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RAUDONOJI ARMIJA PUOLĖ VOKIEČIUS i 
LATVIJOS PASIENYJE

Kruvinas Chaosas Ant Rusų Vieškelio

Sunaikino daug vokiečių tankų
MASKVA, Rusija, liep. 6 d. 

— Raudonoji armija sulaikė 
vokiečių jėgas visame rytų fron 
te, skelbia paskutinis sovietų 
karo pranešimas. Borisovo ir 
Bobruisko srityse naciai bandė 
pralaužti Stalino liniją, bet vi
sos jų pastangos nuėjo niekais.

Vakar raudonoji armija labai 
smarkiai atakavo vokiečius Os- 
trovo srityje, buvusios Latvijos 
pasienyje, ir padarė vokiečiams 
nepaprastai didelių nuostolių. 
Motorizuotos sovietų divizijos 
sunaikino šimtus nacių tankų, 
paėmė nelaisvėn daug motori
zuotų divizijų kareivių ir už
kirto vokiečiams kelią per Dvi- 
ną.

Vokiečiai norėjo pagrobti 
Ostrovą, kad vėliau galėtų lais
vai žengti prie Leningrado, bet 
čia visos jų jėgos buvo visiš
kai sumuštos.

Novgorodo ir Volynsko sri
tyse sovietų kariuomenė prie 
šinasi visomis priemonėmis ir 
neleidžia vokiečiams prasiverž
ti į pietus. Nei vienoje vieto
je vokiečiams nepavyko pralauž
ti vadinamos Stalino' linijos.

Vokiečių ir rumunų pėstinin
kai su kavalerija, didelių tan
kų dalinių padedami, stengėsi 
prasiveržti į Bieltzi miestelį, 
bet visos fašistų jėgos buvo sik 
naikintos ir apylinkės pasiliko

raudonos armijos kontrolėje.
Berzunės pakraščiuose vyk

sta smarkus mūšiai, nes vokie
čiai stengiasi prasiveržti. Visi 
nacių bandymai persikelti per 
upę nedavė lauktų rezultatų, 
nes pantoniniai tiltai buvo iš
ardyti ir perplaukę kareiviai 
paimti nelaisvėn.

STOCKHOLMAS, Švedija, lie
pos 6 d. — Švedijos radijas per
davė keliose vietose girdėtas ži
nias, kurios tvirtina, kad so
vietų vyriausybė jau pradėjo 
paruošiamus darbus Leningra- 
dui ir Maskvai evakuoti.

Sovietų valdžia sustabdė vie
šuosius darbus visoje sovietų 
teritorijoj. Gyventojai galės 
dirbti tiktai tose industrijos ša
kose, kurios yra reikalingos ka
ro pramonei. Viešieji darbai bus 
dirbami tiktai strateginiais su
metimais.

Tas pats Švedijos radijai 
tvirtina, kad vokiečių kariuo 
menė jau pasiekė Taliną, bu 
vusią Estijos sostinę. Estijos 
teritorijoj kovos buvo nedide
lės, nes sovietų kariuomenė bė- 
go visiškai nesipriešindama.

Dalis Maskvos valdžios doku
mentų jau išvežta į krašto gi
lumą. Paruošiamieji darbai at
liekami, kad laiku butų išvež
ti ir likusieji Stalinui svarbos 
turintieji popieriai ir įstaigos.

«•

Vokiečių kareiviai slepiasi grabėje netoli rusų vieš
kelio, laukdami progos užpulti sovietų tankus. Tolu
moj matosi liepsnoją tankai. Paveikslas atėjo per ra-
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BRITAI SIŪLO TAIKA SIRIJOJ

NACIAI APSUPO 50,000 BOLŠEVIKŲ
Prancūzų atsparu

mas palaužtas
ANKARA, Turkija, liep. 6 di 

— Patirta, kad britų karo va-

Nelaisvėn paimtų 
skaičius didelis

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
6 d. — Vakarinėje Minsko sri
tyje vokiečių kariuomenei pa
vyko apsupti 50,000 raudonos 
armijos kareivių ir karo vado
vybė tikisi visus juos paimli 
nelaisvėn, skelbia vokiečiai.

Dabartiniu metu nelaisvėn 
paimtų sovietų armijos kari
ninkų ir kareivių skaičius sie
kia iki 200,000.

Kai kurie sovietų divizijų va
dai nenori tarnauti Stalinui ir 
pereina pas vokiečius su savom

Smolenską, kur randasi stam
bi sovietų karo pramonė.

Smolensko geležinkelio stotis 
tapo visiškai sudaužyta ir tra- 
fikas nutrauktas.

Vokiečiai priėjo 
Stalino liniją

d. — 
pr jė j o 

žymiai 
liniją.

jančioms prancūzų jėgoms la
bai geras sąlygas taikai.

Britai leis karą prieš vokie
čius norintiems tęsti prancū
zams įstoti į laisvų prancūzų 
batalijomis, o nenorintiems leis %sugrįžti į neokupuotą Pran
cūzijos dalį.

Britai peržengė Damour upę 
ir visu smarkumu eina 
Beiruto. Manoma, kad 
sąlygos bus priimtos.

Atidėtas Marshall
- pasiūlymas

WASHINGTON, D. C., liep 
6 d. — Tvirtinama, kad gen 
Marshall pasiūlymas palikti ka
riuomenėje tarnaujančius ka
reivius ilgesniam laikui, senato 
bus laikinai atidėtas.

prie 
britu

su pasiulymu ir adin-n’slrac ja 
turės šį reikalą geriau išaiškin
ti. Patterson, sekretoriaus 
Stimson padėjėjas, reikalauja, 
kad gen. Marshall pasiūlymas 
butų tuojau svarstomas ir pri
imtas.

Naciai bombardavo 
Smolenską

BERLYNAS, liep. 6 d. — d. 
— Vakar dienos operacijose 
vokiečiams pavyko sunaikinti 
281 sovietų orlaivį, skelbia 
aviacijos ministerija. Vokiečiai 
neteko 11 orlaivių. Rusų orlai
viai buvo sunaikinti aerodro
muose.

Praeitą naktį vokiečių avia
cija smarkiai bombardavo
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Streikuoja Leaven 
worth kaliniai

LEAVENWORTH, J<an., lie 
■’.os 6 d. — Vietos kaliniai pa
skelbė nu’eistų rankų streiką 
ir atsisakė gaminti kariuomene! 
batus ir šepečius.

Kaliniai nenori dirbti ilgesn 
laiką, negu dirbo iki šiam me
lui ir reikalauja, kad 
jiems duotų lengvatų, 
kad butų sutrumpintas 
mo laikas.

darba.-

kalini-

Saugos New Yorko 
vandens tiekimą

NEW YORK, N. Y., liep. f 
d. — Miesto savivaldybės or 
ganai nutarė sustiprinti sargy
bas prie New Yorko vandene 
tiekimo sistemos, kad sabotažų 
aktais didmiesčiui nebūtų at
imtas vanduo.

Du bandymai atimti Ne\\ 
7crkui vandenį jau La. o pa 
daryti.

Prie visų didesnių 
atsainų bus pastatyti 
aiai ir apsaugoj ami 
vamzdžiai.

vanden. 
sargy bi 
vanden.

Pasidavė 10 italų 
generolų

KAIRAS, Egyptas, liep. 6 d 
— Vienoje užs likusioje britų 
Somali jos srityje, kurią 
laiku buvo paėmę italai, nelais
vėn tapo paimtas italų genero
las Gazerra.

Pas šį italų

save

generolą buvo

anksčiau buvo 
italų genero'a 

paimti nelaisvėn.
Kitose vietose britų kariuo

menė paėmė nelaisvėn 6200 ita
lų karininkų ir kareivių.

savo armijas
J

PANEVĖŽĮ, ŠIAULIUS, RADVILIŠKI IR 
KITUS MIESTUS SUGRIOVĖ

Kazlų Rudos miškus padegė, o turtą išvežė 
Rusijos gilumon

MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO 
PRANO ANCEVIČIAUS TELEGRAMOS

Bolševikai bėgdami šaudė lietuvius
BERLYNAS, liepos 5 d. — Stalinas savo kalboje lietė ir 

Lietuvą, liedamas krokod'ilio ašaras, kad ji jau iš jo nagų išsi
laisvino ir pabrėždamas, kad vokiečiai nori sunaikinti lietuvių tau
tinę ekzistenciją.

Lietuviai Stalino žodžius mokės suprasti, nes jie atsimena, 
kaip prieš metus bolševikų hordos užgriuvo Lietuvą ir sistema- 
tingai griovė ir naikino musų tautinę ekzistenciją. Tūkstančiai 
Hetuvių sušaudyta. Tūkstančiai priversti palikti gimtinę. Lietu
vos ūkis dezorganizuotas.

Bolševikai bėgdami iš Lietuvos dar tūkstančius išgabeno ir 
išžudė. Žiniomis iš Kauno karo išvakarėse eilė kaimų buvo su
deginta ir Šimtai ūkininkų šeimynų sušaudyta.

Partizaninio karo metodais bolševikai sunaikino Mariampo- 
ę, Vilkaviškį, Panevėžį, Šiaulius, Radviliškį ir padegė Kazlų Ru- 
los miškus. Reikės ilgus metus sunkiai dirbti bolševikų sunai
kintai Lietuvai atstatyti.

Laikinoji vyriausybe didelėmis pastangomis stengiasi g? vė
limą aptvarkyti ir išspręsti kasdieninės duonos reikalą. Val- 
Jžia išleido patvarkymą, draudžianti kelti kainas.

Raudonasis Kryžius registruoja bolševikų okupacijos ir ka
so aukas. Jis taip pat globoja politinius kalinius. “Maisto’.’ ben
drovės tarnautojams įsakyta užimti savo vietai kad visi sky
riai visoj Lietuvoj pradėtų tuoj vėikti. ••• •

Tarp Kauno ir Šiaulių bei Vilniaus geležinkelių susisieki
mas dar neina.

Užplombuotais vagonais lietuvius 
vežė Sibiran

apsau- 
dirbti-

prySa

BERLYNAS, liep. 6 
Vokiečių kariuomenė 
Stalino liniją, kuri yra 
silpnesnė už Maginot
Stalino linijai strategijos tiks
lams išnaudota gamtos 
ga, bet joje labai mažai 
nų apkasų.

Blogas oras sutrukdė
kinėms vokiečių kariuomenės 
dalims prasilaužti per šią Uni
ją, bet vokiečiai tikisi lengvai 
ją pralaužti.

Pinsko balose vokiečių kava
lerijai labai kenkia uodai ir ki
ti vabalai.

Paskandintas didelis 
italų kreiseris

LONDONAS, liep. 6 d.— 
Britų submarinai Viduržemyje 
paskandino 10,000 tonų italų 
kreiserį, tris garlaivius ir suga
dino prekybinį laivą, skelbia 
britų admiralitetas.

Paskandintas kreiseris 
nosi Gorizia. Kiti italų 
laivai surinko vandenyje 
klojančius jurininkus.

Italų laivai, kurie vežė karo 
medžiagą ir maisto atsargas 
kariuomenei, tapo paskandinti 

' su visais kroviniais.

vadi- 
karo 
plau-

Roose veltas tariasi 
apsaugos reikalais
WASHINGTON, D. C., liep. 

6 d. — Rooseveltas, praleidęs 
savaitę Hyde Parke ir pailsėjęs, 
sugrįžo Washingtonan ir pra
dėjo pasitarimus krašto apsau
gos reikalais.

Jis ilgai kalbėjosi su genero
lu Marshall ir sekretorium 
Stimsonu. Pasitarime dalyvavo 
karo departamento sekreto
riaus padėjėjai.

Rooseveltas priėmė Sumner 
Welles, kuris informavo apie 
paskutinius tarptautinius įvy
kius.

— Didelės britų karo jėgos 
veržiasi į Aleppo ir Homs. Pran
cūzai yra bejėgiai sulaikyti mo
torizuotas britų divizijas. Bri
tai stengiasi atkirsti prancūzus 
nuo Turkijos.

ORAS
Mažas debesuotumas, Šiltas.
Saulė teka - 5:20; leidžiasi

— 8:28. 1

— Suomiai paskelbė, kad nuo 
karo pradžios jų karo jėgoms 
pavyko numušti 52 sovietų or
laivius.

— New Yorko policija 
sargybas britų garlaivyje

eina 
Em- 
pra- 

nešimą, kad prieš šį laivą bus 
daromas sabotažas.

— Italijos vyriausybė prisi 
pažįsta, kad rytinė jų Afriko; 
imperijos dalis tapo visiška: 
sunaikinta, pasidavus paskuti 
niems italų generolams.

— Žitomiro srityje vokiečia 
sunaikino 500 karo automobi 
iių ir tris traukinius. Automo 
biliai sunaikinti žemai skren
dančiais orlaiviais.

— William Knudsen, apsau 
gos priemonių gaminimo virši
ninkas, pradės inspeksijas vi
sose ginklų dirbtuvėse. Tirs ai 
galima dar padidinti ginklų 
minimo pajėgumą.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

ga-

sa-— Belgrade vokiečiai sušaudė 13 asmenų, kuriuos įtarė 
botaže.

— Lvove komunistai sušaudė kelis šimtus gyventojų, ku
riuos GPU laikė kalėjime prieš karą ir karo metu. Nežinomos 
sušaudytųjų asmenybės, nes nepalikta jokio dokumento. Nužu
dytiems surengtos laidotuvės keliose bendruose duobėse.

— Sovietai tvirtina, kad Estijos pasienyj jiems pavyko su
naikinti 300 vokiečių tankų.

— Britų karo jėgos gauna vieną laivą Amerikoje gamintų 
ginklų kiekvieną dieną. Amerikoj gaminti ginklai vežami An- 
glijon ir Egyptan.

— Lepel srityje rusai smarkiai kontraatakavo vokiečius ir 
privertė pasitraukti atgal. Vokiečiai traukiasi iš Estijos ir 
tų Latvijos, nes rusų ofensyva tęsiasi.

— Britų aviacija smarkiai bombardavo Magdeburgą ir 
tus vokiečių miestus. Vokiečiai skelbia, kad britai užmušė 
bai daug žmonių, nes bombardavimas buvo netikėtas.

— Iš Paryžiaus apylinkių vokiečiai iškvietė savo aviaciją. 
Visus ginklus ir kareivius vokiečiai veža | rusų frontą.

— Peru ir Ekvatoriaus karę jėgos labai smarkiai susišaudė 
pasienyje, čakras apylinkėse. Norima išvengti karo tarp šių 
valstybių.

ry-

ki- 
la-

BERLYNAS, liepos 6 d. — Užsienio laikraštininkams pa- 
•odyta naujoji vokiečių filmo savaitinė kronika vaizduojanti ka- 
*ą rytuose. Didelė jos dalis liečia Lietuvą. Filmoje matyti, kaip 
bėgdami bolševikai degina kaimus, miestelius, naikina gyvulius 
r kaip grįžtantieji iš miško likę gyvieji sveikina vokiečių ka
rius.

Labai iškilmingai buvo sutikti vokiečiai Kaune, kuris, kaip 
žinia, nuo birželio 23 dienos buvo lietuvių vyriausybės rankose. 
Sprendžiant iš filmo, Kaunas nedaug nukentėjęs.

