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DIDŽIAUSI PLOTAI NUKLOTI RUSU IR 
VOKIEČIU LAVONAIS

Vokiečiams pavyko peržengti Prut upė
BERLYNAS, Vokietija, liep. 

4 d. — Blogas oras ir labai at
kaklus rusų pasipriešinimas ke
liuose frontuose sustabdė vo
kiečių kariuomenės pirmynei- 
gą, skelbia vokiečių spaudos 
agentūra. Pietų Lenkijoj ir 
Lvovo srityse iškrito nepapras
tai daug sniego, kuris pakenkė 
karo operacijoms. Žmonės ne
pamena, kad šiuo metu tose 
apylinkėse kristų dideli sniego 
klodai.

Atrodė, kad sovietų kariuo
menės atsparumas buvo pa
laužtas visuose frontuose, bet 
šiandien operacijos buvo sulė
tintos.

Baltstogės, Gardino ir Volko- 
viškio srityse vyko labai smar
kios kovos ir ilgiausi laukų 
plotai nukloti abiejų kariuome
nių lavonais, sako vokiečių 
agentūros. Vokiečių aviacijos 
bombos sunaikino didelį skai
čių moderniškiausių ir sunkių 
sovietų tankų. Visose pavieške
lėse guli lavonai ir sudaužyti 
tankai arba šarvuoti automobi
liai.

Vokiečiams pavyko paimti 
nelaisvėn nepaprastai didelius 
rusų belaisvių skaičius, kurie 
varomi Vokietijon tais pač ais 
keliais, kuriais raudonoji armi-

ja traukėsi Rusijos gi’uniion.
Vokiečių ir rumunų kariuo

menės pradėjo puolimą Pru' 
upės pakraščiuose ir keliose

kelią Besarabijos gilumon. Da
bartiniu metu vokiečių kariuo
menė, peržengus Prutą, eina 
Dniestro linkui, skelbia pasku
tinis pranešimas.

Tilžės, Rigos ir Dvinsko tri
kampyje užsilikusi sovietų ka
riuomenės dalis stengiasi prasi
mušti sau kelią į Rusijos gilu
mą, bet visos jos pastangos ei
na niekais. Vokiečių šarvuotos 
divizijos apsupo šias sovietų jė
gas ir neleidžia prasimušti.

VICHY, Prancūzija, liep. 4

ta, kad sovietų karo jėgos labai 
smarkiai priešinasi ir vokiečių 
kariuomenei daro didelių nuo-

Borisovo ir Lucko 
fronto linijos tiekapylinkėse 

susipynusios, kad viena kariuo
menė užėjo priešo užnugariu ir 
kovoja abiejose putėse.

Prancūzams teko patirti, kad 
Prancūzijoj vokiečiai / paliko 
tiktai pusę atfksčfatr buvusios 
okupacinės kariuoihenės. Dide
li vokiečių kariuomenės dali
niai išvežti sovietų frontam

SOVIETAMS GRĘSIA LABAI DIDELIS 
PAVOJUS, SKELBIA STALINAS

Pataria vesti parti
zanų kovą

MASKVA, Rusija, liep. 4 <1. 
— Penkis metus rusų visuome
nei viešai nei žodžio netaręs 
Stalinas vakar per radiją pasa
kė, kad sovietams gresia labai 
didelis pavojus.

Vokiečiai ne tiktai paėmė

šia Estijai, Ukrainai ir visoms 
sovietų tautoms.

Raudonoji armija drąsiai ko
voja prieš užpuolikus, bet gy
ventojai privalo vesti partizanų 
kovą ir padėti armijai.

Rusiios Diktatorius

Liepia užfrontėj da
ryti sabotažą

MASKVA,~Rusija, liep. 4 d., 
— Vakar sakytoj kalboj Stali
nas patarė visiems sovietų gy
ventojams vesti sabotažą prie
šo užfrontėj.

Priešo užimtose teritorijose 
organizuoti partizanus ir nai
kinti priešo jėgas, pjaustyti te
lefoną ir ardyti visas susisieki
mo priemones.

Skelbia, kad partizanai pri
valo pagelbėti raudonai armi
jai, kuri visuose frontuose pa
rodė nepaprastai didelės drą
sos.

Josifas Stalinas, ilgus me
tus bičiuliavęsis su Hitleriu 
ir padėjęs pastarajam vesti 
karą, dabar kviečia Rusijos 
gyventojus visomis jėgomis 
priešintis prieš Hitlerio ka
ro' jėgas, nes Hitleris puola 
jį, o ne kitus.

NACIŲ ARTILERIJA APŠAUDO RUSUS
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NAUJIENŲ-ACME Telnnhni,,
Šis paveikslas, vokiečių atsiųstas iš Berlyno per radiją, parodo nacių artileriją 

apšaudančią apsuptus rusų kareivius ties Bialystoku. Vokiečiai sako, kad fronte 
tarp Bialystoko ir Minsko jie sumušė 40),000 rusų.
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Stalinas nervuojasi, 
, sako naciai
BERLYNAS, Vokietija, liep. 

4 d.— Per radiją pasakyta Sta
lino kalba aiškini parodo dide
lį .Stalino, ię. yįsĄs, o v’. ę.tų val
džios hervuot'umąi ‘Sako ^vokie
čių agentūros.

Stalinas aiškiai mato, kad 
jis negales atsispirti vokiečių 
karo jėgoms, todėl ir patarė 
imtis žiaurių naikinimo prie 
monių.

Stalino kalba yra labai pa
naši į prancūzų premjero Rey-,

kai vokiečiai 
Maginot liniją.

1)1'0

Sovietai viską veža 
iš Estijos

HELSINKIS, Suomija, liep.
4 d. — Patirta, kad sovietų val
džia, pildydama paskutinį Sta
lino įsakymą, viską veža iš Es
tijos.

Gyvulius, javus, turtą ir vis
ką krauna į vagonus ir be su
stojimo veža į sovietų Rusiją.

Valdžia įsakė patiems estams 
gabenti savo turtus į Rusiją. 
Kas atsisako klausyti sovietų 
įsakymo, komisarai dabos, kad 
jo turtai butų išvežti arba vi
siškai sunaikinti.

Sovietu frontuose 
sulaikyti naciai

AMERIKOJ NELIKS LAISVES, JEI PASAU
LY ĮSIGALĖS DIKTATORIAI: F. D. R.

Reikalinga vienybe 
lająBlaunąs

lingas intervencijas, kad kon 
presas nedraustų karo vadovy 
bei siųsti kąriuomenęs bet ku
rion Vieton. <

ŠIMTAI LIETUVIŲ RYŽOSI MIRTI UŽ 
LAISVĘ, SAKO ŠVIETIMO MINISTERIS

Partizanai drąsiai vyj’o laukan bolševikus
Musų specialaus korespondento D-ro Prano Ancevičiaus 

telegrama

Graudi ministerio Ambrozevičiaus kalba
BERLYNAS, Vokietija, liepos 4 dieną.—Kaune einąs dien

raštis “Į Laisvę” paskelbė švietimo ministerio Juozo Ambroz?- 
vičiaus kalbą, kurią jis pasakė sukilimo metu žuvusių laidoji
mo proga.

“Į Laisvę” skiltyse skaitome: “Ne pirmą kartą šioje vieto
je prasiveria duobė, kad priimtų kunus tų, kurių kraujas rei
kalingas palaistyti tautos laisvę. Tačiau niekad toji duobė ne
buvo tokia didelė, kaip šiandien.

Tai rodo kiek Lietuvos žemė yra ištroškusi laisvės. Tai ro
do kokia stipri tėvynės meilė jau yra išaugusi jos vaikų šir
dyse, kad ištisi jos būriai, šimtai ir tūkstančiai savu noru ryž
tasi mirti, kad tik neturėtų svetimiems vergauti.

Pa jaučiam šių tylių kapų akivaizdoje visos tau'.os gyveni
mą per mirtį. Didingas tai momentas, bet ir graudus. Graudu 
su kritusiais didvyriais išsiskirti kovos draugams, tėvams, arti
miesiems, graudu ir laikinajai vyriausybei.

Kraštas neteko pažangai reikalingų vyrų
Kovos draugams ir kariams telieka vienas nuraminimas:

— Fašistiški Ispanijos teis
mai atėmė pirmam ispanų res
publikos prezidentui Alkalai Za- 
morai pilietybę, atėmė visus jo 
turtus ir uždraudė įvažiuoti į 
Ispaniją.

— Japonų vyriausybė (sakė 
savo prekybos laivams, kurie 
plaukė į Ameriką, be atidėlio
jimo nutraukti kelionę ir grįž
ti į savo uostus.

Stalinas įsako pa
degti miškus

MASKVA, Rusija, liep. 4 d. I 
— Besitraukiančios sovietų jė
gos privalo naikinti viską, kad 
priešas rastų tuščius laukus, 
per radiją įsakė Stalinas.

Raudonoji armija privalo pa
degti miškus, sunaikinti visą 
maistą ir išvežti visus gyvulius.

Liepia viską vežti į Rusijos 
gilumą, bet jeigu nesuskubs 
turtų išvežti, tai liepia viską 
sunaikinti. Priešui, sako, nega
li būti jokio pasigailėjimo.

Giedras ir šiltas.
Saulė teka — 5:19; leidžiasi 

— 8:29.

WASHINGTON, D. C., liep. 
4 d. — Visi studijuojantieii 
amerikiečiai žino, kad Ameriko
je neliks laisvės, jeigu kaimy
ninėse valstybėse . įsigalės dik
tatoriai, pareiškė RooseveTas 
birželio 4-tos dienos proga.

■> Amerikos laisvės oazis nega
bi duoti gyvybes diktatorių ap 
suptose dykumose.

Kad butų Išsaugoti 1776 me
tais paskelbti principai, 
kiečių tarpe reikalinga 
Pč ir lojališk urnas.

Kongresas neleidžia preziden
tui siusti kariuomenes iš va
karų žemyno ribų.

Amerikos apsaugai
gresia pavojus

ameri- 
vieny-

Kariuomenė nori j u 
dėjimo laisvės

WASHINGTON, D. C., liep. 
4 d. — Amerikos kariuomenės 
vadovybė nori, kad kongresas 
nuimtų visus kariuomenes judė
jimo suvaržymus.

Štabo viršininkas Marshall 
pasiuntė karo sekretoriui raštą, 
kuriame prašo padaryti reika-

WASHINGTON, D. C., liep 
d. — štabo viršininkas gen 

Marshall mano, kad Amerikos 
kariuomene negalės tinkamai 
paginti vakarų žemyno, jeigu 
kongresas nenuims kariuomenes 
judėjimo suvaržymų.

Kariuomene privalo būti pa
siruošus bet kokiam netikėtinu
mui ir greitai vykti pavojaus 
vieton.

Dabartine tarptautinė padėtis 
labai komplikuota ir Amerikai 
gresia didelis pavojus, nes dik
tatoriai stengiasi užvaldyti pa
saulį.
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VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

MASKVA, Rusija, liep. 4 d 
— Sovietų karo pranešimai tvir
tina, kad Borisovo ir Bobrui- 
sko frontuose sulaikyti naciai.

Vokiečių kariuomenė stengė
si pereiti Berezinos upę, bet 
raudonoji armija padarė jiems 
nepaprastai didelių nuostolių, 
šimtai vokiečių paskendo sriau
nios upės vandenyse.

Vokiečių kariuomenė iš Suo
mijos stengiasi įsiveržti prie 
Leningrado, bet čia naciai bu
vo sulaikyti.

— 11 FBI sulaikytų įtaria
mų asmenų jau prisipažino, kad 
jie šnipinėjo vokiečių naudais 
Jurininkas Erich Strunk pasi
sakė, kad jis palaikydavo ry
šius su Amerikoje veikiančiais 
šnipais.

smarkiai bombardavo Esseną ir ki- 
Dienos metu vakar britai bombar

kad turkai praleistų prancūzų ka-

— Vakar vokiečiai paėmė Minską, kurį kelias dienas laikė 
apsupę. Paėmė nelaisvėn 20,000 raudonos armijos kareivių. So
vietų generolai, prieš pasiduodami vokiečių nelaisvėn, nušovė po
litinį komisarą.

— Madride užsiregistravo 5,000 ispanų, kurie yra pasiry
žę vykti Rusijon ir kovoti prieš bolševikus.

— Vokiečiai baigė okupuoti Latvijos teritoriją ir įHengė 
Estijon. RusM priešinosi Berezinos pakraščiuose, bet vokiečiams 
pavyko palaužti sovietų jėgas.

— Britų aviacija labai 
tas karo pramonės vietas, 
davo Bremeną.

— Vokiečiai reikalavo,
riuomenę, kuri kovoja Syrijoj, bet turkai atsisakė priimti na
cių reikalavimus.

— Tokio vyriausybė žymiai praplėtė teritorialinius savo 
vandenis. Paskutiniu nutarimu pakenkė sovietų uostui Vladi- 
vostokui.

— Britai tris kartus labai smarkiai bombardavo Beirutą, 
bet Petaino karininkai neleidžia kareiviams pasiduoti ir laiko
si mieste. ( '

— Sovietai skelbia, kad nuo karų pradžios jiems pavyko 
sunaikinti 700,000 nacių kareivių, bet ši informacija atrodo ne* 
patikima.

— Visuose didesniuose Anglijos miestuose buvo minėta, lie
pos 4-toji, tuo, tarpu Prancūzijoj ši diena visiškai nepaminėta.

Partizanai kovojo ir žuvo didvyriškai, kaip kovoja narsių
jų pasaulio tautų sūnus. Tėvams, gipsinėms ir arlimies’ems tė
vynės vardu dėkojame, kad išaugino ir atidavė tėvynei tai, ką 
jie .turėjo brangiausio. w / •

Visai tautai graudu, kad neteko tų žmonių, kurie jos gy
venimo pažangai buvo reikalingiausi, neteko lidealing.’aus’ų 
žmon;ų. Pasiliko tačiau viltis, kad kraujas neišgaruos be vai
sių šioms dienoms ir ateičiai.

Žuvusieji duos energijos ateičiai
Šios tylios ir kuklios laidotuvės, kaip ty'us ir kuklus buvo 

musų partizanų pasiaukojimas, ateityje pavers jų kapus gau
siai lankoma tylos ir ramybės vieta. Tos ramybės, kurioje tel
kiasi, bręsta nauja energija naujam gyvenimui kurti ir dėl jo 
kovoti.

Skyrium ar būriais lankydamiesi prie š ų par izanų kapų 
stiprinsim pasiryžimą dirbti, o jei reikės ir mirti, dėl to idealo, 
dėl kurio jie aukojosi, būtent, dėl Lietuvos laisvės.

Amerika nori taikos 
Pacifike

WASHINGTON, D. C., liep. 
4 d. — Amerikos vyriausybė 
į teikė japonams notą, kurioje 
pareiškia pageidavimo nepraplė- 
sti karo zonos iš Europos į Pa- 
cifiką.

Sumner Welles mano, kad ru 
sų-vokiečių konfliktas nepa
veiks japonų ir jie nedės pa
stangų praplėsti karo lauko ki
tose srityse.

Amerikos vyriausybė neinfor
muota apie busimus japonų pla
nus, nes valdžia nutarė juos 
laikyti paslaptyje, kol veiksmai 
ją iškels viešumon.

Britai paėmė 
Palmyrą

VICHY, Prancūzija, liep. 4 d. 
— Britų karo jėgos šiandien 
paėmė prancūzų tvirtovę ir mie
stą Palmyrą, kuri randasi Sy- 
rijos centre.

Britai sutraukė nepaprastai 
daug tankų ir įveikė 13. dienų 
besipriešinusius prancūzus. Bri
tų kariuomenė seka žibalo vamz
džius, kurie iš Irako eina į Tri- 
poli-

Kitos britų karo jėgos iš Da* 
masko artėja prie Beiruto ir 
stengiasi apsupti Lebano sosti
nę iš dviejų pusių.

.....................................   r , ■ ................................................................ ................. ............................................................... . .................................. ................... ff.................,

Danai išvaro Ameri
kos konsulus

WASHINGTON, D. C., liep. 
4 d. — Danijos vyriausybė šian
dien pareikalavo, kad Jungtinės 
Valstybės atšauktų savo kon
sulus iki liepos 15 dienos.

Valdžios sluoksniuose vyrau
ja įsitikinimas, kad vokiečiai 
privertė danus padaryti šitokį 
nutarimą.

Vyriausybė įsakė trijų konsu
latų tarnautojams apleisti Dani
ją ir liepos 15 dienai visiems 
atvykti j Lisaboną.

— Vokiečių karo lėktuvas 
bombardavo koncentracijos sto
vyklą Palestinoje ir užmušė du 
vokiečių belaisvius. 35 kiti be
laisviai buvo sunkiai sužeisti.

— Anglijoj apsigyvenę ven
grai organizuoja laisvų vengrų 
batalijonus, kurie žada padėti 
vesti kovą prieš diktatorius.
'--------------------------------------- .

