kryps prieš Jungtines Valstybes.

Amerikos lakūnai 
gerai kovoja

LONDONAS, liep. 2 d.—Ame
rikos Eagle eskadrilės lakūnai 
labai gerai kaujasi su vokiečiais 
Visuose frontuose, skelbia britų 
spauda.

Eskadrilė suliko 17 vokiškų 
orlaivių ir amerikiečiai numu
šė 3 nacių lėktuvus. Amerikie
čiai kelis kartus bombardavo

— Japonų vyriausybė svar
stė apie naujai susidariusia 
tarptautinę padėtį, bet atsisakė 
viešai paskelbti padarytų nu
tarimų. Tvirtinama, kad užsie
nio 'ministeris Matsuoka bus 
priverstas atsistatydinti.

kino kelis vokiečiams dirban
čius fabrikus.

Praeitų naktį britai prarado
2 bombanešius ir 7 naikintuvus.

— Vokietijos liuteronų baž 
nyčia pasižadėjo remti naciu 
pastangas kovoje prieš bolše
vizmų.

Lietuvos žemės 
neapsėtos

KARALIAUČIUS, Vokietija 
’iep. 2 d. — Patirta, kad labai 
dideli Lietuvos žemių plotai li
ko visiškai neapsėti.

Vienur neapsėjo, nes javu 
sėklai neturėjo, o kitur nesėta, 
nes nebuvo kam sėti.

Obelių valsčiuje Kamoriškiu 
95 ha ūkio savininkai buvo iš
varyti, bet jo žemė palikta vi
siškai be priežiūros, žemės ga
vę naujakuriai pavasario sėjos 
neprižiūrėjo, nes nebuvo tikri 
ateitimi.

Darbininkai grįžta 
i savo vietas c-

Užėmus naciams visa lenkų 
teritorijų, galima tikėtis, kad 
rusai sutiks pripažinti senąsias 
Lenkijos ribas.

Sikorskis mano, kad karui 
pasibaigus* bus atstatyta sena 
Lenkija ir nebus jokių nesusi
pratimų su sovietais.

Kinija nutraukė san
tykius su “ašim”

ČUNKING, Kinija, liep. 2 d. 
—Kinijos vyriausybė šiandien 
nutraukė santykius su Vokieti
ja ir Italija.

Užsienio ministerija įsakė sa
vo ambasadoriams Berlyne ir 
Romoje apleisti paskyrimo yic- 
tas ir sugrįžti namo.

Vokiečių ir italų valdžioms 
pripažinus japonų okupuoto* 
Kinijos valdžia, negalima palai
kyti gerų diplomatinių santykių 
su karų vedančia Kinija.

Prancūzai skundžia
si britu žiaurumuC

BEIRUTAS, Lebanas, liep. 2 
d.—Prancūzų mandato vyr au- 
sybė pasiuntė britams labai 
griežtų protestų dėl Beiruto 
bombardavimo.

WASHINGTON, D. 
2 d.—Amerikos karo

e .nelydi britų prekybos ..
Australiečiai nepa-1 | nedalyvavo jokioje kovoje At- 

lantike, spaudos atstovams pa
reiškė laivyno sekretorius Knox. 

Amerikos spaudoje pasiro- 
Chur-Į džiusios žinios apie lydėjimų di- 

parlamentui dau- delio britų kanvpjaus Afrikon

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

tenkinti Wavelliu
LONDONAS, liep. 2 d.

Hore Belisha paprašė 
chillį duoti 
giau paaiškinimų apie gen. Wa-1 visiškai neatatinka tikrenybę, 
veli paskyrimų Indijon, bet Knox pabrėžė,'kad laivynas 
Churchill atsisakė patenkinti yra pasiruošęs visiems netikėti- 
Belishos prašymą. | numams.

Londono spauda tvirtina, 
kad australiečiai buvo nepaten
kinti gen. Wavelliu dėl Cire- 
naikos praradimo.

Australijos generolai perspė
jo Wavellį apie pavojų, bet jis 
nekreipė dėmesio į jų pastabas 
ir prarado visų Lybi jų.

28 m. vyrų neims 
kariuomenėn

WASHINGTON, D. G., lep.
2 d.—Gen. Hershey išsiuntinėjo 
visoms naujokų ėmimo komi-

— Hitleris gali laimėti 100 musių Rusijoj, pareiškė Lozov- 
skis, bet jis nelaimės karo su sovietais.

— Rusai skelbia, kad Borisovo, Bobruisko ir Lucko srityje 
vyksta labai smarkus mūšiai ir vokiečiams daromi nepaprastai 
dideli nuostoliai.

— Sovietų aviacija bombardavo Bukareštu ir susprogdino 
Rumunijos valstybinį parako sandėlį sostinės apylinkėse.

— Britų lakūnai praeitų naktį sutiko didelj vokiečių avia
cijos pasipriešinimų vakarų fronte. Mlapoma, kad naciai dalį 
aviacijos atitraukė nuo rusų fronto.

— Inglewoodo aviacijos dirbtuves vakar prezidentas vėl per
davė bendrovės viršininkams ir visiškai atitraukė karo jėgas.

' — Bostone susirinkę gubernatoriai priėmė rezoliucijų, ku
rioje užgiria Roosevelto politikų ir visi pasižadėjo jų remti.

— Japonai oficiajiai pareiškė, kad jie nežada kištis į vo- 
kiečių-bolševikų konfliktų. Japonai neruoš ekspedicijos į sovie
tus, bet tęs savo ekspansijos politikų į pietų kolonijas.

— Vichy sluoksniai skelbia, kad raudonoji armija pradėjo 
kontraataką ir smarkiai muša nacius visuose frontuose.

KAR A LIAUČIUS, Vokieti j a. 
liep. 2 d. — Sovietų valdžia 
varinėjo darbininkus iš vieno 
fabriko į kitą ir nekreipė jokio 
iėmesio į šeimyninius patogu
mus.

Papirosų fabrikų darbininkės 
buvo vežamos į kitus fabrikus, 
kur jos nemokėjo amato ir gau
davo labai mažų atlyginimų.

Darbininkai negalėdavo ap
leisti fabriko, nes negaudavo 
kito darbo. Dabar visi darbinin
kai gržta į senas vietas.

Sikorskis tikisi at
statyt Lenkiją

LONDONAS, liep. 2 d.— 
Lenkų premjeras Sikorskis 
šiandien pareiškė, kad karo 
veiksmus rytų Europoj reikia 
skaityti naudingu reiškiniu.

Britai nekreipia jokio dėme
sio į žmoniškumo jausmus, sa
ko, bet viskų naikina.

Prancūzų generolai skund’si, 
kad australiečiai išnaikino išti
sų Petaino divizijų, kuri atsisa
kė pasiduoti. Iš visos div zijos 
gyvais liko tiktai trys kareiviai.

ORAS
Giedras ir vėsus.
Saulė teka — 5:19; leidžiasi 

— 8:29.
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NAUJIENOS, Chicago, Iii. Ketvirtadien., liepos 3, 1941

Liepos 4-ta diena

Kas metai auga skaičius 
žmonių, kurie remia idėją ir 
veikimą sumažinti kuo dau
giausiai tą pavojų, kuris už
puola gyventojus, ypatingai 
musų vaikučius per iškilmes 
šios didelės Amerikos šventės.

Visur apšviestesniuose mies
tuose yra įvesta taisyklė ir 
bausmė ryšium su pardavimu 
šaudančių žaislų (“fire- 
yvorks”). Yra stengiamasi su
mažinti pardavimą šių pavojin
gų dalykų, taip kad jie nepa
tektų į vaikų rankas. Tikslas 
šio veikimo yra apsaugoti vai
kučius ir sumažinti šios šven
tės nelaimes.

Kam tas triukšmas.?
Per šias Amerikos nepriklau

somybės šventes atsitinka daug 
nelaimių vaikams ir suaugu
siems. Iš pradžių švenčiant šią 
dieną Suvienytų Valstijų pir
mieji gyventojai šaudė iš 
džiaugsmo, kad jie liko laisvi 
ir nepriklausomi ir kad atmetė 
Anglijos jungą.

Bet šiandien dėl ko būna tas 
šaudymas? Ar didžiuma turi 
mintyse tą pašventimą taikos 
ir nepriklausomybės? Žinoma, 
kad ne. Vienas vaikas nori to
kių žaislų, kokius kitas turi. 
Vienas seka kitą visai be tiks
lo. O kai km ie suaugę žmonės 
veikia lyg maži vaikai ir varto
ja tą progą baladotis.

Sekant taisykles
Tad ar nebūtų geriau švęst 

šią dieną ne garsiai, bet tykiai, 
prisilaikant taisyklių prieš šau 
dymą ir pirkimą šių pavojingų 
žaislų, — tų taisyklių, kurių 
tikslas yra gyventojų apsauga? 
Nes mieste negalima “fire- 
works” pirkti. Ar nebūtų ge 
riau ir mandriau nevažiuoti ųž 
miesto rubežių ir neremti tenai 
tuos pardavėjus šių pavojingų 
dalykų?

Protingas šventimas
Ar tėvai su vaikais negalėtų 

nuvažiuoti į muziejus ir pana
šias įstaigas, parodyti ir pamo
kyti vaikus, ko ši šalis yra- at
siekusi?

Ar nebūtų tinkamiau malo
niai ir tykiai praleisti šios ša
lies nepriklausomybės, šventę, 
kada visas pasaulis yra piktas 
ir nelaisvas? Ar neapsimokėtų 
šiai dienai įkurti ir įskiepyti 
musų vaikams tuos tikslus. Lio
vės in nepriklausomybės, ir ypa
tingai demokratijos, tuos tiks
lus, kurie nustato gyvenimą 
šioje šalyje?

Laisvi piliečiai-
Praktiškiau kalbant, ar ne

būtų geriau, jeigu tėvai ir vai
kai kaipo laisvi piliečiai šios 
demokratinės šalies pasinaudo
tų savo laisve sekdami ir rem
dami tas taisykles, kurios bu
vo įvestos dėl apsaugos visų 
gyventojų?

Taip darydami. atsieksime du 
tikslus, — protingai atžymėsi
me Amerikos nepriklausomy
bės šventę ir palaikydami tai
sykles išgelbėsime gyvastis ir 
suinažinsim nelaimes, kurios 
atsitinka gyventojams šią dieną 
švenčiant.

Pageidaujamas obals’s
Tad stenkimės būti geres

niais piliečiais ir kovokime dėl 
šios šventės saugumo, kad mu
sų vaikučiams paliktų sveikas 
kūnas ir protas.

Mes gerai padarytumėm, jei
gu priimtumėni obalsį, kuris 
šiaip skamba: “A Safe and 
Sane Fourth of July”.

Apie vitaminus
Vitaminai B. Vitaminas B, to 

paties Fu.nko atrastas, šiandien 
jau yra geriau ištirtas. Jis yra 
trejopas, arba tikriau sakant— 
trijų rųšių. Bendra vitaminų B 
savybė ta, kad visi jie prasi- 
skiedžia vandenyje. Skiriasi jie 
tarp savęs didesniu arba ma
žesniu atsparumu, šilimai, šar
mams ir didesniu arba mažes
niu biologiniu veikimu.

Vitaminas B*, yra azotinis 
šarmas, kuris turi vieną atomą 
sieros; jis yra labai artimas al
kaloidams. Vitaminas B1 labai 
bijo šilimos ir visokių šarmų. 
Jis yra aktyvus labai mažomis 
dozėmis, po % tūkstantosios 
miligramo kasdien. Jis yra la
bai reikalingas musų nervų sis
temos pusiausvyrai palaikyti.

Vitaminas B2. Tai yra gelto
nas pigmentas, kurį randame 
piene ir kepenyse. Jis yra at
sparus šilimai. Vitaminas B2 
yra aktyvus labai mažomis do
zėmis, maždaug po 5 arba 7 
tūkstantąsias miligramo.

Tai yra augimo vitaminas. 
To vitamino trukumas yra prie
žastis kūno odos (džiuvimo ir 
įvairių odos ligų.

Vitaminas B3, šitas vitami
nas yra labai atsparus šilimai, 
bet bijo šarmų. Jis padeda su
virškinti valgį ir todėl dažnai 
yra vadinamas virškinimo vita
minu.

Visi trys vitaminai B įvairiuo
se produktuose dažniausiai- bū
na kartu, tik jų kiekiai esti į- 
vairus ir pareina nuo. produkto 
rųšies. Taip, pavyzdžiui, gautos 
iš salyklus skystos alau i, mie 
lės turi visus tris vitaminus B; 
tos pačios mieles distiliacijos 
procesą išėjusios ir išdžiovin
tos ore turi vitamino B3 dau
giau, kaip vitam no B1.

Del vitaminų B. trukumo 
dažnai įvyksta. nervų sutriki
mai (polynervitai), įvairus virš
kinimo organų susirgimai.

Čia paduodama lentelė, ku
rioje išdėstyti ma sto produk
tai, turintieji vitaminus B, pra
dedant- turtingiausiomis tais vi
taminais medžiagomis:

1. alaus mielės, 2. grudų sa
lyklus, 3. lėšukai, 4. kiaušinio 
trynys, 5. smegenys, 6. kepenys, 
7. kopūstai, 8. morkos, 9. špi
natai, 10. kalifiorai, 11. svogū
nai, 12, inkstai, 13. žirniai, 14. 
obuoliai, 15. kriaušės, 16,. buro
kai, 17. artišokaį, 18. bulvės, 19; 
juoda duoną, 20; fasolfh, 2|. 
pienas, 22. jogurtas, 23, sąjyk- 
los sunka, 24. citriną, 25. apęb 
sinai, 26. pamidorai, 27. rrrgdo 
lai, 28. riešutai,. 29; kaštanai^ 3p. 
grybai, 31. sajotes, 32. liesa mė
sa. \ •

Apie C vitaminą bus kitą 
kartą. (“L. A.”) A, Jonyte

Tas, kuris pražudo laisvę, ne
beturi ko daugiau prarasti;

i švedų priežodis

Chicagietė daini-
Gyvenimas musų,, kaip, ir daugel kitų,.
Yr’ kaip laivas plaukiantis ant jurų plačių,
Jis pilnas visokių bangų ir vėtrų,
Nuo, kurių, reik mums, laikytis didžiu, tvirtumu. 

Mes vis turime plaukti ir irtis ttolyn, 
Jei norime atsiekti tą, ką turime mintin. 
Daug musų perplaukė, daug nukentėjo, 
Buvo daug te tokių, kurte galvas padėjo, 

Nors baisiosios vilnys mus nori praryti, 
Bet būdami- drąsus, galim atsilaikyti.
Ateis laikas toks, kai bus vien tik tyla, 
Vėtros turės sustoti,, amžinai viešpataus taika.

Pasadena, Md, 1941. -—-M.. Jftitenten#
“Tamsiausia naktis turi truputi šviesos^.
Kur nors- jps šešėliuos paslėptos’, 

Yra daug geriau ieškoti žvaigždės, 
Nei kaity> tos dėmės apt skaisčios saul’ės,,r

Nudegintas vaikas I nudeginti.

ninkė

bi jo ugnies
Per daug- dažnai; bėgyje ine* 

tų, mes skaitome, kad, toks vai
kas buvo mirtinai sužeistas ar
ba lapai sužalotas visam gyve
nimui iš priežasties ugnies. Tai 
vaikas žaidė su degtukais, tai 
jis priėjo per arti pečiaus arba 
šildytuvo. Arba vėl vaikas par
vertė puodą verdančio vandens. 
Paprastai, kuomet skaitome to
kius dalykus laikraštyje, mes 
klausiam.: “ką tokio vaiko tė
vai galvojo?” Bet vis vien, me
tai po metų, šie baisus ats. tiki
mai nuolatos pasikartoja.

Be abejo, kad visi tėvai ma
no, kad jie yra atsargus; beit 
matyti, jie nėra užtektinai at
sargus.

Vaikai veikia labai greitai'. 
Kaip tik jų motina nusisuka,, 
taip greitai jie ką nors padaro. 
Atrodo, kad jie žaidžia visai ne
kaltai, bet už kelių sekundų jie 
jau randasi bėdoj. Vaikai yra 
greiti ir ugnis greita. Todėl' nuo 
ugnies apsisaugojimas namuo
se, kuriuose randasi vaikai, tu
ri būti1 šimtą procentų inteligen
tiškas.

Pagal National Board of Fire 
Undervvriters, kuri mini savo 75 
metųz sukaktuves, visi degtukai 
turi butji laikomi ant aukštos 
lentynos, — ten, kur vaikąs ne
gali pasiekti net ir ant kėdės 
atsistojęs. Kada jau vaikas yra 
gąna paaugęs,, kad galėtų žino
ti, kaip naudoti degtukus, jis ta
ri būti mokinamas kaip pavo
jingi degtukai gali būti, Kaį jjs 
pradės subręsti; galima, mokin
ti, kaip uždegti; degtuką ir už
gesinti,

Bet vaikas niekados neturi 
npšioti degtukų savo kišeniuose. 
Gal jis pats ir yra atsargus, bet 
jis gali susieiti su kitais vaikais, 
kurie nėra taip atsargus.