'Įspūdingiausias betgi kronikoje faktas yra tas, kad taip 
•eklamuotoji bolševikų kariuomenė, pakliuvusi vokiečių nelais
vėn, atrodo, kaip azijatiškų driskių ir skurdžių mase. Yra su
prantama, kodėl Maskva taip slepia nuo pasaulio savo “socia-

Vokiečių ofensyva nesulaikomai eina toliau. Eilėje vietų per
žengė Berzunę. Bolševikai bėga. Maskvoje panika vis auga. 
Maskvos “Pravda” laiko reikalingu pabrėžti vedamajame, kad 
sovietų sąjunga dideliame pavojuje.

Berlyną pasiekė žiupsnelis žinių iš Vilniaus. Pasirodo, kad 
minint Lietuvos okupavimo metines, Vilniuje buvo pravestas di
džiausias teroras prieš lietuvius. Birželio keturioliktą, penkio
liktą, šešioliktą dienomis GPU su sunkvežimiais važinėjo po mie
stą iš namų į namus ir rinko vyrus, moteris ir vaikus.

Viso suimta per 10,000 lietuvių, kurie buvo nugabenti Nau- 
jojon Vilnijon, pakrauti į vagonus. Kiek vėliau vagonai buvo 
užplombuoti. Taip sukrautus lietuvius pradėta vežti Kazkstanan 
ir kitosna Sibiro vietosna. Tačiau ne visus spėta išgabenti, nes 
tuojau vagonų prireikė patiems bolševikams. Tada dal| lietu
vių paleido, o kitus sušaudė.

Bolševikai šaudė gydytojus
Karo išvakarėse iš Vilniaus išgabenta visi maisto produk

tai, likučiai avalinės ir kiti būtiniausi dalykai.
Vilniuje lietuviai drauge su vokiečiais kovėsi prieš bolševi

kus. Pasižymėjo lietuvių korpuso daliniai, kurių kareiviai nu
plėšė nuo savo kepurių bolševikų žvaigždes, sudarė apsaugos bū
rius ir prisidėjo, kaip praneša vokiečiai, prie apsaugojimo Vil
niaus nuo didelių sunaikinimų.

Kauno žiniomis bėgdami bolševikai visus gydytojus, kurie 
nebuvo pasislėpę ir nesutiko vykti drauge su bolševikais, šaudė. 
Toks pat tragingas likimas buvo ir gailestingųjų seselių.

Arkivyskupas Skvireckas išleido šiandien per radiją skai
tytą atsišaukimą į tautą. Jame kviečiami visi lietuviai sutelk
tomis jėgomis imtis sunkaus sunaikinto krašto atstatymo 
darbo.

Amerikos lietuvių šiandien turėtų būti didžiausioji pareiga 
susirūpinti ne tik Lietuvos atstatymu, bet pirmoje eilėje likimu 
tų tūkstančių našlių ir našlaičių, kurių tėvai yra bolševikų išga
benti arba nužudyti, ir kuriems todėl būtiniausia yra, ir tai tuo
jau, materialinė parama.
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ARMY TESTS NEW SUPER-MOBILE GUN CARRIAGEAT CHANUTE FlELD
Meet The Men Behind The Man Behind The Stiek

AT CHANUTE, often called the 
largest military aviation centre in 
the wond, you will find Leo Nor- 
man and dozens of other young 
American-Lithuanians irom Chica
go. They are members of Air Crops 
being trained there.

Each aviator in the
quires 18 Ground Men and ail mušt 
be highly skilled; That is Task of 
Air Corps at Chanute Field; School- 
ing is intensive būt the boys have 
lime for some fun, too.Not all the thrills of vvartime aviation are in flying a snip, nor even in piloting a mg bomber. Come down Chanute field, where the States army air corps is18,000 airplane mechanies in avia- tion’s largest ground school, and you will see the eyes of some of America’s J^inest manhood afire because the boys are keep the birds of war trim.There is exhilaration1,800 horses of an airplane mo- in tune. There is a kiek in keep- a sleek 480 mile an hour shape to fly. And therethrill for each of these 18,000 as he realizes that that the aces of the place their trust.To most persons, means planes that from the skies. Tomeans the daredevils their neeks for love Būt that is only the side.Back of every ship there mušt be 18 othermušt be mechanies. There mušt be wcathermen, radiomen, cameramen, parachute riggers, propeller techni- cians. And there mušt be special- ists of many other who will go above of death.Modern war is cal and nowhereso much a never failing performance by motors and by other highly complicated machinery than in air- planes. And so it has come about that the army air corps, challenged to meet the emergency of a greater defense, is sands of newThe cor.ps expanded itsOnly a few years ago air force of the nation—fliers all—was only 41,000 men. To- there are 90,000 technicians in

built. New to come, it is

Tite World a t a Glance
Dr. E. G. Punkay

IF BRITAIN LOSES

įOėi

the east to such Janeiro, Aires.If Britam loses, what mean to our own country? ruthless war-machine is march. So every sensible, American is anxiously asking him-j self this question. Is successful' British resistance to Hitler vitally important for the United States? For we mušt look out for the security of our own nation first of all, unless we are willing to go the way of the long list of count- ries that now fili the Nazi grave- yard. Austria and Czekoslovakia and Poland, Denmark and Norvvay and Holland, Belgium and France and Hungary, Roumania and Bul- garia and lastly Greece! All those uountries, independent nations five years ago, now lie as ghastly corp- ses heartless brutality and grim pur- pose of the mad man of Berch- tesgaden!The sensible, patriotic American will be too wise to let either .pro- British or pro-German sympathi- zers throw the dust of partisan- ship into his eyes. He will be pro- American, that is first and fore- most an American! And with the vision of a true American, he will look at the basic points in our nation’s security. For there could be no rious while

will it Hitleris on the patriotic1
farther one goes doDvn coast of South American great ports as Rio de Montevideo, and BuenosThis greater nearness gives him a decisive edge over us in any con- test of lower South America. Moreover, with large numbers of Germans and Italians in Southern Brazil and around the lower Plata River, Hitler would find it quite easy to sėt up a Nazi-dominated puppet statė in South America, ready actively

The air corps is rushing to train its technical men. Here at Chanute field, the 950 aere plant that two years ago had only 641 students is being enlarged to 1,400 aeres. New barraeks are springing up. New i mess halls are rising. New mile long
force re- Į runways are being school buildings are hoped.Every two weeks being graduated school and 1,000 new students are coming in. Bu July there will be 21,000 in training here.For this year Chanute will turn out 27,000 mechanies, weathermen, parachute riggers, aireraft tailors, instructors in instrument flying, welders, sheet metai workers, pro- peller experts and other techni- cians.Two years agb Chanute was the only .post devoted entirely to a technical school. Today there are three schools and two more under struction.

1,000 men ate from Chanute
B ' -i

IP
that vital part His agents are at work there.done this, the

of al-se-pursuit scream- here toUnited training
learning to in fightingin kėeping con-

NAUJIENU-ACMF TPlephntrThis 155-millimeter army field gun and it’s new gūn carriage almost dwarfs Chicago Street car as it was given its first official road tęst. F.rst of 300 to be manufactured, the carriage can be towed at speeds up to terrible warnings of the

the tor ing i n it is on air corps
ship is a lads him will

Many Technical 
Schools S ta r te d

war aviation pour bombs them, it also who risk of country.spectacularthat flies, men. There
types, some to share the riskhighly mechani- does it demand

training tens of thou- technicians. already has mechanical greatly person- the en-

When he has eurity of the Americans will have been shattered. By playing upon iocal enmities, by catering to sec- tionalism, by using the Fifth Col- umn he can establish airfields" within easy bombing range of the Panama Canal. Then a “lucky hit” (remember the HOOD) could knock out one or more of the canal locks, waterway, fleet to go Cape Horn.Meantime, Italian and navies, Hitler would have secured control of the Atlantic south of a line connnecting Dakar with Pernambuco. Thus he could keep our Pacific fleet from rounding Cape Horn. He could levy toli on all ships passing through those vvaters. What would that domination of the South Atlantic mean for our trade with eastern South America? What would it mean for South American trade with us and with Europe? And what about the vital raw materials we mušt get from below the Amazon ? All trade in the South Atlantic would go on “n&zi terms.only.” .7A fine keltie of fish fo!r į^ir coųptJ;YėuWg, would have to and maintain permanently an enormous war machine: a gigan- tic army, navy, and air force. We would have to change our economic system to a military eco- nomy likę Germany’s today, with our tied our been ry, would in self-defense, have to become militaristic likę a nation in the heart of Europe. Our dream, the great American dream of peaCe and freedom and plenty would be ground to powder under the hobnailed boot of Marš. What a dark, gloomy rible an end to ican democracy!What prevents of South American by a German- ized Europe? That Europe would have twice our industrial capacity and nearly four times our .popula- tion. And that centralized, power- ful Europe would be bursting to overilovv into the empty reaches of South America. To repeat, what prevents such an invasion? Britam and the British navy! If Bri- tain is defeated, master of Europe and Africa. Soon he will dominate a large portions of South America. Then our security will be gone! In trying to defend ourselves, we mušt then become children of Marš.Yes, Britain and the British Navy protect us from such a tra- gedy. If we ūse our eyes, we mušt see this fact. Hence, by sure that Britain does not giving her such support as able her to defeat Hitler destroy Hitlerism, we are merely defending ourselves.If Britain wins, no one nation will dominate rope. On that be maintained That balance, is one of the our security.wins, the British Navy will con- tinue to maintain guard in the Atlantic for us. Then the second • pil- lar of our security štili stands.Būt if Britain loses, then our defenses will have alrėady been pierced. Ahead of us lie militaristn, terrible wars, and probable defeat’

HOOD) more and elose that vital forcing our Pacific all the way around
have added several iri- moral stature. And in expect, it is the moral will count. Ali else is

changeless the strong to defend force of

75 miles an hour. It is regarded as most mobile gun in the world.
AMERICAN EAGLE ; 1' ’ ■ ■

t

SHARPS AND FLATS

Success
< N

need be, būt without killing any- one and withoUt bearing malice to- ward anybody.I darė say that in this case Europe would ches to its the end, I worth that dross.

against such robots. /The most'ter- rible side of the question is the fact that Hitler has been able, in the short space oL seven years, to sink German youth to such depths of demoralization.“I hope that my letter has not tr'espassed too much u.pon your time. On the return journey to Eu- rope in a happier time, which— if God will—may soon be possible, I shall try to bring my wife and children for a short visit you.”The friend and address, for fear of unnecessary mušt be merits.

hovvever, with theFrench and German
111. theBelleville, Louis, Mo.), 10,000 youths toScott field, outside St. is trainingAt (just corps be radio operators. At Lowry field,near Denver, Col., it is teaching 5,000 to be aerial photographers, bombardiers or clerks .Schools are being built at Biloxi, Miss., and at Wichita Falls, where by late sum- mer each will be training 16,000 mechanies.Headquarters for all five schools are here at Chanute, with Brig. Gen. Rush B. Lincoln in general command, serving much as the president of a far flung university.By eąrly 1942 the pir corps will have added 59,d00 .trained men during the year to the repair and1 mainten^nce shops at its air fieldsi in the United States and at outlying points likę Alaska, the Panama C&- nal Zone, Hawaii and even China. By the first of the year it also will have 15,000 new radio operators, cameramen and other specialists.To the youths of the there is as much of a lui?e schools and a chance to a eraftsman in the air corpsis to learning to fly. The schools1 are especially pulling the boys who' do not have the college backgrounds to qualify for pilots.Entrance requirements are stiff. Every aspirant mušt have at leasta high school education, and almost' workable faith. Būt if ever an op- ; 10% who get in are college men. I portunity would be given me, in

nation, to these;becorrieas there

withnamebothhas sent me his būt I withholdharming him through publicity. The lettervalued on its own intrinsic
Efficacy of Non-Violence.concerns \jne, how<ever, is

I have written these lines for the European powers, būt they ate meant for ourselves. If my argu- ment has gone home, is it not time for us to declare our faith in non-violence of and say we do not seek our liberties with thearms, būt we will defend it \vith the force of non-violence?(Conclusion)

sadder epitaph over our glo- republic than, “They sle.pt the Nazis were coming!”security of our country rests freedom of theThe broadly on the Western Hemisphere from European That Our than Britain’s backing the Monroe Doctrine. That basic principle, which we have main- tained with England’s help ever since, forbids any European tion to seek farther control or ritory in this hemisphere.Though some of us may fondly imagine that President Monroe stated the Monroe Doctrine solely out of altruistic feling for Latin American colonies which had just secured their inde.pendence from Spain, a far deeper reason then moved our leaders. Even they realized the danger to our security if any powerful got a foothold . South of the Rio Grande. James Monroe, John Quincy Adams, and their associates saw the defense problem of our nation with the broad vision of true statesmen. the tap we se, sive European nations away from the Americans.Our security, our freedom from thteats of European aggression in the New 'World, rests squarely u.pon two main pillars: the balance of power in Europe, and the British Navy.If we look at a map of Europe, Africa, and the Americas, we shall see at once that Ocean miles miles from Atlantic to Nova Scotia and Netv Foundland, with Iceland and Greenland at stepping stones. The other point is from the vvestern bulge of Africa at Dakar and Free- town to the eastern bulge of Bra- zil. Since we mušt get vital raw materials from South America be- low the mouth of the Amazon River, our reaįz danger lies in the threat to eastern South America.If Hitler should čomplete and maintain his domination of Continental Europe, nothing can pre- vent him from securing control of the west coast of America south- ward past the bulge. This would inčlude such ports as Dakar and iFreetown, vital for the mastery of i the South Atlantic and hende vital for a swift blow at eastern, South America. With Dakar and Free- town converted into important air 
į and navai baSes, the Nazis wiil be about 1600 miles from the coast of Brdzil at Bahia and Pernambuco. Even more impottant, at Dakar and Freetown Hitler is nearly 1000 miles eloser to those ports than we are from in the Caribbean Sea.Hitler’s advantage in becomes inereasingly greater the

interference or domination. I foundamental fact is not new. statesmen recognized it more a century ago, when with we proclaimedWhat concerns \me, how<ever, is not so much his characterization of Nazism as his belief that non-viO- lence may have no effect on Hitler or the Germans, whom he hės turned into so many robots. Non- violent action, if it is adequate, mušt influehce Hitler and easily the duped Germans. No man can be turned into a permanent ma- chine. Immediately the dead weight of authority is lifted from his head, he begins to funetion nor- mally. To lay down any such gene- ral pro.position as my friend has betrays ignorance of the working of non-violence.

na- ter- free
distribution war. Then has always anti-milita-

.produetion and to the chariot of country, which peace-loving andYes, folks, the picnic given by Pirmyn and the Men’s chorus, June 29, at Liberty Grove, was a success, and why shouldn’t it have been because everybody lent a helping hand. A beautiful day greeted the beautiful crowd, who, I assure you, 
had a grand time.

