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PAKEIS SALOJE STOVĖJUSIAS BRITU 
KARO JĖGAS

Anglai mano, kad rusai gerai kaujasi 
prieš vokiečius

NACIAI KALTINA BOLŠEVIKUS

WASHINGTON, D. C., liep. 
7 d. — Jungtinių Amerikos Val
stybių karo laivyno jėgos šian
dien pasiekė Islandiją.

Amerikos karo laivyno jėgos, 
pildydamos susitarimą padarylą 
tarp Jungtinių valstybių prezi
dento Roosevelto ir Icelandijos 
ministerio pirmininko, atvyko 
salon, kad padėtų britams tin
kamai ją apginti nuo užpuoli
mo.

Kiek vėliau Amerikos karo 
jėgos gal visiškai pakeis britų 
kariuomenę, kuri dabar randa
si Icelande. Britai atitrauks sa
vo jėgas iš svarbios strategi
nės vietos, kurią okupavo vo
kiečiams paėmus Daniją.

Laivyno sluoksniuose ši žinia 
sutikta su pasitenkinimu, nes 
Icelando sala duos labai geras 
bazes . karo laivynui. Amerikos 
karo laivynas galės patruliuoti 
šiaurės Atlantike ir turės rei
kalingą prieglaudų tolimoje Ice- 
lando bazėje.

Opozicija nepatenkinta "šiuo 
prezidento žingsniu, nes manox 
kad jis artina Jungtines valsty
bes prie karo su vokiečiais. 
Amerikos karo laivai plauks į 
savo bazes Icelando saloje, ku
ri Hitlerio laikoma karo zona. 
Vokiečių orlaiviai ir submari- 
nai apšaudys Amerikos laivus

NACIAI VARTOJA MEDINIUS TANKUS
Rusai sunaikino di

doką jų skaičių
MASKVA, Rusija, liep. 7 d.

— Vienas sovietų karininkas, 
sekdamas frontan slenkančią 
nacių tankų virtinę, pastebėjo, 
kad vienas tankas įlinko, kai 
karininkas atsirėmė.

Jis tuojau suprato, kad naciai 
vartoja medinius tankus. Tik
ruoju tanku buvo tiktai pirmu
tinis.

Rusai sutraukė savo jėgas ir 
sunaikino 20 medinių vokiškų 
tankų. Nacių tankai turėjo kul
kosvaidžius ir panašėjo į tik
ruosius tankus.

Žuvo milijonas na
cių, sako rusai

MASKVA, Rusija, liep. 7 d.
— Užsienio reikalų vicekomisa- 
ras Lozovski pareiškė, kad nuo 
karo pradžios vokiečiai neteko 
vieno milijono kareivių.

šian skaičiun įeina užmušti, 
sužeisti ir nelaisvėn paimti vo
kiečių kareiviai. Dvyliktąją ka
ro dieną rusai buvo sunaikinę 
700,000 vokiečių kareivių.

Kasdien rusai sunaikina 60,- 
000 vokiečių. Lozovskis tvirti
na, kad komunistams nestigs 
kareivių.

— Sovietų aviacija vakar 
bombardavo Helsinkį ir Kotka 
miestelį, skelbia suomių žinių 
agentūra. Suomiams pasisekė 
numušti 5 sovietų orlaivius.

— Britų aviacija vakar bom
bardavo Italijos miestą Pa'er- 
mo.

ir duos progos naujam kon
fliktui.

LONDONAS, liep. 7 d.— 
Londone labai džiaugsmingai 
sutikta žinia apie Amerikos lai
vyno atvykimą į Islandiją. Bri
tai mielu noru atitrauks savo 
karo jėgas iš salos, nes jie ži
no, kad atėjus amerikiečiams, 
sala neatiteks Hitleriui.

Britai buvo pasiryžę apleisti 
Icelandą karui pasibaigus, bet 
dabar jie savo karo jėgas ga
lės pasiųsti į svarbesnius vie
tas daug greičiau, negu pra
džioje mane.

Anglijos karo sluoksniai šian
dien pareiškė, kad rusų armi
ja gana gerai kaujasi prieš vo
kiečius. Vokiečiai nepajėgia kon
troliuoti sovietų padangių, nei 
sovietų aviacija dar ir šiandien 
jiems daro labai didelių nuo 
s tolių.