Suprantama, mažas kūdikis 
niekados negalima palikti vie
nas kambaryje su karštu pe
čium arba šildytuvu nė vienai 
valandėlei.

Taipgi, negalima tokį kūdikį 
palikti prie indo arba, puodo su 
karštu vandeniu, Kai jis 
paaugs,, reikia jį pamokinti, 
kad tokie dalykai pavojingi*,

Vaikai paprastai mėgsta: su? 
kurti ugnį, laukuose, Nuo tokių 
dalykų reikia, juos l^utihai gįpr 
ti. Jie gali daboti ugnį, tjk pą. 
.suaugusiu- priežiūrai. stovėdami 
toliau nuo liepsnos. ir durnų;

Yra. tiesai kad: nudegintas vai
kas bijo ugnies. Bet apgailėtina^ 
kad tiek daug vaikų, besimn- 
kindami tos lekcijos, pražudo 
savo gyvybę, arba nešioji) žaiž<* 
dų žymes visą savo gyvenimą.

Yra daug geriau jiems bijo

GYVENIMAS : • • • 1 ......................

i APYSAKA Regina J-tė

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
b. I .... ............ ■ I! Į,

(Prisiųsta; National Board Barbara Darlys džiaugiasi savo 
of Fire Underyyriters) veikla New Yorke

i MADOS
Veda NeJ.da Grąžint ė.

Paprastai mes moterys ma
nydavome, kad juoda spalva 
nėra pageidaujama dėl vasaros 
dėvėjimo. Dabar pasirodo, kad 
madų ekspertai sako, kad šie
met juoda spalya yra taip mad- 
na, kaip mėlyna, žalia, ruda ir 
tamsiai lelijavą. >. Žinoma, me
džiaga turi būti “sheer”, ir ko
stiumą tmp Apuosti dideliais 
bryliais skrybtle.

Kaslink pridėčkų prie tokios 
juodos suknelės, tai galima pa
sirinkti arba Viską vienos spal
vos — juodos j— arba kontras
tą. Gražiai aj^iredžiusies mote
rys dėvi įvairius 'kontrastus, ir 
sako, kad, be to, toki juodi 
kostiumai gražiai atrodo; jj’e 
yra ir praktiški.

Jeigu- nori; kad tavo odą, 
plaukai, akys, ir figūra butų, 
gražesnės, turite nusitarti' vaikš
čioti kuodaugiausia. Nežiūrint, 
į tai; kad šventės ir savaitės 
galą praleidžiate prie ežero ar
ba laukuose ant; ūkio, būtinai 
turėkite tą. paprotį vaikščioti 
bent dvi-tris mylias kas dieną. 
Niekas kitas nepagelbsti bu ii 
gyvesnei; kaip toks vaikštinėji
mas.

Suprantama, reikia apsirengt 
ti liuosai, patogiai, o ypatingai dainas mes dainuojame. Atsa- 
smagjais batais. Imkite ilgus,, kėm. jam, kad lietuvių kalba ir 
lengvus žingsnius, kvėpuokite liaudies dainas. Jis pasakė —*
giniai.

Jeigu nepęatę vaikščiot’; pra
dėkite su mylia- iš pradžių, ir? 
laikas nuo laiko po-truputį pri
dėkite; 

\ I

Nesvarbu, kada gaubite šią 
formą; pasimankštinimo, ar Jai 
bus nuo ryto,, po piet ar vaka
re, bet būtinai- gaukite ją kąs- 
'dten>

Už kokio laiko pastebėsite 
naują skaistybę odųjį naują gy
vybę akyse ir plaukuose ir ma
žesnės. mierosi figūrą;

Mąnau, kad dėl viso šio vei> 
ta, truputį; “pavargti” ir gerait 
pasivaikščioti kasdien.

' Prieš kelis mėnesius, nuvykus 
New Yorkan savo profesijos 
reikalais, musų žymi clucagie- 
tė dainininkė, Barbara Darlys, 
atrado, kad New Yorkas teikia 
daug- daugiau progos dirbti 
muzikos srityje nei Chicaga, ir 
dėl to Barbara pasiliko rytuo
se ilgesniam ląikui. Šiuo atveju 
reikia pasakyti, kad chicagiečių 
nuostolis yra New Yorkiečių 
laimėjimas.

Iš spaudos matyti, kad p-ią 
Darlys gan aktingai darbuojasi 
lietuvių muzikos .veikloj. Ta
čiau jos. darbuotė pasiekė ir 
platųjį muzikos pasaulį. Be to, 
kad p. Darlys dalyvauja įvai
riuose koncertuose ir svarbiuo
se tautiniuose paminėjimuose 
kaipo solistė, ji rašo, kad buvo 
sudaryta maišytas kvartetas, 
kuriame dalyvauja, be p. Dar
lys, soprano, ‘ kita žymi lietu
vaitė dainininkė, Marijona Kj- 
zititė, altas. Tenoras yra Allen 
Werner ir baritonas L’.idloyv 
White, abu ne lietuviai, bet 
puikiai taria lietuviškus žo
džius. Abu šie artistai yra pa 
sižymėję kaipo operos, radio ir 
koncertų, dainiirukai.

“Musų repertuaras”, rašo 
pria Darlys, “susideda iš ope
rų, klasiškų, ir pusiau, klasišku 
kurinių ir lietuvių liaudies dai
nų. Musų debiutas įvyko atida
ryme parodos English Coųtem- 
porary Artists-Allęn Reid Art 
Galleries.' Turime angažamen- 
tų, kurie apima du mėnesius.

i ‘'Padariau sutartį su- Cokjni- 
bia Recording kompanija dfjl 
plokštelių. Musų kvartetas irgi 
įdainuos*' šešias liaudies d’.i- 
nas”. :

P-ia Darlys toliau rašo, kąd 
“musų kvartetas repetuoja 
Steinway Hali. Vakar mes nu- 
stebom, kaipi atsidarė durys ir 
įėjo koks tai ponas, kuris už
klausė, kokią kalba ir kok as

‘tai yra gražiausios liaudies 
dainos, kokias kada- nors girdė
jau’... Pasirodė, kad tas ponas 

(buvo vienas iš National Broad- 
capting Company programų di
rektorių.”

; Džiaugėmės, kad nuolatos 
auga skaičius tų žmonių, kurie 
gėrisi musų liaudies dainų tur
tu.

Ir yra labai malonu, žinoti, 
kad musų lietuvaitės artistės 
ne vien pačios myli savo tėvų 
šalies dainas,, bet. mokina net ir 
jsvetįmus jas pažinti ir įvertin
ti.

; Tikimės, ateityje girdėsime

(Tęsinys)
Ji čia buvo reikalinga kaipo 

slaugė ligoninis ir šeimininkė 
namuose.

Netyčia prisiminė Valei, kaip 
Domas iš Virbylų šeimos buvo 
drąsiausias ir dažnai jos ser
gančiai šeimai, motinos siun
čiamas, atnešdavo pieno, svies
to ir kiaušinių. Sveikieji žiųor 
nes labai vengdavo šiltine ser
gančių, tai Valė pastebėjusi Do
mą. ateinant, vksad bėgdavo jį 
pasitiktu, bet jis sakydavo ne
bijąs. Šios ligos ir nemanąs 
sirgti,. Ijp jo šeimą sirgusi, bet 
Jis likęs nepaliestas.

Pamažu, pradėjo kilti visi li- 
gonys,.

Buvo graži gegužės, pradžia. 
Pradėję vaikščioti ligonys su,- 
sirinkdavo namų pašlaitėse pa-

*' i .jj’r* II i i į į 1<

daug apie šio kvarteto ir Bar
baros Darlys veiklą., rytuose. 
Geriausio pasisekimo jums vi
siems. —Nora G.

Pirmoji Moteris Apdo
vanota Už Jos Pagalbą 
Raišiems Vaikams

P-lė Thecla Doniat, buvusi 
vedėja Chicago Spaulding Mo
kyklos dėl- Raišų Vaikų, buvo, 
prieš- savaitę, apdovanota už 
jos atsidavimą pagelbėti fiziš
kai nesveikiems vaikučiams. 
Šis nusprendis buvo pirmas, 
kuris buvo duodamas už žį’mų. 
patarnavimą raišiems vaiku
čiams. P-lė Doniat vra vienav 
žymiausių vedėjų, kurie teikia 
lygias mokslo progas dėl vai
kučių fiziškai nesveikų.

< Įteikimas dovanos įvyko tre
čiam metiniam susivažiavime 
Instituto Nacionalės Draugijos 
dėl Raišų Vaikų, kuriame daly
vavo atstovai iš keturiasdešimt 
valstijų.

Prisiųsta paminėti
Ponia Eližabeth Satkauskas- 

Satkoff, yra žinoma ne vien tik
tai kąipo nenu lstanti darbuo
toja musų, moterų veikloj, bet 
ir kaipo pasekminga naprapatė. 
Jos prisiųsta šiam skyriui kny
gelė užvardinta “Nuggets of 
Health”, turi daug patarimų a- 
pie pataisymą įvairių sveikatai 
reikalingų valgių ir balansuotą 
vasaros dietą. Pasinaudosime 
p-ios Satkoff patarimais atei
tyje. —n.

jKino-TeatraSi
l (MO VIEŠ) l

“Gaught In The Draft” yra 
“vieno eksperto” veikalas. Ir 
puikiai užima to eksperto vietą 
komedininkas Bob Hopc.

Veikalo tema yra grynai juo
kų kūrinys; pasakos, susirišu
sių įspūdžių mažai rasit. Vien 
tik spasniodiški kvatojimai iš 
Bob Hope susipainiojimų, kąi 
jis, aktorium būdamas, mėgina 
išvengti “diafto”. Kariuomenė 
jį pasisavina — ir beveik gaili
si. savo užsispyrimo — bet Hope 
tampa didvyris prieš veikalo 
pabaigą -— jis. laimi ir garbės 
geroką gabalą ir generolo duk
terį.

Dėlei lengvo, linksmo laiko 
praleidimo rekomenduoju 
“Caught in the Draft” Chicago 
teatre.

Suzanna Viliutė 

sišildyti saulutėje. Su jais daž
nai būdavo ir Valė, kai kada 
atslinkdavo ir Domas.

Vieną šiltą sekmadienio pa
vakarį Domas pavadino Valę į 
gražiai sužėlusią parugę, kur 
būrys jaunimo linksmai sau 
klegeno. Valė sutiko ir vaka
ras su jaunimu jaukiai ir ne
matomai praslinko.

Valė atbėgusi namon pajuto 
šaltį ir galvos skaudėjimą. Abe
joti nereikėjo, kad tai buvo šil
tinės reiškinys. Rytojaus diena 
Valė jau nebesikėlė. ;

Šis nuotykis žaibo greitumu J 
pasiekė Domą; jis visą Valės ; 
sirgimo laiką buvo pirmas gel- : 
ibėtojas visokiuose reikaluose. I 
^Pamena Valė, kaip Domas sku
biai nakties metu važiavo jai • 
gydytojo parvežti, nes ji gana 
pavojingai serganti atrodė.

Jai šiuo momentu kažkodėl 
daugiau, negu kada nors, pasi
darė taip malonus ir reikšmių , 
gas tas momentas, kada Do
mas, grįžęs nuo daktaro jau su 
vaistais, parnešė jau du kva- . 
paus narcizo žiedus. Juos įteik
damas sakėi kad tai esą nuo 
daktaro iš jo darželio.

Išsirgus tris savaites, Valė 
.pamažu pradėjo stiprėti. Ji vis 
dažniau pradėjo išeidinėti į kie- * 
mėlį pasinaudoti saulutės spin
duliais, ir jos jaunas ir tvirtas 
kanas bematant atgavo sveika- i I f t t \ *

tą, Galutinai pasveikus, ji pp- l 
dėjo rūpintis, ką turės daryti, 
kad pagelbėti tėveLams didinti 
pragyvenimo šaltinį.

Valė ūkio darbuose nieko ne- 
nusimanč, nes gimusi ir augusi 
buvo mieste ir tik kai o audrin
gų sukuriu, išsklaidž usių nor
malų ir ramų gyvenimų, buvo 
atnešta į Jiesikur.antį ir la’sve- 
jantį kaimą. Todėl pas ūkinin
kus eiti dirbti nebuvo galimy
bės.

Ir šią pioblemą išspręsti ne 
kas kitas, kaip t k Domas, p i- 
gelbėjo. Jis su namiškiais pasi
tarė, kad reikia paimti Valę ir*" 
pamokyti ūkio (laibų. Jo na
miškiai, prijausdami Valėa šei
mai, sutiko, ir Domis atėjęs 
pareiškė, jog jį na m sičiai at
siuntė pranešti, kad jei Valė 
norinti, tai galinti eiti pas juos 
per vasarą ir pagelbėti jiems 
vasaros laukų darbuose^ kurių 
jie, kaip savi, ją pamokinsią.

Valė kukliai varžėsi, nes jau
tė lyg gėdą, kad suaugusią 
merginą reikia mokyti, ji dro
vėjosi abejodama savim, ar ga
lės tinkamai išmokti.

Tačiau padrąsinta Domo, kad 
ūkio darbai nesą taip jau sun
kus išmokti, — Valė sutiko ir 
padėkojusi už jo šeimos rūpes
tingumą, neužilgo buvo jau pas 
Virbylus.

(Bus daugiau)

Apelsinų 
“Custard”

1 puodukas apelsinų sunkos
' % citrinos: sunka

Ii puodukas, cukraus
2 šaukštai sausainių trupinių
1 apelsino žievė ir minkštymas
1 šaukštas sviesto
2 kiaušiniai
% puoduko pienp
Piene išmirkykite trupinius, su

maišykite sviestą su cukrum, .pridė
kite kitus suminėtus reikmenis, o 
paskiąųsiai plaktus kiaušinių balty
mus. Supilkite į keptuvą, įdėkite 
į karštą vandenį ir kepkite 40 mi
nučių nekarštam pečiuje. f
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Parapijos piknikas. — Jei nepatinka, tai gali važiuoti 
pas savo garbinamus diktatorius. — Šukiai išleido 
sūnų į armiją. — Tautininkai rengia masinį mitingą. 
— Dr. J. J. Kamesis jau kapitonas. — Lietuvių Vaiz
bos Buto piknikas. — Mirė šerifas. — Pasišovė, kad 
nereikėtų į armiją eiti. — Karolis Požėla siunčia la
bas dienas. — Ginčai.

Šv. Jurgio parapija rengia sa
vo pirmą pikniką 'liepos 27 die
ną paprastoj vietoj, Bastas Gro- 
ve darže. Komitetas kviečia vi
sus dalyvauti.

Naujas Lietuviškas

Vasarnamis
Mount 

VERNON
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 ant kal
nelio, kuris randasi tik už vieno 
bloko.

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

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

MADOS___

PO PIETINĖS SUKNELĖS
No. 4648 — Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ir 50.
No. 4755 — Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

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 Dept., 1739 
So Halsted St.. Chicago. III

/

----- O -----

Yra net nuostabu, kai pažiū
ri j tuos musų politikierius,, 
kaip jie raudoja ir šaukia ran
kas ištiesę. Vieni už tokią par
tiją, kiti už kitokią. Vieni nori, 
kad Lietuva butų bolševikiška 
kiti nori, kad butų smetoniška, 
o treti jau nori, kad liktų hit
leriška. Na, ir dabar spręsk, 
kaip ir kokiu budu ta Lietuva 
galėtų būti išdalinta ir kaip vi
sus patenkinti. O svarbiausias 
dalykas yra tas, kad nė vienas 
iš tų, kurie tas tvarkas kiliems 
siūlo, nevažiuoja ten gyventi. 
Faktiškai jie bijosi, kad juos 
kas ten nepasiųstų. Aš manau, 
kad kai kurie perdaug naudoja
si Amerikos laisve, Amerikos 
demokratiškomis teisėmis. Mes 
čia gyvename, čia musų tėvynė 
ir ji turėtų būti pirmoj vietoj. 
Bandymas pasauliui įkvėpti ko
kį tai komunizmą, ar nacizmą 
ar fašizmą yra jokiu budu ne
pateisinamas dalykas. Ameri
kos durys yra atidarytos vi
siems, kurie tik nori į tas “gar
bingas” šalis važiuoti, tai kodėl 
to ir nepadaryti. Tie, kurie ma
no, jog boFev zmas ar nac’z 
mas yra išganymas, tegul sau 
traukia pas diktatcr’us.

Mes kaipo lietuviai galim 
įtoti ir užtarti žodį už savo tau 
kiečius, už savo g nitą ją šilį 
.'dės privalom0 vadintis lietuvi: 
kilmės žmonėmis, nes nėra n7 
kiek garbingiau pasivadinti ko
kiu kitataučiu. Tačiau mums 
turi pirmą vietą užimti' Ame
rika. Mes čia esame piliečiai, 
mes čia turime pilnas demokra
tiškas teises. Yra didelis skai

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Ilk 

čia |dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd j No_________

Mieros ............................ per krutinę

•••••••••••••• «•••••••••••• •• • • «••••••••••••«•••••«• •••• 
(Vardas ir pavardė)

••••••••••••••• • •«•••«•

(Adresas)

(Miestas Ir valstija) 

čius ir lietuvių tarpe, kurie A- 
merikos politikoj labai mažai 
arba visai nedalyvauja, o į už- 
rubežinius reikalus labai kišasi. 
Taigi, mes turime budėti dėl 
Lietuvos likimo ir pagelbėti pa
gal savo išgales, tačiau turime 
pasilikti geri ir’atsakomingi A- 
merikos piliečiai kaipo sūnus ir 
dukterys savo naujos tėvynės.