NUO
Liepos Pirmos Dienos

NAUJIENŲ RAŠTINĖ BUS
atidaryta

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

šeštadieniais
TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.

“NAUJIENŲ" ADMv______ ____ ._____
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PLUMBINGAS, APŠILDYMAS 
IR RYNOS

2240 W. Cermak Road
Tel. Canal 4123-4124

NEATSKIRIAMI DRAUGAI
ITALŲ NOVELĖ

Vieną šaltą įr dėgųą gruo- ' 
džio mėnesio rytą juodu susiti- < 
ko geležinkelių valdybos prieš- , 
kambaryje. Juodu pažvelgė vie
nas į kitą, peržvelgė kambario 
dekoracijas, pažiurėjo į lauką; 
paskui, kai jie prisiartino prie 
židinio, kuriame vos ruseno ke
letas šakalių, vienas iš jų atsi
grįžę į antrąjį. Pastarasis, va
landėlę paabejojęs, taip pat pri
siartino. Tada juodu pažiurėjo 
vienas į kitą iš arti.

— Pochini.
— Tamburini.
Nuo šios dienos jie buvo ge

ležinkelių administracijos tar
nautojai ir dirbo vienodą dar
bą. Juodu abu turėjo po dvide
šimt metų amžiaus. Tokiu bil
du tarp jų užsimezgė draugys
tė, kuri jiems daug padėjo jų 
naujo gyvenimo eigoje ir san
tykiuose su kitais.

Nuolankus ir darbštus juodu 
gražioje santaikoje gyveno sų 
visais kitais tarnautojais, ta
čiau nė vienas iš jų niekuomet 
su jais nesuėjo į artimesnę 
draugybę. Tai dar labiau sustip
rino jų tarpusavio draugišku
mą.

Jie nebuvo nei gražus, nei 
bjaurus, nei šviesus, nei tam
sus: juodu abu buvo žmonės 
šiaip sau. Pochini buvo truputį 
liesesnis, gyvesnis, ryžtinges
nis ir protingesnis; Tamburini 
buvo mažesnis, truputį aptukęs 
ir nuolat besišypsąs. Jie nebu
vo labai protingi, bet nebuvo ir 
neišmanėliai; jie visuomet ii 
visur žmonių draugijoje buvo 
neatskiriami ‘ Pochini ir Tani- 
burini”.

Išsipasakojimai, pasitarimai 
ir draugiški ginčai buvo jų 
draugystės penas. Kiek kartų 
•juodų, eidami į darbą arba dar- 

£ę.rtraj$u, auto-,,
to pasisakydavo' arba susitar-. 
tavo, apie ką jie turės kalbėti 
grįždami iš darbo ir pasivaik
ščiodami!

Po nemažo triukšmo Tąmbu- 
rini nu įraukė rimčiausiu tiks
li darytas sužiedotuves, kurios 
ilgiau truko tik jo vangumo dė
ka. Pochini nuo to laiko, kai 
mirtis pagrobė jo pirmąją mei- 
ę, su niekuo negalėjo turėti 
jokių rimtų meilės santykių.

Praūžus jaunystės audrai, 
juodu šiame pasau'yje pasiliki 
beveik vieni ir nu.o’at, rasdam 
vienas antram šį tą pasakyti, 
jie pradėjo dažniau ir dažniau 
matytis ir visur vaikščiodavo 
kaitų. Juodu gyveno po vienu 
stogu, tačiau tarp visų sumany
mų, kuriuos jie svarstydavo 
kartu, vienas dalykas neiškil
davo jų tarpe — jie-visą laikų 
pasiliko paslaptingi ir saviškai 
prisirišę prie savo skirtingų šei
mų: Pochini prie savo senutes 
motinos ir jos dukters ir jis tu
rėdavo gerai susikaupti, kad 
ga’eių neminėti jų vardus
Tamburini buvo prisirišęs prie 
’ruput1 g >’isingcsnės šeimos.
Tur būt, tas jų pislaptln~u 
mrs trn buvo j i n^.tiuahis kuk- i 

llumas? Fukhirpas veikiausiai ir 
buvo, nes kalba apie įvairius 
nuotykius jų šeimose ju pasi- 

1 k < liejimuose visuomet ųžinida- 

Garsinkitės “N-nose’: 1 vtSiP5i}r.t PCn ■

Vitamino B
Sudėtinis Sirupas
“GODO MORNING"

Jeigu praradot apetitą ir svo
rį, jaučiatės pavargę, nerviški, 
prislėgti įr pikti, tai jūsų die
tai turbut stinga “B” Vitaminų.

“Good Moming”
turi tuos Vitaminus, kurių 
paprastai stinga kasdieniniuo
se valgiuose. Jis neturi sinte
tinių Vitaminų, bet teikia na
tūralią, saugią- ir mokslišką 
gerai sveikatai pagalbą. Jus 
galit padaryti dieną smagią 
visai šeimynai.
Pasiuskit VIENO CENTO AT
VIRUTĘ reikalaudami infor
macijų, arba telefonuokit

MYKRON CO.
141 W. JACKSON BLVD.

Board of Trade Bldg.
Chicago. Tel. WABash 113-1

NAUJOS

1942
RADIOS

Pas Budriką Pamatykite 
Visas Ant Parodos. Visų 

Žymiausių Išdirbysčių

kiems metams nuo ano šalto ir 
drėgno gruodžio mėnesio ryto, 
juodu po to, kai su jais karštų 
rankos paspaudimu be jokių 
tuščių žodžių atsisveikino 'vy
riausias direktorius, viršininkai 
ir draugai, išvyko vĮ§l kartu 
pro tas pačias duris, pro kurias 
atvyko. Eidami pro prieškam
bario krosnį, jie jautė, lyg kad 
vakar ten butų susitikę. Pro ją 
eidami, jie vėl pažvelgė vienas 
i kitą.

— Pochini.
— Tumburini.
PocĮųni ir Tamburįni išėjo 

pensijpn. Paskutinį kartą eida
mi pro šias draugiškas duris, 
pro kurias rytojaus diepą jiems 
jau neteks eiti, jie tuo pačiu 
metu jautė, lyg kad visas pa
saulis butų žymiai padidėjęs, 
vienos nakties būvyje jų akyse 
kažkaip keistai išsiplėtęs ir pa
sikeitęs. Prieš išeidami, jie ten 
visą minutę išstovėjo lyg ap
svaigę ir žiurėjo vienas į ant
rą-

Lengva suprasti, kad nuo to 
laiko jų gyvenime įvyko naujų 
pagrindinių pasikeitimų. Dabar 
jie matydavosi 
dieną: iš ryto, 
kare kavinėje.

Vieną rytą 
chini apsilankė 
gą nepaprastai pasikeitęs ir ap
imtas baimės. Naktį jis sapna
vo sapną. Sapną baisų, neįtikė
tiną ir painų; sąpną tokį, kokį 
žmogus sapnuoja tik vieną kar
tą savo gyvenime; ir šitas sap
nas jam patiekė ir sugrupavo 
keturis tikrus ir aiškius nume
rius — šešiasdešimt tūkstančių 
frankų, kurių iš jų abiejų nie
kas negalėjo išplėšti, šios neti
kėtos laimės aplankymas pra
plėtė jų horizontus, padidino jų 
jumanymu ir norų įvykdymą,

■ tiii’č‘

tris kartus 
po pietų ir

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI

Pasirinkimas visų geriausių

metų garantija po $99.95, 
$124-95, $149 95

įmokėti.

Jos. F
SUDRIK

FURNITURE HOUSE

3409-11 So. Halsted St
Tol. YĄRds 3088

WCFL, 1000 k, nedėlios vakare 
6:30 P. M., žymus Budriko 

Radio Programas.

Tos pačips savaitės gale Pochį- jš kapinių, jp pavargusiose aky- 
ni įnirę ip, buvo pąjaidptąs. Jis se pasirpdė neaiškus, 
mirę ir huyo palaidotas savp 
nųjiudusįo, ųebylip įr apleistą i 
draugo akivąizdpję. Tųr bul, 
jie tikrai pajuto šio neišreiškia
mo draugystės jausmo tyrą 
grožį tik paskutiniuose savo 
žvilgsniuose. Ypąč teko šio 
jausmo didybę pažinti vargšui 
Tąmbųrįniųį. Jjs ųetįkęjo nei 
savo akimis, nei ąųsimis, kol 
paliko kapinėse vienas priešais 
baltą akmeni. Jis pvalgėsį ap
link savp. Nuo (o laikp visi 
dąiktai jo akivaizdoje nętųrėjo 
jokios prasmės. Jam paliko tik 
vienąs kelias — ir tas keliąs 
vedė į kapines.

Vieną vakarą, jam grįžtant

, sumišęs 
reginys, kuris nepajėgė jam su
grąžinti gyvumo. Keturi Pochi- 
nio numeriai, kuriais jie abu 
lošė jau (dešimt metų, šį kartą 
laimėjo. Taip, jie visi ten buvo 
išrikiuoti laimėjimų lentelėje. 
Nors jis žiurėjo ir labai ati
džiai, tačiau neatrodė, kad jis 
ką nors mato ar supranta. Ta
čiau ryto metą, nuvykęs į ka
pines prie savo draugo kapo, 
jis pradėjo garsiai kalbėti ir 
skėčioti rankomis: “Jie laimė
jo. Taip! Vįsį keturi! Žinorpa! 
Argi tu butum norėjęs, kad aš 
eičiau lošti tuo metu, kai tų 
ręngeisi mirti? Aš apie tai net 
nepagalvojau! Aš buvau visai

pamiršęs; tai suprantama. Ir 
štai, dabar tie keturi numeriai 
laimėjo.” Jis šaukė. Jis turėjo 
stengtis nusiraminti. Kiekvie
ną dieną, atvykęs į kapines, jis 
pareikšdavo: “Tau nevertėjo

(Tąsa ant 6-to pusi.)

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 SAVINOS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, 8e

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

per 
va-

Po-ryžtingasis 
pas savo drau-
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PUIKIAUSIA PASAULY BOUBBOK
VIENOK NEBRANGIAI ĮKAINUOTA

Tgčiau 
Nebrangiai 
Įkainuotą

Nuo
1795
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Bukit Praktiški!
Nemokėkit Retail Kainų 

Pirkites Automobilį Tiesiog Nuo ICOOK
COUNTY

DISTRIBUTORS
COOK COUNTY DISTRIBUTO- 
RIAI, didžiausi TIESIOGINIAI 
distributoriai puikių automobilių 
Suvienytose Valstijose, siūlo ka
rų pirkėjams stebėtiną bargeną 
kurio nė vienas RETAIL dyleris 
negali pasiūlyti! štai SYKI-J- 
GYVENIMO proga įsigyti puikų 
ąutomobilių sensacingai žema 
kaina, kurios negalima prilygti 
bite kur!
GARANTUOTAS SUTAUPYMAS 

$100 IKI $500 UŽTAI KAD 
PERKAT TIESIOG 

PAS MUS
Suvirš 450 karų, didžiausias pa
sirinkimas REKORD-LAUŽIAN- 
ČIŲ automobilių vertybių kurių 
nerasite visame karų pasaulyje!
1941 OLDSMOBILES
Puikus pasirinkimas 1941 Olds- 
mobiles, yra VISIŠKAI NAUJŲ, 
už stebėtiną pasiūlą. Taipgi 1940 
ir 1939 Oldsmobiles, visi GERAM 
STOVY, taip žemai kaip

$365
1941 BUICKS

Tuipme 10 1941 Buick Sedane 
ir Coupes—puikiausi karai kurios 
pinigai gali pirkti—su radios, šil
dytuvais, white wall tires—yra 
VISIŠKAI NAUJŲ. Taipgi 25 
1940 Buicks ir 30 1939 Buicks, 
visi kaip nauji, įkainuoti taip 
.v.iaai kaip

$425
1941 CHEVROLETS

Puikus kariukas, pilnai įrengtas 
su radio, šildytuvu, white-wall 
tires. Taipgi 12-1940 ir 15-1939 
Chevrolets taip žemai kaip

$345
Taipgi 1938 — 1937 — 1936 

I 1935 karų, visokių modelių 
I stilių, pilnai garantuoti už taip 
I žema kaina kaip

ir 
ir

DISTRLED AND BOTTLED BY JAMES B. BEAM DISTILUNG C0. Ine. ciermont, kintucky
DISTILLtRS SINCE 1795

NEŽIŪRINT KOKIO STILIAUS 
KARĄ NORITE, MES JI TURI

ME PATOGIAUSIA KAINA 
JUM!

GALIT PIRKTI TIESIOG 
IR SUTAUPYTI

$100~$500
KUR GYVENATE. 

PASINAUDOKlf

JUS

.eisuavo kavinėje, sekmadie
niais jie eidavo Arno paupio 
medžių alėja į Revezzano “Lai
vo” restoraną valgyti žuvies 
kepsnio; tyrinėdavo Italiją, jo
sios apylinkes ir miestus su vi
sais jų stebuklais, iškrypimais 
’r ydomis. Paskui, peržengę Ita
lijos sieną, jie atsidurdavo 
Prancuzijoe, Ispanijoje, Angli
joje, Berlyne, Vienoje, Konstan
tinopolyje, Tunise ir kitur.

Jau buvo dešimt metų, kai 
ie kiekvieną penktadienį eida

vo į tą pačią kontorą pirkti lo
terijos bilieto. Pochini įeidavo 
į vidų, o Tamburini jo laukda 
vo lauke. Abudu juodu žvilgs
niu glamonėdavo raudoną po
pieriaus gabaliuką, kurį Pochi
ni rūpestingai įdėdavo į savo 
portfelį su savo draugu pasi
keisdamas paslaptingais protin
gų akių žvilgsniais, šeštadie
niais jie vėl ten nuvykdavo, 
drebėdami skaitydavo sąrašą, o 
paskui ussigėdę grįždavo namo 
fačiau kavinėje tą patį vakarę 
vėl p.tgirųdayo jip viltis, o sek
madienį medžių alėjoje ji jau 
pasidarydavo visiškai tvirta.

Vieną dieną Tamburini, jųjų 
įprasto susitikimo vąlandą ne 
sulaukė savo draugo. Greitai jis 
nubėgo pas jį ir jį surado pasi- 
keitusi; iš jo akių jis išskaitė 
’iudpą nujautimą, kurios Į jį 
žiurėjo klausiančią išraišką.'

r*

/Ve-*

KIENO KALTE?
Bet—
Kas užmokus bitas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
npatlygiiftps. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Spėria- 
Jės žemys kainos alsųpomingiems vairuotojams!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES
LĄNGŲ 

RAKANDU
1739 SO. ĮIAJ.STED STREET 

(NAUJIENŲ NAME)

GYVASTIES
APVOGIMU

ĮR KITU

NE;
Alt™.____ ______________
PROGAPGAUTI VIENĄ Iš ŠlV 

REKORDŲ LAUŽIANČIŲ 
VERTYBIŲ

VISI KARAI GARANTUOTI 
NEPAVADUOJAMAS

PIRKINYS
AR PINIGAI GRĄŽINAMI 

VISI KARAI GARANTUOTI
TOBULUS

IŠRAŠYTA GARANTIJA IR 10- 
DIENŲ IŠMĖGINIMAS 

JŪSŲ KARAS ĮMOKĖJIMUI 
DU METAI IŠMOKĖTI — 
LENGVIAUSIOS SĄLYGOS 
PRISTATYMAS TUOJAUS

COOK
COUNTY

DISTRIBUTORS 
1340 W. 63rd Street 
Atdara Vakarais iki 11 P. M.

Nedėliomis iki 10 P. M.

ATSILANKYKITE IR 
PAMATYKITE

“Savo
Daktarą”

taip gerai, kaip turė-Ar jaučiatės 
tumėt jaustis, kad galėjus atlaikyti 
ateinančius karštus vasaros mene
sius? Kokia jusu stiprybė, palygi
nus su pernykščiais metais? Jūsų 
pilvas, širdis, plaučiai, pūslė, nuga
ra, strėnos ir eiimination?

PATIKRINIMAS KAŠTUOJA 
TAIP MAŽAI

Apdairumas, sveikas protas pataria 
tai padaryti. Busit linksmesni, lais
vesni ir galėsit džiaugtis šiltomis 
vasaros dienomis ir naktimis. Padė
kit prigimčiai truputį, kai ji tik
rai reikalauja pagalbos, ir teks ma
žiau rūpintis šia vasara. Atsilanky
kite ir pasimatykite su draugišku 
Vyresniuoju Daktaru; tegul jis nu
rodo, veda jus ir pataria jum. Atsi- 
lankykit greitai. Neleiskit šiam 
svarbiam reikalui laukti.

MaTURO HEALTH INSTITUTE 
20 m. patyrimas užtikrina pasėkas.
Laisniuotų Daktarų Priežiūroje. 

1869 N. Damen Avė. 2-ras aukštas 
Valandos 11 ligi 8—Ph. Arm. 8200

JACK SWIFT
YEAH - AND - 
VVE’VE MISSED 
WRECPHNG 6Y 
(NCHES EVEF5Y 

MINUTE.