Vietory and Defeat

NAUJIENŲ-ACM E TelephotoPilot Officer Gregory A. Day- mond of R. A. F.’s Eagle squad- ron of American' vOlūnteefs is a hero in Britam. His squadron shot down 3 df 18 .planes during air battle over France.
in 1824nation

The British Government can take no risks, can make no experiments in which they have not even anei. tire and day the field. ■ 10% who get in are college men. I portunity would be given me, inBūt that is only a starter. The Every ap.plicant mušt be perfect spite of my physical limitations, I air corps plans to have 100,000 pi- physically. Each mušt pass an en- i should not hesitate to try what would appear to be impossible. For in “ahimsa” it is not the votary who acts in his own strength. Strength comes from God. If, there- fore, the way is opened for me to go, He will give my the physical endurance and clothe my words with the needed power. Anyway, all through life I have acted in faith. Never have I attributed any independent strength to myself. This may be considered by men who do not believe in a highėr power than themselves as a dra\V- back and a helpless statė.Whatever Hitler may ultimately prove to be, we know what Hitlerism has come to mean. It means na-

air corps plans to have 100,000 pi-lots, turning them out at the rate trance examination in which mathe-| of 30,000 a year. They will keep a lot of planes flying, and 18 technical men for each plane. maties is required. Every one mušt enlist for three years.(To Be Continued)H0WIW0ULD IIG1IT HITLER(Continued From Lašt Week)Cites Rauschning. \vell. Even your opponents are com- pelled' eventually to honor you and admit the rightness of your aims and methods. Būt your opponents are the British, a peo.ple who, though likę every other, it has its weak points, in spite of its business sense retains a heart.
“Two books, “The Revolution of Nihilism’ and ‘The Voice of De- struction’ (‘Hitler Speaks’), have been vvritten by Herman Rauschning, a former intimate of Hitler. These books give a very clear im- pression of the movement in Germany and should be read by all thinking people. Hitler aims at nothing les sthan the destruction of all moral values, and in the bulk of German youth he has already I to""the''ievel‘of

On Condūct of War.

1 youth has lošt all individuality of thought and feeling. The great mass of young people has lošt its heart attained that end. | machTne. ’^he 'German" eonduet' of‘‘Your artiele m -Harijan’ about the war is absolutely mechanical; the Jewish problem in Germany machines are driven by robot men particularly interested me since I. wfoo have no qualms of conscience had many Jewish frięnds there. aboUt erushing under their tanks You say in it that if ever a warj fhe bodies of women and children, was justified it is this one against bombing opėn towns, killing hun- Germany. In the šame artiele, how-' c{feds thoūsands of women and' ever, you vvrite that if you were a children, and <Jew, you would attempt to soft- them as a screen for their advance,J ten the hearts of the Nazis by non- or distributing poisoned food. These violence. Recently, you also advised are an f^cts> the truth of which I Britain and the British people to can vouch for.surrender their beautiful island to the German invader without resistance by force, and to con- quer him afterward by non-violence.“There is probably no man in his- tory who has of the piactice yourself. Your ed veneration millions of hearts, not only in In- dia, būt in the outside vvorld as
a better knowledge of non-violence than views have awaken- and love for you in

qually true now. Hitlerism will ne- ver be defeated by counter-Hitler- ism. It can only breed superidr Hitlerism, raised to nth degtee. What is going on before our eyes is a demonstration of the futility of violence as also of Hitlerism.explain- what I mean by Hitlerism. It has robbed nations of their liberty. will Hitler do with his Can he digest so much

In wėre with Men’s chorus 28-4, while the myn boys suffered a defęat of at the hands of the Red Rose < who and next

the two baseball games which played Sunday, the' girls vietory by defeating
beat us out for a lot of what have you. Better time.Bits of the Picnic

; met the Pir- : 14-9 Club, beer luck
Ever since then Monroe Doctrine has been the root of our security. Whether now call it hemisphere defen- it is the šame—keeping aggres-

future! How ter- our great Amer-such an invasion

Smiley and his bunch supplied us with music, also Andy Norbut and his accordion. Our prof. (Mr. Ste.phens) seems to cater to the drums. I guess he likęs a lot of noise on the outside and at rehear- sal, a

Let me failure of the small Būt what vietories?power? Personally, he will go as empty-handed as his not-Very-re- mote predecessor, Alexander. Fčr the Germans, he will not have left the pleasure of owning a mighty emprie būt the burden of sustain- ing its erushing weight; for they will not be abl-e to hold all the conquered nations in perpetual sub- jection. And I doubt if the Germans of future generations will en- tertain unadulterąted .pride in the deeds for which Hitlerism will be responsible. They will honor Hetr Hitler as a • genius, as a brave man, a matchless more, būt I Germans of learned theeven about their heroes.Anyway, I think it will be allow- ed that all the blood that has been spillėd by Hitler has added not a millionth part of an inch to the world’s moral stature.As against this, imagine the statė of Europe today if the Czechs, the Poles, the Norwegians, the French, the Greeks and the English had all said to Herr Hitler: “You need not make your scientific preparatlons; ” ~‘"7. . . ... . , ,, I So, ’til nefct Monday, when 1’11violenee with non-violence.” The teU you about the 4th of J([ly hoIi.day, 1’11 be resting with you all.

lot of quiet.games and prizes were sup- by Stel Parker, who did a with her brother
Hitler will bethe Atlantic narrovvs from about 3,000 in the middle to some 1600 at two points. One point is Ireland aeross the North

Through Nazism, the German ked, ruthless force reduced to an ' exact Science and worked with a i scientific becomes In the when it sive resistance, the Star of Johan- nesburg, stirred by the sight of a handful of Indians, wholly unarmed and incapable of organized violence even if they wished it, pitting themselves against an overwhelming armed government, had a cartoon, __  . w , in which the latter was depieted jas an elephant, UhmoVed and com- i fortably planting himself in his seat. This was marked “immovable . force”. The cartooništ had a true I insight into the duel between the“I have spoken with many of irresistible and the immovable for- for destruction. We will meet yotirj your follovvers about the possibili- ces. It waš then a stalematė. The violenče With non-violence.” Tl._ ty of a.pplying non-violence againsf seqUel we know. What was dėpiet- history of Europe woUld then have Germany. A friend of mine, whose ed and appeared to be irresistible been’ writtenVdifferently. ’Possession w6rk it is to cross-examihe Ger- was successfully resiste'd by the im- Į mįght—būt only jnight—have bėen man prisoners of war in England, movable force of “satyagraha” — ta^en under non-violent resistance, was deply shocked by the spiritual į call it “suffering without retalia- narrowness and heartlessness of tion.”

precision. In its effect it almost irresistible.early days of ‘satyagraha,” was štili known as pas- organizer and much should hope that the the future will have art of discrimination

The plied splendid job Frank, an ex-member of our chorus, with the support, of course, of our prof. who really picked some swell contestants to partici- pate in the games. Ali in all, every- body had a grand time.
Next OutingWill be Sunday, Aug. 17, the day after appearing at Tribūne Festival. This outing will consist of a picnic, golfing and swimming at the beautiful Indian Wood Country Club, located at 217th and West-ern Avė. Rehearsals

willCommencing July 22, we have two rehearsals a week for our j entry into the Tribūne Festival, So 
: We can make a good showing,

making lose, by will en- and toAmericans
the contineht of Ėu- continent there will a balance of povver. we mušt remember, two maln pillars of Agata, if England

narrowness and heartlessness of these young men and he agreed with me that ndn-violence could not be applred with any success1 WhatFutility of HitlerisnThas been true can be e-
as it has been taken now, after per.petration of unt^old barbaritiesJ Under non-violence,, only those would have bedn’'killed who had, trained themselves to be killed, if;

Yra laikotarpiu, kada žmones 
stengiasi viską pertaisyti me
ne ir moksle todėl, kad patys 
nieko nepajėgia sukurti.

Dž. Leopardi.

Brazilian our basesdistance
Nu galėti pat j save — geriau

sias būdas apsisaugoti nuo ki
tų nugalėjimo. Save pažaboti 
— geriausias būdas neturėti 
sau pono.

Rytū išmintis.
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KORESPONDENCIJOS

Woodboro, Wis

yra seni naujz

Rhinelander, Wis

Čia amerikonai 
truputį lietuviu

Lithuanian Village rezortas. — 
“Muziejus”. — Linų “laukas”.

Jau nuo daugelio metų Chi- 
cagos lietuviams yra žinomas 
Woodboro, Wis. Apie 20 metų 
atgal vieni lietuviai čia pirko 
žemės plotus, kiti farmas, tre
ti biznius. Kiek vėliau p. S. 
Chesna įsigijo gražų sklypų že
mės prie Squash Lake ežero ir 
pastatė gražų rezortų — Lithu
anian Village. Kadangi vieta yra 
labai graži ir ežeras žuvingas, 
o katedžiai labai parankus, ta. 
čia kasmet daug lietuvių pra
leidžia atostogas. Nemažai ir a- 
nierikonų čia atostogauja. Šiuo 
laiku šiame tolimame Wiscon- 
^ino kampely girdisi lietuvių 
kalba, o kartais suskamba ir 
lietuviška daina.

Rezortas guli ant ežero kran
to. Ežere vanduo yra labai ty
ras ir nešaltas. Yra įtaisyta gra
ži vieta maudymuisi. Pasivaži
nėjimui ant ežero duodami bo- 
tukai. Gi žuvininkams čia ta 
tikras rojus. Jie čia retai kad., 
tuščiomis pareina. Kas paganu, 
žuvų, kas ne, o Adomas Mise 
vičius, kuris šiuo laiku čia ato
stogauja, va go žuvų pietus ka 
da tik nori. Jis rengiasi ir Chi 
cagon gerokai žuvų parsivežti.

P-ia Chesniene s;ame rezorte 
turi įrengusi “muz’ejų”. Tam 
muziejuje randasi įvairių daik
tų, kurių retai kur galima pa 
matyti. Daugiausia tai rauko 
mis padirbti ir išdrožinėti iš 
medžio įvairus daiktai. Tarp jų

yra net lietuviškas ratelis (vin- 
das). Be to, p. Chesniene šiais 
metais savo daržely pasėjo linų. 
Tur būt, retai kam teko Ameri
koj matyti augančius linus. Tai 
malonus prisiminimas apie Lie 
tuvą. Linai jau gerokai paaugę 
ir neužilgo pradės mėlynai žy
dėti. Tai bus Lietuvos linų “lau
kas” Amerikoj. Ir nebereikalo 
šis rezortas pavadintas Litini- 
anian Village. 
gali pamatyti 
kultūros.

Pp. Chcsnai
niečiai ir labai nuoširdus žino 
nes. Rhinelandery jie turi užei
gų ir gyvena šiuo adresu: S 
Ghesna, 82 S. Brown St., Rhine
lander, Wis.. —K

Pp. Yonkų rezortas. — Pp. J. 
Svilow atostogauja.

šiame miestely gyvena sėk
mingas biznierius Petras Yon 
kus. Jis turi nuosavų namų, 
biznį ir gražų rezorlų, vadina
mų Horsehead Resort. Rezortas 
randasi prie ežero, vadinamo 
Horsehead Lake. Ežeras nepa-

n \UJIENV»ACMBTelephoto
Henry Schiebel, iš Ulica, N. Y./Dairy Farmcr’s Uni

jos narys, išlieja savo pienę, vieton pasiųsti ji parda
vimui į New Yorka. Trijų rytinių valstijų ūkininkai 
streikuoja reikalaudami didesnių kainų už pienų.

ŽEMIAUSIOMIS 
KAINOMIS 

GIEDANČIOS
KANARKOS

U Papūgos, Love ‘J Birds, 
§wor Tropikų Žuvys, šunys 

Geros klėtkos, pritaikytos pauk
ščiams. ir vaistai.

New City Pet Shop 
5120 SO. ^ASHLAND AVĖ. 

Tel. Hemlock 7673
TONY ZMUDA, Savininkas.

GERB. Naujienų įkaityto
ji tr įkaitytojo! prašomi 
pirkinių reikalai* eiti į

•Mbtad Naujienai*.

važiuoja žuvauti iš tolimų vic 
tų ir iš kitų rezortų. Kas šiame 
ežere nepagauna žuvų, tai ta 
liežuvininkas. Štai p-ia Yonkie- 
nė, kuri prižiūri šį rezortų, ka
da lik išplaukia ant laivelio žu
vauti, tada pasigauna žuvies.

P-iai Yonk enei padeda re 
zorių prižiūrėti duktė. Šiuo tar
pu čia atostogauja ir sūnūs, ku
ris turi vietų prie architektu 
firmos Chicagoje.

Trumpam laikui pp. Yonkų 
.ezorte apsistojo pp. J. Svilow 
ir jų sūnūs iš Chicagos. Pp. Svi- 
ow yra plačiai žinomi biznie
riai Northsidėj, nuoširdus žmo
nės ir geri “naujieniečiai”. Jie 
pasirengę apvažiuoti aplink vi
sų Michigan ežerų. Gi vėliau 
pasilsėję po ilgos kelionės, žada 
apsistoti vasarnamy prie Michi 
gan ežero ir praie sti ten va a 
rų.

Pp. Yonkai gyvena Rhinelan
dery ir turi b znį šiuo antrašu: 
P. Yonkus, 312 Thayer St.. 
Rhinelander, Wis.

Pp. Yonkai jau nuo seniai 
skaito “Naujienas” ir yra ma- 

, lonųs žmonės. —V-

Šiandien Apkaltins
Jaunąjį Sawickį, 4 
Asmenų Žudiką

Valstijos gynėjas š:andie: 
jareiknlaus iš grand j u r/, kad 
‘oji išneštų apk?’tinimų prieš 
Bernard Savvickį, 19 metu ber
niuką, kuris prisipažino perei
tų savaitę užmušęs keturis žmo
nes.

Manoma, kad jaunojo žmog
žudžio byla bus pradėta tuoj 
svarstyti ir/'kad^fvaFsfijos gy
nėjas pareikalaus jam mirties 
bausmės.

Naciai P. Amerikoj 
įlengia Pučą, Sako 
Parvykęs Artistas
Laukia Nacių Karo Prieš 
Anglus Užbaigimo

Valstijomis. Man ypač gilų į- 
spudį paliko tas faktas, kad 
tenykščiai žmonės musų Pre
zidentų Rooseveltų laiko di- 

j delėje pagarboje ir reiškia jam 
didžiausių pasitikėjimų. Jie į
jį žiuri kaip į gelbėtojų.

Naciai Veikia

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.

------------ - “Bet negaliu pasakyti,
Hitlerio agentai intensyviai vidutinis amerikietis t 

veikia Pietinėj Amerikoje ir tcn tokį pasitikėjimų kokio jis 
rengia nacių pučus anoj pusėj norėtų.” 
Rio Grande upės. Atviros ak-, 
cijos galima tikėtis po to kai 
vokiečiai užbaigs savo kampa
nija prieš Angliju.

kad

Neišduodamas jokių paslap
čių ar konkrečių faktų, Fair
banks pažymėjo, kad nacių į- 

Isigalejimo pavojus Pietinėj 
Pietinę Amerikoj yra ne “sapnas”, bet 

Amerikų Chicagos laikraštiniu- nuoga realybe.
“Hitlerio pajėgos šioj pat 

valandoj Pietinėj Amerikoj in
tensyviai rengiasi pučui, ku
ris turės įvykti po to kai vo
kiečiai užbaigs savo kampani
jų prieš Didžiųjų Britanija.

Fairbanks Jr., garsusis kino 
artistas, kuris kų tik sugrįžo1 
iš ten, praleidęs pustrečio mė
nesio kaipo asmeniškas Prezi
dento Rooscvelto stebėtojas.

Roosevellą Gerbia—

Fairbanks išvažinėjo Argen
tina, Braziliją, Chilę, Uruguajų 
ir Peru. Jis sustojo Chicagoj 
vienai dienai, pakeliui į savoj 
namus Hollyvvoode. Artistas 
pareiškė:

“Kiek aš galėjau patirti, 
žmonės Pietinėje Amerikoje 
didelėj didžiumoj stovi už 
mus. Mažiausiai 80 nuošimčių 
simpatizuoja su Jungtinėmis

Lietuviukas Sunkiai
Susižeidė Bežaizdamas
Harrison Parke

Keturių metų amžiaus 
ter Shalitis, Jr., 1830 W. 
street, sunkiai susižeidė, 
jis nelėkęs lygsvaros m
nuo žaislinio pastato Hr.rriso* 
parke. Jis nuvežtas į Count; 
ligoninę.