. — o —
P^ai P. Šukiai surengė gražų 

išleistuvių vakarėlį savo sunui, 
kuris išėjo kariškon tarnybon.

— o —
Clevelando tautininkai ren

gia masinį mitingą - Lietuvos 
klausimu liepos 8 dieną Lietu
vių salėje. Sako, kad kalbėto
jai busią vietiniai. Jie kviečia 
visus tame mitinge dalyvauti.

— o —
Clevelandletis Dr. J. J. Ka- 

mesis, kur.s tarnauja S. V. ka
riuomenėje, jau paskirtas ka
pitonu. Dr. Kamesis tarnauja 
kaipo kariuomenės daktaras ir 
yra laisvu noru į armiją įsto
jęs. Daugiausia jis esti Fort 
Knox, Kentucky. Ten sykiu gy
vena ir jo šeima.

— o —
Lietuvių Vaizbos Butas turė

jo pikniką birželio 29 dieną. 
Pasekmes buvo neblogiausios. 
Bet jei oras nebūtų ant lietaus 
atrodęs, tai galima tikėti, kad 
butų pasekmingcsn’s buvęs. 
Šią vasarą lietus sugadino daug 
piknikų ir išvažiavimų. Lietu
vių .Kultūrinio Darželio pikni
kas įvyks liepos 6 dieną. Vie
ta — Lake Shore Picnic 
Grounds.

Su liepos pirma diena d.ig 
WPA darbų bus pale sla apie 
šeši tūkstančiai darbi i in. ų
Valdžia mano, kad jie visi g u 
darbi.s prl va tiško j e indus.r.jo 
je. Dar l.ks apie dešimt tuks- 
lanč.ų darb ninku, kurie b.r. 
alaikomi viešų darbų pinig i

— o —
Pasimirė M. L. O’Donel', 

Cuyahoga Coūrity šerifas. Ve
lionis buvo artimas ’tu lieta- 
viais ir daug sykių 1 Veikė*‘ poli
tikoj. Dabar priešų ir dienraš
čių propaganda pasibaigė šy
du su šerifo mirt mi.

— o —

Atsiranda visokių neišmanė- 
Jų. Vienas jaunas vyrukas ta
po pašauktas į Dėdes Sam > 
tarnybą. Bet pakol jam dar ne 
priėjo diena išvažiuoti jis p. ė 
męs šautuvą persišovė žemiau 
širdies. Tačiau daktarai sako, 
kad jis pasveiks ir vistick ture; 
arnybą atlikti. /

— o —
Naujos parapijos piknikas 

Machutos darže buvo sėkmin
gas. Publikos privažiavo gražus 
skaičius. Kiek malėsi, visi turė
jo gerus laikus.

— o —
Karolis Požėla praneša, kad 

ateinantį rudenį žada sugrįžti į 
Clevelandą ir surengti keletą 
sporto pramogų. Dabartiniu 
laiku jis randasi Calif orui joje. 
Siunčia gerų dienų savo drau
gams cleveland’ečiams.

— o —
Dabartiniu laiku yra d’sku- 

suojamas naujas klausimas. 
Kas atsitiks tarpe tų dviejų 
diktatorių? Kuris iš jų ims vir
šų? Vieni stoja Stalino pusėn, 
antri stoja Hitlerio. Na, ir to- 
kis spėliojimas eina žmonių 
tarpe. Tačiau daugelio mintys 
yra tokios: ar mes norim, ar 
nenorim, bet reikia duoti pa
galbą Rusijai, nes jeigu Rus ja 
neatsilaikys prieš Hitlerį, tai 
vargiai Anglija su Amerika ga
lės išlaikyti demokratiją. To
dėl ir reikia dėti visas galimas 
pastangas, kad butų galima už
kirsti nacizmui kelią.

Jonas Janis

— Gaida skelbia, kad Ame
rikos vyriausybė deda pastan
gas įsivelti karan prieš “ašį”. 
Jis tikisi, kad vokiečiai suge
bės greitai sumušti rusus ir 
Amerika dar nesuspės pasiga
minti reikalingo ginklų skai
čiaus.

Įvairios pasaulinės žinios
Nacių lakūno nėra- 

mi sąžinė
NEW YORK, N. Y., liep. 1 d. 

—Patirta, kad nacių lakūnas 
Fritz Landa apgailestauja bom
bardavęs Londoną ir kulkosvai
džiais apšaudęs beginkles mote
ris ir vaikus.

Landa pateko nelaisvėn ir at
vežtas į Kanadą turėjo progos 

Kas tai
NAUJO*

tapo
pridėta!

Matai, kas pridėta 
prie tų durų Wauja 
žvaigžde atvyko. Ir 
yra nauja žvaigžde 
tarp cigaretų, nes 
kas tai naujo pri
dėta, kad sukurt 
naują skaniu jų 
sudėtį.

HATAKIA
(Ištariama “La-ta-ky’-a”) 
brangus Rytinio Viduržemio 
tabakas, kurio puikūs lapai 
sumaišyti su kitais parinka
mais Old Gold tabakais, kad 
sukurtų visai naują cigaretą.

Tas pat pažįstamas pakelis —- bet NAUJI 
y Old Golds!

P. Lorillęrd Compdhy, įsteigta 1760 — puikaus ta
bako sutaisytojo nuo George V/ashington’o laikų.

LATAK&Ęg

Gaisras yra į ūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!r

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

• NEREIKALINGI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavoj 4.

• 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!

šaukite CANAL 8500

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
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

pasiskaitytyi anglų spaudoj ap
rašytų bombardavimo nelaimių.

Landa smerkia Hitlerio įsa
kymus bombarduoti moterų ir 
vaikų slėpynes Londone ir jo 
apylinkėse.

— ChurchiU pareiškė atskri- 
dusiems Kanados aviacijos ka
rininkams, kad karas bus ilgas 
ir reikės kovoti, kol Hitleris 
bus įveiktas.

— Britų aviacija pakartotinai 
bombardavo Diusburgą, Diussel- 
dorfą, Koelną ir kitas Vokie
tijos vietas.

-— Italai giriasi, kad jiems 
pavyko paskandinti du britų 
destrojerius, kurie priplaukė 
Bardijos vandenis.

z

— Argentinos mokslininkas 
Jesus Pueyo surado skiepus, 
kurie tuojau panaikina džiovoj 
bacilas. Pueyo skiepai veikia la
bai greitai ir apsaugo organiz
mą nuo šios praplitusios ligos.

E O B ARI 
AMATEUR 
PLAYERS

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

?216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

>*' .............. .................... "" ——
N epriklausomybė 

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

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

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

Modern Roofing Co 
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. 

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

visokių rūšių stogų. Pa-
Visas 
rime 
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—
>

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St.

©
' I * I * • ■

Raštinė atdara kas vakaras 
•iki1 ‘ 8 'Vai. Sekmad’enlais — 
nuo ’ 9 ‘ryto iki 1 vai. popiet.

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and dem 
turės f reųuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offencL Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Be f ore Any Date Uee 

LISTERINE ANTISEPTIC 
Tft Makt Four Breath Siveeter.
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1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.
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S6.00 per year in Canada
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$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
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Suomija vėl kariauja
Mažiau kaip dviejų metų būvyje Suomija yra antru 

kartu įtraukta į karų. Tai yra baisi nelaime tautai, ku? 
ri niekuomet ir prieš nieką neturėjo agresingų tikslų.

Abu kartu jai tenka kariauti prieš Maskvos grobųo- 
nius. Bet šį kartą, deja, ji kariauja Vokietijos pusėje, 
Tai stato ją į keblią padėtį demokratijų atžvilgiu. Yra 
pavojus, kad, kariaudama išvien su naciais, ji bus pri- 
versta dalinai ir savo vidaus politiką pakeisti totalįta* 
rizmo kryptim.

Tačiau reikia neužmiršti, kad į šį karą, kaip ir į perg
eltąjį, Suomiją įtraukė Stalinas ir Hitleris. Pirmą kar
tą tuodu banditai buvo padarę “draugišką” sutartį dėl 
Suomijos kailio. Kaip yra žinoma iš Ribbentropo kalbos, 
naciai 1939 m. rugpiučio mėnesį pavedė Suomiją Stali
nui, kaipo jo “sferą”.

Jisai bandė ją pasiimti, bet ji pasipriešino — ir per 
tris su puse mėnesius liejosi Suomijos žmonių kraujas, 
kuomet jie stengėsi nuo to užpuoliko atsiginti. Švedai ir 
norvegai butų ėję į pagalbą Suomijai, bet Hitleris gra
sino juos užpulti, jeigu jie kišis į tą Stalino “sferą”. Hit
leris reikalavo, kad švedai ir norvegai nepraleistų į Suo
miją ir pagalbos iš Anglijos arba Francuzijos.

Tokiu budu, naciams terorizuojant Skandinavijos ša
lis, bolševikų gaujos, galų gale, Suomiją taip nuvargino, 
kad ji buvo priversta pasitašyti su užpuolikais taiką, ati
duodama jiems visą eilę geriausių strateginių savo pozi
cijų sausžemyje ir salose, svarbų Viipuri (Viborgo) mie
stą ir stambius sklypus žemės su derlingais ūkiais ir pra
monėmis. Dešimta dalis krašto gyventojų, būtent, 350,000 
žmonių paliko be namų, ūkių ir darbo. Suomiją prislėgė 
skaudus vargas ir bado šmėkla.

Šitos aplinkybės ’sųdarė pagrindą naujam susirėmė 
mui tarp tos šiaurės respublikos ir Rusijos. Kiekvienas 
gali suprasti, kad taip baisiai ir neteisingai nuskriausta 
tauta turėjo prie pirmos progos savo skriaudikui atsily
ginti. Šitą progą jai davė vokiečių-rusų karas.

Ne gana to, kad Hitleris sovietų Rusiją užpuolė, Bet 
jisai, kuris pirma buvo atidavęs Suomiją bolševikams, 
kaipo jų “sferą”, ir, terorizuodamas Skandinavijos šalis, 
padėjo jiems ją apiplėšti, — jisai dabar pasisiūlė dargi 
Suomijai į talką prieš savo buvusįjį partnerį,

Sunku įsivaizduoti, kąd bent viena tauta, būdama 
Suomijos padėtyje, butų šitokią progą atmetusi, Bet sup? 
miai nesiskubino. pradėti karo veiksmus prieš Sovietų 
Rusiją. Jie yra giliai demokratiška tauta ir jie nenorėjo 
dabartinėje kovoje tarp demokratijų ir totalitarinių ag
resorių atsidurti Hitlerio pusėje. Pirmose vokiečių-rusų 
karo dienose Suomijos valdžia pareiškė savo neutralitetų.

Bet bolševikai ir vėl ^pasirūpino, kad Suomija sjtos? 
neutralios pozicijos laikytis negalėtų. Jų bombonešiai 
ėmė bombarduoti Helsinkį ir kitus Suomijos miestus. 
Maskva aiškinosi tuo, kad suomiai, girdi, įsileidę į savo 
teritoriją nacių kariuomenę ir karo aviaciją. Bet naciiĮ 
divizijos juk yra ir Belgijoje, o ar Anglija, kuri su na
ciais kariauja, dėl to bombarduoja Briuselį arba Ant
verpeną? Ar britų lakūnai bombardavo Paryžių už tai, 
kad vokiečiai vartoja Francuzijos uostus ir oro bazes ka
rui prieš Angliją?

Suomijos valdžia užprotestavo prieš tas .bolševikų 
oro atakas. Bet Stalinas jos protesto nepaisė. Ji užpro
testavo antrą ir trečią kartą. Pagaliau, kai bolševikų oro' 
Žygiai prieš Suomijos miestus nesiliovė, tai Suomijos val
džia nutarė imtis ginklo. Pabar Suomijos kariuomenė 
Šiaurės fronte kooperuoja su vokiečiais.

Kai kurie žmonės daro iš to “išvadą”, kad Suomija 
jau “sufąšistėjo”. Bet tai tuščia pasaka, Suomija ne dau
giau sufašistėjp, priimdama Hitlerio talką prieš Staliną, 
kaip Anglija kad “subpjševikėjo”, priimdama Stalino tal
ką prieš Hitlerį.

Pavojingiausias agresorius Anglijai šioje valandoje 
yra Hitleris. Bet Suomijai iki šiol buvo ir šiandien tebč^ 
ra pavojingiausias agresorius Stalinas.

Vėliau padėtis gali pasikeisti. Tuomet ir Suomijos 
pozicija dabartiniame karp, veikiausia, pasidarys kito, 
kią. Anglijos valdžia tai supranta, todėl ji nesiskubina 
dėti suomius į savo “priešų” sąrašą. Ji vakar painforma
vo parlamentą, kad diplomatiniai santykiai sy Suomija 
dar nėra nutraukti.

Bolševikams reikėjo palikti Suomiją ramybėje, 
tai jie šiandien turėtų šiaurėje draugą, o ne priešą. Už

PASIUNTINYBĖS BIULE
TENIS APIE LIETUVĄ

Lietuvos pasiuntipybė Washr 
ingtone pagamino 44 puslapių 
rašinį apie Lietuvos padėtį 
(“The Lithuanian Situation”), 
kurio turinį sudaro daugiausia 
faktai apie bolševikišką Lietu
vos okupaciją. Įžangoje paduo
ta ir keletas istorijos faktų apie 
Lietuvą.

“Lietuva yra ne pokarinė 
tauta”, skaitome biuletenyje 
“Ji gyveno kaip nepriklauso
ma valstybė nuo KIH iki XVI 
šimtmečio, o vėliau upijoje 
su Lenkija, kai tas dvi valą* 
tybes valdė garsioji Lietuvos 
kunigaikščio Jogailos dinąsti* 
ja. Lietuva visiškai neteko 
savo nepriklausomybės, kuo* 
met jungtinė lietuviu — len
kų valstybė buvo padalinta 
1795 m.”
Biuletenio autorius, toliau, 

piešia taikių Lietuvos politiką, 
kuri, deja, nesulaikė kai kurių 
jos kaimynų nuo agresingų 
žingsnių prieš ją. Paskui eina 
skyriai apie Busi jos “raudoną
jį imperializmą”, apie sovietų 
okupacijos žiaurumą ir t.t.

MINISTERIS P, ŽADEI- 
KIS UŽ LAISVĄ 

LIETUVĄ
Dėl įvykių Lietuvoje ministe- 

ris P. žadeikįs įteikė raštą vals
tybės departamentui Washing- 
tone. Tame rašte jisai sako, kad 
žmonės Lietuvoje, pasitaikius 
pirmai progai, pakėlė maištą 
prieš bolševikišką okupaciją, 
bet jų siekimas nępasįkeitė. Lie
tuviu tauta nori būt laisva- ir 
nepriklausoma. Kai tik Lietuva 
nusikratys svetimų armijų, jį 
atsteigs demokratiues žmonių 
teises. į >

Mim žadfeikis reiškią viltį, 
kad Amerikos valdžia bus drau
gingai nusiteikusi Lietuvos 
žmonių link ir rems jų pastan
gas atgauti laisvę.

LATVIJOS MINISTERIO 
PAREIŠKIMAS

Dr. Alfrcd Bįlmanis, Lątyįjoą 
m misteris Wą$hingtnne, padarė 
pareiškimą valstybės sekreto
riui, nurodydamas, kad Latvija, 
kąip ir kiti Pabaltijo kraštą^ 
patapo ginkluoto Vokieti j os-§o- 
vietų Rusijos konflikto auka.

Nuo pereitą metą yasųroą 
Latviją buvo okupavę bolševi
kai, kurie ją žiauriai spaudė ir 
skriaudė. Dabar tą žiaurią te? 
Foristipę sovietą okupaciją pa
keičiu vokiečių; okupacija. Aiš
ku, sako DL Bilmanis, kad ši
ta nauja okupacija nesuteiks 
laisves ir nepriklausomybes 
Latvijai.

Latvijos ministeris prašo, 
kad Amerika neatsisakytų ir to
liau būti palanki latvią tautos 
pastangoms nusikratyti sveti
mo jungo.

BULVIŲ PRISTATYMAS 
VALSTYBEI

Bolševikų šeimininkavimas 
Lietuvoje jau yra praeities da
lykas. Bet ta praeitis taip neto-: 
Įima ir buvo taip skaudi, kad 
dar ir šiandien tenka jų nuola
tos prisiminti.