AND LEAVE HIM ANO 
THE OlRLS THERE 
TO DlEi TELL HIM 
NOT TO NAKE ME

LAUGH

JACK URGES US TO 
A0ANDON *THE 
ATTEMPT ’ HE SAYS 

DANGEBOJS-

TO

zgįycfgaeoj.rii > wį

r.:...: Jgfa _________________________________ ___________ ....................... ................. .....’-4:...............................  .....................   ■ .. —

VVE’VE NOSE D INTO 
OOZEN5 OF 0LIND 
POCPiETS BŪT ALL 
END IN SOLI D 

WALLS.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS" lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.



šeštadienis, liepos 5, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
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KALBOS ATSIRADIMAS - ŽMOGAUS 
VISUOMENIŠKUMO REZULTATAS

Žmogus yra visuomeniškas 
padaras, žmogus negali be vi
suomenės gyventi. Tik gimęs, 
jis jau nuo pirmų dienų paten
ka į visuomenę ir bendrauja su 
ja iki mirties. Kitaip ir negalė
tų būti, nes žmogus iš mažens 
nėra pajėgus kovoti su gamta 
ir jos reiškiniais. Juk gimęs 
žmogus tik dėl to gyvena, kad 
kitas juo rūpinosi, jį penėjo, 
jis kalba tik dėl to, kad kiti su 
juo kalbėjo, pagaliau, jis ir 
galvoja tik dėl to, kad visoj 
aplinkoj, kuri jį supa, buvo ir 
tebėra galvojama.

Jei ir galima butų įsivaiz
duoti žmogų nuo pat mažens 
izoliuotų iš visuomenės tarpo, 
tai toks žmogus tikriausiai ne
mokėtų sėkmingai kovoti dėl 
būvio ir nemokėtų kalbėti. Ab-

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

^tkuiuiiiiai .Naujienose 
ili'ovla naudą dėlto, 
I < <• i f I n-1 ei n® Nau ji en o® 

atraktus Robinzono Kruzės pa
vyzdys, patekus jam negyvena- 
mon salon, jei butų net ir tik
ras faktas, tai vis dėlto jis ne
sugriauna musų tvirtinimų ir 
neįrodo, kad žmogus galėtų gy
venti be visuomenės. Juk Ro
binzonas pateko salon po to, 
kai ilgesnį laikų gyveno visuo
menėje ir jos dėka išmoko ko
voti dėl būvio. Jeigu jis to pa
tyrimo neturėtų, tai neabejoti
nai butų saloje jau pirmomis 
dienomis žuvęs.

Tad tik bendraudamas su 
visuomene, tik gyvendamas jos 
tarpe individas išmoksta dirb
ti, galvoti, kalbėti ir kovoti 
Atskirtas nuo visuomenės žmo
gus to viso neturėtų.

Senovės graikų istorikas He- 
rodotas, gyvenęs V amžiuje 
prieš musų erų, pasakoja viena 
atsitikimų su Egipto karalium 
Psametichu. Sakoma, kad ka
ralius norėjęs patirti, kuri kal
ba yra seniausioji ir “įgimta” 
žmogui. Tuo tikslu jis liepęs 
atiduoti du (naujagimius kūdi
kius vienam piemeniui, gy
venusiam tokiose vietose, 
kur niekuomet nepasirodydavo 
žmonės. Karalius manė, kad ir 
atskirti nuo visuomenės vai
kai išmoks kalbėti.

Piemeniui buvo griežtai įsa
kyta su vaikais nekalbėti nė žo
džio. Tik nustatytomis valan
domis piemuo atvarydavo savo 
ožkų bandų prie namelio, ku
riame gyveno vaikai ir tylėda
mas maitino juos pienu. At
skirti nuo viso pasaulio, vaikai 
augo, nematydami, išskyrus 
piemenį, daugiau jokių žmo
nių, negirdėdami gyvo žodžio 
iš žmonių, negirdėdami gyvo 
žodžio iš žmogaus lupų.

Kartų įėjęs į namelį, piemuo 

išgirdo keistus garsus. Tai bu
vo kaž kas panašaus į bliovi
mų: vaikai pamėgdžiojo ožkas, 
vieniu Lėlius gyvus tvarinius, 
kurių riksmus jie buvo girdė
ję. Vaikai rėkę: ‘ Be-e, be-»e”. 
Negirdėdami gyvo žmogaus žo
džio, jie ne tik kad neišmoko 
kalbėti, bet negalėjo susikalbėti 
ir tarpusavy.

Dar XVII amžiuj Europoj 
buvo paplitusi nuomonė, kad 
pirmąja seniausia kalba reikė
tų laikyti senovės žydų kalbų 
dėl to, kad ja parašyta biblija 
ir ja kalbėjęs “pirmasis žmo
gus” legendarinis bibliškass 
Adomas. Negalima butų pasa
kyti, kad tas tvirtinimas turė
tų bent kiek stipresnį pagrindų 
Jis buvo pagrįstas labai silp
nais argumentais, kuriuos kiek 
vė.iau visiškai sugriovė moksli 
ninkas Leibn cas. š.andien var
gu ar galima butų tikėti, kad 
senovės žydų kalba yra seniau
sioji kalba ir kad pirmuoju pa
saulio žmogum buvęs kaž koks 
iš žemės nulipdytas Adomas.

žmogaus gyventa žemėje 
daug anksčiau, negu, mums pa
sakoja religinės knygos. Ir ka‘p 
ilgų evoliucijos kelių turėjo iš
eiti žmogus, kol jis tapo kultu- 
ringu bei civilizuotu, toks pat 
ilgas evoliucijos kelias buvo ir 
žmogaus kalbos, kol ji įgijo 
šiandieninę savo formų ir tu
rinį.

Prieš šimtus tuksiančių me
tų urvinis žmogus niekuo ne
siskyrė nuo gyvulių ir jo kal
ba reiškėsi tokiais pat garsais, 
kokie pastebimi gyvulių pasau
ly* O gyvulių kalba, tai r.ks- 
mai, žestai ir įvairus kūno ju
desiai.

Taip šuo džiaugsmų reiškia 
uodegos judinimu, katė paten
kinta murma. Pirmuoju atveju 
mes turime kūno judesių ir 
žestų kalbos, antruoju — gar
sų kalbos pavyzdį.

Dar įdomesnė yra riksmų 

kalba. Juk šuo vienaip loja su
tikdamas priešą ar nepažįsta
mų ir visai kitaip — norėda
mas išreikšti skausmų bei iš- 
gųstį. Gaidžio riksmas prieš lie
tų gerokai skiriasi nuo riksmo, 
kuriuo jis praneša vištoms apie 
tai, kad surado maisto. Tad gy
vulių bei paukščių pasauly mes 
galime konstatuoti savotiškos 
“kalbos” buvimo faktų.

Pirmykščių žmonių kalba ne
daug tesiskyrė nuo paukščių 
bei gyvulių “kalbos”, nes ir 
pirmykščiai žmonės kalbėjo 
kimo judesiais, žestais, mimika' 
ir riksmais. Dar ir šiandien kai 
kuriose necivilizuotose tautelė
se ar jų giminėse yra užsiliku
sių minėtos “kalbos” pėdsakų.

Kai kurios Amerikos ir Afri
kos giminės tebekalba įvairiai:* 
ženklais, mimika ir kūno jude
siais. Taip indėnų tarpe yra pa
protys susėdus naktį prie ug
nies kalbėti tylomis, naudojan
tis rankomis ir kimu. Jei indė
nas nori pasakyti* kad j s ke
liavo pėsčias, bet' nevažiuoda
mas, tai tas daroma sekančiai: 
jis duria pirštu sau į krutinę ir 
po to kairės rankos dviem pirš
tais ant dešinės rankos delno 
rodo kaip pėsti žmonės vaikš
čioja. Jei jis nori pasakyt:, kad 
jo kelionė vyko žiemos metu, 
tai jis pradeda drebėti, šitokios 
“kalbos” pagalba indėnų arba 
negrų atskiros giminūs gana 
gerai susikalba tarpusavy.

Yra dar vienas būdas varto
jamas kalboje, tai— balso in
tonacija. Mes (galime vienus ir 
tuos pačius garsus įvairiai reik
šti: tęsiamai arba trumpai, rūs
čiai ar maloniai, garsiai arba 
vos girdimai.

Balso intonacija turi didelės 
reikšmės šių dienų žmogaus 
kalbai, ji yra būtina kinie
čiams, anamitam$3r kai ku
rioms kitoms taūtfrms, kurių 
kalbose tas žodis turi įvairių 
reikšmių ir sakinio prasme pri

klauso balso intonacijas ir žo
džio vietos visoje frazėje.

Vienas keliautojas savo atsi
minimuose pasakoja, kad jis 
girdėjęs kaip anamitas pasakęs 
kettirius karius iš eilės žodį 
“ba”, bet kiekvienų kartų vis 
kitu balsu. Tuo budu pas jį ga
vosi frazė iš keturių “ba”, įvai
riai ištartų, kuri turėjo tokių 
prasmę: “Moteris davė ausų 
trims šeimininko meilužėms”.

Pas kiniečius yra labai daug 
žodžių, turinčių tų pačių pras
mę, tačiau nežiūrint to įvairu
mo, kiniečiai labai gerai tarpu
savy susikalba. Panašaus prin
cipo yra ir siamiečių kalba. Pa
vyzdžiui vienas šiam ietis klau
sia kitų: “Khaj įkbaj kajkha.j 
na khaj?” Sakinys tikrai labai 
keistas, nes susidaro beveik k 
vienodų žodžių, tačiau šunie- 
čiui jo prasmė yra aiški. Tai 
reiškia: “Argi niekas neparduo
da mieste kiaušinių?” Antra: 
siamietis, norėdamas pasakyti 
kad “šiandien kiaušinių parda
vėjas serga”, atsako taip: 
“Chaj naj khaj fakhaj khaj”.

Garsais žmogus jau seniai 
pradėjo kalbėti. Nuo to mo
mento, kada atsirado atskiri 
garsai praėjo daug tūkstančių 
metų. Daug laiko turėjo praei
ti kol žmogus išmoko atskirus 
garsus jungti sudarydamas žo
džius ir sakinius. Kalbos evo
liucijoj kelias buvo ilgas, kaip 
ilgas buvo ir žmogaus kullurė- 
jimo kelias. Ir tas žmogaus 
kultuvėj imas, tas kalbos tobu
lėjimas buvo įmanomi tik d 31 
to, kad žmonės gyveno ne at
skirai, bet drauge, sudarydami 
šeimas, gimines ir benaruome- 
nes. Jei žmogaus prigimty ne
būtų yisuomeirškumo jausmo 
vargu ar šiandien gal ina b i- 
tų kalbėti apie kultūrų ir ku - 
turingų žmogų, vargu ar gali
ma butų konstatuoti šiandienę 
formų bei turinį įgijusios kal
bos buvimo faktų.

Standard Federal 
Per Metus Priaugo 
Milijoną Dolerių
šiandien Priskaitoma Viena Iš 

Didžiausių Panašių Įstaigų 
Amerikoje

Vienas milijonas dolerių j 
vienus metus. Toks tai yra di
džiosios lietuvių finansinės 
įstaigos STANDARD FEDE
RAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO, 
4192 Archer Avenue, Chicago, 
III., rekordas.

Pernai šiuo laiku Standard 
Federal turėjo $5,405,893.45 
turto* o šiemet jau turi $6,- 
462',644.80. Vadinas, per metus 
priaugo suvirs milioną dolerių.

Atsargos fonde pernai turėjo 
$372,517.18, o šiemet turi $495,- 
439.87. Tas atsargos fondas yra 
garantija, kad žmonių indėliai 
čia yra pilnai apsaugoti.

Mackevičius Veda
Šioj įstaigoj visuomet yra 

teikiamas mandagus, greitas ir 
geras patarnavimas. Pati įstai
ga išrodo labai puikiai, — taip 
kaip didžiausias bankas.

Jei kam reikia pasiimti pi
nigų, čia gali gauti be jokio 
laukimo. O jei kas nori pasidėti 
pinigų 'taupymui, tai 4 a vėl 
bile kada gali tai padaryti. Įstai
ga atidara kasdien, išimant 
šventadienius.

šios įstaigos prezidentu ir 
biznio vedėju yra Justinas Mac
kevičius.

Standard Federal Savings and 
Loan Association of Chicago 
vra inkorporuota 1909 metais. 
Iš pradžios buvo mažutė įstai
ga, bet šiandien jau žinomu, 
kaip viena iš didžiausių Ame
rikoj. — A. Z.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

Karalius Celebruoja!

GRANO OPENING
IŠPARDAVIMAI

kti

Lumberio ir Statybos
MEDŽIAGŲ

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
Išmokėjimas $5 į Mėnesį

—nėra antraeilio. Viskas 1-os
rųšies. Pilna garantija.

2x4’s ECONOMY RŲŠIES PU
ŠIS. lin. pėda .............. 1-VaČ

IASONITE PLYBOARD, švel
nus finišas, arkušai 4x5 iki 
1x9 sienoms, lubom partišenam, 
etc. Kv. pėda ....................

KING MIDAS NAMAM MALIA
VA—pasirinkimas spalvų. Geras 
pirkimas galono $4 .19 
Už ..................................... I
KLOSETO AUTFITAS — Visai 
naujas wash down rųšies. bal
ta tanka ir .85
indas ..............    □
BRICK prtnt roll SIDING. 
Pirmos rūšies. Raudonas arba 
Buff. Padengia 100 $ 4 .94*
kvad. pėdu, rolė ..........
Atdara visa diena sekmadienį 
Vakarais, išėmus šeštad.. ligi 8. 

HAVMARKET 2031

Kinig^tnidas
2221 S. ASHLAND AVĖ.

Didžiausia Lietuviu Finansinė
Įstaiga Amerikoje

I , ' . ‘ z

Apart apdraudos, mes turime $495 000.00 ! 
ATSARGOS FONDĄ apsaugojimui jūsų in- ; 
dėlių. I 41 >

Nėra Saugesnės vietos pinigam kaip i 
STANDARD FEDERAL SAVINGS and į 
LOAN ASSOCIATION of CHICAGO. Ir tų 
visa Chicago žino. ;

DUODAM PASKOLAS ant namų be jo- ; 
kio vargo. Atsilankykit Į STANDARD FE- • 
DERAL SAVINGS pirm kol eisite kur kitur. |

Į STANDARD FEDERAL SAVINGS de
da pinigus United States Treasurer, Home 
Owners Loan Cor/Kition, Insurance Kom
panijos ir žmonės ištisų dalių Amerikos.

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir 
persitikrinti musų patarnavimu.

STATEMENT OF CONDITION 
As of June 30,1941

ASSETS
Real estate loans ........................................................... 55,591,775.59
Share loans .... ............       3,220.00
Home purchase contracts .............    55,793.02
Real estate in judgment ..............................   23,710.95
Stock in Federal Home Loan Bank ......................... 95,700.00
U. S. Government bonds ........................................ 54,892.56
Office building ..........     82,926.47
FurnitureJ fixtures and eųuipment ......................... 13,915.58
Other asšets ...............  i ( ' 322.84
CASH 540,387.79

TOTAL ASSETS ........................... $6,462,644.80

LIABILITIES
SHAREHOLDERS’ INTEREST..................................... $4,713,142.45
Advances from Federal Home Loan Bank .............. 976,175.00
Dividends on investment shares, payable in cash

July 1, 1941 .................................................... 21,615.53
Reserve for taxes ........................................................... 4,511.95
Accounts payable ........................   8,108.07
Loans in process ........... ‘............  242,779.62
Other liabilities ............................................................... 872.21
RESERVES AND UNDIVIDED PROFITS ........... 495,439.87

TOTAL LIABILITIES ................... $6,462,644.80

Chartered and Supervised by the U. S. Government

4192 Archer Avenue Tel. Virginia 1141 Chicago, IIImois
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Ketvirtadienio ryte Juozas Stalinas pasakė* kalbą 
per radio,-šaukdamas visas sovietų imperijos tautas ir 
visus jos gyventojus kovoti iki paskutinio lašo kraujo, 
ginant savo “tėvynę” nuo Hitlerio. Jo kalba rodo, kad 
Kremliaus diktatorius yra nusigandęs.

Jisai pripažino, kad vokiečių armijos jau užkaria
vo visų Lietuvą, žymią dalį Latvijos, vakarinę dali Balt- 
gudijos ir dalį vakarinės Ukrainos, ir jisai davė supras
ti klausytojams, kad tos armijos pagrobs da ir daugiau 
sovietų teritorijų, nes raudonarmiečiai nestengia jų su
laikyti. Numatydamas, kad Raudonoji armija bus pri- 
versta trauktis toliau į Rusijos gilumą, Stalinas ragino 
SSSR gyventojus žiūrėti, kad į priešo rankas nepatek
tų nė vienas geležinkelio garvežimis arba vagonas, nė 
vienas svaras grudų, nė vienas galionas gasolino. Jisai 
įsakė kolchozams atiduoti savo gyvulius ir javus val
džios įstaigoms, kad jos galėtų išgabenti juos toliaus 
nuo fronto. Vokiečių užimtose srityse jisai liepė orga
nizuoti partizanų ir “diversantų” burius, kurie užpuldi- 
nės priešo kariuomenės dalinius, sprogdins tiltus ir ke
lius, gadins telegrafo ir telefono linijas, degins miškus, 
sandėlius ir transporto priemones.