Wa
17tl 
kad-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POGAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta 58.00 

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra.
BLACK BAND LUMP

Tuo tarpu visuomenės gero
ves direktorius pradės tartis su 
sociologistais ir psichiatrais, 
tikslu surasti ke-ius sustiprini
mui St. Chares berniukų pa
taisos namų psichiatrinį depart- 
mentų.

Direktorius Brandon sako 
kad jei tas departmentas bu 
tų efektyviau veikęs, tai toks 
potencialia žmogžudys kaip Sa 
vvicki nebūtų buvęs išleistas 
aisvėn. Sawicki iš pataisos ca 
nu paleistas ant paro’iaus.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybe cal! atsiekt’ tik buriamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus nagai musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 .mokame 
KEISTUTO SAVINOS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS, M. MOZFRTS, R*> ..

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

Modom Roofine: Co
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. 

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

visokių ruš’u stonu. Pa-
Visas 
rime 
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti—

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR _

SKIN TROUBLES
(externally caused)

Turtas Virš$6,000,000.00

>

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U S. DEFENSE SAV1NGS BONDS

LOAN ASSOCIATIONoF Chicago 
JUSTIN MACK1EVV1CI1. Pres.
4192 Archer Avenue

V i Ilginta lUtl

MADOS

PRIEŠAS!

PRAISED 
FROM 

COAST 
TO 

COAST!
Kada laikai pablogėja, žmo
nės ima susilaikyti.”

Per tuos dvylika mėnesių 
per Chicagos paštų buvo iš- 

i siųsta 1,662,808,409 laiškai. Lai
kraščių ir kitų periodinių lei
diniu išsiųsta 398,415,261. Pa
kietų buvo 217,217,397.

Pašto viršininkas nurodo, 
kad daug reiškia pakietų pa
daugėjimas. Kadangi Chicagoj 
randasi daug “mail order” fir
mų, tai pakietų padaugėjimas 
aiškiai byloja apie tų firmų 
biznio padidėj'irųįų.
------------- -------------------- -----

Pirkite tose krautuvėse; ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Apart Apsaugos, Turime Q/|QR 000 00 
ATSARGOS FONDĄ ViršCH U JęUbU.V J

No matter what you’ve tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
hero’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—povverfully soothing 
Liauid Žemo—wnich quickly relieves 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

K

59.75
Gaisras yra jūsų namo didžiausias

palaiko-

No. 2877

(Vardas Ir pavardi)

šaukite CANAL 8500I Vardas ir pavardė
(Adresai)

■.<• n

(Miestas Ir valstija)

popie- 
išmesti

Per Metus Paštas leme 
$61.1)71,693

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

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

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL 

čia Jdedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyxd| No ,
Mferos - - ■ - per krutinu

• NEREIKALINGI 
riai turėtų būti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų 
mas apie namus.

Pašto Atskaita 
Rodo, Kad Biznis 
Chicagoje Geras

JIFFY FILET CROCHET . PATTERN 2877
No. 2877 — Mėgsta lovatiesė

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, DL

I Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.—

Mi-

Pašto viršininkas Erncst J. 
Kruetgen peržiūrėjęs Chica
gos pašto atskaitų už fiskalius 
metus, kurie pasibaigė pereitų 
pirmadienį, pareiškė, kad 
Chicagoje biznis eina gerai.”.

Jis nurodė, kad pašto at
skaitos yra geriausias barome
tras matavimui biznio gyveni
mo. Kada biznis eina gerai—- 
žmonės daugiau paštu naudo
jasi.

Nuo 1940 metų liepos 1 d. 
iki šm. birželio 30 d., pašto į- 
plaukos siekė $61,671,693 arba 
$19,387,348 daugiau negu de
presijos blogiausiais metais, 
1933. šių metų įplaukos taip 
pat buvo $2,458,661 didesnės 
už pereitus metus.

Suvirš IV2 Bilijono Laiškų

“Tas didėjimas ir augimas”, 
pareiškė Mr. Kruetgen, “aiš
kiai parodo, kad biznis visur 
gerėja. Kada laikai geri tai 
žmonės nesivaržydami naudo
jasi pašto patarnavimu; siun
čia daugiau laiškų ir pakietų.

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

T. RYPKEVICIA
“RAŠOM VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

4790 — Popietinė suknelė. Sukirp
tos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 
ir 50.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą 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 Dept, 173Q 
So. Halsted SU Chicago, I1L
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Ukrainos nacionalistai

stabdytų, tai ji atsakė 1933 
m. sausio mėnesį, jogėi pir
ma Hitleris turi įgyti vai-

Pereitojo pasaulio karo pabaigoje Ukraina trumpa 
laiką buvo “nepriklausoma” ir turėjo savo “hętmąną”, 
Pavlo Petrovičių Skoropadskį. Ukrainos valdžią kon- 
troliavo vokiečių karo vyriausybė. Vokietija privertė 
Rusiją, kurią tuomet jau valdė bolševikai, pasirašyti 
Lietuvių Brastos taiką ir pripažinti atskirą Ukrainos 
valstybę.

Bet kuomet Santarvės valstybės su Amerikos pa
galba sumušė Vokietiją, tai vokiečių armijos pasitrau
kė iš Ukrainos ir ją užkariavo bolševikai.

Dabar vokiečiai rengiasi vėl atskirti Ukrainą nuo 
Rusijos ir duoti jai “hetmaną”. Pavlo Petrovič Skoro- 
padsky tebėra gyvas. Jisai per 2,0 su viršum metų gyve
no nedidelėje viloje Berlyno priemiestyje, Wannsee, im-1 
damas “pensiją” iš Vokietijos valdžios. Jisai dabar yra 
67 metų amžiaus.

Aplink “hetmaną” (kiti jį vadina “generolu”) Sko- 
ropadskj yra susispietęs Ukrainos nacionalistų komite
tas, kuris gamina propagandos literatūrą ir skleidžia 
ją, su nacių “gestapo” pagalba, tarp ukrainiečių. Sko- 
ropadskis giriasi turįs suorganizavęs armiją iš 60,000 
kazokų Ukrainoje, kurie sukils prieš bolševikus, kai tik 
gaus signalą iš “hetmano”.

Bet, žinoma, ne visi Ukrainos nacionalistai yra na
ciško nusistatymo. Ukrainos valstiečiai nenori būti nei 
po Maskvos, nei po Berlyno jungu. Demokratiniai uk
rainiečių veikėjai seniaus gyveno ištrėmime Čekoslova
kijoje ir palaikydavo artimus ryšius su Rusijos liaudi
ninkais (sociabrevoliuclonieriais).

Tačiau, jeigųį Hitleris užkariaus Ukrainą, į. tai jisai 
greičiausia' paskirs jai “valdžią”, sudarytą iš to komite
to, kurio pryšakyje stovi Skoropadskis. Jos pasisekimai 
pareis daugiausia nuo to, ar ji sugebės aprūpinti gyven
tojus maistu.

Traukdamiesi iš Ukrainos, bolševikai stengsis išga
benti iš jos kiek galint daugiau grudų ir gyvulių, o ką 
nesuspės išvežti, naikins. Ukrainos gyventojams todėl 
gręsia badas. Dabar, beje, Ukrainoje yra pats rugįąpiu- 
tės laikas. Dėl karo dauguma kviečių, gal būt, paliks ne
suvalytų.

Ukrainiečius Hitleris, be abejonės, bandys pakreip
ti savo pusėn, panaikindamas sov-chozus ir kpl-chozųs, 
kurių jie neapkenčia. Bet jeigu maistas Ukrainoje bus 
sunaikintas arba išgabentas į Rusijos gilumą, tai nacių 
ir hetmano Skoropadskio uždavinys vistiek bus labai 
sunkus. Hitlerio viešpatavimu ukrainiečiai gali nusivilti 
taip pat, kaip ir Stalino “socializmu”.

Kaukazas
Neutralių šąlių karo ekspertai nesitiki, kad Rusija 

nugalės Vokietiją. Beveik visi ekspertai mano, kad Sta
linas bus suųiųštąs, tik jų nuomonės skiriasi apie tai, 
kiek laiko ims;, iki 'naciai laimės pergalę.

Ta pergalė tačiau gali būti pilna arba dalinė. Pilna 
pergalė reikštų visos Sovietų Sąjungos pasidavimą. Su
prantama, kad Hitleris nori to pasiekti, nes tuomet ji
sai galėtų kaip tinkamas šeimininkauti visame milžiniš
kame bolševikų imperijos plote. Be ko kito, jisai turėti! 
tiesioginį susisįekimą, Sibiro geležinkeliu, su trečiuoju 
“ašies” nariu, Japonija.

Bet jęigu sovietų Raudonoji armija nebus visiškai 
išblaškyta, kaip kad buvo Francuzijos kariuomenė, tai 
Hitleris turės pasitenkinti tik SSSR pakraščių užkaria
vimu. Per Ukrainą ir Juodąją jurą jisai stengsis pa
siekti Kaukazo sritis, kuriose yra gausingi aliejaus šal
tiniai.

Po pereitojo pasąulię karo tose srityse buvo įsikū
rusios trys nępriklaųspinos respublikos — Gnizija, Ar
mėnija ir Azerbeidžanas. Su Gruzijos respublika bolše
vikai buvo pasirašę taikos sutartį ir apsikeitę ambasa
doriais. Bet Leninas — kuris buvo toks pat viliugingas' 
azijatas, kaip ir Stalinas — tą sutartį sulaužė ir pasiun
tė 200,000 ginkluotų vyrų armiją Kaukazą užkariauti. 
Tuo pačiu laiku Gruziją užpuolė iš pietų pusės turkų 
Kernai Paša.

Per 20 metų Gruzija buvo po bolševikų jungu. Još 
gyventojai kelis kartus bandė sukilti, bet raudonarmie
čiai ir čekistai kiekvieną sukilimą paskandindavo krau-

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metamą ............   $8.00
Pusei metų ______   4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.50
Vienam mėnesiui .... ...... .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Vienia kopija ________   3c
Savaitei ..... i.........................  18c
Mėnesiui .................._.............. 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams ...... :..... .............  $6.00
Pusei metų  3.25 
Trims mėnesiams ____ _— 1.75
Dviem mėnesiams .............- 1.25
Vienam mėnesiui -....... .75

Užsieniuose:
Metams   $8.00
Pusei metų ....................   4.0Q
Trims mėnesiams ...............— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

jo juroje. Ypatingai nuožmiai gruzinų sukilimą malšino 
gruzinas “Soso” Džugašvili—Juozas Stalinas, komandi
ruotas šituo tikslu iš Maskvos. Jisai išžudė tiek daug vi
sai nekaltų žmonių, kad net žiaurusis Leninas pasipikti
no ir rengėsi partijos suvažiavime viešai pasmerkti Sta
liną ir reikalauti, kad jipai butų išmestas iš partijos.

Bet Leninas, netrukus, buvo suparalyžiuotas ir parti
jos suvažiavime negalėję dalyvauti. Tokiu budu klausi
mas apie Stalino išmetimą iš partijos nebuvo iškeltas. 
Paskui Leninas daugiau iš lovos nebekėlė. Savo testa
mente jisai paliko instrukciją Kopiunistų partijos cent
ro komitetui išmesti Staliną įš generalinio sekretoriaus 
vįętos, kaipo žiaurų ir “pavojingų partijoj- žmogų. Ta
čiau Stalinas savo intrigomis' mokėjo įtįkintį Politinio 
Biuro narius, kad “partijos ląbui” bus gęriąu to laiško 
neskelbti.

Taip Stalinui pavyko išgelbėti savo kailį, o Gruzija 
paliko sovietų provincija, valoma žvėrįsĮ^pmįš te^ęro 
priemonėmis. Bolšęvikų Gruzijoje beveik nebuvo. Net 
ir tame būrelyje Stalino vienminčių, kurie gąyo komisa
rų vietas, kuomet Maskva užkariavo Gruzijų, atsirado 
“išdavikų”, ir prieš keletą metų OGPU padare tarp jų 
kruviną “čistką”.

Suprantama, kad Gruzijos liaucĮis gaišiai neapken
čia bolševikų, ir butų nuostabų, jeigu Hitleris nepasi
naudotų šita aplinkybe, eidamas Gruziją “išvąijųoti”. 
Kuomet nacių divizijos pasieks Kaukazą', jisai tenai mė
gins, kaip ir Ukrainoje, sudaryti “tautinę vyriausybę”. 
Gruzijoje gali įvykti sukilimas da ir pirm to, jei Stali
nas bus priverstas ištraukti iš Kaukazo didesniąją dalį 
savo armijos, stiprindamas savo vakarų frontą.

Tautos, kurias Maskvos teroristai pavergė per pa
skutinius 20 metų, gali daug prisidėti prie SSSR žlugi
mo.

KAIP PRASIDĖJO SUKI
LIMAS KAUNE

Švedijos laikraštis “Nya Dag- 
ligt”, pasak “Vienybės”, įdėjo 
girdėtą įš Kauno radio stot.es 
pranešimą apie įvykusį Kaune 
lietuvių sukilimą prieš sovietus, 
atseit:

“Laikraštis sako, kad bir
želio 22 d. ryte kai kurie lie
tuviai, ;Kųįln0 gyventojai, su
žinojo apie Vokietijos-Rųsi- 
jos karą, nors plačioji visuo
menė tuo laiku dar nieko ne-1 s , r . ■. o ’■ i u ■
žinoję. Vienąs l&ąųno gyven
tojas tą dieną iš ryto iškabi
no iš savo įiąmo Lietuvo j 

trįspąlvę vėliąvą, kurią ko
munistai tupjaus nuplėšė ir 
lietuvį ąpt sušaudė. 
Žinią apie šį įvykį tuojau pa
sklido po visą miestą ir už 
poros vąląiĮ^ą iš visų Kauno 
painų, kųrĮųpse dar gyveno 
liętųyįai, plęyęsąvo Lietuvos 
trispalvės vėliavos. Iš karto 
rusai bąn(|ė jas nudraskyti, 
tačiau juo jaugiau draskė, 
juo daugiau jų pasirodė. Lai
svės alėjoje ir kitose dides
nėse gatvėse apie' piet kilo 
triukšmai: per langus lietu
viai pradėjo šaudyti į rusus. 
Būriai buvusių Lietuvos ka
rių ir net karių, tarnaujan
čių lietuvių korpuse pačiame 
Kaune, užėmė kai kuriuos 
valstybinius namus, tiltus, 
geležinkelio stotį ir kitas 
strategines vietas. Sakoma, 
kad vien civilinių žmonių su
kilime dalyvavo apie 2,500. 
Buvęs Lietuvos karo aviaci
jos lakūnas ir vėliausiu lai- 

1 jku skraidęs su keleiviniais
Lietuvos lėktuvais, tarp Kau- 
no-Palangos ir Kauno-Rygos, 
kap. Dženkaitis, suorganiza-

BOLšEVIKAI UŽAUGINO 
HITLERIZMĄ

Stalinas ir jo bendradarbiai 
šiandien vadina Vokietijos na
cius “kruvinais agresoriais”, be
stijomis”, “viliugingais niek
šais” ir t. t. Bet nuo 1939 m. 
rugpiučio 23 d. iki 1941 m. bir
želio 22'd. Maskva buvo tiems 
“bestijoms”Habai drauginga. Ji 
plūdo “imperialistais” ir “dar
bininkų mulkintojais” Hitlerio 
priešus.