Kaip raudonieji okupantai 
Lietuvą plėšė, parodo vienas 
komisarų dekretas, kurį randa
me neseniai atėjusiame iš Kau
no “Tarybų Lietuvos” numery
je, iš balandžio 17 d. Tuo de
kretu M* Gedvilas ir A. Snieč
kus (Jųųippartijos centro sek
retorius) įsako Lietuvos vals
tiečiams pristatyti valstybei 
tam tikrus kiekius bulvių. De
kreto tekste skaitome;

“1. Įvesti Lietuvos TSR 
• valstiečių ūkiams privalomą 
bulvių valstybei pristatymą, 
pradedant 1041 m. derliumi.

f‘2. Patvirtinti Lietuvos 
TSR valstiečių ūkiams šias 
metines bulvių atįdavnųo I 
valstybei pagal apskritis nor
mas kilogramais nuo vieųo 
dirbamosios žemės hektaro 
(įskaitant daržus, pudimųs, 
dirvonus), nepareinamai nuo 
faktiškai bulvėmis apsodinto 
ploto...”
Taigi visiems ūkiams įsakyta 

atiduoti valstybei tam tikrą 
skaičių kilogramų bulvių nuo 
kiekvieno hektaro, nežiūrint 
kokis žemės plotas bus apsodin
tas bulvėmis. Jeigu valstietis tu
ri 10 hektarų žemės, tai jisai 
turi pristatyti valstybei paskir- 
tą bulvių “normą” nuo kiekvie- 
po hektaro, kad ir nė viename 
hektare nebotų bulvių sodintą! 
Iš kur toks valstietis bulvių pa
ims, komisarai nepaiso. Turi 
prį,statyt — ir atlikta.

Pp kiek §i bulvių komisarai 
pareikalavo iš valstiečių ? Pami- 
nėtasai dekretas nustatė įvai
rias normas, pirmiausia — pa* 
gal srijis: kur žemė derlinges
nė, ten normos didesnės; kur 
Žemė ne taip derlinga, ten nor
mos mažesnės,

Paskui, bulvių .pristatymo 
normos skiriasi pagal ūkių di
dumą, Maži ūkiai duoda bulvių 
valstybei nuo kiekvieno hekta
ro mažiau, didesnieji — dau
giau, dar didesnį — dar dau
giau. Štai kaip tos bulvių “nor
mos” atrodo skaitlinėse:

Perlip^įąųsiose srityse (Kau
no, Vilniaus, Sakių ir t.t.) vals* 
Helis, kuris turi 5 hektarus že
mės, tyri duoti valstybei po 60 
kilogramų bulvių nuo kiekvie
no hektaro- Kilogramas tai — 
2 svarai. Ahtros rųšies srityse 
toks pat valstietis turi duoti po 
50 kilogramų nuo hektaro. Trę* 
čios rųšies srityse — po 40 ki* 
Įogramą.

Valstiečiai, kurie turi daugiau 
kaip 5 iki, 10; hektarų, pristato 
nuo kįeįvięno hektaro pirmos 
rųšies srityse pp 80 kilogramų; 
antros rųšįes srityse — po 70 
kilogramui trečios rųšies srityse 
— po 60 kilogramų. Valstiečiai, 
kurie turi daugiau kaip 10 hek
tarų Ibi prfelatp 110 kilo
gramų bulvių mm hęk taro; ku
rie turi daugiau kaip 15 iki 30 
hektarų, pristato 150 kilogramų 
mm kiekvieno hektaro; kurįe 
turi daugiaus, kaip 20 iki 35 
hektarų žemės, pristato 200 ki
logramų npo kiekvieno hekta
ro; ir kyrie turi daugiau kąip 
25 iki 3Q hektarų žemės, prL 
stato 230 kilogramų nuo hek
taro.

Tik įsižiurėkit į šias skaitlį-* 
nes. Imkime smulkiausią beže
mį, kuris turi tik 5 hektarus 
žemės arba mažiau. Komisarų 
taryba nutarė iš jo paimti po 
60 kilogramų, t. y. po 120 sva
rų, bulvių nuo kiekvieno hekta
ro. Reiškia, mažažemis, turintis 
4 hektarų ūkį, atiduoda valdžiai 
480 svarų bųlyių, -— nežiūrint 
kiek bulvių jisai sodina. Dides
niųjų ūkių “bulvinės duoklės” 
valstybei yra dąr didesnės ir, 
pagaliau, pasiekia štai- kokias 
skaitlines: valstietis, kuris tu
ri 30 hektarų ūkį, duoda vąls* 
lybei (pirmos rųšies srityse) 
460 svarų bulvių nuo kiekvieno 
hektaro arba 13,800 svarų, t. y. 
beveik 7 topus* nuo viso ukiol 
Iš kur valstietis gali tiek bulvių

są savo žemę jisai butų apsęųji* 
nęs tiktai bulvėmis.

Lietuvos valstiečių laimei ši? 
tas bolševikiško plėšimo pro
gramas nebuvo įvykdytas, ka
dangi bolševikai tapo išvyti iš
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savo banditiškų smurtų prieš suomius Stalinas dabar ga
li užmokėti Leningrado ir Murmansko netekimu.

Kritika ir Polemika
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LIETI VIV TAUTOS ISTORIŠKA KLAIDA
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ąkrluudų Ąiųerika nebūtų skel
busi karo. O be karo, be jėgos, 
be prievartos, kas butų priver
tęs kruvinąjį Staliną grąžinti vi
joms toms tautoms jų laisvę 
arba užgrobtas žemes?
Lietuva turėjo progą 1939 m.

Kai 1939 metais vokiečiai 
baigė užkariauti Lenkiją, tai 
Vokietija buvo pasiuntusi (ar 
buvb? — “N.” Red.) Lietuvai 
telegramą: “Eik ir pasiimk Vil
niaus kraštą”. Bet tada Lietu
voj buvusi tautininkų valdžia 
to vokiečių patarimo neklausė. 
Jie, t. y. tautininkai, bijojo už
rūstinti Franciją ir Angliją, kai
po didžiausias demokratijas. 
Jie matyt manė, kad Anglija ir 
Francija atneš jiems Vilniaus 
kraštą ant sidabrinės tacos ir 
paduos. Juk didesnių žlibių po
litikoje sunku butų bent kurio
je tautoje surasti.

Lietuvos tautininkai per be
veik 14 metų visose apeigose 
ragino visus kaip jaunus, taip 
ir senus giedoti “Mes be Vil
niaus nenurimsim”, rinko au
kas Vilniaus vadavimui, lavino 
Lietuvos šaulius tam darbui. O 
kada atėjo proga eiti ir pasiim
ti Vilnių ir visą Vilniaus kraštą, 
tai jie atsisakė tai padaryti, Jei 
Lietuvos valdžia butų paklau
sius 1939 ipetais vokiečių ir bu
tų ėjusi ir atsiėmusi nuo lenkų 
visą Vilniaus kraštą, kiek Lie
tuvai priklausė pagal rusų-lie
tuvių padarytą sutartį 1920 me
tais, tai nėra nei mažiausios a- 
bejonės, kad Stalinas nebūtų 
drįsęs užpulti ir pavergti Lietu
vą. Nes tada vokiečiai tikrai 
butų stoję už Lietuvą. Vokie
čiai, matyt, turėjo galvoje, kąd 
Lietuva jiems bus naudinga, 
kaipo duonos ir kitokio maisto 
arhodaš.^ J.

Kad vokiečiai nemanė pulti 
Lietuvos, rodo dar ir tas faktas, 
kad rusams prisiimtus įgulas į 
Baltijo respublikas, vokiečiai 
savo tautiečius iškraustė iš Es-

Kai vokiečiai pradėjo žygiuo-h 
ti prieš Rusiją, tai pas visus lie
tuvius su maža išimtimi kijo 
džiaugsmo banga, kad pagaliąu 
atėjo atsiskaitymo valanda, Juk 
tie Rusijos kacapąi per metus 
laiko tiek pridarė skriaudą lie
tuviams, tiek įkyrėjo, kad kiek
vienas tikras lietuvis laukė tps 
valandos, kaip saulės patekant, 
kad kaip nors atsikratyti nuo 
tos baisios neprašytos bolševi
kiškos “globos”.

Visoje Lietuvoje buvo pil
niausiai įsitikinta, kad niekas 
kitas negalės ir nenorės Balti
jos tautą paliuosuotį iš tos ko- 

į.munistą vergijos, jei to nepa
darys Vokietija. Tokią milžiniš
ką jėgą, kaip Rusija, tik dar 
didesnė ir tvirtesnė jėga tega
lės nugalėti. Tokia galybė, tokia 
jėga ir buvo Vokietija. Mums, 
lietuviams, latviams ir estams, 
visai šiuo momentu nesvarbu, 
kad vokiečią tautai vadovauja 
Hitleris, Jei ne Hitleris vokie
čiams vadovautą, tai jo vietoje 

| butą kas nors kitas, kitu var
du. Tačiau aš tvirtinu, kad tik 
vokiečiai galėjo drįsti pulti ru
sus bolševikus, ir tik jie juos 
išvys iš Baltijos kraštą.

Nors mes, Amerikos lietuviui, 
esame perdęin demokratai, ta
čiau jei kiek plačiau apsidairy
sime ir panagrinėsime Lietuvos 
istoriją nuo 1918 metą, tai len
gva bus įsitikinti, kad nei vie
na iš Europos demokratiškų 
didžiųjų tautų nebuvo širdingi 
lietuvių draugai. Tik prisimin
kime Klaipėdos reikalą, kaip 
Francija su Anglija buvo pasi
rengusios atiduoti Klaipėdą 
Lenkijai, ir tik lietuvių staigus 
susigriebimas ir klaipėdiečių su
kilimas grąžino Lietuvai Klai
pėdą. O tos išgarbintos ir iššlo- 
vintps Ejųroppą demokratijos, 
tai yra Francija ir Anglija, dar 
trukdė Lietuvai legalizuoti 
Klaipėdos kraštą.

Vėliau, ką tos Europos demo
kratijos darė dėl lenkų pagro
bimo Vilniaus? Ar bent vieųa 
iš jų širdingai užsistojo už tei
singus lietuvių reikalavimus? 
Ne. Nei Anglija, nei Francija 
tos teisybės nepadarė, bet kuo- 
greičiausiai per savo Ambasa
dorių Tarybą pripažino Vilnių 
lenkams. Tik kai lietuviai krei
pėsi į Tautų Lygą, tai šiaip-taip 
gavo moralinį pripažinimą, kad 
Vilnius priklauso Lietuvai. Ta
čiau jėgos nei viena iš tų de
mokratiškų valstybių nepavar
tojo, nors tai galėjo lengvai pa
daryti. Tačiau jos nenorėjo pa
remti kad ir kažin kaip teisin
gus silpnos tautos reikalavi
mus,

Todėl lietuviams butų buvęs 
bergždžias darbas laukti, kad 
tos demokratijos išliuosuos jš 
rusų vergijos Baltijos tautas. 
Daleiskime, kad vokiečiai butų 
sumušti, o Rusija butų pasili
kusi neliesta. Kas butų skelbęs 
karą Rusijai, kad paliuosuoti jš 
jos vergijos Lietuvą, Latviją, 
Estiją, pagrobtą nuo Rumuni
jos Besarabiją, dalį Suomijos 
žemių ir dalį Lenkijos? Ar kas 
nors gali įrodyti, kad tai butų 
padariusi Anglija ir Ameriką? 

|Aš netikiu, kad saumylingoji 
Į Anglija butų skelbusi karą Ru- 
Į sijai, 
skriaudas, kuriąs buvo padariu
si apgaulingu budu Sovietų Ru
sija. O apie Jungtines Amerikos 

i Valstybes tai nėra ko nei kal
bėti. Viešą Amerikos opinija y- 
ra nusistačiusi nesikišti į Euro
pos reikalus. Dėl Baltijos taute
lių ir kitų rusų padarytų

visas
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Lietuvos, pirmu negu atėjo bul
vių pristatymo laikas. Tą “bul
vių atidavimo prievolę” Lietu
vos valstiečįąi butų turėję atlikt 
rugsėjo mėnesyje ir lapkričio 
mėnesyje.

visa kova tarp rusų ir vokiečių 
baigsis. Lietuva, būdama maža 
šaįįs, turį taip elgtis, k^d ga
lėtų gyva išlikti, kai tie milži
nai 
je.

susirėmė žūtbūtinėje kovo-

Lietuviai Išsigydė nuo 
Komunizmo.

Kitas svarbus dalykaš, kurio 
Lietuvos žmonės neužmirš per 
keletą gentkarčių, tai — komu
nizmas. Kol Lietuva buvo nepri
klausoma valstybė, tai buvo jo
je žmonių, kurie žavėjosi Rusi
jos komunizmu. Daugelis ma
nė, kad ištikrųjų gal kas nors 
gero ir yra tame komunizmo 
moksle. Tačiau, kai dabar jie 
gavo per metus laiko praktiko
je patirti, kokią “gerovę” neša 
komunizmas, tai pasigydė ir tie, 
kurie komunizmu buvo susiža
vėję. O ką bekalbėti apie pla
čiąją Lietuvos visuomenę. Ji 
komunizmo šalinsis, kaip kokio 
maro ar baisios ligos.

Kai kas sako, kad prezidentas 
F. D. Rooseveltas gali užpykti, 
kad Lietuvos žmonės eina 
galbon vokiečiams. Aš tuo 
tikiu. Jis geriau žino visą 
dėtį Europos mažųjų tautų,
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vokiečiai buvo palikti, ir tik 
prąeitą žiemą vokiečiai teiš- 
kraustė savuosius iš Lietuvos. 
(Čįa reikia atsiminti, kad tuks- 
taųčiai ir lietuvių turėjo progą 
ištrukti iš. rusų rojaus sykiu su 
vokiečių kilmės žmonėmis.)

Toliau, kitas ląbai reikšmin
gas faktas, kurį Vokietijos 
ta torius Adplfas Hitleris 
skelbė savo deklaracijoj, 
skelbdamas kąrą rusams, 
pasakė: “Germany nevęr 
teųded to ocęupy LithuanU’ 
Vokietija niekuomet neketino 
užimti Lietuvos.

Čia reikia ieškoti priežasties, 
kodėl Hitleris tokį pareiškimą 
padarė. Tas jo pareiškimas la
bai aiškiai pasako, kad dėl Lie
tuvos okupacijos vokiečiai, ma? 
tyti, protestavo rusams. Bet ru? 
sai tur būt, atsakė jiems, kad 
jei mes ncbųtumėpi pasiėmę 
Lietuvos, tai jus vokiečiai bū
tumėt pasiėmę. Todėl, čia jau 
yra aiškų, kad dėl rusų pagro
bimo Liętuvos vokiečiai rimtai 
pykosi sų rusais.

Kadangi dabar vokiečiai su 
rusais pradėjo karą, tai Lietu
vos žmonės labai gerai padarė, 
kad padėjo vokiečiams prieš ru
sus. Nes tai buvo vienatinė pro
ga nusikratyti tos rusų-kącąpų 
vergijos. Ir jei vėliau vokiečiai 
ir butų sumušti, pergalėtojai 
vistiek Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos jau rusams nemanau kad 
grąžintų.

Mes gi, Amerikos lietuviai, 
neturime už tai Lietuvos žmo
nių smerkti, ir dėl to prieš vo
kiečius protesto rezoliucijas ra
šyti. Tuomi mes tik galime Lie
tuvos žmonėms pakenkti, ne 
jiems gero padaryti. Jei mes 
negalime nieko kito daryti, tai 
geriau tylėti ir laukti, kaip ta
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tai kaltintų, tai už tokį pat nu
sidėjimą turėtų kaltinti ir Da
niją, Vengriją, Rumuniją ir 
Bulgariją, kurios taipgi eina 
dabar su vokiečiais. Tos mažos 
tautos, užpultos viena po kitos, 
neturėjo kitos išeities, kaip ko
operuoti su Vokietija (ar jos 
kooperuoja? — “N.” Red.). To
dėl už tai niekas rimtai negalės 
kaltinti nei Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos.

Kas link Anglijos, tai ji nela
bai dėl Baltijos respublikų nori 
su rusais pyktis. Jos pačios kai
lis jai yra brangesnis, negu to
kių mažų tautų, kaip Pabaltijo, 
laisvė ir nepriklausomybė. To
dėl, kai tik vokiečiai užpuolė 
rusus, tai Anglijos užsienių rei
kalų ministras Edenas su rusų 
ambasadorium Maiskiu pradėjo 
tartis, kad atstatyti) Lenkiją. 
Rusai būdos prispausti, sako su
tikę grąžinti Lenkijai visas už
grobtas žemes. Na, o apie Bal
tijos respublikas pranešimai iš 
Londono nieko nesako. Matyti, 
kad dėl jų Anglija savo galvos 
nekvaršins ir su rusais nesier- 
zins.

Todėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonės gerai ir daro, 
kad eina su vokiečiais prieš ru
sus. Niekas kitas dabartiniu lai
ku nebandytų rusų bolševikų 
nugalėti. O bolševikams esant 
nenugalėtiems, tai kad ir per
simainytų rusų valdžios vado
vybė, iš bolševikiškos į demo
kratišką, tai visvien rusai Bal
tijos tautų geruoju nepąliuo 
suotų, Nes visi rusai, ar bent 
didžiuma jų, yra šalininkai di
džios ir nedalomos “Matuškos 
Rasejos”. Todėl Baltijos tau
toms, esant Rusijai galingai, 
nebūtų buvę jokios galimybės 
iš jos nagų ištrukti.