“Užimtose srityse”, sako Stalinas, “sąlygos tu
ri būti padarytos .nepakenčiamos priešui ir jo talki
ninkams. Juos reikia pulti ir naikinti ant kiekvieno 
žingsnio, ir kiekvienas jų planas turi būt suardy
tas.”
Prieš motorizuotąsias nacių divizijas Rusijos dikta

torius skelbia partizanišką karą ir turto bei susisiekimo 
priemonių naikinigio 'taktiką. Iš to yra aišku, kad jisai 
nepasitiki Raudoriosibs armijos pajėgomis, ir bando 
imituoti tuos primityvius kovos metodus, kuriuos Rusi
ja vartojo 1812 m. kovoje su Napoleonu arba kuriuos 
šiandien Čian Kaišekas vartoja prieš Japoniją.

Galimas daiktas, kad šita taktika išgelbės Rusiją 
nuo užkariavimo. Sakoma, kad Stalinas ir jo generolai 
ją priėmė, ragindami anglų karo misijos, kuri dabai* 
yra Maskvoje. Pradžioje sovietų vadai vykdė visai kito
kį planą. Jie mėgino sulaikyti nacių motorizuotąsias di
vizijas prie “tikrosios Rusijos” sienų, norėdami, kad 
mūšiai eitų tiktai neseniai pagrobtose Suomijos, Pabal
tijo kraštų, Lenkijos ir Besarabijos žemėse. Anglai 
įspėjo Staliną, kad šitokia strategija gali Sovietų Są
jungą pražudyti, nes, jeigu į tas žemes bus siunčiami 
geriausi sovietų armijos pulkai ir naciai juos tenai su
triuškins, tai Rusija paliks bejėgė.

Klausimas tačiau, ar Rusijos žmonės ir visų-pirma' 
jos valstiečiai, kurie sudaro milžinišką SSSR gyventojų 
daugumą, tų Stalino. įsakymų klausys? Ar jie norės nai
kinti ir deginti savo turtą? Ar jie žino, kaip sprogdinti 
tiltus ir geležinkelių pastatus? Ar jie moka vesti parti
zanišką kovą prieš organizuotą kariuomenę?

Kitas klausimas: ar Rusijos gyventoj oi mato pras
mę ginti teroristinę bolševikų diktatūrą nuo Hitlerio in* 
važi jos? Jeigu sovietų valdžia butų paskelbusi manifes
tą, suteikdama žmonėms laisvę ir amnestiją politiniems 
kaliniams ir grąžindama ūkininkams žemę, kuri iš jų 
buvo atimta, organizuojant kol-chonis, — tai butų kas 
kita.

Bjauri veidmainyste
Savo radio kalboje Stalinas aiškinosi, kodėl jisai 

1939 m. rugpiučio mėnesį pasirašė nepuolimo sutartį 
“su tokiais viliugingais niekšais, kaip Hitleris ir Rib- 
bentropas”?

Pirmiausia, sako jisai, tas Maskvos paktas *buvo 
“taikos sutartis”: — kaip gi butų galėjusi atsisakyti ją 
pasirašyti tokia “taiką mylinti valstybė”, kaip Sovietų 
Sąjunga!

Antra, tas Maskvos paktas nei tiesioginiu, nei ne
tiesioginiu budu nepažeidė “taiką mylinčios valstybės 
teritorinio čielumo, nepriklausomybės ir garbės”. *

Abu šituodu argumentu yra begėdiškas melas ir 
veidmainystė.

Maskvos pakto tikslas buvo ne sustiprinti tarptau
tinę taiką, bet ją sugriauti. Už savaitės laiko po to, kai 
jisai buvo pasirašytas, Vokietija pradėjo karą, užpulda- 
ma Lenkiją! Ir sovietų Rusija stojo į talką užpuolikui,

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:
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Puse; metų ---------- ,----------- 4.00
Trims mėnesiams_______w 2.00
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Stalinas nusigandęs

Literatūros Reikalais
P O ETAS LIUDAS GIRA

sulaužydama nepuolimo? sutartį, kurią ji buvo pasirašiu
si su Lenkija, ir pasigrobdama pusę Lenkijos teritori
jos.

1 Stalinas 1939 m. rugsėjo mėnesį padarė tokį pat 
viliugingą smurto žygį prieš Lenkiją, kokį dabar Hit
leris padarė prieš Rusiją.

Be to, tą Maskvos paktą su Hitleriu sovietų valdžia 
pasirašė po slaptų derybų, kurias ji vedė su naciais tuo 
pačiu laiku, kai viešai ji derėjosi su Anglija ir Francu- 
zija.

Kremliaus diktatorius mano, kad tai nepažeidė 
“taiką mylinčios valstybės garbės”. Jeigu jisai šitaip su
pranta valstybės garbę, tai jo supratimas yra toks pat, 
kaip bandito ir žuliko.

Jisai giriasi, kad tuo Maskvos paktu nebuvo pažeis
tas teritorinis Rusijos čielumas arba nepriklausomybė. 
Bet iš Ribbentropo žodžių yra žinoma, kad Stalino su
tartis su Hitleriu atidavė bolševikų malonei Suomiją 
Estiją, Latviją, Lietuvą ir dalį Romąnijos. šitas tautai 
sovietų Rusija apiplėšė arba visiškai pasmaugė.

Tačiau Stalinas dabar nesisarmatija viešai girtis, 
kad jisai ir “Lenino-Stalino partija” kovoja už taiką, 
teisingumą ir tautų laisvę!

Amerikos žmonės neprivalo nė valendėlei užmiršti, 
kad karas tarp Hitlerio ir Stalino tai kova tarp dviejų 
banditų. Pasaulyje tiktai tuomet bus atsteigti taika, tei
singumas ir tautų laisvė, kuomet vienai ir antrai tų 
banditų gengei bus nusukti sprandai.

Dabartinėje situacijoje yra naudinga demokrati
joms, kad Rusija galėtų priešintis Hitleriui kaip galint 
ilgiau. Bet jeigu Rusija nenusikratys raudonųjų Krem
liaus gengsterių, tai ji vargiai sugebės ilgai gintis nuo 
nacių.

TORONTO LAIKRAŠTIS 
APIE MOLOTOVĄ

Dėl Vokietijos atakos prieš 
Rusiją (V. Molotovas, sovietų 
užsienio reikalų komisaras, sa
vo kalboje per radio pareiškė:

“šis negirdėtas puolimas 
prieš musų kraštą yra tokia 
biauri K viliugystė, kokios nė
ra mačiusi civilizacijos isto
rija.” > ’
Bet Toronto (Kanados) laik

raštis “The Evėning Telegram” 
sako, kad Molotovas esąs ne ge
resnis už Hitlerį. Sovietų val
džia, kurios pryšakyje stovėjo 
Molotovas, užpuolė 1939 me
tais tokiu pat viliugjngu budu 
Lenkiją ir Suomiją.

Be to, prieš kelis mėnesius 
Molotovas lankėsi Berlyne ir 
tenai vedė derybas su nacių 
“fiureriu” dėl bazių Bosfore ir 
Dardaneliuose Turkijos sąskai
toj;; o su Turkija sovietai tuo
met turėjo draugiškumo sutar
tį.

NIKELIO KASYKLOS 
SUOMIJOJE

Tur būt, ne viena priežastis 
privedė prie konflikto tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos, 
bet kelios lygiai. Naciai pykosi 
su bolševikais dėl nesusitaiky
mo prekybos dalykuose. Sako
ma, kad Vokietija nepristatyda- 
vo rusams lokomotyvų ir įvai
rių mašinų, kuriomis jie buvo 
prižadėję atsilyginti už gauna
mus iš SSSR aliejų ir maisto 
produktus. Dėl tų daiktų ne- 
pristatymo sovietų valdžia bu
vo dvejetą kartų sustabdžiusi 
prekių siuntimą į Vokietiją, įš 
ko kilo smarkių ginčų tarpe 
Berlyno ir Maskvos.

Buvo dar ir kitas ginčų šal
tinis tarp nacių įr bolševikų, 
tai — nikelio kasyklos Suomi
joje, jietoli Petsamo uosto.

Prieš soVjetų-sųomių pirmą
jį karą nikelio kasyklos šiauri
nėje Laplandijoje buvo operuo
jamos anglų-kanadiečių kapita
lu. Bet, Suomijai pasirašius tai
ką su bolševikais, tos kasyklos 
kažin kokiu budu patekę į so
vietų ir vokiečių kontrolę. Iš 
Stockhohno neseniai buvo pra
nešta, kad “pagal sutartį su 
Suomija, SSSR gaus 6Q iiuqš. 
rudos, o Vokietija 40 nuošiių- 
čių”. Tačiaus Maskva reikalavo, 
kad visa ruda iš nikelio kasyk
lų butų atiduodama jai. šių 

metų sausio mėnesį suomių de
legacija nuvyko į Maskvą derė
tis, bet sugrįžo, nepadarius jo
kios sutarties. Manoma, kad su
tarties sudarymą sutrukdė Vo
kietija.

Gegužės 3 dieną Berlynas 
pranešė, kad “Vokietija per ke
lis paskutinius mėnesius tarėsi 
su ‘suinteresuotomis šalimis’ 
(t. y. su (Sovietų Sąjunga ir 
Suomija).i,dėl Petsamo nikelio 
kasyklų , išųąudojimo” . Reikia 
atsiminti, kad tos kasyklos yra 
turtingiausįos visoje Europoje, 
o nikelis yra be galo svarbi ka
ro medžiaga.. Todėl šis ginčas 
dėl Pet^ąjno kasyklų buvo 
svarbi nesutikimo priežastis 
tarp suomių ir bolševikų.

Vokietija šitame ginče, ma
tyt, rėmė suomius prieš bolše
vikus, kurie buvo nepatenkinti 
tuo, kad ne visas Suomijos ni
kelis buvo prižadėtas Maskvai. 
Gaudama mažesnę nikelio dalį, 
Vokietija, suprantama, norėjo 
išsiderėti sau daugiau ir varžė
si su rusais.

Atrodo, kad vokiečiai, savo 
“argumentams” sustiprinti, jau 
prieš keletą savaičių pradėjo 
gabenti savo kariuomenę į Suo
miją. Tokiu budu rusai ne tik
tai negavo pagrobti į savo na
gus visą Suomijos nikelį, bet, 
pagaliau, neteko ir tos savo da
lies (60%), kurią jie buvo iš 
suomių išsikauliję.

Tai primena anekdotą apie 
“nikelį po padu”.

Lįsdama į svetimą kraštą pa
grobti svetimą turtą, Maskva 
verkė, kad ją nori užpulti “fa
šistai”, — tuo tarpu kai užpuo
like buvo ji pati.

LENKIJOS ŽMONĖS KO
VOJA DĖL LAISVĖS
Prieš keletą d jenų “Naujie

nose” buvo rašyta apie slapią 
darbininkų, valstiečių ir pažan
gių inteligentų veikimą Lepki- 
joje, Neperseniai jie ndt turėjo 
slaptą suvažiavimą, kuriame 
dalyvavo 2,000 organizuotų 
grupių atstovai iš visų Lenki
jos dalių, taip esančių po vo
kiečiu okupacija, kaip ir po ru
sų,

Lenkijos Demokratijos Drau
gai Amerikoje praneša turinį 
atsišaukimo, kurį tas slaptas 
suvažiavimas nutarė jšlęisti į 
visuomenę, Atsišaukime sako
ma : '

Mes pirmutiniai priešino-

NAUJIENŲ-ACME Telepholo
Šios Amerikos Raudonojo Kryžiaus slaugės vyko į Angliją laivu kurį naciai 

paskandino Atlantike, ir buvo išgelbėtos po plūduriavimo valtyje pora dienų.

XLI 
NaujP Liudo Giros poezijos 

motyvai
Daug kartų Liudas Gira kei

tė savo ' politinius įsitikinimus, 
plakėsi prie visų valdžią prišo
kusių grupių, eilėraščius rašė 
visiems svieto perėjūnams ir 
apgavo visus tuos žmones, ku
rie su juo bet kokiame dalyke 
bendradarbiavo.

Bet praeitais metais Liudas 
Gira iškirto didžiausią šutvę, 
kuri prašoko visas ligi tam me
tui darytas politines machina
cijas. Didelė ji yra todėl, kad

mės barbariškoms jėgoms, 
kuomet jos ėmė pavergti 
laisvas tautas. Mes buvome 
pirmutinės -nuožmių jėgų ir 
jų’ khro mašinos aukos. Mes 
taip' pat pirtnutiniai pradė
jome požeminį pasipriešini
mą įsiveržėliui, kurio geleži
nis užkulius trempia musų 
kj’aštą ir kilus Europos kraš

tus. Visi, kurie kovoja prieš 
tironiją ir naciško totalita
rizmo nusidėjimus, yra mu
sų talkininkai. Į juos mes 
kreipiamės, pranešdami apie 
savo kovas, savo kentėjimus 
ir dabartinį savo gyvenimą.

“...Mes esame priversti 
veikti požemyje. Kiekvieną 
valandą kruvinasis teroras 
susiranda aukų musų tarpe. 
Nepaisant to, kad menkiau
sias ryšys su. laisvės darbu 
— ne tiktai uždrausto laik
raščio skaitymas arba turė
jimas — yra baudžiamas nu
galabijimu arba palengva 
mirtimi koncentracijos sto
vykloj, visliek susiorganiza
vo platus laisvės tinklas, ku- 

, ris veikia slaptai. Pakilo ne
sulaikoma banga, kuri nuo
latos griauja užkariautojo 
pozicijas, apsupdama jį ne
permaldaujama visų lenkų 
neapykanta, šita neapykanta 
niekuomet neduos prispaudė
jui įleisti šaknis ir sukonso- 
liduoti savo galią musų kraš- 

’ te....
“Mes kovojame, kaip ir 

kitos Jprispaustos tautos, su
jungtomis pastangomis dėl 

. bendro tikslo: dėl laisvės ir 
socialinio teisingumo musų 
krašte ir dėl naujos ir geres
nės tvarkos Europoje, kuri 
bus atstatyta, kaipo Laisvų 
Tautų Sąjunga.

“Mes esame giliai įsitikinę, 
kad priešas, galų gale, bus 
nuverstas. Prie pirmos pro
gos' pavergtosios tautos su
dils ir smogs mirtiną smūgį 
despotui. Todėl varde Lenki
jos žmonių, dirbančių ir ko
vojančių požemio judėjime, 
mes atsišaukiame į Eurojos 
ir pasaulio tautas.”
Atsišaukimas baigiasi žo

džiais: “Už musų laisvę ir jū
sų!”

jis apgavo ne paprastą, krašte 
pritarimo neturintį “tautos va
dą”, bet didžiausią pasaulio 
šutvininką, “tautų vadą” Stali
ną.

Kai Liudas Gira suodė, jog 
Lietuvon bus fiiučiami sovietų 
garnizonai, nutarė dar karią 
keisti savo politinius įsitikini
mus ir prisitaikyti prie bolše
vikų. Giros pažįstami jam pa
tarė tokių šposų visai nebandy
ti, nes jam nepasiseksią apgau
ti lietuviškus bolševikus ir patį 
Staliną, bet jis vis dėlto drįso 
imtis savo darbo.

Liudas Gira nebandė prisi
taikyti prie vietos komunistė
lių, bet nutarė patraukti dėme
sį pačio vyriausio komunistų 
vizyriaus — Stalino. Gira žino
jo silpniausią Stalino vietą — 
pagyrų mėgimą, todėl ir nuta
rė 'pasinaudoti šia proga.

Gira nutarė parašyti eilėraš
tį, kuriame butų išgirtas Stali
nas. Jis nutarė pakeisti iki tam 
metui vartotus savo poezijos 
motyvus, kuriuose buvo nieki
nami bolševizmo pradai ir pra
dėjo garbinti Staliną.

Gira kuria “poemą Stalinui”
Gira ilgai ieškojo momento, 

kurį galėtų ' panaudoti Stalino 
išgyrimui ir nutarė pasinaudoti 
staliniškos konstitucijos prime
timo proga. Patys bolševikai 
buvo Girai labai dėkingi, nes 
nei vienas Lietuvos inteligen
tas nepagyrė Lietuvos nepri
klausomybės panaikinimo ir 
konstitucijos keitimo.