Reikia pasakyti tačiau, kad 
tas bolšęvikų draugingumas na
ciams buvo ne pripuolamas da
lykas. Rusijos dikiatoęįm. 
smurto kelįu pagrobę valdžią į 
savo rankas, stengėsi visose ša
lyse sunaikinti demokratiją ir 
tokiu bųdu ruošė dirvą fašiz
mui. Vokieti jo j,e tų pastangų 
bolševikai dėjo daugiaųsja, su
organizuodami “Spartako Są
jungą” (kuri paskui pasivadi
no Vokietijos Komunistų Par
tija) ir nuolatos rengdami 
ginkluotus sukilimus prieš de
mokratinę respubliką. Kuomet 
šitų bolševikų riaušių pasėkoje 
Vokietijoje išaugo hitleriškas 
judėjimas, |ai Maskva įsakė 
komunistams kooperuoti su na
ciais !

Šituos faktus primena buvęs. 
Berlyno “Vorwaerts’o” vyriau
sias redaktorius Friedrich 
Stampfer, kuris dabar yra ap
sigyvenęs New Yorkc. Jisai ra
šo:

“Kai (Vokietijos) social
demokratija 1918 m. ėmė 
kurti demokratinę respubli
ką, kad šituo budu butų pa
ruoštas pagrindas socializmo 
statybai, jai pasipriešino pir
miausia komunizmas. Jisai 
kovojo prieš respubliką, 
prieš demokratiją, prieš, 
spaudos ir susirinkimų lais
vę, prieš visuotinio, lygaus, 
tiesioginio ir slapto balsavi
mo teisę. Nepajėgdamas 
įvykdyti savo tikslus, komu
nizmas per metų metus vedė 
sistemątinį ardymo darbą, 
paruošdamas dirvą Hitlerio 
pergalei. Jisai darė tai tyčia 
ir sąmojingai, kadangi iki 
paskutinės valandos savo le
galaus buvimo jisai skelbė, 
jogei vyriausias jo priešąs 
tai ne nacizmas, bet social
demokratija. Kuomet Mask
vai buvo pasiūlyta, kad ji ši
tą kriminališką veikimą su-

džią, kad Vokietijoje galėtų 
laimėti pergalę bolševizmas.”
Šituos komunistų nusidej i- 

mus, sako Stampfer, butų gali
ma užmiršti, jeigu po Hitlerio 
pergales Maskva ir jos pakali
kai Vokietijoje butų savo nusi
statymą pakeitę. Bet savo nu
sistatymo jie nepakeitė.

Tiesa, po to, kai Hitleris įs
teigė savo diktatūrą Vokietijo
je, pradžioje atrodė, kad Ma
skva suprato savo klaidą. Sta
linas davę Rusijai neva demo
kratišką konstituciją. Sovietų 
valdžią pradėjo ięškoti susiarti
nimo su Vakarų demokratijo
mis, ir Vokietijos komunistai 
mušėsi į krutinę, žadėdami eiti 
ranka už raukos su socialde
mokratais prieš Hitlerį. Ret 
1039 in. rugpįųęio $iėnesį Stali
nas pasįrašč draugingumo su
tartį su Hitleriu, ir visą komu
nistę . “demokratiškumą” nusi
nešė/šuo ant uodegos. Komu
nistų Internacionalo skyriai 
pradėjo vėl plūsti socialdemo
kratus ir demokratines valsty
bes, plepėdami apie “imperia
listinį karą” ir visokiais budais 
trukdydami demokratijų pasi
priešinimą hitlerizmui. Komu
nistų obstrukcija, sabotažas ir 
“taikos” propaganda prisidėjo 
nemažai prie to, kad Francuzi- 
ja tapo sutriuškinta, ir dabar 
nebeliko nė vienos stiprios val
stybės Europos kontinente, ku
rios aronijos galėtų stoti prieš 
Hitlerio divizijas. Paliko tik so
vietų Raudonoji armiją.

Maskva šaukiasi Anglijos ir 
Amerikos prieš įįtleriįno galy
bę, kurią ji pati išaugino, įy 
komunistai gavo įsakymą iš 
Maskvos vėl užsidėti “demo
kratiškas” kaukes.

Bet su šitais evįdmainiais ir 
apgavikais, sako Stampfer, mes 
nenorime turėti nieko bendrų. 
Jų privalo saugotis ir Ainęyi- 
kos darbininkų judėjimas.

Susipratusieji pasaulio ęląr- 
bininkai kovoja ne tam, įcad 
žmonija, nusikračiusi rudosios 
nacių diktatūros, patektų po 
raudonąja komunistų diktątu- 
ra. Jie kovoja, kad po šio Laro 
pasaulis butų laisvas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

vęs būrį jaunų lietuvių, bu
vusių šaulių, puolėsi laikyti 
Kauno geležinkelio Žaliąjį 
tiltą. Tą tiltą išlaikė per še
šias valandas nuo rusų, ta
čiau vėliau rusai tiltą su
sprogdino. Dženkaičio ir ki
tų likimas dar nepaaiškėjo.”

Elektronai Užpuolė 
Žemę; Radijas ir 
Telefonas Neveikė

Sako Saulėje Vyko 
Didelė Audra

žmogaus sukurti pabūklai 
kaip tai radijas, telefonas ir 
telegrafas per pastarąsias dvi 
dienas atsisakė veikti, nes sau
lė žemę ėmej bombarduoti mag
netinėmis srovėmis. Bent taip 
aiškina žmonės, kurie tuos da
lykus seka.

Vieną dalyką žino visi — nuo 
penktadienio vakaro iki vakar 
daugely vietų rytuose ir apie 
Chicagą, telefonas, telegrafas 
ir radijas arba labai blogai vei
kė arba visai neveikė.

Radijas Neveikė
National ir Columbia radijo 

tinklai per tas dvi dienas turė
jo nutraukti trumpųjų bangų 
siuntimą ir priėmimą, o tele
grafo kompanijos negalėjo sių- 

isti pei priimti telegramų.
Panašus dalykas atsitiko 1940 

metais per Velykas, kada ke- 
liojns valandoms kojnunikacijos 
Jinįjęs buvę visįšįęąi punąirę.

Tękpikai aiškina, kad to pa
ralyžiaus priežastimi yra elek
tronų plaukimas • žemėn nuo 
saulės. Jife taip pat aiškina, kąd 
žmogus yra bejėgis prieš tą sau
lės bombardavimą ir geriausia 
ką jis gali padaryti tai palauk
ti iki tos elektronų sroves pa
čios pranyks.

Audros Saulėje
Ners mokslininkai prisipažį

sta turį mažai žinių apie tą 
gam(os fenp^ieną, did|iujną aįš- 
kma, jog tai įvyksta dėl dide
lių * audrų saulės atmosferoje, 
kurios palieka didelę “dėmę 
saulėje.” Nuo tos dėmės atsi
randa elektronai, o tie atsimu
ša į žemės ritulį — ir — tu
rime mes paskui čia elektrinį 
chaosą.

Literatūros Reikalais
POETAS LIUDAS GIRA

XLIĮ. “Valstieti, artojau,
Gira tęsia Stalino garbinimą. Ramus lauk rytojaus,

Kai “demokratiškiausio sei- R$Wiai ar^ ir
mo” posėdyje užsakytieji pjoji- Ni?kas tavo žemės daugiau ne 
mai nustojo, Liudas Gira toliau belies!
tęsė poemą apie stalinišką kon
stituciją.
“Kas per saulė užtekėjo šian

dien,
Po tiek metų trukusios nakties? 
Džiaugsmo juroj ko mus žemė 

skendi,
Kodėl minios džiūgauja išties?

Skaisčiai taip ncąušo mums 
joks rytas,

Taip giedriai dangus mums 
negiedrejo,

Kaip nušvito, smurto pan
čiams kritus,

Darbininko akys ir artojo.
Nūdien baigės musų juodos 

naktys—
Smurto, sauvalės, melų, apgau

lės.
Todėl taip džiugiai mums šir

dys ėmė plakti,
Susilaukėm nū Stalino saulės!

Kai paskutinės eilutės buvo 
perskaitytos, plojimams galo 
nesimatė. Lietuviški komunis
tai žinojo iš savo rusiškų drau
gų, kad paminėjus Stalino var
dą reikia ploti nenuilstamai.

Liudas Gira vėliau gyrėsi, 
kad jis pirmas lietuvių poezi- 
jon įvedė “Stalino saulės” ter
miną. Šis palyginimas buvo 
vartojamas sovietų valtybinėje 
literatūroje, bet Gira pirmas sa
vo poemon įvedė šį verstinį ru
sų diktatoriaus garbinimą.
Gira parodo nepaprastą drąsą 

nežinėlių komunistų tarpe.
Trečias staliniškos konstitu

cijos posmas šitaip skamba:
“Valstieti, artojau,
Ramus lauk rytojaus,
Ramiai ark ir sėk,—
Nė vienos žemės pėdos per

niek!
Tu nuo šioliai sapne tik, gal 

būti,
Kaip prakeiktą dingusių dienų 

slogutį,
Teismo antstolį priminsi dar 

kada,
Bet širdies negrauš jau ši

žaizda,
Tavo prakaitu aplaistytos že

meles
Nevaržys jau niekad niekas!
Stalino tau saulė šįryt kelias— 
Jos šviesa niekuomet neišseks! 
Tavo prakaitui netuks jau ponai, 
Tavo darbu nemis spekuliantai. 
Tavo sėja tavąjai eis duonai. 
Tavo reikalus LTSR supranta. 
Ne tik supranta—ir saugo.
Buk ramus—turi Staline drau

gu
Konstitucija jojo teisinga, 
Konstitucija jojo šventa.
Tavo skriaudos amžiams dingo,
Tau išaušo gadynė kita.”

Kai šis posmas buvo perskai
tytas, salėje vėl pasigirdo plo
jimai. galėję buvęs Antanas 
Venclova nusišypsojo ir lupas 
pradėjo krimsti. Nejaukiai apsi
dairė ir Vincas Krėvė. Liudas 
Gira sęke klausančių nuotaiką 
ir labarątydžiai žiurėjo į Venc
lovą ir |<rėve^Mickevičią.

įjira sekė Venclovą su Krėvė, 
nes tiktai šie du vyrai žinojo 
koks yra Gira.
Ilgus meiięsius, prieš bolševikų 
okupaciją fiira skaitė šiems vy
rams sfiyo ėilėraŠęiųs ir jų tar
pe Įik-|ęę “seime” per
skaityti posmai.

Pirma Stalino garbei rašyto 
eilėraščio redakcija.

Šį eilėraštį Liudas Gira para
šė 1927 metų pradžioje, bet dėl 
neaiškių priežasčių, jis liko ne
atspaustas iki praeitų metų o- 
kupacijos. Keli redaktoriai jį 
skaitė, bet visuomenė pirmą 
kartą eilėraštį išgirdo tiktai iš 
“seimo” tribūnos.

Štai pirmoji eilėraščio redak
cija:

Tu nuo šio iai sapne tik, g d 
būti,

Kaip prakeiktą dingusių die
nų slogutį,

Griniaus valdžią prisiminsi 
kada,

Bet šird ęs jau negrauš ši 
žaizda.

Žemės reformom galas padary
tas,

Senos skriaudos bus atitaisytos, 
Tavo reikalus kanai juk su

pranta.
Ne tik supranta, liet ir apsaugo, 
Buk ramus, Smetonoj turi 

draugą.
Konstitucija jojo teisinga, 
Konstitucija jojo šventa. 
Tavo skriaudos amžiams din

go,
Tau išaušo gadynė kita.”
Liudas Gira šį eilėraštį para

šė po Smetonos ir Voldemaro 
perversmo, kai jiedu sutrempė 
Lietuvos konstituciją, panaiki- 

i no žemės reformą ir primetė 
Lietuvai savo konstituciją.

Tuo metu Liudas Gira rami
no Lietuvos dvarininkus, jiems 
prižadėjo atitaisyti žemės refor
mos padarytas “skriaudas” ir 
užtikrino, kad niekas jų reika
lų daugiau nebelies. Sukilusių 
karininkų gauja, sako, suprato 
dvarininkų reikalus.

Smetonos konstitucijos nie
kas Lietuvoje nenorėjo pripa
žinti, todėl Gira atsidėjęs ją gy
rė ir net šventa pavadino.

Liudas Gira norėjo, kad Sme
tonos1 redaktoriai šį jo eilėraštį 
nupirktų, bet jam “geŠeftas” 
nepasisekė. Praeitais metais Gi
ra truputį pakeitė eilėraštį, viė- 
toj Smetonos menulio įdėjo
Stalino saulę ir apgavo visus 
GPU suvarytus “atstovus”, nes 
jie manė, jog Gira specialiai 
Stalinui sukurė šią poemą. Ne
apgavo Krėvės su Venclova, nes 
jiqdu žinojo Liudos Giros kre
čiamą šposą.

Kazys Varkala.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Komunistai jau puo

la Lindberghą
NEW YORK, N. 7., liep. 4 

d. — Ligi šiam metui kiekvie
na proga komunistai palaikė 
lakūno Lindbergho izoliacinę 
propagandą, bet dabar jau pra
dėjo pulti jo asmenį.

Komunistu Daily Workcr 
šiandien įdėjo straipsnį, kuri
Lindberghą vadina Amerikos 
Quislingu.

Kol vokiečiai neužpuolė Ru
sijos, komunistai padėjo Lind- 
berghųi plėsti vokiečiams nau
dingą politiką.

Paimta nelaisvėn
4,200 įtalų

KAIRAS, Egyptas, liep. 4 d. 
— Italų karo vadovybė, kuri 
tvarkė tlebra Tabor apylinkėse 
užsilikusias Mussolinio dalis, 
pasidavė britų nelaisvėn.

Iš viso britai paėmė 4,200 
kareivių. Pębra Tabor randast 
iabcu kalnuotoje Abisinijos da
lyje ir britams gana sunku bu
vo prie jų prieiti.

Britai nuginklavo visus ita
lus, bet pasidavusiems karinin
kams paliko revolverius.

— Jungtinių valstybių eks
pertai transporto ir ginklų ga
minimo srityje rengiasi važiuo
ti Rusijon ir padėti sovietams 
tinkamiau sutvarkyti susisieki
mą geležinkeliais.

stot.es
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Balistika šūvio mokslas DiMaggio Didžiausia Gerbėja—Jo Žmona

Snaiperiai — taip vadinami Pasirodo, šautuvo vamzdis 
nepaprastai tiklųs šauliai — iš yra nukreiptas ne tiesiog į tai- 
tolo pataiko j taikinį. Ypatingas | kinį, bet bent kiek pakeltas 
prietaisas — teleskopinis taikik- aukštyn. Bet todėl kulipka pa- 
lis, labai panašus į žiūroną ir! taiko į taikinį? Be abejo, čia 
pritaisytas iš paviršiaus prie ’ nėra jokio stebuklo. Kreipda- 
šautuvo, — padeda snaiperiui mas šautuvo vamzdį aukštyn, 
įžiūrėti tolimą taikinį ir taip j šaulys tiksliai žino, kad tam ti

kru atstumu nuo vamzdžio ku
lipka pakryps žemyn ir lėks į 
taikinį. Tuo pat yra įsitikinęs ir 
artilerininkas, siunčiąs sviedinį 
aukštyn, ir į tolį — į nemato
mą tikslą. Jis žino, kad yra tam

{/.iiuvu i

nutaikyti šautuvo vamzdį, kad 
kulipka tiksliai pataikytų.