Perkūno Sargas

REDAKCIJOS PRIE
RAŠAS

Pamatinės šio straipsnio min
tys prieštarauja “Naujienų” nu
sistatymui, bet mes jį dedame, 
kad skaitytojai galėtų tą klau
sinių išdjskusuoti iš visų pusių. 
Tačiau diskusijose pirmiausia 
reikia tiksliai nustatyti faktus, 
iš kurių yra daromos vienokios 
arba kitokios išvados.

Norime čia atitaisyti kai ku
riuos netikslumus Perkūno Sar-

Pirmiausia, straipsnio auto
rius kaltina Europbs demokra
tijas nuoširdumo stoka Lietu
vos atžvilgiu. Bet ar ne tos de
mokratijos pripažino, kaipo 
vieną pamatinių taikos i>agrin- 
dų, tautų apsisprendimo princi
pą, kuriuo buvo pagrįsta Lietu
vos nepriklausomybe? Kas ki
tas šitą principą gerbia ?

Tos demokratijos taip pat at
skyrė nuo Vokietijos Klaipėdos 
kraštą ir paskui atidavė jį Lie-

(Tęsinys 7-me pusi.)

.............................
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3451 
Archer Avė.

KESSLER’S PRIVATE BLEND-A BLENDED VVHISKEY. 75% Neutral Spirits distillarl f
Grain. 86 Proof. Julius Kossler Distillinfį Co., Ine., Baltimore, Md.; Lawrenceburg I'ui™

LOAN ASSOClATlONof Chicagą 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia 7747

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

Apart Apsaugos, Turime (M Q C ORĄ HA 
ATSARGOS FONDĄ Virš 0‘tO3tUUU1UU

and

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
4030 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 tomis ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

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

FAIRFIELD
SAVINGS S LOANAKN 
J^ĮĮįį^j^ermak-ltoękvfelI 6H6

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

Vardas

Adresas

Telefonas

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

dalykais, 
prievolės):

□ Apšildymu
□ Phimbingu

Ąš esu užinteresuotas sekamais 
.pažymėtais X (nėra

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

5

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield BlvcJ. prie State St.r State ir 55 St.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lie- 
tuviai Įgyja naudin. 
gą žinių ir gerų pa
mokinimų.

GERE, Naujienų skaityta- 
jas ir skaitytojai pralenki 
pirkinių reikalai* eiti i

Mną/tai<w.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

a

Pasakiškas lobis Afrikos džiunglėse
Mirštančio dramblio pėdsakais. — Mcee Omari puola.— 

Laukinių negrų užpuolimas. — Prie kankinimo stuk 
po. — Ugnis jau siekią padus. — Pragariškas spro
gimas. — Milijoninis lobis Afrikos džiunglių gilu-* 
moję.

(Tęsinys)
Pririšę prie ilgų karčių, jie 

nešk mane pas savo karaliuką, 
kunis turėjo mane nuteisti.

Didelėje aikštėje pamačiau 
ateinant seną negrų vadą su sa
vo basakoje svita. Atsisėdęs į 
paruoštą medinį sostą jis rūs
čiai prabilo:

—Baltasis verge, tu atėjai iš
niekinti mirusių dramblių šven
tovę, kurios saugotojais mes 
mio amžių esame, šventasis 
dramblys Mcee-Omari mums a- 
pie tai pranešė. Tu busi sujdc-

Vos tik jis ištarė šiuos žo
džius, keli šimtai laukinių ne
žmoniškai suklykę vėl pasileido 
į mano pusę, tarsi norėdami 
mane į gabalėlius sudraskyti. 
Negrų • kariai vos ne-vos juos 
atginė. Bematant buvau pririš- 
tas prie stulpo, o negrės pradė
jo nešti pagalius, skiedras ir 
kitką. Iš tikro pamačiau, kad 
čia nebe juokai, o tikra kanki
nanti mirtis. Malkos buvo pa
degtos ir kamštis iš mano bur
nos buvo ištrauktas.

Galėjau rėkti kiek tik norė
jau, o negrai, matyt, labai to 
norėjo. Juk įdomu, kaip balta
sis žmogus kankinasi, bet ąš iš
laikiau — nė vienas pasigailėji
mo prašymas nelšlėkė iš manu 
lupų.

Užsidegė malkos ir ilgi lieps
nos liežuviai jau artėjo prie 
manęs. Negrai stebėjosi, o aš 
taip pat, nes niekur nemačiau 
Raudžio.

Karaliui davus ženklą, lauki
niai 'pradėjo šokti dyg Ameri
kos indėnai karo šokį; Jų biau- 
rųs tatuiruoti veidai dar labiau 
buvo baisesni liepsnojančio lau
žo šviesoje.

Kas kart darėsi karščiau. Dū
mai troškino mane, o plaukai 
ir oda pradėjo svilti. Nejaugi 
man teks gyvam iškepti? Ne
jaugi nėra vilties?

Staiga pasigirdo trenksmas, o 
po jo dar kitas. Pasigirdo su
žeistųjų negrų dejevimai. Du
rnai ir dulkės uždengė visą vaiz
dą. Dar išgirdau porą sprogimų 
ir liepsnos svilinamas nustojau 
sąmonės.

Kai nubudau, saulė buvo per
metėjusi horizontą. Raudis vii- 
gino ir tepė alyva mano nųsvį-

Į lusias rankas ir veidą. Mano 
ginkluoti negrai nešėjai dabojo 
surištų negrų krūvas.

Pasirodo, kad Raudis sugebė
jo išsisukti iš laukinių nagų, įr 
kai jie buvo užimti mano de
ginimu, jam pavyko a įpakuoti 
šalimais stovėjusią dėžę su ran-

ijingesni. Aš pats su Raudžiu ir 
I su granatų dėžėm stovėjom 
musų trikampio pryšaky. Vos 
tjk pasirodė Mcee-Omari ir jo 
bandą, tuoj prabilo kulkosvai
džiai ir šautuvai, o mes su Rau
džiu vos suspėdavom išmesti 
trenksmą ir skausmą nešančių 
granatų pundus. Baisus buvo 
antpuolis: drambliai virto viens 
ant kito, sužaistieji gi, įsiutę 
puolė dar smarkiau, bet mano 
gerų Senegalijos šaulių kulkos 
visuomet pataikydavo į pačią 
akį.

Drambliai pakriko*. Sprogs
tančios bombos padarė gilų į- 
spudį. Net ir karaliaus giminai
tis susigūžęs žybčiojo į mane ir 
Raudį pagarbos pilnomis aki
mis.

Negrai ir drambliai buvo iš
sklaidyti ir kitą dieną aš lai
mingai pasiekiau dramblių ka
pinyną. Niekuomet aš nemačiau 
tiek dramblių ilčių kiek čia. 
Čia! gulėjo milijonai, tiesa, ne 
mano, bet ekspediciją organi
zavusios b-vės, tačiau savo nuo
šimtį ir aš turėjau gauti.

Mano nešėjai negrai, liek il
čių pamatę, kone pasiuto iš 
džiaugsmo — už kiekvieną iltį

o čia be medžioklės, vargo,,imk 
ir gabenk kiek nori.

Apkrovę iltimis ir musų be
laisvius laukinius, mes jiems

Po savaitės, mes pasiekėm 
pirmuosius civilizuotų negrų 
kaimus. Jack Rumey.

(gĄLAS)

VAKARCHICAGOJE
W. Division

Louise Ko
jos krutinę

—a

Didelis Išpardavimas!
GERĖKIS GERU MAISTU PER ŠVENTES!

PIRK PAS MIDWEST STORES KUR GAUSIT GERIAU
SIĄ KOKYBĘ ŽEMOMIS KAINOMIS!

IŠPARDAVIMAS! KETVIRTAD. IR ŠEŠT., LIEPOS 3 IR 5 

“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS GRYNOS SMETONOS

SVIESTAS sv. 39fec
U. S. Gov. Kokybės C-ertifikatas. 92 Scorc ar Aukščiau

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

PASKOLA ,e”^1I n u 11U LFį išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Haisted St
Tel. Boulevard 0014

IL-.vaT. L

Ka • :<

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3Ms% Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J Kazanauskas, Sec.

TUvmsS $1,000,000.00

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničiys, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
ąa rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So, Haisted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD f

FOTOGRAFAS K
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 r i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

ie

arcus

jų pasiėmęs, jis be pasigailėji
mo sprogdino fanatikus negrus.

Negrai išsisklaidė, o atvaduo
ti nešėjai dar suspėjo prigau
dyti mirtinai išsigandusių būrį. 
Jie pirmą kartą matė žmogų 
svaidantį 'perkūniją ir nešantį

Tavernoje, 2021 
Street, ant grindų 
va savininkė Mrs. 
vvalski, 47 n: e tų.
buvo peršauta du kaitų. Užpa- I 
kaliniam kambary rasta jos ‘vy
ras Felix Kovvaiski, gulįs be są
monės. Jis nebuvo sužeistas, b, t 
alkolio apsvaigintas. Atgaivin
tas, jis prisipažino nušovęs žmo
ną per ginčą.

L o o
Edward A. Sward, 48 melų, 

Chieago Photo-Engravers uni
jos sekretorius, rastas namuo
se, 420 Wrighlwood avė., negy 
vas. Vienam kišenių j rasta nuo
dų, kas verčia manyti, kad jis 
nusinuodijo. Jo žmona sakė po
licijai, jog Svvard skundęsis į 
bloga sveikata.

K ' 0
Jąck Eyman, 

gansport, Ind„
man PennsyĮvąjįįą Railroad kom
paniją reikalaudamas $150,000 
atlyginimo ėž netekimą kpjo 
bedirbant prie prekinio trauki
nio.

o
22 m., ib Lo
pą t raukė tvii’-

naudi jie labiau gerbe negu 
mane. Tik vienąs_ karaliaus gi
minaitis išdidžiai tvirtino, kad 
Mcee-Omarį yislįęk atkeršysiąs.

Ilgai neteko laukti. Vos tik 
saulė nusileido, pasigirdo baisus 
triukšmas. Uždusęs sargybinis 
pranešė, kad keli šimtai dram
blių nutarė sunaikinti musų 
stovyklą. Versdami medžius tu 
šaknimis, trimituodami ir vis
ką pakeliui paikindami jie d i 
dele banda artinosi prie musų,

Reikėjo kas nors daryt. Kiek? 
vieną sekundė buvo brangi, Da 
negrus su kulkosvaidžiais
stačiau iš šonų, likusiems įsa
kiau kiek galima greičiau pri
baigti sužeistuosius dramblius, 
nes sužeisti jie yra daug pavo-

Norintieji įvairių ląisnių tu
rės juos išsiimti šiąndien arbe 
palaukti pirmadienio, nes mie
sto' kolektoriąųs ofisas neątsį- 
darys šeštadienį dėl švenčių,

III. State Employ- 
ment Service Ofisas 
Bus Uždarytas

pa-

’ t

Illinois Employment Service 
ofisas bus uždarytas penkladie 
nį ir šeštadieni, kadangi pasi
taiko Amerikos nepriklausomy
bės minėjimo šventė.

Kad interesantams nereikėtu 
turėti nemalonumų, tai, sake 
direktorius Martin P. Durkin, 
jų reikalai; bus bandoma iš 
anksto sutvarkyti.

“PILLSBURY’S” SNO-SHEEN
PYRAGĖLIAM MILTAI 44 unc. pak.
;‘MAISON~R7)Wl7rVaiiilla Skonis 8'ūm
“SALAD B0WL” Salad Drešsing Kvl
“NIBLET-EARS” Komai ant Varp 15 varpų kene~33jt 
“SARATOGA”_SPICY-ęONDENŠED
Tomaičių Sriuba IOV2 unc. ken. g už 9^
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS “
PEANUT BUTTER

190

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

2 sv. džar.
3 pak. 100

1 sv. pak. 2 uz 25c

100

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

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

2 sv. džar. 270 
“MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS 
APPLE BUTTER 
“CRACKER JACK” 
“ANGELU S >r~MARSHM ALLO WS 
“LIBBY’S”
IPORK & BEANS did. 28 unc. ken. 
WAŠI-in^TbN“DTi5ĖLfiS_ BING 
SALDŽIOS VYŠNIOS__________ sv. 14^
“SUNKIST” Grandžiai Did. 176 micros tuz. 27^
Calif. Iccberg Salotos did. galvos 2 už 130 
Švieži Žali Cibuliai ar Ridikai pnd. 20
“LINCOUNSHIRE” 
BOILED IIAM 
“MIDWĖST” 
LIVER SAUSAGE Rūkyta 
“SPECIAL” 
PJAUSTYTI LAŠINIAI 
“FRĖNČH’S” Priruošta Muštarda 
BALTAS LIQUIP SHOE- POLI|SH
“SHU-MILK” 10c mier. 9c 25c micr. būt. 190 
ĮVORY MUILAS * 2~idut. 11c 2~ did. šm.
CHIPSO ' liiaž. 9c _ <lid. pak. 210
;‘jERGEN'S”~~Prąusimosi~MŪilas____________ šm. 50
“01{AY”~ŠŪNIM^MAIS'rAS 6 ken. 250
DIDELIS GĖRIMAS '
“DOUBLE COLĄ’

y2 s_v. 31^

sv. 280

sv. pak. 140 
džar. 90

12 unc. būt. 6 už 25*
Plūs Butelių Depozitas

MES PRIIMAM ORANŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
II | |! Į ĮII<|IW , 1 I ■ '

$100 DYKAI Kas Savaip. Taupykite Musų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDINEST STORES F
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

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

QK OF PRTTFRDS

1789 So .Haisted St., 
Otfcago, PK

Vardas

Adresas

Miestas

Valstiją
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Illinois Valstijoj 
Mažins WPA 

" Darbininkų Skaičių
Atleis 26,500 žmonių

Vakar Chicagoje prasidėjo 
~ Illinois valstijos WPA adminis 

tratorių ^onfe^ęncija, kurioje 
; bus nuspręsta kaip ir kur su 
>' mažinti WPA darbininkų skai

čių.
Pereitųysavaitę iš Washing- 

tono paskelbta, kad visoj šaly 
apie 400,000 )žmonių bus atlei
sta iš WPA darbų, paliekant 

.. tik vieną milijoną.
Illinois valstija turinti 93,000 

WPA darbininkų, prisitaikyda
ma prie mažinimo programos, 
paleis apie\2G,500 žmonių.

Paderėwskio Sekreto
rius Mirė Nuo Žaizdų, 
Autobuso Nelaimės 
Auka

MICHIGAN CITY, Ind. — 
Dr. Alexąnder C. (i. De Turzan- 
ski Kahapowicz, iš Detroito; 
vienu JaiKU buvęs sekmadien' 
mirusio\ pianisto Ignace Jan 
PadereWskio sekretorium, mirė 
Šv. Antano ligoninėj, šiam mie 
ste, vakar/ Dr. Kahanowicz bu
vo sužeistas autobuso ir troko
nelaimėj, įvykusioj netoli Mi- 
chigan City pereito penktadie
nio vakare. Jis vyko autobusu

Lenkijai atgavus savo nepri
klausomybę, 1918 metais, Dr. 
Kahanowicz buvo paskirtas pir
muoju tos šalies generaliniu 
konsulu Jungtinėse Valstijose.

General Motors 
Gamins 5,000 
Lėktuvų Motorų

DETROIT, Mich. — Generai 
Motors paskelbė, kad pagreiti 
nimui išpildymo užsakymų 5,- 
900 motorų lėktuvams, jie bus 
dirbami G. M. dirbtuvėse Buf- 
falo ir Tonawanda, N. Y. Ge
neral Motors tikisi pagaminti 
jo vieną tūkstantį motorų į mė- 
icsi. Dirbtuvės dirbs trimis pa
kaitomis, po 7 valandas kiek
viena, ir 6 dienas savaitėje.

Illinois Valstijoj 
Pabrango, o Čia 
□garėtai Atpigo

ST. LOUIS, Mo. — Tuo tar
iu kai Illinois valstijoj su lie
jos 1 d. cigaretai pabrango 
Iviems centais už pakelį, ana
lus Mississippi upės, Missouri 
valstijoj, jie atpigo tiek pat. 
Ten veikęs panašus 2 centų tak
sų įstatymas nustojo galios bir
želio 30 d.

Kenošiečiai Pas
Chicagiečius
Svečiuose

Waukegan, III.

į Detroitą. Velionis buvo 65 
metų amžiaus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn Cuiieikis;
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
TV JLr^i KOPLYČIOS VISOSE U’yivail CHICAGOS DALYSE

Kas

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

Nežiūrint, kad sekmadienis, 
birželio 22 diena, buvo n,pa
prastai karšta, pas Motiejų i 
Josephine Karčiau kus, 5749 S. 
Whipple st., ats lankė iš Kcno 
sha p. Untuliai. p ia Seki nskie 
nė ir Seklir skas Jr. su s .v. 
jauna žmona.