K.-.ro žinovai tvirtina, kad ne- 
rą pagrindo dideliam pesimiz
mui, nes rusai moka atkirsti 
giliai kraštan įsiveržusias mo
torizuotas vokiečių dalis. Ap
suptos sovietų divizijos ne vi 
sos pasiduoda ir vokiečiams la
bai smarkiai kenkia. Rusai ne
leidžia aprūpinti reikalingiausia 
medžiaga pirmyn įsiveržusių 
nacių dalių.

Raudonieji sulaikė 
vokiečius

MASKVA, Rusija, liep. 7 <1.
— Vokiečiai kelis kartus ban
dė prasiveržti pro Ostrovo ir 
Polotsko sritis prie sovietų for
tifikacijų, bet jie buvo visiškai 
atmušti, skelbia paskutinis so
vietų pranešimas.

Vokiečiai bandė prasiveržti 
ties Orša ir Novograd Volyn- 
sku, bet čia raudonoji armija 
visiškai juos sulaikė.

Juroje sovietų karo laivai pa
skandino du priešo karo laivus 
ties Rigos įlanka.

Nacių parašiutinin
kai su sijonais

MASKVA, Rusija, liep. 7 d.
— Vokiečiai kelis kartus ban
dė išmesti parašiutininkus rau
donos armijos užfrontėj, bet vi
suomet jie buvo laiku suimti, 
tvirtina sovietai.

Paskutiniu metu vokiečiai iš
metė parašiutininkus, aprėdy
tus moteriškais drabužiais ir 
dėvinčius sijonus.

Visi išmestieji mokėjo kalbė
ti rusiškai. Vietomis parašiuti
ninkams išmesti naciai vartoja 
sovietų ženklais dažytus orlai
vius.

— Bulgarijos vyriausybė nu
tarė nupirkti iš Italijos 8 karo 
laivus, kuriuos laikys Juodosios 
juros uostuose. Italų jurinin
kai privalės nuplukdyti laivus 
j Bulgarijos uostus ir apmo- 

| kyti bulgarus kaip laivus var
toti.

Vokiečiu cenzoriai sako ši fotografiją >parodo žmones 
Lvvowe, Lenkijoj, iUškaht artimųjų tarp -daugybes lavo
nų. Sakoma, kad bolševikų komisarai ir OGPU agentai 
traukdamiesi tūkstančius išžudė ir paskui dar lavonus 
apdarkė. Paveikslas atsiųstas iš Berlyno per radiją.

Vokiečių katalikai 
prieš Hitlerį

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
7 d. — Fuldoje susirinkę vo
kiečių katalikų vyskupai išleido 
laišką tikintiesiems, kuriame 
reiškiamas nepasitenkinimas 
Hitlerio skelbiamais dosniais.

Vyskupai sako, kad kai ku
rios jėgos stengiasi išnaikinti 
Kristaus skelbiamas idėjas vo
kiečių gyventojų tarpe.

Katalikai Vokietijoj pergyve
na labai gilų krizį, nes spren
džiamas katalikybės likimas vi
soje Vokietijoj.

Išvengs karo tarp 
Ekvadoro ir Peru
QUITO, Ek’vador, liep. 7 d.

— Dvi dienas Peru pasienyje 
ėjo smarkios kovos tarp Peru 
kariuomenės ir Ekvadoro pasie
nio sargybinių.

Ekvadoro vyriausybė nutarė 
nesiųsti jokių sustiprinimų pa
sienin, kad tuo greičiau butų 
likviduotas nesusipratimas ir 
neišsivyštytų į tikrąjį karą.

Karo operacijos jau sustojo 
ir pasienin išvyko ambulanci • 
jos, kad paimtų visus sužeistuo
sius.

Prancūzai nepriėmė 
britų pasiūlymo

ANKARA, Tufkija, liep. 7 d.
— Valdžios sluoksniuose patir
ta, kad Petaino karo jėgos Sy- 
rijoj nepriėmė britų siūlomų 
taikos sąlygų.

Prancūzai nori, kad britai 
leistų jiems išsivežti visus savo 
ginklus. Britai šiandien pradė
jo pulti patį Beirutą ir artėja 
prie kitų svarbių strateginių 

pozicijų.
Prancūzai patys prisipažįsta, 

kad britai juos privertė pasi
traukti* keliose vietose.