Kai čekistas Guzevičius, 
Gladkovo ir GPU agentų pade
damas, suvarė “išrinktuosius” 
“demokratiškiausiai; Lietuvos 
seiman”, Liudas Gira buvo pa
teptųjų tarpe. Gira norėjo pa
daryti kelias intervencijas, kad 
galėtų parodyti savo išt.kilnu
mą okupantams, bet vietos ko
munistai jam neleido pirmuose 
posėdžiuose kalbėti.

Girai pirmame posėdyj leido 
išgirti Vinco Krėvės kabineto 
“atliktus darbus”, nes ir patys 
bolševikai nenorėjo Krėvės pa
darytos blėdies girti. Vėliau il
gas kalbas sakė Paleckiui, Ged
vilai, Sniečkui ir kili - meiste
riai.

“Demokratiškiausias seimas ’ 
nutarė priimti Dekanozovo pri
mestą Stalino konstituciją ir 
Liudas Gira paskubomis per
dirbo savų pagyrų eilėraščius į 
“poemą” ir visą kurinį pavadi
no “Poema apie stahniškąją 
LTSR Konstituciją”.

Liudas Gira išsiderėjo iš lie
tuviškų bolševikų teisę perska - 
tyti savo “poemą” seimo posė
džių metu. Tai buvo naujas da
lykas, nes paprastai seimuose 
eilėraščių niekas neskaito, ten 
siūlomi ir svarstomi tiktai rim
ti dalykai. Bet pats Dekanozo
vas naujai suvarytą seimą rim
tu taip pat neskaitė, todėl iv

leido Girai perskaityti “poe
mą”.

Gira skaito “poemą Stalinui”
Susirinkusiems “seimo” na

riams Gira pasiskundė, kad 
anksčiau poetai neturėję lais
vės, todėl negalėję laisvai kur
ti, bet užėjus raudonai armi
jai, ta laisvė buvo atgauta, to
dėl jis laisvai ir sukurė didelę 
“poemą”. Liudas Gira pridėjo, 
kad Stalinas yra poezijos drau
gas, jis Lietuvai davė savo 
konstituciją, todėl Gira ir ski
riąs naujai sukurtą “poemą” 
konstitucijai paminėti ir pa
gerbti.

Savo naują “kurinį” šitaip 
pradėjo sakityti:

“Kiek prisimenu, mus 
tėvynėj

Niekad gero nematė artojai.
Vilko jungą vis, vargą vis 

mynė,
Skundus tuos pačius kartojo. 

Nors su saule visad keliam, 
Saulės niekados nematom, 

j, .Sėjam. javą, o tik vargas 
želia,

Sunkesni vis ataslenka 
metai.

Kiek prisimenu, mus šalelėj 
Skurdo, alko darbininkai, 
Savo sunkią keikė vis dalią, 
O galia jų veltui nyko.

Buvo ponas, buvo caras, 
Buvo baudžiavos, rekrutai 
Ir klebonas, bedievius 

barąs
Karčiama dar (jų daugel 

butą!).
O paskui atėjo “savieji” 
Prezidentai su ministeriais. 
Geri čėsai, pamanėm, atėjo, 
Tai nors kartą laimužė 

mums švysterės.
Bet laimužės tos vietoj 

tėvynė
Dar piktesnės sulaukė 
verguvės.
Savo purvinu kalniu 

pamynė
Dar skaudžiau ją savasis 

lietuvis.
Kai Liudas Gira perskaitė šį 

pirmą posmą, dalis susirinku
siųjų pradėjo ploti. Plojo išti
kimieji komunistai, nes jiems 
buvo duotas toks įsakymas, tuo 
tarpu dalis suvažiavusių “do
moki atiškiausio” seimo atstovų 
tik žiūrinėjo vienas į kitą ir 
stebėjosi.

Suvažiavusieji stebėjosi, ne, 
savo ausimis nenorėjo tikėt!. 
Jie nesuprato kaip L’udas (iri 
galėjo tokius dalykus pasakoji! 
Liudas Gira ik j paskutinių mė
nesių buvo nuolatinis lietuviš
kų klebonijų lankytojas, visų 
lietuviškų valdovų draugas, vi
siems panegirkas rašęs, žval
gybos pagelba tuos pačius lie
tuvius kankinęs ir diktatoriams 
padėjęs ūkininkus varginti.

Visi žinojo, kad Liudas Giri 
nebuvo dar didesniu lietuvių 
nickadėju, nes negalėjo dides
nės vietos prikopti. Pasiekė iki 
žvalgybos viršininko, jį išmetė 
ir tuo baigėsi politinė jo kar
jera. Bet visi žinojo, kad jis 
butų norėjęs toliau siekti.

Kazys Varkala
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AR TARPPLANET1NĖ KELIONĖ 
NESĄMONĖ?

IKARO SUNAUS LIKIMAS

LAIKO ŽENKLAS

Tiek mokslininką, tiek kiek
vieną žmogų dom no ir tebe- 
domina klausimas, kaip patekti 
į kitas planetas, susipažinti su 
tolimu nežinomuoju pasauliu. 
Daug buvo daryta bandymų, 
tačiau viską palaužė ir v.sų 
planus suaidė nenumidoma 
žemės traukimo jėga. Moksli
ninkas Dupelier svarsto visus 
įmanomus budus, kuriais butų 
galima išvaduoti .š žemė; trau
kimo jėgų bet kurį kurą.

Ištraukti kūną iš žemės trau
kos galios, rašo '‘Haroldo”, pir
mieji bandė prancūzai Mairū
nas ir Pilis. Jie pagamino spe- 
cialę sustiprinto tipo patranką 
ir paleido iš jos vertikaliai 
aukštyn keletą šovinių. Jie ma
nė, kad jų patrankų sviediniai 
tiesiai bėgdami išsivaduos iš 
žemės traukimo galios ir pa
teks į erdves, kur virs musų 
planetos palydovais. Tiesa, jie 
savo paleistų šovinių grįžtant 
nesusilaukė, tačiau niekas ne
mano, kad jie nuskrido į bega
linius tolius. Suprantama, šo
viniai nelėkė visai statmenai, 
tačiau šiek tiek įstrižai ir kur 
nors turėjo nukristi. Mokslinių 
apskaičiavimų duomenys skcl-

DANTŲ PLOK TELES
APSKAIČIAVIMAS $0.00 ir 
DYKAI ......................O aukš.
Dantų plokšteles dirbame tik pa
gal užsakymą ir pagal antspau
das gautas iš laisniuotų Dentistų. 
Pataisymas $1.00. Senos plokš
telės padaromos $£.00 ir 
kaip naujos ...... w aukš.

PAETOW DENIAI LAB.

bia, kad koks nors kūnas iš 
žemės traukos išsivaduos tik 
tuomet, jeigu jis bus iššautas 
per 7912 metrų geritumu į se
kundę. Tik tokiu greitumu lėk
damas kūnas galės perlėkli vi
są žemės atmosferą, išsivaduo
ti iš šios traukos ir tapti že
mės palydovu. 0 norint, kad 
koks nors kūnas lėktų ir už at
mosferos, reikia, kad jo pradi
nis greitis butų dar didesnis.

Jau seniai sprendžiamas 
klausimas, ar galima padaryti 
tokią patranką bei kitokį pa- 
buklą, kuriuo butų galima iš
šauti sviedinį 7912 metrų grei
tumu į sekundę. Dabartinių 
laikų technika sako, kad tokio 
aparato pagaminimas nėra ga
limas. Dabartiniais laikais turi
mos sprogstamosios medžiagos 
nieku budu savo veikimu ne
galėtų duoti tiek energijos, kad 
susidariusioms dujoms teiktų 
tokį didelį greitį. Jau pačios 
dujos sprogdamos negali lėkti 
nei 7000 metrų į sekundę, tai 
tuo labiau negali išmesti tokiu 
greitumu sviedinio. Dabrtiniu 
metu iš tobuliausių patrankų 
sviedinys tėra iššaunamas tik 
apie 700—900 metrų į sekundę. 
Taigi, patrankos arba apskritai 
parako jėgos vartojimas tam 
tikslui visiškai netinka ir, sako 
Dupelier, niekuomet netiks.

Darbininkai Edmonton, Albertoj, Kanadoj, kabina 
naują afišą kuri pabrėžia geros valios santykius tarp 
Amerikos ir Britanijos. Afišoje nupiešta Prezidentas 
Rooseveltas ir Anglijos Premjeras ChurchilI.

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

Tel.
VIRginia

2332

3451
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515

4030 
.Archer Avė.

BALZEKAS MOTOR SALES
"U WILL LIKĘ US”

i

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas FORTSMOUTH 9022 

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

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra. 
BRACK BAND LUMP

5046 SO. ASHLAND AVĖ.

Anksčiau ir dar netaip seniai 
buvo daryta bandymų iš žemės 
traukimo jėgos išsivaduoti 
magnetinių patrankų pagalba, 
kur šaunama ne parako, bet 
magnetinių jėgų. Tas bandy
mas buvo darytas Efruto Ame
rikos Jungtinėse Valstybėse. 
Patrankos sienelės buvo išklo-

ĄTSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskair 
čia v i m o DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FDRNASAI— 

.• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. JKros?)
________________ Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu □ Pokerių ......................................
PĮumbingu □ Sienų Tailu Telefonas ............ ,........... ..........

Dabar! GALITE TAUPYT

TIKRAI SAUGIAI

fairfield 
fAVINGSg L O AM Aft'N 
272$WXermak-Rockwell 6/26

tos selenoido medžiaga. Įdėtas 
į vamzdį tam tikras sviedinys 
per patrankos vamzdį lekia 
inercijos pagalba, automat.škai 
įjungdamas selonoidų srovę 
Tokiu budu sviedinys nuolat 
greitėja. Bandymas Efrutui pa
sisekė, tačiau problema nebu
vo išspręsta. Nors magnetine 
patranka sviediniui galima duo
ti bet kokį greitį, tačiau reikia, 
kad butų atitinkamo ilgio pa
trankos vamzdis ir milžiniškas 
selenoidų skaičius. Praktiškai 
tokia patranka nėra galima pa
gaminti, o, pagaliau, ir paga
minus nebūtų galima panaudo
ti. Svarbiausia klintis, lai oro 
sukrėtimas. Paleidus šovini 
7912 metrų į sekundę greitu
mu, susidarytų milžiniškas oro 
smūgis, kuris sunaikintų visus 
įrengimus ir niekais paverstų 
visą bandymą. Oro sukrėtimo 
išvengti galima lik tuomet, jei 
selenoidine patranka butų gali
ma pastatyti labai aukštai, sky- 
stesnio oro sluoksniuose. Už
kelti patranką ant aukščiausio 
kalno, Everesto viršūnės, nėra 
įmanoma, o ir ant Everesto už
kėlus oro sukrėtimas lik apie 
Ys tesu mažėtų.

Prieš kelioliką metų buvo 
darytas bandymas išmesti kūną 
už žemės traukos ribų tam tik
ro rato, mėtyklės pagalba. Me
tamąjį objektą atitinkamai pri
taisius prie ilgos, rato sukamos 
rankenos — mėtyklės ir, smar
kiai išsukus, paleisti. Manyta, 
kad atitrukęs objektas inerci
jos dėka lėks lokiu nepaprastu 
greitumu, kad be jokių klinčių 
galės perskrįesti musų žemę 
supančią atmosferą. Tačiau 
svarbiausia, kad kūnas turi lėk
ti nemažesnių kaip 7912 metrų 
į sekundę greitumu. Tokį mil
žinišką greitį išvystyti kūnas 
galėtų tik tuomet, kai kiekvie
nas taško rato prisilietimo taš
kas į sekundę padarys 7912 
molių. Bet taip greit besisu
kantį ratą nesprogusi negalės 
išlaikyti jokią joga. Tobulam 
sios techninės gamybos turhi 
uos ratas šiandien į sekundę 
negali apsisukti daugiau kaip 
500—050 kartų.

Prieš kurį laiką buvo many* 
ta panaudoti mokslininko Wb 
cherto planą išsviesti į erdvę 
daiktą šviesos pagalba. Moksli
niais apskaič avimais remian
tis, erdvėje, kurioje kūnai yra 
besvoriai, kimus iš vienos vie 
los į kitą galima perkeline Ii 
šviesos slėgimo pagalba. Tiesa- 
šviesos slėgimo pagalba galima 
kimus erdvėje varinėti, tačiau 
kas kita pakepi juos nuo že
mės ir išplėšti iš žemės trauki
mo. šviesoj spindulių slėgimas 
pasireiškia tik tuomet, kai jie 
atsimuša ant tobulos konstruk
cijos veidrodžių. Tačiau tas 
šviesos spindulių slėgimas yra 
ląbai menkas: viename kvadra
tiniame metre teslcgia tik vie
no miligramo jėga.

' Buvo manyta išmesti kūną 
už žemės traukimo ribų elek

tronų pagalba. Atitinkamai su- 
konstruktuotame kūne paleisti 
veikti elektronus, kurie besi
verždami stums į priešingą pu
sę kimus, dėsniu: veiksmą se
ka ųtaveiksmis. Tokiu budu 
kūnas galės pakilti nuo žemės 
traukimo sferos, Tačiau šis 
projektas irgi negalimas įgy
vendinti. Norint, kad kūnas 
nuolat iš savęs leistų elektronų 
srovę, reikia jame įrengti ne 
bet kokia elektros stotis su mil
žiniška atsarga, kuiios luiėtų 
pakakti visam kelionės laikui, 
kol kūnas išsiverš iš. žemės 
traukimo ribų. Suprantama, 
toksai svietinys pasidarytų la
bai sunkus, tad jokia elektronų 
srovė ne tik neįstengtų jo iš
sviesti į aukšlį, bet net paju
dinti iš vietos.

i > r • ’

Taip pat siūlosi projektas pa
naudoti, perpctuum mobile, 
Šiam aparatui' nebūtų reikalin
ga jokia pridbdamoji jėga ir jis 
galėtų traukti*'bei nešti bet ko
kį prie jo prijungtą kūną. Ta
čiau perpetumn mobile iki šiol 
nėra išrastas ir, re kia tikėti, 
kad niekuomet nebus pagamin
tas. Taigi vargu kada bus j įlo
mi pasinaudota.

Technikoje seniai daromi 
bandymai panaudoti saules jė
gą, jos spindulius energijos ga
mybai. Tos srities bandymai 
pradėti jau prieš 50 metų. Tam 
tikrų gaubtų veidrodžių pagal
ba surenkama' saulės spinduli 
šiluma ir nukreipiama į tam 
tikrus specialius vandens vamz
džius, iš kurių gaunamas ga
ras, kuris galėtų sukti turbinas, 
Bet tokio saulės spindid ų ši u- 
mofc kaitinamo katilo pagami
nimas nepaprastai brangius, 
sunkiai prita komas ir pili 
energija labai sunkiai paskirs
toma. Teigimui patvirtinti gil 
me nurodyti inžinieriaus Brai- 
laino, Alžyre, s'įdės spindulių 
rinkykla. Jai panaudota 2,500 
kvadratinių metrų veidrodžių 
plotai, o ji tačaa leducdantį 
vos minia turinę 180 a. jėgų 
srovę. Ta jėga varanti tam t k- 
ras turtina:;, k rlos dičk n. 
Afrikos plotus, šita jėgos pr e 
monė tegalima tik Afr.koje, 
kur beveik nuolat šviečiantį 
saulė. Tiesa, keltis į erdvę bu 
tų galima iš sau ingiausios pa
saulio vietos, tačiau bent dabar 
tai neįmanoma dėl mašinų ne
tobulumų ir sunkaus saulė; 
spindulių jėgos panaudojimo. 
Kelti į erdves nelengvam apa
ratui reiklų milžiniškų spindu
lių surinkimo veidrodžių, o ne
dideliame tarpplanetiniame kū
ne nebūtų galima spindulių su
gaudyti ir visos galios pilnai iš
naudoti.

Vįsi duomenys kalba, kad 
vargu yra pagrindo tikėti, kad 
kuris nors šios srities bandy
mas kada nors pasisektų. Atra
do, kad visus mėginimus pakil
ti už žemės stratosferom ir nu
kakti į kurią nors planetą lau
kia Ikaro sunaus likimas.

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

Atstovas 
Prudential Ina. Co. of America 

175 W. Jackson HAR. 2500
Home Office, Newark, N. J. 

5922 W. Rooaevelt Rd., Auitin 1175

Jei 
Dr.

Remkita Lietuvišką 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOH 
CO—VVHOLESALE 
4707 S. Halsted St. 
Tel. Poulevard 0014

*9.75

I Turtas Virš$6,000,000.00
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F A SK Ii L A’ H V ■ * V išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEOERAL LAVINUS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3!4% Dividendų 

220? W. Cermak Rd, Cinai 8887 
Ben. J Kazanauskas, Sec.