Karčiauskų lipšnieji dukrele 
Florence su savo Henriku, k u 
rie gyvena susiedijoj, taip pat 
ir p. V. Pul.nickienė ir dar ke 
lotas duselių, sudarė linksmą 
kompaniją. Prie linksmybi 
prisidėjo ir tas, kad tą dieną 
išpuolė p. Karčiauskienės gim
tadienis. Ta proga jos gerasis 
Motiejus “užfundino” savo 
žmonelei naujausios mados 
skalbiamą mašiną. Pasitaikė, 
kad tą dieną duktė Florence 
minėjo savo ženybinio gyveni
mo šeštąsias met’nes. Sunešta 
daug dovanų ir gėl ų bukietų 
mamytei ir dukrelei.

Vykstam į piknikus
Susidarė tokia maloni at

mosfera, kad ir karštas oras 
mums buvo vėsus. Mudu su 
drg. Arlausku iš netyčių papuo
lėm į tą gražų būrelį ir jautė
mės labai smagiai. Negana to, 
su kenoshiečiais svečiais pasi
leidom į Willow West Grdvc. 
j vieną pikniką. Pabuvę mes iš 
ten vėliau į Liberty daržą, į ki
tą pikniką. Čia musų būrys iš 
p. Pilkio išpirko pusę tuzino 
sūrių, kuriuos pasidėję ant sta
lų baliavojome ir sykiu klau
sėmės puikaus pro gramo, kurį 
pildė keistutieeių ir ratelięčių 
chorai. •

. * M’’' ’ . . .Dar norėjome atsilankyti į 
Joniškiečių pikniką, kuris vyko 
Spaičio ąžuolyne, bet dėl sto
kos laiko su kenoshiečiais sve
čiais grįžome atgal pas vaišin
guosius Karčiauskus.

Pažintys atgaivintos
Motiejus Karčiauskus su Un- 

tuliais ir Seklickiene pasakojo 
visokius įspūdžius. Šiame links
mame būry buvo žagariečių, še
duviškių ir gruzdiečių. Dar vai
šės, dar pasikalbėjimai ir pas
kui kenoshiečiai pasileido link 
namų. Draugiškumas ir pažin
tys lyg nuo lietaus žolelė liko 
atgaivinti. —R. Š.

dukters gerovei buvo tikrai ne
paprastas. Ji dėjo visas pastan
gas, kad jos gabioji dukredė 
galėtų pasiekti tą, ko ji labiau
siai troško. Ir ji dabar jaučia
si nepaprastai laiminga, kad 
jos viltys ir jos troškimai duk
relės atžvilgiu išsipildė.

— K.

Komunistams Ir
I

Naciams Nėra
Vietos Baliote

NARIAI

‘V
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

illlllllllllltlIlIlMIlIlIlilIlIlIlHllllb

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

t’ 
K Chicagos, 

Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

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

J. LIULEVTČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA YARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast l«8th Street TeL Pullman 127.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

Iš Chicagos lėktuvais nuga
benta į Tulsa, Okla., ir Okla- 
homa City, pusantro tono mie
lių, išvengimui tuose miestuo
se duonos trukumo.

Dr. Eugenia Gurskis bake 
Illinois universitete mediciną 
oereitais metais. Po to ji vie
nus metus ėjo interno pareigas 
Norwegian-American ligoninėje, 
Chicagoje. Atlikusi internatą, 
Dr. Gurskis pasiryžo speciali
zuotis moterų ligose. Tuo tik
slu prieš kelias diends ji išvy
ko į Detroitą, kur per ištisus 
metus darbuosis Women’s Įlos- 
uitai, spcialioje moterų gydymo 
įstaigoje.

Šia proga bus pravartu kiek 
plačiau apie Dr. Eugenia Gur
skis pakalbėti. Ji yra jau mi
rusio Dr. Antano Gurskio duk
tė. Mokslus eiti ji pradėjo Wąu- 
kegane, kur baigė vietos aukš
tesnę mokyklą ^high schoo!) 
Lankydama tą mokyklą, ji pa
sižymėjo nepaprastu mokslingu
mu ir dideliais gabumais. Kai
po gabiausiai ir vertingiausiai 
mokinei jai liko? paskirta Lake 
kauntės stipendija, kad ji ga
lėtų ir toliau mokytis.

Eugenia turėjo didelį palin
kimą medicinai, ? tad ir pasiry
žo siekti daktaro profesijos. 
Illinois universitete (Urbana, 
III.) ji dvejus metus ruošėsi 
medicinos mofzsįųi, p paskui 
pradėjo studijuoti mediciną 
Chicagoje (mat, Illinois univer
siteto medicinos skyrius yra 
Chicagoje). Po ,dviejų metų ji 
gavo mokslų bakalauro (B.S.) 
diplomą, o pereitą pavasarį su 
pasižymėjimu baigė mediciną ir 
gavo M. D. (daktaro medicinos) 
diplomą.

Jaunai ir gabiau profesiona
lei tenka palinkėti kuo geriau
sio pasisekimo.

Bet kalbant apie Dr. Euge
nia Gurskis, negalima neprisi- 
minit jos motutės, p-ios Jo
sephine . Rukštelienės. Jos pasi- 

■ ryžimas ir atsidavimas savo

Naujas įstatymas
SPRINGFIELD, III. — Gub. 

Greon antradienį pasirašė nau
ją įstatymą, sulig kurio komu
nistams, naciams, fašistams ir 
kitoms ne-amerikoraškoms gru
pėms nebus leista būti įtrauk
toms į rinkimų baliotą. Guber
natorius pasirašydamas nepada
rė jokio komentaro liečiančio 
tą naują įstatymą.

Buvęs Policijos 
Galva Kalėjimai! 
Už Kyšių Ėmimą

Staiga Numirė 
Vytauto Daržo 
Užveizda
Kun. Briškos Apiplėšimas Pa

veikė Jo Silpną širdį
žinia, kad banditai sekmadie- 

u‘o vakare atėmė iš Brighton 
Parko klebono Kun. Antano 
Briškos suvirs $1,500, taip pa
keikė Vladą Pankauską, Vytau- 
,o Daržo užveizda, kad tas se-v z

kančią dieną, pirmadienį, Bir
želio 30, staiga numirė. Pripa- 
rstama, kad Pankauskas miręs 
dėl silpnos širdies, kurią apiplė
šimo žinia paveikė.

Atimtieji pinigai buvo pel
nas, kurį Brighton Parko para
pija padarė savo piknike, Vy
tauto Darže pereitą sekmadie
nį. Apiplėšimas įvyko vos ke
lių blokų atstume nuo daržo.

Pankauskas paliko moterį So
fiją ir sūnų Walterį. Laidotu
vės įvyks šiandien šv. Kazimie
ro kapinėse.

DETROIT, Mich. — Fred W. 
Frahm, buvęs Detroito polici
jos viršininkas, vakar buvo nu
teistas nuo 4 iki 5 metų kalė- 
jiman už ėmimą kyšių betar
naujant policijoj.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

j HOUSEHOLD LINENS; \ PATTERN 2882

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

No. 2882 — Išsiuvinėjimai baltiniams

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2882
I 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašali atsiųsti man Pavyzd) No...........

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

-.(Ift-’bHS ..— ........................•>. ........ .......... -•.............— —........... ........

i ,
• Miešta* vnlstiįs ' — •

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą 

Del sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite 

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30
vai vakaro

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

Siuntinių 
Paliudijimai

Kaip žinia, anglai nepraleid
žia siuntinių j savo priešų kraš
tus. Peržiūrimi yra ir tie siun
tiniai, kurie eina į vadinamą
sias neutralias valstybes (Por
tugaliją, Švediją, Šveicariją ir 
t.t.).

Kad neįvyktų susitrukdymo, 
tai paštas ragina siuntėjus iš 
anglų konsulatų gauti vadina
mas “mailcerts” (specialius pa
liudijimus). Tuose paliudijimuo
se yra surašomi siunčiami daik
tai. Jei visų siunčiamų daiktų 
vertė neišneša daugiau kaip $25, 
tai už paliudijimą nieko nerei
kia mokėti. Vienok jei siunti
nio vertė yra didesnė nei 25 
doleriai, tai už paliudijimą rei
kia mokėti $1.00.

Nežinomi vagys pavogė dide
lį refrigeratorinj sunkvežimį, 
pastatytą ties 3000 S. Halsted 
st., kuriame buvo 18,788 viš
tos, atvežtos iš Dės Moines, Ia. 
Vištos buvo vežamos į sker
dyklas.

Jackson Parko lagonc vakar 
rastas nežinomo vyro lavonas. 
Jo kišeniuose surasta tik vie
nas "tutpikis”. Manoma, kad 
lavonas vandeny išbuvęs apie 
dvi-tris savaites. Vyriškis buvęs 
5 pėdų 10 colių aukščio ir svė
re apie 150 svarų.

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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 i

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai vakaro ir navai sutari 
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. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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. IRth St., netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74C4

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR C. Z. VeŽELTF
DENTISTAS

,4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO. n.LTNOIS 
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 MIDWAV 2880

Telefonas VAROS 9®94

Dr. Maurire Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

pini 7 ;vi r vai N<*d nuo 10 iki 12
Rez. Telephone KENwood 4390

ADVOKATAI

DR. BRUNO J.
ZURRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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



Ketvirtadiert., liepos 3, 1941 NAUJIENOS,. Chicago,. Iii.

žmogžudžio Atsine- 
Šimas Stebina Psi
chiatrus ir Policiją

Nėra Beprotis:
Gydytojai, kurie jį* stebėjo, 

sako, kad jis nėra beprotis. Kai 
kurie yra linkę manyti, kad jis 
net turi tam tikrų gabios gal
vosenos požymiu*

Rytoj Minės Liepos 4
SoTdier’s Field
Stadione

Diena Iš Dienos
i.lHl.ll.lįlĮII.111 IR linini........ III. ................................

LIETUVIŲ TAU 
TOS ISTORIŠ
KA KLAIDA

CLASSIFIED ADS

Kalba Apie Nužudymus 
Juokąudamas

Charles Kwasinski, 19 m., ku
rį sekmadienį pašovė jo drau
gas Berhard Sawicki, pasimirė 
vėlai antradienio vakare. Da
bar Sawicki turės atsakyti už 
keturių žmonių gyvastis. Jis 
užvakar prisipažino nušovęs 
ūkininką Henry Allain, 72 m., 
jauną chicagietį John Millerį, 
ir policininką Charles J. Spea-

Sawickis, nuo jo suėmimo 
pirmadienio ryte, nėra parodęs 
jokio susijudinimo ar susigrau
dinimo. Jis kalba apie papildy
tas žmogžudystes juokaudamas 
ir šposus krėsdamas.

“Alio Žiurke...”

Iškilmes. Rengia. Amerikos
Legionas

Skaitytoja Prisimena 
Liūdnas Metines

Sawickis, kuris yra tik devy
niolikos metų ir išleistas iš ber
niukų pataisos namų ant paro- 
liaus, stebina visus, kurie turi 
su juo reikalo vedamam tardy
me. Policininkai ir psichiatrai 
jį apklausinėję pripažįsta, kad 
Chicagoje dar nėra turėta tokio 
šalto ir nieko nepaisančio kri
minalisto.

Kada policijai pranešė antra
dienio vakare, kad Kwasinskjs, 
Savvickio sėbras, kurį pastara
sis peršovė sekmadienio vakare 
susiginčijus apie planuojamą 
plėšimą, randasi arti; mirties, 
tai jaunasis žmogžudys buvo nu
vežtas ligoninėn. Įvestas į mirš
tančiojo draugo kambarį Sawic- 

’kis sušuko :
“Alio, tu žiurke*”
Mirštantysis policijai

balsu patvirtino, kad tai tas 
pats asmuo, kuris jį pašovė:

“Tai jis...”
Sawickis- nerodė jokio paisy

mo, tik spjaudėsi ir keikė. Ve
damas atgal (į. policijos stoti 
jis pareiškė:

“Būt gerai, kad jis numirtų. 
Jis buvo žiurkė ir aš jo nesi
gailiu.”

silpnu

ADOLFAS WARAKOIS
2852 W. 39 PI., Namų 

telef. LAFayette 3360
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 30 d., 5:00 vai. po pietų, 
1941 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nuliudime 
žmoną Louise, motiną Anas- 
tasija ir tėvą Kazimierą, bro
lį Joną ir jo šeimą, brolį Jur
gį, sesutę Frances Wilkins ir 

. jos vyrą, dėdę Jurgį Wesdzu- 
ną ir šeimą, krikšto motiną 
Frances Balchunas ir jos šei
mą ir daug kitų giminių, pus
brolius ir pusseseres gyvenan
čius Chicagoj ir Clevelande, 

į Ohio.
Buvo miesto ugniagesys.
Kūnas pašarvotas koplyčioj, 

1716 W. 79 St.
Laid. įvyks šešt., liepos 5 d., 

9:30 vai. ryto iŠ koplyč. į šv. 
Agnės parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingas pamaldos 

velionio sįelą, d iš ten bus 
Nulydėtas į J šv.. Kazimiero 
kapines. . . o

Viši A. A. Adolfo Warakoio 
giminės ,draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, • 
žmona, Tėvai, Broliai, Se

suo, Dėdė, švogeris,, Bro
lienės Krikšto Motina ir 

Giminės
Laid. dir. J. M. Maher, tel. 

Stewart 7400.

Skelbimai Naujienose 
duoda liaudy dėlto, 
<ad pačios Naujienos 

VFM

Bą abfrjpp kas gal to tas s§b. 
į aujbomobilįj ir trauks, užmięs*' 
tin Liepos 4>tos dienos šventes, 
praleistą.

Daugelis betgji negalės tpliau» 
išvažiuoti — šventes pmfeifr 
miesto Tokiems chieagiečiams,, 
ir jų; vaikams, rytoj: vakare 
Soldjer’s Field' stadione yrąi 
rengdamas masinis liepos ą^toš; 
minėjimas, Amerikos Legjpno: 
Posto pastangomis.

uSaugį' Liepoj 4?’
Pq) obalSiUi “saugiais švę^kim 

July 4th”, Legionas atsišaukia’ 
į tėvus neleisti vaikams pirkti’ 
fejerverkųį. nes jie> gali: sunkiai) 
kartais net mirtinai, apsidegin
ti.

Už*, pinigus) kuriuos vaikai 
praleistų, ugniatraškiams, legio
nas kviečia tėvus atsivesti juos 
į maginį minėjimą. Solidiems Tauš
kė, kur visi, galės, pamatyti; smai
gų ir linksmą vodevilio ir cirko 
aktų programą, taipgi' karo, pa
radą,. o vakare, kai sufems, ir 
labai puikų fejerverkų prograr 
mą. Įžanga suaugusiems 50c., 
vaikams 25c., o rezervuotos vie
tos — 75c. (Sp)

■ Pereitą; metą liepos 3: d. į: 
lįhicagą atvyko- Antanina. Viš^ 
t^rtienė i& Bucknąr, III; Ji; at
vyko pasimatyti su< savo sunato 
kurie gyvena* Northi Sidėj, ir 
pasisvečiuoti* šu draugais. Ap? 
siatojOi jį pas Albrektos, tuo
met gyvenusius 313k Normai- 
avet, ir kaip ant rytojaus pla
navo. nuvykti; pas supus ir kar
tu; su jais< praleistf linksmai lie
pos ketvirtąją.

! Bet nelemtą jai buvo vaikai 
'pamatytis Tą* vakarą, atsigulė 
ipasįlfeeti’ iii' iš miego, daugiau 
mepabudo* Gydytojai: nustatė, 
•kad^ Vištartįene mirė nuo- aukšr 
to kraujo spaudimo.

Velionė liepos 8 di buvo pa
laidota Chicagoje, šv. Kazimie
ro kapinėse., Ji- paliko didelia
me nuliudime vyrą Petrą, gy
venantį Buckner, Iii., du supu, 
Petrą ir Viktorą ir daug kitų 
giminių.

Ilsėkis ramiai, mano mylima 
draugo, ir lai tau būna lengva 
šaltoji žemelė;

Julia Albrektienė

, (Tęsinys, iš 4-to pusi.) 
tuvai, Tiesą, kad tą kraštą 
rėjo pasiglemžti: Lenkija, kurios 
ambicijas rėmė Fnancuz-ijos mi- 
litąriątąi;. Bet anglai visą laiką 
'stojo už tai, kad: Klaipėda tek- 
’tą. Lietu vau ir,, rodos ji (Angli
ja) net paragino lietuvius su
ruošti “sukilimą” Klaipėdos 
krašte.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

SITUAT1ON VVANTED 
Ieško Darbo

PRANCIŠKUS KUZMINSKIS
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

| birželio 29 d., 6:00 vai. ryto, 
S 1941 m., sulaukęs 60 m. amž., 
S gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Pranciškų ir marčią 
, Leokadiją, anūką Pranciškų ir 

kitas gimines, draugus ir pa
žįstamus.

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips koplyčioj, 3307 So.. 
Lituanica Avė.