Kulipka, išlėkusi iš šių laikų 
šautuvo vamzdžio, skrieja pir
myn dideliu greitumu. Jei tą' 
akimirksnį, kai kulipka išskren-' 
da iš vamzdžio, ją imtų \ytis tikri dėsniai, valdą judesį bet- 

kurio kūno, mesto 'ąukštyn ir 
tolyn. Mokslas, nustatąs tuos 
dėsnius, vadinasi balistika.

Nikolo Tartaglio atradimai.
Apie tai, kad sviedinio kelias 

nėra tiesi linija, artilerininkai 
sužinojo labai seniai. Balistikos 
istorija ir prasidėjo nuo to, kad 
artilerininkai ėmė samprotauti: 
kreiva ar tiesi ta linija, kuria 
sviedinys lekia oru? Ši linija 
vadinama traektorija.

Prieš 2300 metų senovės grai
kų filosofas Aristotelis išreiškė 
mintį, kad betkuris kūnas, svie
stas į tolį, pavyzdžiui akmuo 
arba strėlė, lekia visą laiką tie 
šiai tol, kol baigiasi stūmio jė
ga. Po to kūnas krenta tiesiog 
žemyn statmena linija. Pakan
ka nors kartą atidžiai pasekti 
akmenio lėkimą ore, kad įsiti
kintume, jog Aristotelis klydo. 
Tačiau Aristotelio autoritetas 
senovėje ir viduramžiais buvo 
toks didelis, kad net neteisingos 
jo pažiūros buvo laikomos ne
ginčijamomis liesomis. Dar XVI 

..v,__ ______ _ ! a., beveik po 2000 metų, Aris-
tuvo vamzdžio tęsinį. Tačiau jei totelio nuomonė atrodė tokia 
mes atidžiau įsižiūrėsime į šau-, tikra, kad niekas nedrįsdavo ja 
tuvo padėtį šūvio metu, tai su- ' paabejoti. Tačiau vis dėlto pa- 
prasime, kad šis atsakymas yra galiau toks drąsuolis atsirado, 
niekam tikęs. . 153-1 m. į žinomo matemati-

greičiausias lenktynių automo
bilis ar lėktuvas, tai jiems vi
siems tektų gėdingai atsilikti. 
Sakysime, kad iš tikrųjų yra 
suruoštos tokios lenktynės 3,000 
metrų atstumui. Po 4 sekundžių 
kulipka pralėks finišo linijų. 
Per tą laiką arklys prabėgs tik 
apie 50 metrų, automobilis

matysime bėgant arklį, sunkiai 
— lekiant automobilį ir lėktu
vą, tačiau kulipkos nepamatysi
me net ligi to momento, kai ji 
įsmigs į taikinį.

Stebėti kulipką, išlėkusią iš 
šautuvo vamzdžio, neįmanoma. 
Ir vis dėlto, kad butų galima 
taikliai šaudyti, mes vienokiu ar 
kitokiu bildu turime žinoti, 
kaip kulipka lekia ligi taikinio, 
koks yra jos kelias oru. Pirmu 
žvilgsniu atrodo, kad atsaky
mas į šiuos klausimus savaime 
aiškus. Juk šaulys nukreipia 
šautuvo vamzdį tiesiog į taiki
nį; vadinasi, ir kulipka lekia 
tiesiąja linija, sudarančia šau-
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ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FURNASAI—
• 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.. » - , , -i • L • > otate ir 55 St.)
Telefonas ATLANTIC 4290. T

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

Vardas ................................................. 1

Adresas ............................................

Telefonas ......................................... 1
□ Apšildymu
□ Plumbingu

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu
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KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

ri

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS IR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRAMA 
JUOKAI • PRANEŠIMAI • fIR T. t.

7:00—7:45 VAL. RYTE

' NAUJIENU-ACME TeleDhoP
Joc DiMaggio, žymaus beisbolininko, didžiausia gerbė

ja yra jo žmona, čia ji parodoma reiškianti savo pasi
tenkinimą stebint lošimą, kuriame DiMaggio pastatė 
naują beisbolo mušimo rekordą.

ko Nikolo Tartaglio, gyvenusio 
Venecijoje, duris pasibeldė sve
čias. Tai buvo kažkoks artileri- 
ninkas, kurį buvo pasiekęs gan-

sti sunkius mokslinius uždavi
nius. Artilerininkas papasakojo 
Tartagliai, kad jis jau seniai ė- 
męs abejoti Aristotelio tvirtini
mų teisingumu. Jam net pavykę 
pastebėti, kad juo aukščiau yra 
pakeltas patrankos vamzdis 
juo toliau lekia sviedinys. Ir

ninku prašyti patarimo: kuriuo 
kampu reikia pakelti patrankos

juo toliausiai?
Šis klausimas labai sudomino

Jis kruopščiai ėmėsi spręsti 
uždavinį, kaitaliodamas mate
matinius apskaičiavimus su 
praktiniais bandymais, stebėda
mas sviedinių lėkimą. Labai 
greit Tartaglia priėjo išvados, 
kad Aristotelis šiuo atveju kly
do.

Aristotelis, matyt, buvo pri
leidęs, kad akmuo belėkdamas 
netenka savo svorio, kad ore jo 
neveikia sunkumo jėga. Jis ma
nė, kad kai metimo jėga bai
giasi, akmuo valandėlę lyg stab
teli ore. Čia jį vėl “užpuola’’ 
sunkumo jėga ir statmėniškai 
traukia prie žemės. Tartaglia 
taip pat dar nežinojo laisvo kū
nų kritimo tikslių dėsnių. Ta
čiau jis vis dėlto suprato, kad 
sunkumo jėga veikia sviedinį 
nuolat — ir patrankos vamz
dyje ir visą1 laiką jam lekiant 
oru. Kai tik sviedinys išskrenda 
iš patrankos vamzdžio, ta jėga 
iš karto pradeda tempti jį že
myn, visvien kokia bebūtų me
timo jėga.

Praslinkus trims melams po 
artilcrininko apsilankymo, 1537 
m., Tartaglia išleido knygą 
“Naujas mokslas’’. Iš los kny
gos artilerininkai sužinojo, kad 
patrankos sviedinys lekia ore 
ne tiesia, bet kreiva linija. Be 
to jie sužinojo, kad jei dvi vie
nodas patrankas užtaisyti vie
nodais sviediniais, tai nulėks 
toliau sviedinys tos patrankos, 
kurios vamzdis bus nukreiptas

JACK SWIFT—WUl the Aurora Survive?

taikinį! o jei taikinys yra to- Kada Užeina Karščiai 
liau, reikia nutolinti 
nuo i

| kad sviedinys neįsiraustų į žė- c’u 
mę jau pirmąją sekundę, o lėk
tų toliau, štai kodėl reikalinga 
pakelti pabūklo vamzdį tam 
tikru kampų. (Tas kampas, ku
rį sudaro 
vamzdžio kanalo ašis ir akira-

’ 1 ‘ ' | t L . ' .

čio linija, vadinamas pakėlimo 
kampu.

(Bus daugiau)

_ i sviedinį Nepamirškite Savo 
šuniuko Ar Katės

Kada užeina karščiai nebū
kite perdaug savimylos. Neuž
mirškite, kad ir jūsų šuo ar 

įsivaizduojamoji !<a‘Č..lygiai ^ia kaip ir jus, 
‘ bet jie negali kada nori pasi

imti atsigerti arba į vėsią vo
nią įlysti. Gyvulių Draugų 
draugija pataria šunų ir kitų 
naminių gyvulių savininkams 
karščių metu nasiruninti ir

Nori pratęsti tąrny- • bent kelis karius dienoje pa- 
bos laiką . ' ’ "

WASHINGTON, D. C., liep. į 
liep. 4 d. — Sekretoriui Slim- 
sonui rašytame rąste gen. Mar- 
sliall aiškina, kad yra būtinas 
reikalas laikyti kariuomenėje 
dabartiniu metu tarnybą einan
čius vyrus.

Dalis apmokytų kareivių iš
vežta į užjūrio bazes ir bet ku
riuo momentu jie gali būti pri
versti vykti pavojaus zonon.

Paleidus juos atsargon, Ame
rika pasiliktų beginklė. Mar- 
shall reikalauja teisės atleisti 
negabius karininkus.

girdyti juos ir jei galima 
į vandeniu aplieti.
I Draugija taip pat sako, kad 
karščių metu gyvuliai turėtų 
būti magiau šeriami. Geriausia 
palaukti vakaro, kada ima at
vėsti ir tada gyvulius pašerti.

— Anglų karo vadovybė 
sovietų aviacijai keletą 
paslapčių, kad raudonoji avia
cija butų pagerinta ir galėtų 
tinkamiau naikinti vokiečius.

— Nacių spauda labai smar
kiai užsipuola ant sekretoriaus 
Knox dėl jo pasakytos kalbos 
Atlantiko valymo reikalu.

duos 
karo

FOR 1^EW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451'

Archer Avė.
..... 4030
Archer Avė.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

PASKOLA^'""“"I f| V tl v U IĮ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEOERAL SAVINGS
and LQAN ASSOCIATION 

n OF CHICAGO
Mokame 314% Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Be n. J Kazanauskas. Šec

Ty‘Sr $1,000.000.00

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOyOGBAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 H- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

-

1739 SO. HALSTED STREET

»

VIRginia
1515

Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

ta apie 5 metrus statmenai. To

ŪK OF PRITEMS

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

aukščiau.
Tartaglios atradimai, padary

ti prieš 400 metų, padėjo- ba
listikai pagrindus. Jis teisingai 
yra laikomas to mokslo tėvu.

Sviedinio traektorija.
Įsivaizduokite save žmogumi, 

kuris pirmą kartą šauna iš pa
trankos ir nieko nežino nei apie 
Tartaglios atradimus, nei anie 
kitus balistikos dėsnius. .Jus 
rite pataikyti į taikinį vieno 
lomelio atstume.

budu, kad tas vamzdis lyg “žiū
rėtų” į taikinį, t. y., kad' pro 
atdarą pabūklo vamzdžio kana
lą matytųsi'.ltaikinys pačiame 
tūlos cėntro.->P6 to* jus užtaisy
site patranką; iššausite ir . . . ne
pataikysite. Sviedinys įsiraus į 
žemę visai arti nuo patrankos, 
neprilėkęs taikino. Kodėl?

klausimą kįtp. klausimo pagal
ba. Paklausk.me save: kur tu
ri atsidurti sviedinys pirmosios 
lėkimo sekundės pabaigoje?

Sviedinį is patrankos išmeta 
parako dujos, kurių spaudimo 
jėga veikia jį tik tol, kol jis ju
da vamzdžio viduje. Toliau 
sviedinys jau lekia kryptimi, 
kurią jam suteikė pabūklo 
vamzdis, tik iš inercijos. Ir tuo 
pat melu jį nepaliaujamai sie
kia nukreipti žemyn sunkumo 
jėga. Iš fizikos yra žinoma, kad 
bet kuris krentantis kūnas pir-

patrankos sviedinio greitis, vis 
tiek pirmosios sekundės pabai
goje sunkumo jėga jį nukreips 
žemyn 5 metrus. Jei šautuvas 
(arba patranka) yra nukreipti 
tiesiog į taikinį, kulipkai (arba 
sviediniui- yra labai nedidelis 
tarpas ligi žemės — ne daugiau 
kaip metras arba pusantro. Aiš
ku, kad tokiu atveju dar gero
kai prieš baigiantis pirmajai 
skridimo sekundei sviedinys 
smogs į žemę. Vadinasi, tik 
esant labai nežymiam atstumui 
nuo taikinio (21)0—300 metrų) 
pabūklą galima laikyti tiesiog į

Tel.
VIRginia

2332

BALZEKAS MOTOR SALES
‘‘U WILL ĮAKE US”

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

arcus

A tei čiai Už tikri n ti!
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

W.G.Ę.S.
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

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

I . I

6 vai. yąkaro.

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

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Universal Savings
ND LOAN ASSOGIATIDN

By Cllff Farrell and gal Colson

THE AURORA 15 SEIZED IN THE 
MIGHTY CURRENT. AND SWIRlS
I • V- 1 r~IWU>

0ĖFORE JIMMY CAN MOVĖ TO" 
COUNTERACT THE 5U0DEN“ UP- 
HEAVAl, HE AND THE PROFESSOR ARE 
TUM0LED AWAY FROM THE CONTROLS.

SUDDENLY 
GRIP OF A 
D0WNWARD. OUT OF CONTROL

NAUJIENOS
1739 Sa .Halsted St., 
Chicago, IIL

Vardas

Adresas

Miestas

ValstU*
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JAUNAS LENKAS ATBĖGĘS IŠ LIETUVOS 
“POPULIARIAUSIAS BERNIUKAS 

ILLINOIS VALSTIJOJ”

DiMaggio Pastato Naują Rekordą

Pergyveno Bolševikų Okupacijų. Tėvus Turėjo Palikti 
Vilniuj

SPRINGFIELD, III. — Čia 
vykstanti Amerikos Legiono 
stovykla, kurioje 1,200 rinkti
nių Illinois valstijos berniukų 
mokomi pavyzdingos piliety
bes, popularlausiu savo tarpe 
vaikinu išrinko 17-metų am
žiaus atbegelj iš Lenkijos.

Tas jaunuolis yra Napoleo
nas Perkowskis, 2304 Blue Is- 
land avenue, Chicago, kuris 
prieš dešimtį mėnesių palikęs 
tėvus rusų pavergtoj Lietuvoj 
atvyko į Chicagų pas gimines.

įvertina Demokratiją
i

“Napoleonas šioje stovyklo
je pasidarė populariausias ir( 
mėgiamiausias berniukas,” pa
reiškė Fred Ashlay, kuris veda 
čia pilietybės pamokas. “Jo į 
vaizdus pasakojimai apie sun- 
kūjį gyvenimų pavergtoje Eti-( 
ropoj, paliko didelį įspūdį mu
sų jaunuoliuose ir jie šian
dien, tų pasakojimų pasėkoj, 
labiau negu bile kada pirmiau 
įvertina^ demokratijų.”

I

IPerkowskis gimė Cbicagoje 
1924 metais, bet Lenkijon išsi
kraustė su tėvais, kada jis bu
vo aštuonių metų amžiaus.

' I
“Buvome Laimingi...”

“Mano tėvas ilgai taupė pi
nigus už kuriuos vėliau jo 
brolis nupirko jain 300 arkų 
ūkį 200 mylių atstume nuo 
Vilniaus. Mes ten btiyome lai
mingi. Turėjome 20 arklių, 30 
karvių, ir abelnai ūkis labai 
puikiai .sekėsi.

“Ir užėjo karas. Aš buvau 
iš mokyklos sugrįžęs tėviškėn 
atostogų, kada rusų kariuome
nė atmaršavo. Jie įsakė mums 
visiems savaitės bėgyj iš ūkės 
išsinešdinti.

“Galite įsivaizduoti koks tai 
nežmoniškas dalykas: Įsibriau- 
na svetimos šalies kareiviai ir 
užgriebia visa tai, kų žmogus 
per didelį vargų ir pasišventi
mą užgyveno.