Prašo pusės bilijono 
karo laivams

WASHINGTON, D. C., liep. 
7 d. — Laivyno departamentas 
šiandien įteikė kongresui raš
tą, kuriame prašo pusės bilijo
no dolerių laivyno statymo ir 
sustiprinimo darbams.

Amerikos laivynas padidėjo 
keliais naujais karo laivais, to
dėl jam yra reikalingos žymiai 
didesnės sumos laivams išlaiky
ti ir remontui.

Kai kurie senesni laivai žy
miai pagerinami ir pertaisomi.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Spaudos atstovams prezidentas Rooseveltas pareiškė, jog 

Amerikos karo jėgos užėmė Islandiją, kad galėtų apsaugoti Gren
landijos salas. Karui pasibaigus J. V. atšauks savo karo jėgas 
iš Islandijos ir dės pastangas, kad butų pripažinta salai nepri
klausomybė.

— Islandijos premjeras paprašė Jungt. Valstybių prisiųsti 
pakankamą priešlėktuvinių patranku kiekį, kad, kraštas butų 
apgintas nuo vokiečių.

— Vokiečių karo jėgos vakar paėmė iš bolševikų Buko
viną.

— Britų aviacija praeitą naktį vėl bombardavo vokiečių 
miestus.

— Turkai įteikė britams protestą dėl paskandinimo Vichy 
valdžios laivo turkų teritorialiniuose vandenyse. Protestas skai
tomas paprastu formalumu.

— Japonai, minėdami ketvirtas metines karo su Kinija su
kaktuves, labai smarkiai bombardavo Kinijos sostinę čun- 
kingą.

— Maskvon atvyko naujos britų misijos, kurios perduos 
sovietams savo patarimus priešlėktuvinėje kovoje. Britai taip 
pat duos sovietams patarimus ekonomijos srityje.
j — Vienas Jungt. Valstybių patruliuojantis orlaivis nesugrį
žo į savo bazę ir skaitomas žuvusiu. Jame buvo 7 Amerikos 
lakūnai.

— Britų orlaiviai paskandino tris italų laivus, kurie stovė
jo Palermo tieste. < . . > .'

Pittsburgh bus 
be durnų

PITTSBURGH, Pa., liep. 7 
d. — Miesto taryba nutarė pa
naikinti visus durnus dumin-- 
šiaušiame Amerikos mieste — 
ittsburghe.
Taryba nori, kad iki 1943 

.netų lapkričio 1 dienos butų 
/isiške.i išnaikinti durnai. Visi 
gyventojai bus priversti varto
ti tokią kuro medžiagą, kuri ne
puri durnų arba darningąją taip 
vartoti, kad nekiltų dūmai.

Dabar jau yra išrastos prie
monės dūmams sutraukti, kad 
neterštų oro.

Amerikos ginklai pa
siekia Egyptą

WASHINGTON, D. C., liep. 
7 d. — Nežiūrint į vokiečių už
draudimus, Jungtinių Valstybių 
aivai veža karo medžiagą į 
Raudonąją jui.ą, kuri laisva 
•asiekia Egyptą.

Tvirtinama, kad kiekvien: 
neneši 25 Jungtinių Valstybių 
aivai pasiekia britų uostus s» 
vairiausia karo medžiaga.

Vežami ’ Amerikoje gamint 
tankąi, .orlaiviai, automobiliai

. i.■. • f - • , . / *

drabužiui, maistas ir kitos ka- 
•ui reikalingos priemonės.

Sumažės imigracija
Amerikon

WASHINGTON, D. C., liep 
7 d. — Uždarius Jungtinių Vai 
stybių konsulatus keliose Eu
ropos valstybėse, žymiai suma
žės imigracija į Ameriką, sake 
užsienio departamentas.

Formalumams atlikti europie
čiai turės važiuoti į sostines 
kur randasi Amerikos ambasa
dos, bet ne 'visi pajėgs jas pa 
siekti.

Be to, departamentas išleido 
taisykles, kurios žymiai suvar
žo imigraciją iš “ašies” val
stybių.

ORAS
Giedras.
Saulė teka — 5:22; leidžiasi 

— 8:28.