, Laid. įvyks šešt., liepos 5, 
9:00 vai. ryto iš koplyčios į 
šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Kuz- 
minskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame, 
Sūnūs, Marti, Anūkas, Gi- 

Minės ir Draugai 
Laid. dir. Antanas Phillips, 

tel. Yards 4908.

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Pa p u o š 1- 

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

nVMĮd^S^eXGuseiS.U I.CInld VisasPasauUo
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel, YARDS 7308

no- PAIEŠKAU SAVO pusbrolio Ka
zimiero Svečiulio. Pirmiaus gyve
no Chicagoje, bet dar girdėjau, kad 
gyvena Detroite, Jis pats, ar kas 
žinote, meldžiu man pranešti. Anna 
Svečiuliutė, 5004 S. Wells St,

PAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs 
karpenteris. Šaukit Cicero 4329.

ANTANAS: VASILIAUSKAS 
(2948 S. Union Avė.)

Persiskyrė su šiuo pasauliui 
liepos 2 d., 2:30 vai, ryto, 1941 
m., sulaukęs senatvės, gimęs 
Lietuvoje, Vilkaviškio apskr,, 
Gražiškių valsčiuje^ Graužia
mų kaime.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Uršulę Juliją Babšjns- 
kienę, žentą Prancišką in anų!- 
ką Pranciškų, marčią, Mari
joną Vasiliauskienę ir jos sek
mą, žentą Juozapą, Dėdėną ir 
daug kitų gim. Liet, seserį: 
Uršulę šiaukaitienę ir šeimą? 
ir daug kitų giminią ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica Av.

Laid. įvyks šešt., liepos 5 di, 
8:30 vai. ryto. Iš koplyč. bus 
nulydėtas į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Vasiliaus
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti .pam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sesuo, žentas, Anū

kas, Giminės, Draugai ir 
Pažįstami

Eaid. ..dir. S. P. Mažeika, 
tel. Yards 1138—Yards 1139.

s

31,000,000 Motorinių 
Vežimų

Amerikoje priskaitoma 31,- 
000,000, autovežimų (pa&ažieri- 
nių automobilių, trokų, autobu 
sų ir t.t.). Neatsargumas arba 
nesugebėjima& valdyti; tas i»ar 
šinas, sako Illinois Motor Club j 
sudaro gyventojams didėlį: par 
vojųį Kiekvienai motais dėl; ne
laimių su* automobiliais žūva 
tukstančiaį: žmonių Ypač pavor 
jingi- yra vasaros, savaitgaliai-, 
kai^milijonai žmonių’ išvažinor 
Ja iš*, miestų, piknikaohtį mam 
dytis, žuvauti! arba, šiaip sam 
ilaiką: praleiatii tyrame ore;.

Kadhngi; liepos 4^-tojii tenka 
penktadieniu^ tai; daugelis to 
,rės trijų: dįenųi šventę, Iš Chi- 
cagos išvažiuos tukstančiaii 
žmonių-. Visi; keliai1 bus užsi- 
grudę. Automobilistams, todėl 
patartinas atsargumas, Atsiminė
kite, kad greičiausias važiuo
tojas kapinėse yra šešios pėdbs 
po žeme...

Bukite atsargus ir nesisk’i’- 
binkite.

Žagariečių Kliubas 
Rengs Dar Vieną 
Pikniką Šiemet

■ J VII I ■

Gavo Naujas Nares
z

a
KAZIMIERAS LEGAN 

(LIGNUGAIRIS)
5617 So. Paulina St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 1 d., 4?25 vai: ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gimęs 
Lietuvoje, Rietą vos parap., 
Telšių apsk., Palaičių km.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Elžbietą, po tėvais Stir
naitę, posūnį Harry, podukrę 
Frances, brolį Juozapą, brolie
nę Agniešką, ip jų sūnų, švo- 
gerį Louis Philip ir jų šei
mą, švogerką Oną Nedwarie- 
nę, sesers dukterį Marijoną 
Chepanis ir jos sūnų studen
tą Antaną ir daug kitų gimi
nių ir draugų. Lietuvoje 3 
brolius ir 2 seseris, sūnų kuni
gą Petrą Jašą ir pusbrolį ku
nigą Lignugairį.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj, 4605 So. Hermitage 
Avė.

Laid. įvyks šešt., liepos 5 d., 
8:30 vai. ryto iš koplyčios į 
šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionip sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Legan 
gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Supus, Ęosujjip, 

, Podukrą ir Giminės
Laid. dir. J. F. EiideįKis, 

tel. Yards 1744;

Ž-agariečių. Kliubas, sėkmin
gai atlaikęs vieną pikniką Bir
želio 15 d., nutarė surengti: da« 
antrą išvažiavimu. Vieta ir lai
kas bus paskelbta vėliau.

šiomis, dienomis žag. kliuban 
įstojo dW naujos narės: Ona 
Burba*, it Rožė Šalis. Jas. į* su- 
sirjhRimą atvežė ir< perstatė 
p?P). Masiuliai. Kor.; B. G,,

Atvyko Chieagon 
“Medaus Mėnesiui”

Chicagon iš Rockfordo atvy
ko praleisti “medaus menesį’* 
Mr. ir Mrs. Adam Chorzempa, 
kairia apsivedė pereitą- sekma
dienį. Jaunoji Mrs. prieš vedy- 
,baš buvo Monika čapulimie, ži
nomų Roekfordb

;Stasio ir patiktos čapuliy 
ts.

• Nėra? žinoma,, ar Vokietija 
metų rugsėjo menesį siup- 

:te telegramą Lietuvai, raginda
ma, ją. eiti ir pasiimti Vilniaus; 
kraštą;- jeigu ragino, tai norė
jo įvelti Lietuvą į karą. Pa- 
klausiusi) vokiečių,, Lietuva bu
tų susyk atsidūrusi kare su 
^Lenkija ir jos sąjungininkais— 
Anglija, ir k.

Bet reikia neužmiršti, kad 
Hitleris su Stalinu buvo susita
rę dėl Lietuvos jau 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. Šitą faktą pa
tvirtino Ribbentropas, kuomet 
Jisai aiškino dabartinio Vokieti
jos karo su bolševikais priežas
tis, Jisai pareiškė,, kad “Suomi
ją, Baltijos kraštai, dalis Lenki
jos ir dalis Romanijos buvo pa
skelbtos rusų sferomis”, — va
dinasi, naciai buvo atidavę Lie
tuvą Stalinui! Todėl nėra jokio 
pagrindo manyti, kad Lietuvos 
maršavimas į Vilnių butų atne
šęs jai kiek nors naudos. Tik ji 
butų atsistojusi į agresorių ei-

HELP VVANTED—FEMLALK
> Darbininkių Reikia

OPERATORS
. SIUVAMŲ MAŠINŲ operuoto- 
jds, patyrusios, vyriškom pirštinėm 
siūti; Pastovus visą metą darbas 
su gera mokestimi. Eisendrath 
Glove Co., 2001 Elston Avė.

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

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
' DftrbiBinkų-Darbiniųkių UenuM

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.

naiijieniėčių' 
dūk-

Išsiėmė I^eidihius
Vedyboms

(CHWĄG^|JE>
į Antkony Janulis) 22; su> Hn* 

Stokep,.
George Ki’eRelas, 39;. iš So, 

Bendį sw Apąstosih Chibucos

Indriliunų Sūnūs 
Baigė Mokyklą

Pereitą šeštadienį, birželio 
2S d., ponai Juozas ir Frances 
įlndriliunai (3348 W. 38th> PI.) 
gražiai atžymėjo, savo vienatį- 
nfo) sunaus, trylikos metų am
žiaus; Alphonse’o, IDavis pra
džios: mokyklos baigimą, p bair. 
gimo puotą; sukvietė daug sa
vo draugų; ifc giminių. Tėvai la
bai šauniai' ,vi&US vaišino.

Tėvai labai džiaugiasi sunaus 
gabumais: mokykloje jjfc vifcar 
dos gaudavo aukščiausius pažy
mėjimus. Tėvai yr^ pasiryžę su
teikti sunuii progos išeiti, aukš
tuosius mokslus:: nuo> rudens- 
jis pradės lankyti Kelly aukš
tesnę mokyklą,

Mia® linkime? 
riausio. pasisekime moksle 

Ml. J'- Mhrųuardt'.

FURN1TIJKE-F1XTUKE fur-sale 
Rajkaiidai ir ltaisai Pardavimui
PARSIDUODA pentuojama maši

nukė pigiai. Priežastis mirtis. Ne
bėra man reikalinga. Arti Archer 
Avė; 5046 So. Kolin Avė.

HELP WANTED—MALĖ 
_____  Darbininkų Reikia

REIKALAUJU augusio žmogaus, 
kuris galėtų išvažiuoti iš miesto 
prižiūrėti mažą farmą. 1840 S. Hal
sted St., tel. Canal b821.

REIKALAUJU bučieriaus, paty- 
rusįo prie to darbo. Darbas ant vi
sados, Mokestis gera. 1840 S. Hal
sted St., tel. Canal 5821.

BljblNESS CHANCES 
Biznio Progos

DELIKATESŲGROSERNfi IR 
krautuvė; Uždėta prieš daugelį 
metų. Parduodafna dėl drafto prie- • 
žasties su namu ir 
su bizniu ant ilgo 
nysiu ant propertės.

R. KRICAUSKAS 
1439 So. 49th Avė. 

CICERO 2937.

bizniu, arba tik 
lyso arba mai-

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

4804 So. Damen.

TAVERNA, krautuvė ir 7 kamba
rių namas. Gera vieta ir biznis. 
Verta $18,000. Reikia parduoti di
deliu bargenu šią savaitę.

1207 W. 87th Street

FURNASO PRIŽIŪRĖTOJAS 
bradinėje faundrėje. Patyręs. Art 
Brass Foundry, Ine., 800 N. Albany.

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-žemė Parda vimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S., Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

Joeepb tyiezaUis,. 21,. su Chris>
. tino Anzukis,
' John) BrJdžeyortis su* Aldbna.
Mikužis .

Anthony. SayeskK 38, su. AL 
viną Kairis, 24

I Arthur Paulis, 22, su Emme- 
line Boewe; 25

1 Reikalauja'
Perskirti ■

Paul Ryrtiba^ ir Sophie Rym- 
bas

Gauna
Perskiras

t

Adeline Sianis nuo William
Sianis

Mary Deskovich nuo
Deskoviblii »

’ Praleisdami tuo tarpu klausi
mą, ar gerai darė tie Lietuvos 
žmones, kurie padėjo vokie
čiams išvyti rusus iš Lietuvos, 
mes čia norime pažymėti tą 
faktą, kad Amerikos valdžia 
remia, sakysime, Norvegijos 
vyriausybę, kuri aisisakė Hitle
riui pasiduoti, bet visai prastai 
atsiliepia' apie Quisling’ą, kuri 
Hitleris paskyrė savo “gauleite
riu” Norvegijoje.
' Iš tpj kad Anglijos atskiri 
ministeriai šiuo laiku sako ar- 

:ba* nesako apie Pabaltijo tau
tas, dar negalima spręsti, ko
kios pozicijos Anglija laikysis 
Jųjų; tautų atžvilgiu taikos kon
ferencijoje, karui pasibaigus. 
Yra*, pastebima, kad demokrati
nė' mintis Anglijoje, karui ei
nant, ne silpnėja, bet stiprėja. 
Todėl; mums atrodo, yra klai
da, kalbant apie Lietuvos atei
tį, turėti galvoje tiktai tuos 
blogumus, kurie įvyko praeity-' 
je. Jeigu demokratijos laimes 
šį karą — o mes tvirtai tikime, 
kad jos laimės, — tai ir Lietu
vos klausimas turės būti išsprę
stas teisingai, — jei tik pa ii 
Lietuva pasirodys verta demo
kratijų pasitikėjimo.

“N.” Redakciją

PLATERS PADĖJĖJAS. Patyręs 
prie floor lempų. Pastovus darbas.

2320 Indiana

REIKALINGAS patyręs barten- 
deris, darbas ant visados, mokestis 
gera. P. Ambrose, 1843 S. Halsted 
Street.

REIKALINGAS pirmarankis ar 
antrarankis kepėjas prie juodos 
duonos. Geras darbas ir alga ge
ram darbininkui. Pastovus.

2910 W. 40th St.

PARTNERS VVANTED 
Partnerių Reikia

PAIEŠKAU PARTNERIO į ta
vernos biznį. Geistina, kad butų 
nevedęs ir turėtų .patyrimą. Biznis 
nuosavam name. Rašykite 1739 So. 
Halsted St. Box 2507.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

3 RŪMAI ANT RENDOS, naujai 
ištaisyti. Yra maudynė. $15.00. 657 
W; 18 St.

RENDON STORAS. Per daugelį 
metų buvo bučernė. Tinka bile ko
kiam bizniui, barberiui, kriaučiui. 
Didelė vieta, švari bučernė. Ir yra 
taverna su rūmais. Arba partneriais 
su savininke. Klauskite: 3435 So. 
Wallace St. 3 floor front.

SUSIRINKIMAI

yra

rast.
Tau-

John Prailgino 
FHA

GIMIMAI
CHICAGOJE

sūnūs,BARNA'S,' Robert J., 
3228 West 38th Street, gfrnč 
Birželio 18 dp tėvai, Josephi ir 
Mary;

' LASAUSKĄS; Kenneth, sū
nys,. 712 W. 19th Place, gimė 
Birželio 9 du tėvai, Anton ir 
Fatrieia.

SKRYPKUN, Charles JL, sū
nus, 3320 W. 67th Street, gimė 
Birželio 21 d.; tėvai, Jbseph ir 
'Agnės.

SAUNORIS, James, sūnūs, 
11130 South Troy Street, gimė 
Birželio 1 dl; tėvai, James ir 
S..ophie>.

! WA'ITEKUS, James T., sū
nūs, 43 West 125th Street, gi
mė Birželio X7 d.; tėvai, Tho- 
mas i|! Beatriče.. j ! ‘ !i:’

Fcderal Housing Adminis- 
tration veiks ir toliau. Vadina
si, toji įstaiga ir toliau teiks 
paskolas naujiems namams sta
tyti; bei senų namų remontui.

Gael Sullivan, Illinois valsti
jas FH{A direktorius, šiomis die
nomis pareiškė, jog iki; metų 
galo> busią išduota maždaug 28, - 
000 paskolų, namų remontui ir 
apie 3,300 paskolų naujiems na
mams -statyti.

Nuo liepos 1 d. buvo numa
nyta FHA panaikinti, bet pre
zidento Roosevelto patvarkymu, 
tos įstaigos veikimas liko pail
gintas.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Klu
bo pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 6 d., Hollyvvood svetainėj, 
2417 W. 43rd St., 12 vai. dienos. 
Malonėkite atsilankyti, nes 
dau gsvarbių tarimų.

Helen (Chapas) Rimkus,
Jaunų Lietuvių Amerikoje

tiško Kliubo pusmetinis susirinki
mas iš priežasties Fourth of July. 
šventės, įvyks ketvirtadienį, liepos 

3dieną, 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted St. Susirinkimas svarbus, nes 
bus išduotas komisijos raportas iš 
patikrinimo kliubo stovio per pusę 
metų, Taipgi daugiau raportų. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti.

S. Kunevičius, rast.
Roselando Lietuvių Kultūros D- 

jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
3-čią dieną liepos Liet. Darb. svet., 
10413 So. Michigan avė., 7:30 vak.

—S. Dilis, rašt.
226 W. 110 PI.

Morning Star Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą liepos 3 d., 7. 
vai. vak., Grigaičio svetainėj, 3800 
West Armitage Avė.

Visi nariai malonėkite atsilanky
ti į susirinkimą, nes yra labai 
svarbių dalykų aptarti. Prašomi ne- 
isivėluoti. M. Chepul, rašt.

Skelbimai Naujienose, 
duodat idėlto; kad: 
J pačios.

Apkaltintas
Išaikvojimu
Taksų Pinigų

vakarApskričio grand jury 
apkaltino John, L. Fitzsįmmons, 
58 m., buvusį apskričio iždo 
jtarn»utoją>. isaikynjįmui
Maųj pinigu Apkaltinimas sa- 
1«>, kadi ^iizsimmpns pasilaikė 
'tuos- pinigus

PARENGIMAI
f ,

Upytės Draugiškas Kliubąs ren
gia išvažiavimą lįepos 4 d. į But- 
chas Willow West, 83rd ir Willow 
Springs Road. Kviečiame visus na
rius ir draugus atsilankyti nes visi 
gerą laiką turėsite.

Kviečia Komisija.
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

' BAŽNYČIA
šeštadienį, liepos 5., 7 vai. vakaro 

įvyks šokių ir pasilinksminimo va
karas, Milda Svetainėje, 2-me aukš
te, 3140 So. Halsted Street. Visiems 
bus smagu šokt prie geros orkes- 
tros. širdingai, visus užprašo atsi
lankyti. PARAPIJOS KOMITETAS.

KLEBONAS MASKOLIŪNAS

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.
ENGlevvood 1025. 

Kreipkitės vakarais.