Pabėgo Į Lietuvą
Išvaryti, Perkowskiai nuvyko 

į Vilnių. Ten šeimyna nuspren
dė, kad neužsimoka visiems 
vargti ir kentėti, ir, kad jau
nasis Napoleonas, kuris yra 
Amerikos pilietis, turi žūt būt 
dasigauti Amerikon. Jis slaptai 
per rubežių pabėgo į Lietuvą 
ir ten nuvyko pas Amerikos 
konsulų. Bet Napoleonas ne
turėjo pasporto ir konsulatas 
negalėjo daug kuo jam pagcl-

o

benama į Ohio, Indiana ir ki- f 
tas valstijas, kur yra įrengti 
valymo punktai (“refineries”).

Nuo Chicagos Benfon yra be
veik SCO mylių tiesiai į pietus. 
Tad ir klimatas ten daug švel
nesnis,
mą, sako p. Paulavich 
kaip ir 
esančios 
žios.

Ponai

Diena Iš Dienos GIMIMAI 
CBICAGOJE

NAUJIENŲ-ACME Photo
Joe DiMaggio, New Yorko Yankių, puikusis lošikas, 

pasiekia “kome plato” išmušęs “home-run”, lošime tarp 
New Yorko ir Bostono. Su šiuo išmušimu jaunasis San 
Francisco italas pastatė naujų visų laikų beisbolo muši- s 
mo rekordų, padarydamas bent po vienų išmušimų 45 
žaidimuose iš eilės. Senasis rekordas, apimąs 44 lošimus, 
buvo pastatytas prieš 44 metus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jf. (Kubeifete
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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 radio programų Antradienio ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš VVHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

<1111111111114 HMIIIIIIIHHI t IHIIIIHab

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

NARIAI

avyzužiui, pereitą žie 
sniego 

nebuvo, šiaip vasaros 
gana karštos ir drėg-

Paulavich’ai išvyko na
mo vakar. Ilgiau viešėti jie ne- 

nes nėra kam biznis pri- 
Įžiūrėti. : , |qhi

Antanas Jasiulis 
Iš West Frankforto

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Aibin A. AcLmiTjs, su

Antoinette Kosicc, 23
Otto Tetzlaff, .35, su Helen

Yankavich, 29
Andrcw Burinskas,

Scphie Olszevvski, 24
Edward C. Bcrnard,

Yglesias, Joyce, duktė, 34S 
W. 31 st St., gimė birželio 23; 
tėvai, Joseph ir Irene.

Kowalski, Kaaren, duktė, 
6124 ‘ o. Mayfield avė., g įnė 
birže, o 18; tėvai, Max ir Pet
ronėle.

SU

Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullman 1274

būti, šešis mėnesius jaunasis Ijie’tuvos/ įpasisekė Amerikos 
berniukas gyveno Lietuvoje. Legiono pagalba išvežti dide- 
be giminių, be draugų, laukda-i lis būrys amerikiečių (jų tar- 
mas, kad kas nors įvyks ir jis pe daug chicagiečių lietuvių), 
galės išvykti Amerikon. Per tų1 Su jais išvyko ir Napoleonas 
laikų ir Lietuvą užgrobė bol- Perkowski.
ševiku hordos.

Ir įvyko. Rugsėjo mėnesį iš

MADOS

4791

Dabar jis gyvea su senais 
Perkowskių prieteliais Westsi- 
dėj ir lanko Harrison ‘•aukštų
jų mokyklų. Į \ /

Lankėsi Paulavich 
Iš Bentontf'

Buvo atvykęs į Chicago p. T. 
Paulavich su žmona iš Benton, 
III.

Ponas Paulavich Bentone ap
sigyveno 1909 m.' Kiek padirbęs 
mainose, jis užsidėjo biznį, bū
tent, valgomų daiktų krautuvę 
(916 W. Church St.). Biznis 
jam gerai sekėsi, ir šiandien p. 
Paulavich, tur būt, yra turtin
giausias lietuvis Bentone: jis 
yra kelių gražių namų savinin
kas.

Į Chicago p. Paulavich atvy
ko savo dukters ir žento ap
lankyti... bei pasidžiaugti nau
ju šeimos nariu. Dalykas tokis, 
kad ponai Lukai kėlė krikšty
nas, o p-ia Lukienė yra Paula
vičių duktė. P-aš Lukas yra ži
nomas Chicagos real-estatinin- 
kas.

Kai kiti išvyko išgarsėjusio 
Maxwell apžiūrėti, tai p. Pau
lavich šeštadienį sustojo “Nau
jienose”. Jis pridavė pinigus už 
tris išparduotas pikniko tikie- 
tų knygutes ir atsinaujino laik
raštį visiems metams. Širdin
gai ačiū.

P-as
naujienietis, — “Naujienas 
skaito per 25 metus 
šum. *

Savo laiku, pasakojo 
lavich, Bentone buvo 
ietuvių.
gyvas. Bet visai kas kita yra 
dabar. Daugelis išvažinėjo. Ypa
čiai jaunimas čia nepasilaiko, 
kadangi jam nėra kas veikti. 
Anglies kasykloms mažiau be 
reikia darbininkų, negu pirma. 
Tiko sudėtos moderniškiausios 
mašinos, kurios atstoja tūkstan
čius darbininkų.

Tiesa, sako p. Paulavich, pa
staruoju laiku reiškiasi didelis 
judėjimas ryšium su atradimu 
aliejaus versmių. Visur gręžia
mi šuliniai, visur didžiausias 
bruzdėjimas. Tačiau tai tik lai
kinis dalykas. Kai šuliniai bus 
baigti ir vamzdžiai pravesti, tai 
nedaug darbininkų bereikės. 
Mat, nafta vamzdžiais bus ga-

Paulavich yra senas 
jis 

su vir-
4791 — Praktiška suknelė. Sukirp
tos mieros 14, 16, 18, 20 taipgi 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42.

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

p. Pau- 
nemažai 

Veikimas buvo gana

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, DL

Cla įdeda 15 centų tr praiau
atsiųsti man pavyzdį No

(Vardas Ir pavardi)

(Adresai)

(Mieataa Ir valstija)

Švenčių proga iš West Frank
forto atvyko šeimos aplankyti 
p. Anfanas Jasiulis. Chicagoje 
gyvena ir dirba jo sūnūs ir duk
tė, o su jais kartu yra ir jo 
žmona.

Atvyko į Chicago trečiadie
nio vakarų, o sekmadienį išvy
ko atgal, kadangi ant rytojaus 
turėjo stoti į darbą mainose.

P-as Antanas Jasiulis yra ge
ras naujienietis. Užsuko jis ir 
į “Naujienas” laikraščio atsi-Į 
naujinti bei šiaip pasikalbėti.

Ponai Palinskai 
Iš Omaha

ko-

savo gi- 
juos pa- 
į “Nau
jau perkurias skaito 

metų.
Palinskai yra 
gyventojai. Apsigyveno
prieš trisdešimt metų.

jau seni

Iš tolimos Omaha, Nebr., 
lonijos švenčių proga atsilankė 
p. Adolfas Palinskas su žmona 
ir keturiolikos metų sunum. At
silankė jie j Chicago 
minių pamatyti ir pas 
sisvečiuoti. Užsuko ir 
jienas”, 
daugelį

Ponai 
Omaha 
jie ten
Nors pastaruoju laiku, sako jie, 
lietuvių kolonija žymiai suma
žėjo, bet vis dėlto dar yra gero
kas lietuvių skaičius.

Bendrai imant, lietuviai su
gyvena visai neblogai. Gyvuoja 
lietuvių parapija, kurios kunigai 
yra labai tolerantiškas žmogus. 
Tai daug prisideda prie palai
kymo gerų santykių, nes aštru
mų ir griežtumų nepasireiškia.

Ponai Palinskai išplatino kny
gutę “Naujienų” pikniko bilie
tų. Ačiū.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 WEST 35th STREET 
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

3

Jos. F. Budrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą 

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite 

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO
• PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30 
vpI vskarc

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

Stanley uaugeiowicz, 
Mary Kačiusas, 00.

Stanley Guzauskas, 
Katherine Vuscko, 20.

Nicholas Bartcsh, 21, 
len Sobol, 26.

Anthony Kareiva. 25, 
lot Buinett, 21.

80,

20, su

su lie

su Vio-

Reikalauja
Pėrskirų
Lillian Lucinskis vs. John Lu- 

cinskis.
Ann Schukis vs. Frank Schu- 

kis.

Gauna
Perskiras

Mary Ann Azubales vs. John 
A. Azubales.

Bernice Shultes vs. Claude C.
Shultes.

LIETUVIAI

Kailis, Mari Gail, duktė, 2447 
Francisco Avė. gimė s birželio 
17; tėvai, Casimir ir Geraldine.

Katauskas,-------- , 5229 So.
Wood strcet, gimė birželio 23; 
tėvai, Pcter ir Marga rot.

Niekus, -------- , 7229 Stewarl
avė., gimė birželio 19; tėvai, 
Joseph ir Mariom

Neff, Janet A., (‘035 Ilarper 
Avė., gimė birželio 17 d., tėvai, 
Francis ir Alice.

Laimė kartais prieina musų 
duris ir klabena tik todėl, kad 
nori parodyti, jog mes negali
me jos priimti, — kad mes ne
same pasiruošę ir negalime pa
sikviesti jų j musų namus.

Rabindranatas Tagorė.

KITI LIETUVIAI pAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosi NariaL
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

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 0038 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

DR. MARGERIS i
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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:

Superior 9454 ar Central 74C4

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Sega!
OFISĄ S

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 19 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRIKO T/TS
Gydytoias ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pint 7 ivf g va] N**d nuo 10 iki 12
Rcz. Telephone KENwood 4300

DR. C. Z. VEŽELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2240 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearbom St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VA LANDOS- 2—4 ųnniet ir 7—9 
vnksrn, trečiadieniais ir sokmadip 

niaip nagai susitarimą ‘ 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 D^arhnrn St.
Room 1230

Ofiso tel CENTRAL 1824
Namų tel.—Hyde Park 3395

..............................................     n........ u.■' ■' iniJMMMLaszz-___ -vflfrnnB



Pirmadienis, liepos t, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.

DVIDEŠIMT CHICAGIEČIU ŽUVO AUTOMO
BILIŲ NELAIMĖSE PER ŠVENTES; 

VIENAS LIETUVIS
Benediktą Kraučiuną Suvažinėjo Netoli Jo Namų

Šiandien daugely Chicagos Dauguma .užmuštųjų nelai- 
nainų liejamos ašaros besiren- mes patiko ne mieste, bet ki- 
gianl laidoti mylimuosius as— tur, važiuodami praleisti šven- 
menis, kurie nesulaukė šven- čių pas gimines ar draugui gy
čių pabaigos gyvi. Tai autoino- veliančius kituose miestuose it 
bilių nelaimių aukos.

Chicagoje užmuštųjų skai
čius jau siekia dvidešimtį žmo
nių, ir labai galimas dalykas, „ „ .. . ..., \ .. p k- * • South Paulina street, ir jo gi-kad šiandien bus sužinota apie 
kitas nelaimes kurios įvyko to
liau nuo miesto. Sužeistų yra 
suvirs du šimtai.

valstijose.
Nelaimės Ne Mieste 

Thomas Boduch, 46 m., 3637

Tik Blokas Nuo Namų
Tarp nelaimingųjų aukų bu

vo vienas lietuvis — Benedik-

minaitis, Frank Niemiec, Jr., 
110 m., 1628 W. 34 St., žuvo, ka
da jų automobilius atsimušė į 
stovintį sunkvežimį netoli 
Grecnleaf, Wis.

John Englert, 25 m., 4917 
West 31st street, buvo stai
giai užmuštas dviejų automo-

tas Kraučiunas, 48 metų, kurį L.. susik„Iime ant‘Route 66, 
automobilius suvažinėjo ties net()li Wolf road>
120 street ir Ashland avė. iJs 
gyveno tik bloko atstume nuo 
nelaimės vietos, 1505 West 
120th street.

Mrs. Bose Luzadcr, 2641 Wa- 
shington boulevard, žuvo auto
mobilių susikulime ties Frank- 
fort, Ind.

Advokatas Murphy O. Tale, 
55 metų amžiaus, 1116 North 
Shore aveiTue, vienas iš šio 
miesto geriau žinomų ir turtin
gų advokatų, užsimušė, kada jo 
automobilius atsimušė į troką

STONE PRIIMA PRIESAIKA

NAUJIENV-ACME Photo
J. V. Komisijonierius Wayne Hackett, kairėj, priima 

priesaiką iš Harlan F. Stone, naujai paskirto vyriausio 
Suprenic teismo teisėjo. Stone prisiekdintas mažoj grį- 
telėj, Estes ’Park, Colorado, kur teisėjas Stone atosto
gauja.

(lojo trijų dienų ilgumo šven
tes ir išvažinėjo iš Chicagos.
Komunistų Jomarkas Skystas*

Komunistų rengtas “Prieš- 
Ilitlerlnis” piknikas Pilsen Dar
že, Westsidej btivo skystas ir 
nerimtas. Keli kalbėtojai supra
kaitavę bandė įtikinti publikų,

ttttorfus, yra dic-žirtiisias demo
kratijos vyras ir, kad jo ran
kose gludi viso pasaulio ateitis. 
Publika, kurios išviso Buvo ne
daug, neparodė didelio entuziaz
mo tiems kaibe.ojams. Abelnai 
piknike aiškiai atspindėjo ta 
bankroto dvasia, kuri suparali- 
žiavo visą Maskvos gizelių fron
tą šioje šalyje.

Bridgeport
L. B. muzikantai ima atostogas.

CLASSIFIED APsT]
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
HELP WANTED-MALE-FEMALE 

Darbiniųkų-Darbininkių Reikia
PUSAMŽIS VYRAS ieško darbo 

prie namų. Galiu pentuoti ir me
džio darbą dirbti. Suprantu visą 
namų darbą. A. Smith. šaukit po 
6 vakare. Hemlock 0707.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

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

I SUSIRINKIMAI

Lietuva Beno muzikantai im i 
ostogas. Liepos ir rugsėjo 

mėn. nelaikys painokų. Tas ne
reiškia, kad jie pasidės savo

Draugijos šv. Petronėlės susi
rinkimas įvyks pirmadienį, liepos 
7 dieną, 7:30 vai. vakare .parapi
jos svetainėj. Narės malonėkite pri
būti.. —A. Laurinaviche, rašt.

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

BUSlINESS CitANCES 
Biznio Progos

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

VLADISLAVAS 
KRAUCUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 4 d., 3:30 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs 47 m. amž. gi
męs Lietuvoj, šakių apskr., 
Rudos para.p., šonkarių km.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Martą, po tėvais Srou- 
kutę, sūnų Edwardą, posūnį 
Joną Agentą, podukterį Mari
joną Vazųuez, jos vyrą Fidli, 
seserį Matildą Arzijauskienę, 
jos vaikus Feliksą, Jimmy, 
Sofiją ir Matildą Skukus, jos 
vyrą Albiną, du brolius, Joną 
ir Vincentą ir jų šeimas, ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj 
paliko motiną ir seserį ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas S. P. 
Mažeikos koplyčioje, 3319 S. 
Lituanica Avė.

Laid. įvyks antrad., liepos 
*8 d., 8:30 Vai. ryto iŠ koply
čios į šv. Jurgio .parap. baž-' 
nydią* ktiršpje at^J(us 
lingcfe' pamaldos uz velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. VtadislaVo Krau- 
čuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. •

Nuliūdę lieka:
Moteris, Sunns, Posūnis, Po

dukra, Motina, Seserys 
ir Giminės.