Tuv«ss $1,000,000.00

Apart Apsaugos, Turime (M Q r H HA HA 
ATSARGOS FONDĄ ViršdąUUęUUUiUU

LOAN ASSOClATIONof Chicago 
JUSTIN MACKIEW1CH. Pres.
4192 Archer Avenue

Vlliginta tl'tl

M

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų. 
PARDUODAM I), S. DEFENSE SAVINGS BONDS

VICTOR BAGDONAS
I.OCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štorus. 
Vežam į fąrnias ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORV 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS F;

c

T

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis U Ž 1 F i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

NELAUKITE
Rytoj Gali Būti Pervūlu!

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

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

. a Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų:

AMERICAN INPEMNITY COMPANY
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE CCMPANY 
JMASSACHUčETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MJCHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

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

IR VISOKIAU
SIŲ KITU STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

iX£g«UiSi^MATYI(ITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Nurimę Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio.

Reikmenų 
Statybai

Si

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kią numokėti- Mokėkite per Tris Metus—Apkainąvimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARH MOODY LliMBER CO
STANLEY LITWINAS—Generaiis Vedėja

3039 So. Halsted St. VICtory 1272
F-r

KAS RYTĄ! .. .
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties

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

Subatomis nuo 8:3Q iki 0:15 
vai. ryto.

Pirmadieniais taipgi 7;00 
vai. vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

MADŲ

00K OF PHTTERns

124Q Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTES PADUODAMAS TIKRAS LAI

KĄS ĮR TEMPERATŪRA • MUZIKA * DRAMA 
JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:00—7:45 VAL. RYTĘ

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
<■ ■ Ilk............ 11■V

NAUJIENOS
1739 So ,Halsted St., 
Chicago, IIL

Vardas

Adresas

Miestas

Vaistus
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Raciniečiai Bendrai 
Ruošia Pikniką 
Lietuvos Naudai

Lietuvai ir jos žmonėms pa
tekus į nelaimę, Racino lietu
viai, vaduodamiesf tėvynės 
meile, susiėjo į bendrą darbi} 
dėl teikimo pagalbos Lietuvai ir 
ten gyvenantiems komunistų 
nuskriaustiems, o dabar vokie
čių ugnimi sunaikintiems lie
tuviams. Kad nebūtų vien tušti 
žodžiai, mes dirbame nuo šir
dies ir iš peties. Štai liepos 6 
dieną ruošiamas didžiulis pik
nikas draugijų bendro komite
to, kurį sudaro dešimt draugi
jų. Piknikas bus miesto parko, 
Pierce Woods. Vieta švariai už 
laikoma su visais patogumais it 
didelė.

Atidėjus į šalį kitus užsiėmi
mus, sekmadienį, liepos 6 die-

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. K3VARSKI, Sav.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

‘‘NAUJIENOSE”

ną visi lietuviai važiuokite į š; 
pikniką, nes turėsite gerą pro
gą linksmai laiką praleisti ir 
tuo pačiu sykiu suteiksite pa
galbą Lietuvai. Visų musų kai
po lietuvių būtina pareiga teik
ti pagalbą patekusiems lietu
viams į nelaimę. Kelrodis: rei
kia važiuoti Taylor avė. iki 
Pierce bulvaro ir suktis į vaka
rus iki Cleveland avė. Ten ran
dasi gražus ąžuolynas, ten su
važiuos skaitlinga minia lietu
vių. Varde bendro draugiją ko
miteto turiu garbės kviesti vi
sus vietinius lietuvius iš aplin
kinių miestų ir iš Chicagos lie
pos 6 d. atvažiuoti į pikniką.

SLA 10-to apskričio įneštas 
piknikas birželio 29 d. River- 
view Parke gerai pavyko — 
oras pasitaikė geras. Kurie da
lyvavo, liko patenkinti.

M. Kasparaitis

Johnston City 
Mirė Lietuvis 
Juozas Bruchas

JOHNSTON CITY, III. — Lie
jos 1 d. vakare čia numirė lie
tuvis Joc Bruch, 7G mėtų am
žiaus. Jis pasimirė savo gimi
naitės Mrs. Augusi Damulis na
muose, kur jis išgyveno pasku
tinis 13 metų.

Bruchas paliko seserį Mrs. 
Rosa Wlech, East St. Louis, ir 
brolį Motiejų Bručą Lietuvoje. 
Velionis priklausė prie St. Paul 
oarapijes šiam mieste. Laido
tuvėmis rūpinasi sesuo.

Illinois Automobiliu Geriausi Vairuotojai

Pereitą savaitę Chicagoje įvyko “saugiausių” automo- 
biliaus vairuotojų kontestas, iš kurio laimėtojais išėjo 
Patricia Borman (kairėj), chicagietė, ir Robert Wagner 
(trečias iš kairės), iš Pcoria, III. Jie dabar atstovaus Illi
nois valstiją tautiniam konteste, kuris įvyks Dearborn, 
Mich. Ten dalyvaus čampijonaiii iš visų 48 valstijų. Lai
mėtojams suteiks dovanas, universitetų stipendijų pavi
dale, Edsel Ford. Su čampijonais paveiksle matomi: Leit. 
F. M. Kreml, Northwestern Universiteto Trafiko Institu
to direktorius, ir Arthur S. Hatch, Ford Motor kompa
nijos, Chicagos skyriaus vedėjas, kuris laimėtojus apdo
vanojo...

NEATSKIRIAMI
DRAUGAI

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
taip pasielgti; tai yra blogas 
darbas! Tai nėra kilnu iš tavo 
pusės. Tu, tur būt, įsivaizduoji, 
cad tuos pinigus aš galiu vie
nas sunaudoti? Tu manai, kad 
iš vienas galiu bastytis po pa
saulį? Tau reikės pastatyti pa
minklą iš vieno marmuro. Aš 
čia tau atnešiu visus tuos pini
gus ir čia juos visur tau paber-
siu! Esu tikras, kad tu tai gir
di!” Ir jis bėgiojo aplink kapą, 
skėsčiodamas rankomis ir kal
bėdamas su savo mirusiu drau
gu.

Nedarydamas jokios skriau
dos natūraliam drovumui, ku
ris nori, kad visi žmonės ma
tytų ju gilius ir tikrus jaus
mus, jis ant Pochinio kapo pa
minklo iškalė parašą: “Jo ne
paguodžiamas draugas”, šalia 
šio kapo balta marmurinė len
ta laukė ir Tamburinio.

niekuomet negalėjo ištisai ii kalbėdamas išvyko: 
ramiai miegoti nė vienos nak- laimintas juokdary,
ties, tačiau š; vakarą jis užmi
go ramiu ir giliu vaiko miegu. 
Sapne jam pasirodė Pochini. 
Jis juokėsi, juokėsi visa gerkle 
ir rankomis laikėsi įsirėmęs 
šonus. Jis buvo laimingas, pa 
tenkintas ir juokavo, kaip jis 
kadaise juokaudavo vakarais 
kavinėje arba sekmadieniais ei
damas medžių alėja. Paskui jis 
staiga plačiai pravėrė burną ii 
aiškiai ištarė keturis skaičius 
— keturis naujus skaičius. Pa
galiau, vėl juokaudamas, pridė-
jo: “Tačiau nepasitikėk, žinok, 
kad jie niekados nelaimės.” L- 
jis pranyko, rankomis įsirėmę:: 
i šonus, c.

“Ak, pa- 
jie nieką-

dos nelaimės?.. Bet aš ne kitus 
pirksiu, o tik juos!”

Jis greitai nubėgo į kontorą, 
veikiai iš jos išbėgo laimingas 
ir patenkintas ir vėl paskubo
mis nutraukė į kapines, laiky
damas rankoje.

Išvertė A. J. S.

Dr. Vaitifsh Išvyko 
Californijon Dviejų
Savaičių Atostogų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Hfoljn Jf. (Eutieikisf
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MA DOS

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
k605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

4788 — Sportiškas kostiumas. Su
kirptos mieros 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 ir 18.

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

Moose Organizacijos 
Pavyzdingas Namas

Adresu 6658 N. Central Park 
Avė., Lincolnwood pakraštyje, 
yra atidarytas, publikos apžiū
rėjimui moderniškas ir tikrai 
pavyzdingas šešių kambarių na
mas, kurį pastatė Loyal Order 
of Moose Chicagos skyrius.

Komitetas iš - laikraštininkų, 
šeimininkių ir menininkų vien
balsiai pasisakė, kad tai gra
žiausias ir iš vidaus ir iš oro 
vidutiniškos kainos namas.

Namo pastatymas atsiėjo 
$10,0'00, Jis yra kampinis ir 
dviejų aukštų. Apylinkė smar
kiai auga. Vidų išdekorvao ir 
rakandus sudėjo John M. Smyth. 
ir Ko. Tatai atsiėjo per $4,000.

Bert W. Johnson, skyriaus 
sekretorius, sako, jog rugpjū
čio 17 d. įvyks “mūzų” pikni
kas Kolze parke, 6343 West 
Irving Park Rd., ir kam nors 
tas namas teks.

. Dalykas tokis, kad dabar yra 
publikai pardavinėjamos, taip 
sakant, namo “plytos” po 50 
centų. Tuo būdu sukelti pini
gai yra skiriami fondui, kuris 
rūpinasi našlaičių auklėjimu. O 
tų našlaičių yra priskaitoma iki 
1,200.

Ir kaip sako p. Johnson, vie
nam tų “plytų” pirkėjų teks 
tas moderniškas narnas.

Čia pravartu bus pažymėti, 
jog namo rūsyje yra įtaisytas 
moderniškas vėdinluvas. Tokiu 
budu ir kaitriausiomis dienomis 
kambariuose nereikės prakai
tuoti.

Namas yra atidarytas apžiū
rėjimui iki 9 vai. vakaro kas
dien (sekmadieniais taipgi). Va
žiuoti reikia Lincoln arba De 
von Avė. iki Central Park Avė. 
O ten jau yra rodikliai, tad na
mas surasti nebus sunku'.

Iš pradžių ant savo draugo 
kapo jis atnešdavo gelių. Bet 
tai jam atrodė lyg gėda. Jis jau- 
vė, kad gėles nešti jam nelabai 
pritinka. Vieną kartą tramva
juje, kad paslėptų ant draugo 
kapo vežamas gėles nuo žmo
nių akių, jis ant jų užsisėdo ir 
jas sumaigė. Judu abu nebuvo 
nei turtingi, nei išlepinti. Jiems 
gėlės nieko nevaizdavo. Vieną 
sekmadienį jis ėjo į kapines 
rankoje nešdamas ryšulį — ry
šulyje buvo gabalas duonos ir 
kelios neiddelės keptos žuvys, 
kurias juodu abu labai .mėgda
vo ir kurias juodu kiekvieną 
sekmadienį valgydavo “Laivo” 
restorane. Jis atsargiai išvynio
jo ryšulį, tarsi norėdamas jas 
pirma pasiūlyti sa’vo draugui, o 
paskui pats valgyti... Bet ka
dangi pastarasis negalėjo pri
imti jo kvietimo, tad taip pat 
ir jis negalėjo pradėti jų valgy
ti. Tada jis atsitolino nuo savo 
draugo kapo ir užkopė ant kal
vos, iš kurios viršuje jis atsi
kando truputį duonos ir pradė
jo valgyti; bet jo ašaros krito 
ant duonos ir žuvies kepsnio. 
Tada jis viską ten paliko ant 
žemės ir nulindęs nuėjo namo.

Nuo savo draugo mirties jis

“Aš žinau, kad žinau, — kar
tojo ryto metą nubudęs nekant
rus, bet pralinksmėjęs Tambu- 
rini. — Aš tave gerai pažįstu. 
Aš žinau, kas tu esi! Aš pažįs
tu tavo būdą, senas vilke! Tu 
visuomet mėgdavai juokauti... 
ir ypač su manimi! Tvirtini, 
kad jie tikriausiai niekada ne
laimės! Tad kuriam tikslui tu 
man juos siūlai? Jei tu man 
juos siūlai, tad tikriausiai ži
nai ir dėl ko tai darai! Tu pui
kiai žinai priežastį dėl ko man 
juos siūlai!.. Jie nelaimės? Buk 
ramus — aš gerai tave pažįs
tu... Viskas aišku!..” Jis pasku
bomis apsirengė ir vienas sau

Dr. Vaitush, lietuvis optome- 
tristas, užvakar išvyko j San 
Diego, Cal., kur praleis dviejų 
savaičių atostogas. Belo, dar ke
tina aplankyti žymesnes vaka
rinių valstijų vietas ir Meksi
ką.

Dr. Vaitush, kuris turi ofi
są adresu, 4712 So. Ashland 
Avė., garsinasi Naujienose nuo 
pat atidarymo savo ofiso, jau 
virš dvidešimties metų. Ir jis 
sako, kad lietuvių pas jį apsi
lanko daug ir, kad lietuviai esą 
geri pacijentai.

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

čia Įdedu 15' eentų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No ,...
Mieros - per krutiną

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Tel. VIRginia 9493 Moterim treč.
PAULINA RUSSIAN and 

TURKISH BATHS
ELEKTRIKINIAI TRYTMENTAI
Ultra-Violet-Sunshine ir Infra
Red Light Ra- 
diations Swedish 

' Massage ir 
Movements

1657 ’W. 45 St 
Kam. S. Paulina

t A. F. CZESNA 
Sav.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Drauguos 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

KITI LIETUVIAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir nagai sutarei. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Ofiso Tel. VIRginia 0035 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel- Yards 1829 

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

^^K^****’ Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

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. MARGERTS J
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

kitataučiai”
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superlor 9454 ar Central 74C4

Tel. YARDS 3145
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai, 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRIKOL’TS
Gvdytoias ir Chirurcras 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930 

niFck veželis 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
, arti 47 Street .

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

Telefonas YARDS 5994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pfr»* 7 iki 8 vai. N**d nuo 10 Iki 12
Rez. Telephone KENwood 4360

ADVOKATAI

DR. RRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais nagai 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 tel—Hyde Park 3395
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Šokių Ir Pasilinks 
minimo Vakaras

šeštadienio vakare įvyks sma
gus šokių ir pasilinksminimo 
vakarėlis Jonistų salėje, 814 W. 
33rd St.

Šio parengimo pelnas skiria
mas jaunuoliu vasarnamio už
laikymui. Ąndrejevo grupei pri
klauso daug neturtingų tėvų 
vaikai, kuriems reikalinga pa
gelbėti. Tad šiam kilniam tiks
lui kviečiu visus dalyvauti ir 
paremti musų jaunuolių klasiš
kų šokių mokyklėlę, kurios jau
nuoliams yra ruošiamas išva
žiavimas. čia bus geras orkest
ras, skanus užkandžiai, ir visį 
praleisime smagiai vakarų. Vi
sus širdingai užprašo dalyvauti 
šokių ir pasilinksminimo komi
tetas. Jonas Sutkus

Budrike Radijo
Programas Sekmadieni

Iš radijo stoties WCpL, 1000 
kil. sekmądienio vakare, 6:30 
vai., bus girdimas reguliarus 
Budrįko radijo programas. Bus 
patiekta lietuviškų lįąųdies dai
nelių bei melodijų, kurias išpil
dys 15 muz-tkantų orkestras, 
solistai Romanas, Chapas, Va
lančius ir kiti. Programų lei
džia Jos F. Bųdrįko rakandų 
ir radijo krautuvės, 3409 So. 
Halsted St. —Pranešėjas.

NAUJIENOS, ’ Chicago, III

Evelyn Maskal
bet

I'

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

RESTORANAS. Gerai išdirbtas, 
pastovus biznis. Elektra, refrigera- 
cija, geras biznis. Puiki proga po
rai. Parduodu kadangi perdaug vie
nai ypatai. 3326 N. Marshfield Av.

PUSAMŽIS VYRAS ieško darbo 
prie namų. Galiu peptuoti ir me
džio darbą dirbti. Suprantu visą 
namų darbą. A. Smith. šaukit po 
6 vakare. Hemlock 0707.

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

BUSINESS CBANCEJS 
Biznio Progos

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

Taut Kapinėse

SITUATION WANTED
Ieško harbo____

PAIEŠKAU DARBO. Esu patyręs
karpenteris. Šaukit Cicero 4329.

vanų davė jos garsusis vyras. 
Po miestą ji važinėja nuosa
vu $2,000 k.ai^^vusių, spepiaUąį 
padirbtų ųųįpmpbilĮu.

“Jis mąne gerai užlaiko, 
aš jį retai matau”.

Susirfpkp žmonių palydė
ti veiklų kttųvę

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALAUJU augusio žmogaus, 
kuris galėtų išvažiuoti iš miesto 
prižiūrėti mažą farmą. 1840 S. Hal
sted St., tel. Canal 5821.

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

4804 3o. 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

Rytoj Fordo Radio 
Valandoj Pasirodys 
Du Jauni Artistai

Fordo vasarinėj radio valan
doj ryt vakare per Columbia 
tinklų (8 v. Chicagos laiku) 
bus girdimi du jauni Amerikos 
talentai. Vienas jų — Lconard 
Narren, Metropolitan Operos 
baritonas. Antroji žvaigždė -- 
Joan Edvvards — pianistė i? 
dainininkė.