NEPRIKLAUSOMY
BES METINE 

SUKAKTIS
PIRKIT NAMĄ IR BUKIT 

NEPRIKLAUSOMI
ATSILANKYKIT IR 

PAMATYKIT

REALTY COMPANY

flatų 
van- 
nąu-

BRIDGĘPORT
3257 S. Emerald Aye. 2 

mūras, 6-6 kambariai, karšto 
dens šiluma, flatas tuščias ir 
jai išdekoruotas. Kaina nebrangi.

3614 S. Lowe Avė. 2 flatų mū
ras, 6-6 kambariai, 1-me aukšte 
furnaso šiluma, pirmas flatas tuš
čias, gatavas apsigyvenimui. $1200 
įmokėti, balansas $33.00 per mėne
sį.

6 flatų mūras, 4 kambariai kiek
viename, lotas 50x125. Kaina $5,000 
lengvais išmokėjimais.

33rd and Emerald Avė, 4 flatų 
medinis, 2 po 6-is, 2 po 4-is, 
lotas 50x125. Kaina: $4,5.00, Įmokė- 
jimas $1,000. •

3337 S. Wallace. 8 apartmentai, 
4 kambariai kiekviename, maudy
nės,. trobėsis labai gerame stovy. 
Savininko nėra mieste, parduos pi
giai.

SOUTH’ SIDE
4 flatų mūras, 4 kamb. kiekvie

name, štymo šiluma, elektrikiniai 
šaldytuvai ir pečiai. Greitam parda
vimui kaina $12,000.

Ant Morgan, arti 55-tos, krautu
vė ir 2 apartmentai, mūras. Kai
na: $6,000.

MARQUĘTTE PARK
Kampinis 2-flatis, 6r6 kambariai, 

štymo šiluma, 3 karam muro gara
žas. Kaina: $9J)00.

12 flatų, 4 krautuvės, 2 ofisai, 
štymo Šiluma įtaisyta plumbinge, 
elektrikiniai šaldytuvai ir pečiai. 
Rendos $9,900 į metus. Pirmas mor- 
gičius $28,000 po 4%-%. Cash $17, 
000.

REALTY COMPANY
953 W. 31st Street

Yards 0311
S. SHIMKUS J. COSTELLO

Vasaros mėnesių laiku Sek
madieniais tik pagal 

susitarimą

BIZNIAVA SAVASTIS pardavi
mui. Parduoda senyva pora, 1709 
S. Ruble. Reikia pamatyti norint 
tinkamai įvertinti.

WHOLESALĘ FURNITUBfc 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS) 
6343 So. tVėsfern Ąva., 

Chicago, UI. TeL REPublic 605Į
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadien., liepos 3, 1941

ŠIOS KETURIOS PAPRASTOS TAISYKLES 
PADARYS RYTOJAUS ŠVENTI: 

SAUGESNE

VOKIEČIŲ KARIUOMENE ARTINASI PRIE LENINGRADO
■ , . * H ' •

“Bukime Atsargesni — Gelbėkime Gyvastį.’’
Rytoj Liepos Ketvirtoji. Kas ~ cij/i i x i 

reiškia, kad nuo ankstyvo ry-1 0ĮJ utlKlO SllK6 
to miestelėnai skubinsis iš 1 - A 4. 
tvankių miestų gatvių į paeže SUSCKC AUtOmOblllŲ, 
ros, į miškus ir laukus. Ka-‘»r itv v- j • j • 
dangi Nepriklausomybės šven- IllirS UZIUUSe LlCtllVį 
tė išpuola penktadienį, tai 
daugybė žmonių iš namų iš
vyks visam savaitgaliui, ir Clfi- 
cagon grįš tik sekmadienio va
kare.

Jokūbas Girtus Buvo 
Suvažinėtas Geg. 2h d.

Gegužės 24 d. prie 128-tos ir 
Halsted gatvių kryžkelės, ras
tas automobilio užmuštas lie
tuvis Jokūbas GirČus, 56 m., 
gyv. West Pullmane, 11826 

i Lowe avė. Automobilistas, ku- 
I ris Girčų suvažinėjo, buvo pa
bėgęs, ir vienintelis įrodymas 
sulig kurio policija galėjo nu
sikaltėlio ieškoti, buvo kelios 
smulkios stiklo šukės rastos ša- 

, lia lavono.
I Du policininkai tas šukes 
pasiėmė ir pradėjo kaltininko 
ieškoti. Vakar jie pamatė au

sų “fire-' tomobilį Roselandc, kuris bu- 
išgirsti srro- vo kiek apgadintas — turėjo 
viešas “fire- įlenkimą fendery ir įdužęs 
kurios bus stiklas buvo panašus į tą ku- 

> su rio šukes rastos nelaimės vie- 
ir at- toj.

Suradę automobilio savinin- 
22 m., 

Pradėkite kelionę 202 West 111 th Place, pradėjo

Išliksite Sveiki ir Gyvi
Saugumu besirūpiną orga

nai vakar patiekė visuomenei 
keturias paprastas taisykles, 
kurios, jei žmonės jų laikytų-j 
sį, užtikrintų daugeliui šeimy
nų linksmesnes ir saugesnes 
šventes. Tų taisyklių laikantis 
reiktų gal kiek susiturėti, bet 
už tai tie kurie jų laikysis gali 
būti tikri, kad jie sulauks Lie
pos 5-los gyvi ir sveiki. Tos 
taisyklės vra tokios:

1. Ncužsiimkite 
works”. Jei norite 
ginėjimo, eikite į

Žemėlapis parodo vėliausius išsivystymus rusų-vokiečių karo fronte. 'Praneši
mai iš nacių štabo sako, kad vokiečiai nesustabdomai artinasi prie Leningrado 
vienam sparne ir prie Maskvos kitam. Neutralus stebėtojai Londone išsireiškė, 
esą, labai galimas dalykas, kad naciai gali pasiekti Maską bėgy vienos savai
tės laiko.

VYRAI SULAUKĮJ 28 METU NEBUS DRAF 
TUOJAMI KARO TARNYBAI

Drafto Tarybos Gavo Nurodymus II Vyriausio Drafto 
Direktoriaus 7

Pasakysime Sudie 
Liepos Ketvirtos 
Didžiam Triukšmui

daugely vietų surengtos 
reikiamu prisirengimu 
sargu m u.

2. Išvažiavę vieškeliais nesi- ką, Walter Harrison, 
skubinkite.
laiku, taip, kad neturėtumėte, jį kvosti ir tas pagaliau prisi- 
“pagundos” važiuoti greitai ir 
“sutaupyti laiko”.

3. Nepersimankštykitc, ne
persi valgykite, nepasigerkite 
ir perdaug saule nenus<idegin-

Vanduo Per Šaltas 
Norėjusi Prisigirdyti 
Pakeitė Planus

4. Besimaudant, neikite van
denin vienas, kada perdaug 
perkaitęs. Neikite maudytis

pažino esąs tas pats, kurio po
licininkai ieško.

Velionis Girdus buvo palai
dotas Tautiškose Kapinėse Ge
gužes 27 d. .Jis paliko žmona 
Ievų ir seserį Domicėlę Vilavi- 
čiene. v

Elizabeth Dana, devyniolikos
metų mergina, gyv. 1738 West tai nusprendė, jog vanduo per

79lh Street, pareiškė policiniu- daug šaltas. Mergaitė pasakiu- 
kams, kurie ją ištraukė iš Mi- kad nusižudyti norėjo dėl 
chigan ežero ties 71 gatve, kad nesėkmingos meilės.
ji buvo pasirengusi prisigirdy-’ 
ti bet kada atsirado vandeny

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Naujas Bilius Suvaržys 
“Fireivorks” Pardavinėjimą

Šiemet yra paskutinis metas 
didžiajam Liepos Ketvirtos 
triukšmui. Gub. Green antra
dienio vakare pasirašė naują 
bilių, kuriuo nuo Sausio 1 d., 
1942 m., Illinois valstijoje ne
bus valia pardavinėti ir vartoti 
tuos įkyrus “fireworks”. Va- 

. : dinas sekančių metų Nepri
klausomybės dienos ryte nepa
budins musų pekliškas “fire- 
work” šaudymas ir sproginėji
mas.

Chicagoje jau keli metai 
' kai])1 nevalia “fireworks” par- 
' davinėti, bet išdykėliai vis “im- 
i portuojasi” jų iš užmiesčio.

LTrys Negrai Užpuolė 
Mergaitę, Išžagino

Trys negrai vakar užpuolė 
jauną porą ties Outer drive ir 
42nd Street, sumušė vaikina ir 
šižagino merginą, kuri yra 16 
metų amžiaus. Iš vaikino taip 
pat atėmė 15 dolerių. Anot už
pultųjų, negrai turėjo išsitrau- 

’ kę peilius.

Pradedant Liepos 1 d. drafto 
tarybos neims armijon tų vy
rų, kurie sulaukę 28 metų am
žiaus. Tokį patvarkymą tarybos 
gavo iš Brig. Gen. Lewis B. 
Hershey, vyriausio drafto direk
toriaus, Washingtone.

Gen. Hershey pareiškė, kad 
tą patvarkymą padarė kongre
so lyderių prašomas. Mat, kon
grese dabartiniu laiku svarsty
mų programoje randasi bilius, 
pagal kurį patvarkoma, kad vy
riškiai virš 28 metų amžiaus 
nebūtų imami.

Kongresas, kuris yra apsiver
tęs darbais, iki šiol prie to bi- 
liaus svarstymo dar nepriėjo, 
bet tikisi padaryti tai greitu 
laiku. Ir, kaip pareiškiama, di
džiuma kongresmonų pasisako 
už to patvarkymo priėmimą. 
Senatas jį priėmė jau kelios 
savaitės tam atgal.

gyni o. Žinokite gerai vandens 
gilumą ir nekrėskite bereika
lingų šposų vandeny tiRsIu 
“pasirodyti” kitiems.

Prašymai Priimami 
s. į Civilinės Tarnybos

Pozicijoms
Rad i o Programa

Majoras Kelly vakar atsi
kreipė į chicagiečius, kad tie 
“nežiūrint kur jie nebūtų”, lie
pos 4 d. pasiklausytų specia- 
lės radio programos 4 vai. p. 
p. Chicagos laiku. Toj progra-

pasakys 'Prezidentas Roosevclt- 
as.

Nors iš Chicagos šventėms 
išvyks daug žmonių, tuo pa
čiu laiku miestan suplauks 
daug žmonių iš kitų miestų ir 
valstijų. Apskričio vieškelių 
Viršininkas paskelbė, kad 125 
ekstra policininkai bus pasta-

žiūrėti, kad trafikas perdaug 
nesusinarpliotų.

Gubernatoriaus Prašymas

Gubernatorius Green išleido 
atsišaukimą į Illinois piliečius 
būti atsargesniais per šventes, 
ypač važiuojant automobiliais.

“Automobilių trafikas Illi
nois -vieškeliais dabar padidė
jo ant tiek, kaip kad niekad 
pirmiau. Tai malonus reiški
nys. Bet tas padidėjimas turi 
ir savo blogąją pusę — dau
giau žmonių netenka savo gy
vybių. Pavartokime daugiau 
atsargumo ir prisidėkime prie 
gyvasčių išgelbėjimo,” guber
natorius pareiškė.

Jungtinių Valstijų Civilinės 
Tarnybos Komisija skelbia, kad 
priims prašymus sekančioms 
tarnyboms:

Third Class Postmaster — 
šiai vietai prašymai turi būt 
paduoti iki liepos 11, 1941. Ap
likacijos turi iki tai dienai jau 
būti Washingtone.

Benchman — bonchman’ų 
atlyginimas — $4.64 iki $5.44 
į dieną, o asseblerių — $4.80 
iki $5.76 į dieną, šioms poz'ci- 
joms prašymai priimami iki 
tolimesnio pranešimo. Šie dar
bai randasi Rock Island Arse
nale, Rock Island, III.

Production Assistant (Fol- 
low-up man) — $6.24 iki $7.60 

Aplikacijos šiai pez ei- 
buti priduotos Rock 

Arsenalui (Ordnance 
War Department)

jai turi
Island
Service,
Rock Island, Illinois, iki liepo 
8 d.

Oro Biuras Žada 
Gražų Orą Per 
Liepos Ketvirtą

5,000 Naujų 
Šeimų

Cook 
poni.

Per birželio mėnesį 
kauntėje susituokė 5,000 
Vadinasi, penkios tuksiančios 
porų pradėjo šeimyninį gyveni
mą.

Tai rekordas.
Paprastai vedybų padidėji 

mas yra rodiklis to, kad laikai 
eina geryn. Kai siaučia nedar
bas, kai jaunuoliams sunku bei 
koks darbas gauti, tai jie ne
siskubina šeimyninį gyvenimą 
kurti. ’

Jei rengiatės Liepos Ketvir
tą važiuoti į byčių ar į pikniką 
ar pas gimines kitam mieste, 
bet rūpinatės, kad oras gali 
būti nekoks, nusiraminkite. 
Oro biuras pareiškė, kad, kiek 
jų instrumentai ir kiti prana
šavimo įrankiai parodo, penk
tadienį bus gražus ir malonus 
oras.

“Malonus” reiškia, kad 
bus perdaug karšta — taip 
apie 70 laipsnių.

Vaikinas Nuskendo
Ežere Besimaudant

ne-
sau

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asmeniui

Naujienų Namo Fondo
PIKNIK

AR 
JAU

TURITE 
PLATINIMUI 

TIKIETŲ 
KNYGUTĘ?

LIEPOS

27
DAUGELIS 

NAUJIENIEČIŲ 
TURI 

NUSIPIRKĘ 
PO VISĄ 

KNYGUTĘ

Manoma, kad Įšokus ežeran 
maudytis jam buvo sutraukti 
sanariai ir, kad dėlto Clifford 
Washbum, 18 m.. 3400 Dickens 
Street, nuskendo vakar 
Montrose avė. krantu.

Sunset Grove Darže
ties

3,€86 studentai įsiregistravo 
Chicagos Universiteto vasaros 
kursų klausyti. Pernai turėta 
aštuoniolika studentų mažiau.

d., 1941 b. im-

lyderiai prašo 
direktorių im- 
su tokių vyrų

Bilius Dar Nepraėjęs

Gen. Hershey valstijų drafto 
direktoriams pasiuntė sekančio 
turinio telegramą:

“Kongresiniai lyderiai viešai 
pareiškė, kad tarp jų nėra nuo
monių skirtumo apie naudingu
mą atidėti ėmimą kariuomenėn 
tų vyrų, kurie sulaukė 28 me
tus iki Liepos 1 
tinai.

“Kongresiniai 
vyriausią drafto 
ti žygių sąryšy 
defermentu.

“Taip kaip bilius skamba 
dabar, visi 'vyrai, kuriems su
ėjo 28 metai iki liepos 1 d., 
bus atleisti jei jie bus induk- 
tp.oti armijon po Liepos 1 d. 
įskaitant ir Liepos pirmą.

“Jei minėtas bilius nepraei
tu. tai tie vyrai tada bus in- 
duktuojami ta pačia tvarka kaįn 
iki šiol, prieš paskelbimą atidė
jimo.”

Vyrai Džiaugiasi

Šis nauiasis parėdymas buvo 
džiaugsmingai sutiktas ypač tų, 
kurie i “atidėjimo” klasę įpuo
la. Didžiuma vyrų, kurie yra 
sulaukę 28 metus, yra vedę ir 
turi pasirinkę pozicijas, kuriose 
tikisi sukurti sau ateitį. Dauge
lis senesniųjų vyriškių iki šiol 
buvo tarsi “ore pakibę”. Bijo
josi daryti kokius nors dides
nius planus, nes nežinojo kada 
jiems reikės apleisti namai ir 
vykti armijon.

Armijos, gi, autoritetai, ke
liais atvejais išsireiškė, kad 
jiems nelabai patinka senesnio 
amžiaus vyrai. Pirmiausiai jie 
fiziškai yra apstingę ir jie sun
ku lavinti. Toliaus, kadangi daug 
j u turi sukurę šeimas arba tu
rėjo apleisti “įdirbtus” darbus, 
tai 'jų bendras atsinešimas į 
metų tarnybą armijoje buvo 
tarsi “metai kalėjime” ir jie tik 
skaito dienas kada galės tarny
bą apleisti.

23,379 Užsiregistravo
Antradienį įvykusioj antro

joj drafto registracijoje, Cook 
apskrity užsiregistravo 23,379 
dvidešimt vienus metus 
žiaus sulaukę vyrai. Illinois 
stijoje tokių vyrų užrašyta 
743.

Toj pačioj registracijoj
siregistravo visi ateiviai tarp 
21 ir 36 metų amžiaus, kurie 
atvyko į šią šalį po pirmosios 
registracijos pereitų metų Spa
lio 16 d.

am • 
val- 
43,-

uz-

Mrs. Dora Lawrence Adams, 
53 m., kuri prieš 4 savaites iš
tekėjo už Edward Adams iš 
Cheyenne, Wyo., atsikreipė į 
policiją surasti jos vyrą, kuris 
prapuolė su jos $5,000.