Laid. ..dir. Š. P. Mažeika, 
tel. Yards 1138—Yards 1139.

Iki šeštadienio 2 vai. p. p. 
šiais metais Cook apskrity au
tomobilių nelaimėse žuvo 473 
asmens, iš jų 339 Chicagoje. 
Sužeistų yra 12, 253.

LIEPOS KETVIRTOS ŠAUDYMU NUTILUS 
RANDAME DIDELĮ AUKŲ SĄRAŠĄ

Viena Mergaitė Neteko Gyvybės, 82 Sužeisti, Vienas Jų 
— Lietuvis

jie praktikuos savo namuose ir 
dar kaip! P-as Kastas Janušau
skas pasiėmė L. B. barabaną, 
mokysis barabanyt. J. L. Gru- 
shas paėmė L. B. Baritoną, jis 
baritonuos.
nusausliui paimti I 
praktikuoti ir būti dideliu altis 
tu. Jis yra nemažas, kaip ir jo 
brolis Kastas.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
seinė—tik biznis ir stakas; fikšče- 
riai priklauso namui. Prieinama kai
na. Užinteresuoti pašaukite tel. 
TRIangle 4277.

Patarta Laurui Ja- 
B. Alto,

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

Frank Venckus, 2649

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą 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.

BENNY BALSIS r
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 5 d., 5 vai. popiet, 1941 
m., sulaukęs 19 m. amž., gi
męs gruodž. 29 d., 1921 m., 
Chicagoj, Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Domicėlę, ' po tėvais 
Varanavičiutę, tėvą Stanislo
vą, seserį Stellą ir švogerį 
Petrą Reifon, sesers dukterį 
Dianne, senuką Juozapą Va
ranavičių, daug kitų 
ir pažįstamų.

Kun,as pašarvotas 
M. Phillips koplyčioj, 
Lituanica avė.

Laid. įvyks trečiad., liepos 
9 d., 10:00 vai. ryto iš koply
čios į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Benny Balsio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir

Persergsti Firmas 
Pasisaugoti Vyro 
Su Blogais Čekiais

I olicija vakar persergėjo 
Chicagos firmas pasisaugoti ne
žinomo vyro, kuris iš kelių tau
pymo ii paskolų bendrovių blo
gais čekiais klastingai išgavo

Vyriškis, sakoma, yra gra
žiai apsirengęs, apie 35 metų 
amžiaus.

Pasivadinęs Ilarry Klcss, jis 
prieš pora savaičių atsidarė tau
pymo sąskaitas keliose bendro
vėse, liksiu “įsigyti” kredito 
pasitikėjimą. Kiekyienon są- 
skaiton jis padėjo po dešim
tį dolerių, o vėliau nuvykęs jos- 
na iškeitė blogus čekius $57.42 
sumai kiekvienas.

Tarp pasiskundusių bendro
vių yra: Supreme Savings and 
Insurance Association, 1751 W. 
47th street; Prospect Federal 
Loan and Savings Association, 
1707 W. 47th Strcet; American 
Savings and Loan Association, 
1824 W.
Federal Savings and Loan As
sociation, 2641 W. 51st Street.

vakar

47th stieet; ir Talman

ir-

giminių

Antano
3307 S.

Motina,
ris,

Laid.
tel. YARds 4908.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Sesuo, švoge- 
Senukas ir Giminės 
dir. A. M. Phillips,

| n a Gėlės Mylintiems 1114 K A Vestuvėms, Bsn- U i i U Mietams, Laidotu
vėms, Pa p u o i i- 

GĖLININKAS mam8 
4180 Archer Avenue 

PhAne I.AFAYETTE 5M0

LOVEIKIS=." 

DaHs 
kvietkininkas

Gėlės Vestuvėms, Bankietamft 
Ir PstralMUHs

3316 So. Halsted Street 
Td. 7363

KLEMENSAS LEKNICKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 3 d., 1941 m., sulaukęs 
27 m. amž., gimęs Chicagoje, 
Illinois, ir augęs Lietuvoje, 
Bikunų km., Anykščių mies
tely.

Amerikoje išgyveno -6 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Juozą Brazilijoj, o Lie
tuvoje pamotę, brolį, seserį ir 
kitas gimines. Kanadoje pali
ko dėdę Joną Leknicką ir jo 
šeimyną, Chicagoje paliko dė
dę Antaną ir Justiną Leknic- 
kus ir jų šeimynas, tetą p-nią 
Kaminskienę ir jos šeimyną, 
dėdę Joną Vanagą, dėdę Juo
zą Vanagą ir jo šeimyną ir 
daug kitų giminių.

Priklausė Keistučio Pašal
pos Klubui.

Kūnas .pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 So. Hal
sted St.

Laid. įvyks antrad., liepos 
8 d., 9:00 vai .ryto iš koplyčios 
į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Klemenso Lek- 
nick© giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,'
Broliai, Sesuo, Pamote, 

Dėdės ir Giminės
Laid. dir. P. J. Ridikas, tel. 

YARds J419.

mai — tokią kainą Chicaga už
mokėjo už Liepos Ketvirtosios 
“fircworks” triukšmą. Nors ta 
aukų skaitlinė yra žymiai ma
žesnė už 1940 metus, kada du 
asmens neteko gyvybės ir 114 
buvo sužeista, autoritetai sa
ko, kad ir tai yra perdaug.

Keturių mėtų amžiaus mer
gaitė, Marilyn Atisfin, žaisda
ma prie savo narnų, 943 Wėst 
61st Street, rado didelę rau
doną “saldainę”. Nieko nelauk
dama ji bandė jos atsikąsti— 
”saldaine”, kuri tikrumoų bu
vo pamesta torpedo, sprogo ir 
labai sužalojo kūdikio veidą. 
Nuvežtą ligoninėn, ji mirė po 
penkių valandų kankinimosi.

Tėvas Buvo Uždraudęs
Žuvusios mergaitės levas, 

kuris nelaimės melu dirbo, sa
ko, kad 'jis savo vaikams ne
leido su “fircvvorks” žaisli, nes

Kita stambi auka — astuo
nių metų mergaitė, Rita Gean, 
4829 North Springfield avė., 
kuri, manoma, neteks regėji
mo dešine akimi. Į ją kita 
mergaite netyčiomis įmetė už
degtą sparklerį.

Daugiausiai nukentėjo vai
kai, bet jų tarpe buvo ir keli 
suaugusieji. Didžiumos aukų 
susižeidimai panašus — nu
degintos rankos.

Pauliui Sužeidė Akį

ir vienas lietuvis — John Pau
lius, 42 metų amžiaus, 2415 W. 
69th strcet. Jam nuo gatvės 
grindinio pakilęs torpedo pa
žeidė dešinę akį.

Nežiūrint, kad šiemet Liepos 
Ketvirtąją susižeidimų buvo 
mažiau negu bile kuriais ki
tais metais pirmiau, Illinoisie- 
čiai tiki, kad sekančiais metais 
aukų sąrašas arba visai pra
nyks arba bus labai mažutis. 
Pagal naujai pasirašytą įsta
tymą, nuo 1942 m. Sausio 1 d. 
Illinois valstijoje nebus valia 
pardavinėti “fireworks”.

Chicagoje jau keli melai 
kaip jų pardavinėjimas už
draustas, bet išdykę chicagie- 
čiai įsiveždovo iš užmiesčio.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lie
tuviai igyja naudin
gų žinių ir gerų pa 
mokinimų.

SUSIRINKIMAS
" • ' j t b #• * ‘ i 4‘ * r’ ’’ imas Draugijos Palaimintos Lie

tuvos įvyksta trečiadienį, liepos 
(July) 9 d., Chicagos Liet. Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St.

šis susirinkimas — tai pas
kutinis susirinkimas prieš mu-

sekmadienį," TTčpos-July 13 d., 
Wlilow West 'Parke, šiame su
sirinkimo bus reikalinga išrink
ti visi piknikui reikalingi dar
bininkai, surinkti ir sutvarkyti 
piknikui skiriamos dovanos.

Draugijos nariai yra prašomi 
pažadėtas dovanas atnešti į šį 
susirinkimą; dovanų prašomi iv 
tie nariai, kurie dar nepažadė
jo, bet jų gali duoti.

Prie progos primena m, kad 
kurie nariai yra su mokesčiais 
užsilikę, lai šiame susirinkime 
turėtų juos sutvarkyti, kad an
trame šių metų pusmetyje iš
vengus galimo nemalonumo.

Vyčių Automobilių
Laimėjo Westsidietis
Jonas Petraitis

Tupėjo Tik 1 Tikietą.
Naująjį automobilių, kurį L. 

Vyčiai išleido savo piknike lie
pos 4 d., laimėjo jaunas John 
Petrai lis iš Westsidės. Sako, 
kad tas vaikinas į pikniką nu
vyko tik namiškių prašomas — 
nuvežti juos į Vytauto Daržą; 
jis pats, girdi, nenorėjęs vykti 
ir tikieto pirkti. Prie parko var
tų jam tikietą nupirko vienas 
iš namiškių. Tas vienas tikietas 
vienok pasirodė buvęs laimingu.

Į Vyčių pikniką buvo susirin
kę daug žmonių, bet kiek ma
žiau negu kitaip metais. Turbūt 
pasimokinę iš Brighton Parko 
klebono nelaimės, kada bandi
tai užpuolė jį birželio 29 d. va
kare vežant pinigus į Chi’cagą, 
Vyčiai penktadienį pinigams 
pervežti pasirūpino specialų, ap
šarvuotą, Armoted Express 
sunkvežimj.

Daug Išvažinėjo.
i Pranešimai■> iš kitų 5 piknikų 
taip pat kalba apie tai, kad pu
blikos į juos prisirinko mažiau 
negu tikėtasi, ,nežiūrint, kad 
diena buvo labai graži. Tai aiš
kinama tuo, kad daugelis išttau-

Dainoriai tęs savo dainų 
praktikas ir per vasarą. Jie pa
geidauja dainininkų. Kurie tu
rite gerus balsus, esate pasto
vus ir nelaidokai, malonėkite 
susižinoti su J. L. Grushu tele
fonu: YARds 2032, arba atvy
kite kctvS*$o vakarą į Kazio 
Ūkelio svetainę, 3436 Lituanica

Norėjo Pakartoti 
William Tell Nuo
tykį, Bet Nepasisekė

Girdėjote juk apie šveicaru 
garsųjį William Tell, kuris su 
vilyčia nušovė obuolį nuo savo 
sunaus galvos. Ta legendą žino 
ir Ilarry Kennedy, 36 m., 6727 
Paxton avė. su Raymon Brok, 
33 m., gyv. po tuo pačiu adre
su, -ir William Flack, 3.5 m., 
1218 E. 64th st. Jie užsimanė 
William Tell nuotykį pakarto
ti padarydami jį daugiau kom
plikuotu. Kennedy turėjo suloš
ti Tell’iaus sunaus rolę, o į ob
jektą ant jo galvas turėjo šau
ti du “strie’čiai”.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1941 METAMS:

Joe Balchunas—pirm., 3200 South < - - .
T.nwp avp • P P Kilis_ virė-1 namas, 2 boileriai, vertas $9500.00,X , 3347 Lituanica aVe? 1.1 parsiduoda už $8,500.00.
Kaulakis — Nut. rašt., 3842 So. i 5 kambarių mūrinis cottage, 2 
Union avė.; b 
rašt., 3534 So. Lowe fcve.; J.

i.Rachunas— Iždininkas, 3r37 So. 
^Halsted st.; • Zig. Grigonis r— 
Kont. rašt 
glob.; Kaz. Valaitis 
prižiūrėtojas, Dr. J. P. Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar
kis—Korespondentas; L. Jucius
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

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

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vice-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nufar. rašt.—M. Titiškis, 3638 S. 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius — 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. .popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, 111.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS:

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir-

J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Laf. 6300; Nut. rašt.

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

Felix Kasper_ Fin. I karU garadžius, apšildomas, kaina

Racevičia—Iždo 
Ligonių

$4500.00.
Turime visokių kitokių bargenų, 

galima pigiai pirkti arba mainyti.
C. P. SUROMSKIS 

6921 So. Western Avė. 
Rep. 3713 — Vakarais Prospect 1111

PARDAVIMUI 2 aukštų - muro 
namas su 4 kambarių katedžium 
užpakalyj.

K. KOLARIK
„ „ ’717 W. 16 Street

FARMS FOK SALK 
IJkiai Pardavimui

Pietų 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.

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

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.

Jie neturėjo lankų su vily- 
čiomis, bei turėjo .22 kalibrų 
šautuvus, Kita bėda — jie ne
galėjo surasti obuolio ir jo vie
ton pavartojo gėlių puodą.

Kennedy užsidėjo puodynę 
ant galvos ir pasilenkė, o Brok 
su Flack “cieliavo”. Kada 
“strielčiai” buvo pasirengę pa
spaust “gaidukus”, Kennedy 
pakėlė ranką pataisyti slenkan
ti puodą — tik pykšt-pokšt ir 
viena kulka perėjo per jo rie
šą. Ligoninėj daktarai pareiš
kė, kad žaizda nepavojinga.

mių.
Archer avė
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.—• 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė., Laf, 1152; Kontr. rašt. —- 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252; Ižd.—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W. 35th st., 
Yards 6701; Teisėjas—K. Stulas, 
Teismo sekt.—L. Jucius. Draugi
jos susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit., 3133 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.

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

Suvalkiečių
Choro Nariams

Kaip žinia, suvalkiečių choras 
buvo nutaręs liepos 12 d. rengti 
išvažiavimą Spaičio darže, šiuo 
norime viešai pranešti, kad la
sai išvažiavimas neįvyks. Daly
kas tokis, jog liepos 3 d. lai
kytame susirinkime daugumas 
choro narių pasisakė, kad vie
ta išvažiavimui netinka. Dėlei 
to išvažiavimas ir liko atšauk
tas.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 {METAMS: pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirn\.— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. rašt. 
—A. Lungevicz, 1814 Wabansia 
avė. 
rašt
Moyne st.; Kasierius—John Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. • Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

Naujas 1^ aukšto namas. % 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.

tel. Humboldt 2285; Fin. 
Stanley Buneckis, 3327 Le

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 T4, 
1739 So. Halsted St.

V. Jusko, pirm.
G. K. Urnežis, ižd.

Skelbimai Naujienose 
duoda nahdą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

njuidihsrosi.

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

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres. — Joseph 
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
cording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 
Maplewood avė.; Treasurer—John 
Gura, 6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at Arnus—Mr. A. Dulcus, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 
Advisor—Chas. Zekas, 2511 W. 
69th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz.
Slepėtte, and Mr. Gura; Board 
of Grlevances—J. Tarvidas, Ch. 
Daivb, and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

Kuone 5 akrų estate. šiaurėje nuo 
lllth St., rytuose nuo Kean Avė. 
Grįstas kelias. Elektra. Kaina $1500, 
300 cash, $15 kas mėnesis. Box LL7, 
1739 S. Halsted St.

Vaišvilas,
125 akrų farma. Gero stako far

ma, geri pastatai, pakankamai van
dens. Kaina $9500. Fred Westphal, 

IR. 1, Tonica, III.

WHoi.ESALE FURNlTURE 
Rakandalt if Įtaisaii PaMayl rnui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40

Informacijų. Vien tik Mrcfc

Chicago, Ui. TeL REPublic 605$
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