Miss Edwąrds, kuri yra arti
ma garsaus Gus Edvvąrds gimi
naitė, da puoš “Intermezzo” ir 
airių 1 audies dainelę “Tlp 
Kerry Dance”.

Rainuos Rossipių ar jų

Lietuves išeiviją, gyveną n i 
šioj šalyj, mėtai po metų re.ę- 
ja, vis daugiau slenką ąmž i al
sios ramybės poilsiui.

Prųęjųsį antradienį, liepos l 
(Lenų, prie lųidotųvių dir. An
tano Petkaus koplyčios, 6812 
S. Western ąve., susirinko di
delis būrys Natalijos Mickevi
čienės artimųjų ir draugų ati
duoti paskutinį atsisveikinimų 
ir išreikšti velionės vyrui Karo
liui bei dukrai Sieliai širdingų 
užuojautų.

Draugai ir toliau
Į laidotuves atvyko iš Wau- 

kegano p. Malaliai ir Kcnoshos 
J. K. Radavičiai.

Mickevičiene priklausė prie 
Joniškiečių L. K. Kliubo ir ja
me širdingai darbavosi. Taip 
pat ir Žagariečių Kliubo bei 
Chicagos Lietuvių Draugijoje.

HELP WANTED—FEMALE 
______ Pa.r Į) ininki jn Reikia______

OPERATORS
SIUVAMŲ MAŠINŲ operuoto- 

jos, patyrusios, vyriškom pirštinėm 
siūti. Pastovus visą metą darbas 
su gera mokestimi. Eisendrath 
Glove Co., 2001 Elston Avė.

10 metų suėjo, kai per
siskyrė su šiuo pasauliu 
JUOZAS BRAZAUSKAS.

Warren, kuris į operų pate
ko per lad.jo kon testų, pasi
rinko “Largo ai Factotum” ari
jų iš Rossinip “Sevilijos Kirpė
jo”, ir trijų šimtų metų senu
mo anglų dainų “Brink to Me

sakė kalbų, o A. Dočkienė ir 
K. Abckicnė duetu padainavo 
liūdnų dainelę. Apie šimtas au
tomobilių vėjau pasileido lie
tuvių Tautiškų Kapin ų ilnk.

Kalbėjo prie duobės

BRIPGEPOKT. — P-Įė Rve- 
tyn Maskal-Maskoliunas yra 
baigusi dantų slaugės mokslų 
ir šiomis dienomis gavo valdiš
kų paskyrimų eiti savo užbaig
to inpkslo pąręįgąs. Ji tapo pa
skirta prie Dental Clinic, Off- 
icers Headquąrtęrs, Chanu te 
Ficld, Rantoul, III.

P-lė Maskoliūnaitė yra duk
tė Jokūbo ir Mrs. Maskoliūnų, 
plačiai žinomų vielos biznierių. 
Vyresnioji pp. Maskoliūnų duk
tė, Margret, apsivedė ir apsi
gyveno rytinėse valstijose, ir 
dabar Evelyn apleido namus. 
Tai sudaro didelį ilgėsi tėvams. 
Pagyrimas tėvams, kad abi 
dukteris tinkamai išmokslino ir 
jau abi gyvena savistoviai.

—VBA

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui. Gyventi vietoj. Ge
ras namas. Gera alga. Nereikia 
skalbti. Butterfield 2293.

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

2910 W. 40th St.

Diena Iš Dienos

metų. Tapo palaidotas 
Lietuvių Tautiškose Kapi
nėse, Chicago, 111.

> . OI . » J • « I <1 ? < 1 I

JONAS SEBELSKIS 
3539 W. Madison St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 2 d., 10:00 vai. vak., 
1941 m., sulaukęs 52 m. amž., 
gimęs Lietuvoje, Raseinių aps., 
Viduklės parap., Deksnių km.

Amerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Liudoviką, tėvų pavar
de Živatkauskaitę, sūnų Vik
torą, dukterį Eleną, Ignacą 
Živatkauską ir šeimą, dėdie
nę Kadę Petrokienę ir jos šei
mą, 2 pusseseres Rozaliją 
Petkunienę ir vyrą Praną ir 
jų šeimą, Oną Petrošius, vyrą 
Walterį ir šeimą, Eleanorą 
Žymantienę ir vyrą Joną ir jų 
šeimą, 2 švogerkas, Pranciš
ką Rudgalvis ir Moniką Kie- 
lą ir jų šeimas, 3 švogerius 
Vincą, Zidorių ir Joną Živat- 
kauskus ir jų šeimas, Mr. ir 
Mrs. Joną Petroką ir šeimą ir 
Mr. ir Mrs. Stanley Valentiną 
ir šeimą, ir kitus gimines, 
draugus ir pažįstamus, o Lie
tuvoje motiną Kotriną Živat- 
kauskienę ir 2 brolius ir 1 se
serį ir kitas gimines.

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

Laid. įvyks pirm., liepos 7 
d., 8.00 vai. ryto. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į St. Adrians, 
Marųuette Parke, parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė Motina, 

Broliai Seserys, švogerkos, 
švogeriai ir kiti giminės 
draugai ir pažįstami.

Laid. dir. Antanas Petkus, 
tel. Grov. 0142.

pro-

Abu arusiai duetu sųda.’nuos 
Rubinšle’no “Melodijų F?’

Fordo simfoninę orkestrų ir 
chorų diriguos . jaunasis .kąoa- 
(lietis, Percy Rąith.

Visa programa
Pilna Fordo valandos 

grama bus sekanti:
Sardarų Procesija įš “Kauka

zo škicų” — Ippolitow-lwųnow, 
simfonijos orkestrą.

lųtermczzo — Provost, Miss 
Edvvards, choras ir Rį|m° Or
kestrą.

Tarpsios Akys — rusų liau
dies daina, Ritino Orkestrą.

Largo ai Factotum iš “Sevi
lijos Kirpėjo” — Rossini, Mr. 
Warren ir simfonijos orkesra.

Melodija F — Rubenstein, 
Miss Edwards, Mr. Warren,

Kapinėse suskambėjo Natali
jos mylima daina “Neverkite 
prie kapo”. Prie duobės kalbp- 
jo artimas draugas kenosbietis 
Juozas Radavičius, Vąitekųnas 
ir B. šnįukas.

Chįcagos Lietuvių Drauguos 
grųhnešiąi, kųip k visuomet 
gražiai pųtąrųųvo. Kapas ap
krautas dųugyl>e vainikų nuo 
orgaųizącijų ir pųo glmiųių bei 
draugų.

Dar jauna buvo Nata'i ją, ne
laikąs buvo miFti. Taip gražiai 
išauklėjo dukrelę ir maloniai 
sugyveno su vyru.

Užuojautą vyrui ir dukrai

'j

kestrąs.
The Irish Washerwoman — 

airių melodija, simfonijos or
kestrą.

The Kerry Dance — Molloy, 
Mis^ Edvvards ir Ritmo Orkest
rą.

liek daug dąrbp, o musų 
darbščioji Mickevičienė turėjo 
pailsti ir pasitraukti. Gaila! Bet 
ką pųdųrysj, kad mirĮtįs yrą be
širdę. Pųųg ųpupjautos pergy
venti skundžias valandas duk
rai ir vyrui ir kitiems. O tau, 
g,eroj i draugė, rapiaųs po
ilsio po visų gyvenimo sunku
mų įr audrų —K. š.

Pirkite tąsė krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

UELT VVANTEO-iVAALL-EElYJlALE 
lĄarbinmkųL-DąrblninMiųKeikia

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.

RADIO WIRERS and solderers. 
Patyrę. Pastovus darbas. Gera alga. 
Trav-ler Karenola. 1036 W. Van 
Buren. 7-tas aukštas.

PARTNERS VVANTED 
Partnerių Reikia

KEAL ESlATfc FOR SALE

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

REIKALINGAS DARBININKAS- 
Ė, padėti virėjui restorane. Vyras 
ar moteriškė. 3206 So. Halsted St., 
Victory 4579.

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

NEPRIKLAUSOMY
BĖS METINĖ .

SUKAKTIS
EUKlNi&ilJc,JL> KUUiVlb—AU itiiaVA 

Gyvenimui Kambariai

PIRKIT NAMĄ IR BUKIT
NEPRIKLAUSOMI

SUSIRINKIMAI
REIKALINGAS PARANKUS žmo

gus su ar be valgio. Prie mažos lie
tuviškos šeimos. 7104 So. Emerald 
Avė.

ATSILANKYKI!’ IR 
PAMATYKIT

yra
rast.
pus-

vienai 
su valgiu ai* be val-

KAMBARYS RENDAI 
moteriai 
gio. 821 W. 35 PI. 2 aukštas fron
te.

REALTY COMPANY

11 f Y A Mylintiems
7 I Lr L* A Vestuvėms. Ran- 
UflūH Laidotu

vėms, Pa p u o š i- 

GELININKAS mams 
USD Archer Avenue 

Phone I.AFAVRTTE 5800

—31^“
Apsivedė Jurgis 

Ona Sakalauskds. Jų vestuvės 
įvyko šešladippį; birželio 28 d., 
ąU bažiiyčios apeigųnliš,' ir po 
co visi veselniiikai nuvyko j sa
lę ir ten prasidėjo vestuvių 
puota. ’ ‘

Į puošnių , salę ir jos daržų 
svečių atsilankė labai dąug ir 
visi jautėsi geroje nuotaikoje. 
Tuoj prasidėjo iškilmė, — šei
mininkės jaunuosius ir svečius 
pakvietė prie stalų ir jiems už
ėmus vietas prasidėjo širdingi 
linkėjimai ir vaišes. Šeimipin- 
kių judrumas ir maisto skanu
mas buvo neapsakomas. Čia

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

Hclen (Chapas) Rimkus,
Simano Daukanto Draugijos

metinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, liepos 6 dreną, 12 vaU'dienos 

’^hįcągės 'Lietuvių Auditorijos sve- 
'tainėj, 3133 So. Halsted St.

Kiekvienas draugas privalo būti
nai pribūti, nes yra svarbių reika
lų svarstymui. Išgirsite raportą 
apie finansinį stovį iš pusės metų. 
Taippat raportas bus pateiktas iš 
atsibuvusio išvažiavimo birželio 22. 
Kurie draugai esate pasilikę su 
mokestimi, būtinai pasirūpinkite ap
simokėti. P. K., sekr.

PARENGDIAi
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
ŠV. MARIJOS PARAPIJOS 

PIKNIKAS
Rytoj, liepos 6 dieną, “LTKB” iš

važiavimas, “CLUB ĄL J” Kubi
liaus darže, prie pat Tautiškų Ka
pinių. Visus Nuoširdžiai kviečiame. 
KLEBONAS KŪN. S. LINKUS IR 

PARAP. KOMITETAS

ta Vrobliaus*kas, Oną Pavarot- 
nįkas (Ęįzienė), Fra upes Pet
rošienė, Francės Masiukienė ir 
Elzė Povilaitis (Dišienė).

Vestuvių iškilmėse garbės po- 
mergė buvo Auna Karele, jau
nosios pomergė Virginia <Ba- 
ron, pojauniu Peter Kizas, o 
vestuvių pravadninku

Kuzan.
Jaunosios tėveliai: Juozas ir

1UK KENT—1N GENERAL
Renddai—Bendrai

DAKTARO OFISAS RENDAI. 
Karšto vandens šiluma. 5 kamba
riai ir ofisas. Virginia 9577.

RENDON ŠTORAS, tinkamas dėl 
šiaučiaus ar Beauty shop, ar bile 
kokio biznio. Štymu šildomas. Pigi 
renda. 748 W. 33rd St.

RENDON STORAS. Per daugelį 
metų buvo bučernė. Tinka bile ko
kiam bizniui, barberiui, kriąučiui. 
Didelė vieta, švari bučernė. Tin
kama vieta tavern su rūmais. Savi
ninkė priims partnerį. Klauskite: 
3435 So. Wallace St. 3 floor front.

FLATAS RENDAI. 6 kambariai 
2-me aukšte. Adresas 3415 S. Lea- 
vitt Str. Telefonas Lafayette 3289.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA automobilius, 1938 
Nash, L. 4 Door Sedan. 3712 Em
erald Avė., 2-ras aukštas.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

16 akrų. Modernus 5 kambarių 
namas. Elektra. Derlinga žemė, 35 
mylios vakaruose nuo Chicagos. 
Paaukojamas. $6,500. Rašykite: A. 
Fox, 5538 Cornell Avė.

flatų 
van- 
nau-

BRIDGEPORT
3257 S. Emerald Avė. 2 

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

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: $4,500. Įmokė- 
jimas $1,000.

3337 Sr. 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.

MARQUETTE PARK
Kampinis 2-flatis, 6-6 kambariai, 

štymo šiluma, 3 karam muro gara
žas. Kaina: $9,000.

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 COMPANYPietų vakaruose nuo Palos, 5 
akrų su medžiais blokas. Platus 
frontas ant konkryto, arti transpor- 
tacijos. Aukšta išvaizda, klonio 
upelis. Kaina $1,500, $300 cash. $15 
kas mėnesis. Box J. 7., 1739 So. 
Halsted St.

turį ir seni DeKalb’os gyvento
jai. Jų gyvenimo butas 728 N. 
13th St. Juozas 1929 m. buvo 
aplankęs Lietuvą, o jo žmone
lė Kotryna 1938 m. irgi buvo 
Lietuvoje. Jie turi ir du sūnus 
Mečislovų, kuris jau yrą vedęs, 
ir Albertų. Šis jaunasis sūnus 
yra savanoris J. V. kareivis.

Jaunieji gavo labai daug 
brangių ip gražių dovanų, už 
kurias jie ir jų tėveliai puotos 
dalyviams ir už dovanas šir
dingai dėkoja. Jie dabar poros 
savaičių laikui medaus mėnes 
pratęsti išvykstu į pietų valsti
jas, .p sugrįžę jie vėl užsiims 
savo įprastu darbu.

Jaunoji j -ia Szukis pas'čmė 
Naujienų” namo fondo blan- 

kučių knygutes ir ji ketino jas 
praplat n Ii DeKalbo J.cluvių 
.arpe, o taipjau ir kelionėje. 
Jaunavedžiams linkiu laimin
gos kelionės ir daug daug labų 
dienų. —Jūsų Ona.

953 W. 31st Street
Yards 0311

Bokso Čmnpijono žmona Nori Djvorso

Gimimai

PARDAVIMUI. 200 akrų su eže
ro savastimi. 6 kambarių namas ir 
kiti pastatai. 510 Houghtling St., 
Iron Mountain, Mich.

S. SHIMKUS J. COSTELLO
Vasaros mėnesių laiku Sek

madieniais tik pagal 
susitarimą

Dfipk to M e Gn’y w.th 
rbiąe Eyes — sena anglų me
lodija, Mp W-rrcn ir JV.tmo 
Jrkęąlra.

Ištrauka iš “ši|<š|K>sparn‘o” 
— $trauss, Miss J£dwąrdS; M r. 
VVarren, chor 
orkestrą. (Sp.)

FARMOS KATEDŽIUS. Daugiau 
nei P/2 akrų žemės. Grįstas kelias, 
arti Harlem, pietų vakaruose nuo 
79th St. Kaina $1750, $250 cash, 
$20 kas mėnesis. Box K. 11, 1739 
So. Halsted St.

2 namam vieta, 6-ms kambariams, 
taipgi šeimai farma. Arti Grand 
Avė., vakaruose nuo River Grove. 
Vidų galima užbaigti pagal jūsų 
asmeniškus reikalavimus. Kaina 
$1,975, $300 cash, $22 kas mėnesis.

Box B. 4, 1739 So. Halsted St.

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

ANT 69 IR ROCKWELL ST.
2 flatų po 6 kambarius mūrinis 

namas, 2 boileriai, vertas $9500.00, 
parsiduoda už $8,500.00.

5 kambarių mūrinis cottage, 2 
karų garadžius, apšildomas, kaina 
$4500.00.

Turime visokiu kitokių bargenų, 
galima pigiai pirkti arba mainyti.

C. P. SUROMSKIS 
6921 So. Western Avė.

Rep. 3713 — Vakarais Ęrospect 1111

Vienai Gyventi Yra 
Nuobodu, Sako Mrs. 
Joe Louis

Reikalauja Perskyrų
Mrs. Joe Louis, km i reik 

’auja perskyrų nuo suvo vyre 
pasaulinio sunk?.u$ svorio bok 
so čąmpijono, sako, kad svar 
biausia 
norinti 
ji retai 
ir, kad 
»U0bu4M.

Ji dabar gyvena 
aštųphįų apartmentų wpe, 4320 
Š. Michigan avė., kurį jai do-

priežastis dėl kurios j 
išsiskirti yra ta, . kad 
kada savo vyrą mato 
jai vienai gyventi yra

ACME-N ^UJipNU Telephoto
Šioiųis dienomis Mrs. Maryą TroĮlęr ’ Bąrrow padavė 

teismui ppą^ymų, kad jai hdUj suteikta perskyros nuo 
vyro, kuris sporto pasauliui žinomas Joe Louis vardu, 
įįl'tj. (tokią yra lihroji Louis’o pavardė) kalįina
pąsaulipį bokso čąmpijpnų žiaurumu. Sako vyras jai ir 
kumščios paragauti Paveiksle matome jaunųjų
pora prieš išsiskyrimų. • * -

(dar neduo- 
Irving Park 
13 d.; tėvai,

KATKUS, sūnūs 
tas vardas), 2024 
road, gimė birželio 
Joseph ir Jean.

MIKUUCH, duktė,
1250 Wnst 83rd strpet, gimė 
hirželip JD d.; tėvai, John ir 
Edna.

PRIE GAIVAUS vieškelio šeimai 
farma. Apie 4 akrus. Ant Archer 
Avė. Busas pravažiuoja nuosavybę. 
Netoli j pietus nuo City Limits. 
Kaina $750, $150 cash, 10 kas mė- 
nesis. Box R. R. 6, 1739 So. Hal
sted St.

Kuone 5 akrų estate. šiaurėje nuo 
lllth St., rytuose nuo Kean Avė. 
Grįstas kelias. Elektra. Kaina $1500, 
300 cash, $15 kas mėnesis.

Naujas P/2 aukšto namas. ¥4 ak
ro arti. North Avė. Kelios minutės 
iki Harlem Avė. Grįstas kelias. Ga- 
sas, elektra, medžiai, arti busų. Vi
dus neužbaigtas, kaina $1975, $300 
cash, $22 kas mėnesis. Box E. G. 2, 
1739 So. Halsted St.

Viena gražiausių 5 akrų su me
džiais estate. Vingiuojantis klonyje 
upelis. Frontas išgrįstas. 143rd St., 
S. W. Palos. Kaina $1500,' $300 
cash, $15 kas mėnesis. Box Q 14, 
1739 So. Halsted St

PARDAVIMUI 2 aukštų muro 
namas su 4 kambarių katedžium 
užpakalyj.

K. KOLARIK
717 W. 16 Street

WHOLESALE FURNfTURE 
Rakandai ir įtaisai PąrdavUnui 

mokėdamas cash— 
už rakandus, sutaupysi nuo <0 
iki Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dpi daugiau 
informacijų Vien tik * nacionąlijp 
žinomi daiktai randasi pas muši 

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS. 
6343 So. We$tęro Ave„ 

Chicaen. Tel REPnhtfe

PROFESSIONAL SERVICE

TURITE FISTULA ARBA PI
LĖS? Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskit® konvertą su 
stampa. H. K. Bergman, P. O. Box 
56, Chicago. - *■

m
y j.: 

____
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Naująjį Drafto 
Patvarkymą Vyrai 
Jau Pajuto
Atsirado Aštuoni Vyrai Sulau

kę 28 m., Kurie Vistiek 
Armijon Stojo

Ketvirtadienį Chicagoje turė
jo būti induktuota Armijon 365 
vyrai,' bet indukcijos centran 
pasirodė tik 240. Tai pirmi vai
siai naujo drafto patvarkymo 
pagal kurį sulaukusieji 28 me 
tų vaikinai paliekami namie.

Tiems vyresnio amžiaus vy
rams jau trečiadienį pranešta, 
kad jiems nereikia indukcijos 
centran vykti. Viso tokių bu 
vo 125. Aštuoni vyrai vienok 
atvyko nieko apie atidėjimą ne 
žinodami. Kada jiems pasakė 
kad jie gali vykti namo, tk 
vaikinai pareiškė, kad jie vis 
tiek nori kariuomenėn stoti. Pa
sirašę atatinkamus dokumentus 
kuriais jie atsisako atidėjimo 
jie buvo priimti.

J. V. Apkaltino 
Tris Chicagos 
Skerdyklų Firmas
“Konspiravo nustatyti kiaulie

nos kainą”

Federalinė grand jury išnešė 
apkaltinimus prieš tris Chica- 
gos mėsos firmas, kad tos kon
spiravo nustatyti kiaulienos 
kainas.

Apkaltintosios kompanijos 
yra: Wilson & Co., Armour & 
Co. ir Swift & Co. Šios firmos 
neseniai buvo apkaltintos už 
konspiravimą nustatyti avinčle- 
nos kainas rinkoje.

Šiemet Chicagiečiai 
Mokės Aukštesnes* 
Nuosavybės Taksas

Normalus Reiškinys”
Chicagiečių nuosavybės tak

sos šiemet bus apie $9.75 nuo 
šimto dolerių asesuotos vertės, 
sako Civilinė Federacija, nuro
dydama, kad tai bus aukščiau
sios taksos nuo 1931 metų.

Federacijos raportas pažymi, 
kad mokesčių padidėjimas yra 
visai normalus reiškinys, nes 
šiais metais mokyklų tarybos 
ir parkų distriktų išlaidos pa
didėję. Bendra 1941 metų tak
sų “bila” sieks $193,395,000.

Jauni Banditai 
Užpuolė Ūkelio 
Tavern Brįdgeporte

Bartenderis “Užpykęs” 
Juos Išvarė Laukan

Penkiomis minutėmis prieš 
uždarymą, trečiadienio vakare 
į Charles Ūkelio taverną, 3436 
Lituanica avenue, įėjo du jau
ni vaikinukai. Pamatę, kad ki
tų kostumerių jau nėra, jie pri
šoko prie bartenderio Andrew 
Kutkalio ir prikišę peilį pareiš
kė, kad jie nori pasiimti pini 
gus iš kasos. Vienas prišokęs 
prie registerio bandė jį atidary
ti, bet nežinojo kaip.

Išsigando Bonkos
Kutkalis pamatęs, kad ban- 

ditukai yra amatoriai ir rodė 
aiškius susinervavimo ženklus, 
pasigriebė netoliese stovėjusią 
bonką degtinės ir užsimojęs pa
liepė išsinešdinti. Jaunieji vai
kiščiai dar norėjo pasigrumti, 
bet greitai įsitikinę, kad Kut
kalis rimtai rengiasi užtraukti 
bonka per galvą, išsinešdino.

Per susistumdymą Kutkaliui 
peiliu nubrozdino ranką, bet 
degtinės bonka išliko “čiela”.

I Valstija Sutaupė 
$20,000,000, Sako 
Gubernatorius
Atsakė Demokratų Kritikams
SPRINGFIELD, III. — Atsa

kydamas demokratų kritikams, 
“kurie bando sumaišyti visuo
menę ir įtikinti ją, kad valsti
jos administracija nėra taupi,” 
Gubernatorius Dwight Green 
pasakė kalbą per radiją ir pa 
reiškė, kad per šešis mėnesius 
jo administracija sumažino tak
sas, subalansavo sekančiųjų 
dviejų metų biudžetą, ir suma
žino valdymo operacijos kaštus 
$20,000,000.

Gubernatorius pareiškė, kad 
jis rems konstitucinę pataisą, 
turi panaikins “sales” taksiu 
įuo maisto produktų.

Liepos 6-tą SLA 63 
Kuopa Piknikuo ja

Rengia Išvažiavimą 
Rossi’s Darže

Šį sekmadienį, liepos 6-tą, 
Rossi’s Darže, prie 130-tos ir 
Cottage' Grove avenue, įvyks 
SLA 63-čios kuopos rengiamas 
piknikas.

Rengimo komisiją sudaro 
A. Snarskienė, P. Kučinskas ir 
P. Karzikauskas.

Sako, rengia svečiams mar
gumynų programą, taipgi turės 
skanias vaišes ir turtingai ap
rūpintą barą.

Visi nariai ir pašaliečiai — 
iš Burnside, Boselahdo ir arti
mų apylinkių yra kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai susirinkti.

Kuopos Narys.

Juozas Turėjo Bėdos 
Su “Tikietais” ir 
Vardais

I *

Teisėjas Nesusipratimą 
Pašalino

Kurį laiką Joseph Gawalczyk, 
21 m., 2063 Coulter Street, ig
noravo policijos jam įteiktus 
tris “tikietus” už greitą važia
vimą. Pagaliau nuvyko pas jį 
į namus policininkas su — įva
ranti!.

Juozas pasiaiškino, kad jo 
vardas nėra Juozas, bet Sta
sys, ir, kad jei policininkas 
teiksis palaukti, jis “Juozą” pa
ieškos lauke. Bet nei “Juozas” 
nei “Stasys” nepasirodė.

Teisėjas Sako “Nesirūpink”
Policininkas vėliau patyrė, 

kad “Stasys” tarnauja laivyne 
ir, kad tas jaunikaitis su ku
riuo jis turėjęs reikalą yra jo 
ieškomas “Juozas”. Ketvirtadie
nį Juozas (tikrasis) buvo pa
šauktas trafiko teisman, kur 
pasiaiškino, kad jis visą reika
lą vilkinęs iki jis gausiąs dar
bą ir turės iš ko pabaudas už
simokėti.

Teisėjas jam patarė perdaug 
n^sirupinit: atėmė Juozui vai
ruotojo leidimą ir pasiuntė ap
skričio kalėjiman išsėdėti $40 
didumo bausmę.

Sukolektavo 
$5,528,500.20 Už 
Automob. Laisnius

Chicagos miestas per šių me
tų pirmuosius šešis mėnesius 
už autovežimų (automobilių, 
trokų, “treilerių”, motociklių, 
etc.) laisnius sukolektavo $5,- 
528,500.20.

Tai rekordinis skaičius. Per
nai per visus metus miestas už 
tos rųšies laisnius turėjo paja
mų tik $5,451,817.80.

Chicago Relief 
Ofisas

Nuo šio mėnesio 1 d. ekono
mijos sumetimais veiks tik vie
nas “Relief Administration” ofi
sas adresu 180 West Polk St.

Komisionieriaus Leo M. 
Lyons patvarkymu skyrius ad
resu x 5325 S. LaSalle St. liko 
uždarytas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

PROTESTUOJA PRIEŠ VARTOJIMĄ ŽEMES

NAP.HE VTJ-/ PME

Atstovų buto nariai Washingtonc, Henry O. Talle (R. Ia.), A. F. Maciejcwski 
(D. III.), ir Forrcst A. Harness (R. Ind.) (žiūrint iš kairės dešinėn), atidaro 
laiškus, kurie atėjo pomidorų skardinės ? nuo pomidorų prezcrvuotojo G. G. Cook, 
Madison, Ind. Jis protestuoja prieš J. V. už vartojim “pomidorų žemės” iš
bandymui artilerijos.

Per Vasarą Tarnaus 
Akademijos Stovykloj

Harriet Damaskas, 12300 
Green street,. išvyko į Dela- 
field, Wis., kur ji per vasarą 
eis slaugės pareigas St. Thomas 
akademijos stovykloje. Miss 
Damaskas rudenį grįš prie savo 
tiesioginių pareigų St. Francis 
ligoninėje, Blue Island.

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asmeniui

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKE ‘

i Sunset Grove Darže

Daug Kareivių 
Parvyko Pasisvečiuoti 
Su Namiškiais

Vakar Chicagon buvo parvy- 
kę suvirs 3,000 kareivių iš 
Camp Forrest, Tenn., praleisti 
Nepriklausomybės šventę su na
miškiais. Vyrų atostogos baig
sis sekmadienio vakare ir pir
madienį jie turės jau būti sto
vykloje.

Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Įspėjimas

Kiekvienų metų vasarą daug 
žmonių nuskęsta besimaudyda- 
mi. Tų nelaimių butų nesunku 
išvengti, jeigu žmonės butų ap
dairesni ir atsargesni. D. Mel- 
ville Carr, Raudonojo Kryžiaus 
pirmos pagalbos direktorius, 
štai ką pataria žmonėms:

1. Išmokite plaukti.
2. Maudykitės drauge su ki

tais; vienam maudytis yra pa
vojinga.

3. Plaukite arti prie kranto, 
kad, reikalui esant, nebūtų sun
ku krantas pasiekti.

4. Į vandenį eikite tik dviem 
valandom praėjus po pavalgy 
mo.

5. Nardykite tik tokioje vie
toje, kuri jums yra gerai žino 
ma.

6. Jei laivelis apsivožia, tai 
nebandykite plaukti į krantą 
bet laukite pagalbos į laivelį 
įsikibę.

7. Plaukite tik saugiose ir 
prižiūrimose vietose.

8. Jei plaukėjas pradeda nu
vargti ir reikalauja pagalbos, 
lai panaudokite bile daiktą, ku
ris gali jam padėti vandenyje 
laikytis.

9. Plaukikas turi turėti pa
tyrimo, kad galėtų tiesiogiai 
gelbėti skęstantį.

10. Raudonasis Kryžius tei
kia pamokas, kokiomis priemo
nėmis reikia skęstantį gelbėti. 
Kalbamos pamokos yra teikia
mos Chicagos parkuose, kur tik 
randasi vadinamieji “pools”.

DAUGELIS 
NAUJIENIECIŲ 

TURI 
NUSIPIRKĘ 

PO VISĄ 
KNYGUTĘ

VAKAR CHICAGOJE
•

Capt. Charles G. McGurn iš 
North avenue policijos stoties, 
turis birželio 6 d. buvo suspen
duotas po “bukių medžioklės” 
jo distrikte, sugražintas į savo 
pareigas. Policijos komisijonie- 
rius pareiškė, kad “Tą distrik- 
tą mes dabar apvalėme ir aš ti
kiu, kad jis laikys jį švariu.” 

» » «
Vagys įsilaužę; į E. F. Corris 

ton butą, 140 East Walton st., 
išsinešė šimtą dolerių pinigais 
ir du žiedu, kurių vertė sie
kia $2,500.

* * &
Neišsigąskite jei vakar ir 

šiandien matote “dubeltavai”. 
Chicagoje vyksta dvynukų suva
žiavimas ir jame dalyvauja apie 
tūkstantis porų.

K O O

Lcwis Tepper, 3810 Arthing- 
ton street, grįžo namo ketvir
tadienio vakare iš savo bučer- 
nes, 3547 Roosevelt road, su 
dienos įplaukomis, kada visai 
prie namų jį sulaikė du vyrai 
ir atėmė $1,290 pinigais ir $609 
čekiais.

» »

Boileriui sprogus C’.yde park 
community rūmuose, 1820 So. 
51st .avenue, Cicero, šešios mer
gaitės buvo sužeistos. Mergai
tės viename kambary mokinosi 
siūti. Sužeistosios yra: Lorrainc 
Zeedyk, 12 m., Betty Miller, 10 
m., Arlene Zeedyk, 12 m., Pat- 
ricia Svec, 11 m., Donna Har- 
but, 11 m., ir Florence Kuto, 
9 m. Jų mokytoja, Mrs. Marga - 
ret Busch, 40 m., buvo lengvai 
apdeginta.

BBS
Paul Whiteman, garsusis or- 

kestros direktorius, aeroplanu 
skrido prie savo sergančio tri- 
>ų metų sunaus, Trenton, N. J., 
bet berniukas mirė tėvui tebe
sant kely.

B B O
Hyde Park policija suėmė 

tris jaunus negrus, kurie pri
sipažino užpuolę jauną porą 
Burnham parke trečiadienį, su
mušę vaikiną ir išžaginę 16 me
tų mergaitę. Negrus išdavė nau
jų batų pora, kurią vienas neg
ras dėvėjo. Batai buvo atimti 
nuo jaunojo vaikino per užpuo
limą.

B B B

Joseph Perecka, 63 m., 13213 
S. Exchange street, rastas sun
kiai sužeistas ties South Shore 
gelžkelio bėgiais prie 130th ir 
Torrence. Kiek vėliau jis pasi
mirė. Policija sako, kad jis nu
krito nuo iškeltų bėgių.

Sieks Mirties 
Bausmę Jaunam 
žmogžudžiui

Byla bus svarstoma šį 
pirmadienį

Pašaukimai liudininkams jau 
įteikti ir Bernare! Savvickio li
kimą grand jury pradės spręsti 
pirmadienį. Valstijos gynėjas 
reikalaus tam devyniolikos me
tų vaikinui, kuris prisipažino 
nušovęs 4 asmenis, mirties 
bausmės.

Tuo tarpu juokus kreČiąs Sa- 
wickis nerodo jokios atmainos 
savo atsinešime. Jis nesustoja 
keikęs ir spiaudęs per kalėjimo 
grotas į praeinančius sargus. 
Jis sako negalįs pakęsti “žmo
nių su žvaigždėmis” t. y. poli
cininkų.

“Antrasis Dillingeris”
Kalėjimo viršininkas užėjo 

pasikalbėti su jaunuoju krimi
nalistu ir vėliau, apleidęs ka
merą, pareiškė, kad tas vaikas 
atrodo esąs nesuvaldomas. Sa
vickis, girdi, mėgsta su pasi
didžiavimu girtis, kad jo di
džiausia ambicija tai “būti ant
ruoju Dillingeriu”.

Sawickis kaltinamas nušovi
mu ūkininko, po icininko ir 
dviejų jaunų chicagiečių.