ŠIAULIUOSE BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 700 
POLITINIŲ KALINIŲ

VOKIEČIAI PAĖMĖ ČERNOVICUS

Tauragės apylinkėse išžudyti ūkininkai
MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 

ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

Raudona armija žudo politinius savo 
komisarus

»

BERLYNAS, liep. 7 d. — Pirmyn žygiuojant vokiečiams 
rytuose slėpto nuo pasaulio bolševikiško rojaus vartai atsiveria 
vis plačiau. Randama pasibaisėtinų dalykų bolševikijoje. Visur 
begalinis vargas, badas, skurdas ir vergija.

Tokius dalykus dengė Maskvos sukurta pasaulio apgavimui 
komunistinė legenda. Maskvos valdovai dabar stengiasi nekaltų 
aukų kraujuje paskandinti tą pragarą ir bebėgdami be atodai
ros žudo dešimtis tūkstančių žmonių.

Bolševikų pravestos skerdynės Lvove, Dubne ir kitose vie
tose kelia visų pasibaisėjimą. Buvę Lvove ir kituose bolševikų 
nuteriuotuose miestuose užsienio žurnalistai savo akimis matė 
šiurpų nukrečiantį bolševikiško sadizmo siaubą. Nenuostabu, 
kad paskutiniu metu iš Stalino pragaro pradeda bėgti vokiečių 
pusėn ištisos divizijos raudonarmiečių, išžudydamos politinius 
komisarus.

Tūkstančiai lietuvių be pastogės
Betarpiškos žinios iš Lietuvos rodo, kad bolševikų šėlimo 

narų krašte butą daug didesnio, negu pradžioje atrodė. Mies
tuose, miesteliuose ir kaimuose randama vis naujų bolševikų 
teroro aukų.

Vien iš Šiaulių miesto bėgdami bolševikai išgabeno ar da
linai nužudė 700 politinių kalinių. Sugriautuose Tauragės apy
linkių kaimuose rasta eilė išžudytų^ ūkininkų, žmonos nesuran
da vyrų, vaikai -tėvų, giminės savųjų.

Dešimtys tūkstančių lietuvių neturi pastogės. Raudonasis 
Lietuvos Kryžius pakartotinai šaukiasi viso pasaulio ir pirmoj 
eilėj visų lietuvių kuoskųbiausios paramos, kad galėtų globoti 
nukentėjusius.

Berlyne šiandien įvykęs pasitarimas, dalyvaujant Skipičiui. 
Ancevičiui, Galvanauskui, Karveliui, Ylai, Maceinai, Valiukėnui 
ir Katiliui. Kreiptasi šiuo keliu į Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuvius, prašant plačiausiu mąstu organizuoti Lietuvai šelpti 
komitetus ir rinkti aukų nukentėjusiems lietuviams, kuilių tar
pe dažno Amerikos lietuvio yra artimų giminių, gerų draugų 
ir pažįstamų.

Laikinoji vyriausybė iš savo pusės daro viską, kad raciona
liausiai aprūpintų gyventojus bent tuo, kas liko nuo bolševikų 
grobimo. Dėlto Vilniuje ir Kaune jau nuo liepos 7 dienos įve
damos maisto, avalynės, žibalo ir aprangos kortelės.

Naciai pralaužė Sta
lino liniją

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
7 d. — Vokiečių kariuomenė, 
rumunų pulkų padedama, šian
dien paėmė Černovicus, skelbia 
vokiečių karo pranešimas.

Kitos vokiečių kariuomenės 
dalys pralaužė vadinamą Stali
no liniją, bet nepažymi kokiose 
vietose.

Nacių agentūros giriasi, kad 
per dvi savaites vokiečių ka
riuomenė atėmė iš bolševikų to
kius žemės plotus, kurie savo 
dydžiu prilygsta pokarinei Vo
kietijai.

Britai padarė na
ciams nuostolių

•

BERLYNAS, Vokietija, liep.
7 d. — Britų aviacija praeitą 
naktį padarė vokiečiams dide
lių nuostolių, pripažįsta nacių 
karo pranešimas.

Kai kuriose vietose sugadin
ta daug turto, o vietomis nu
kentėjo labai didelis gyventojų 
skaičius. Ypatingai smarkiai 
nukentėjo Dortmundo gyvento
jai.

Vokiečiai sako, kad jiems pa

vyko numušti 27 britų orlai
vius. Britai bombardavo Pran
cūzijos pakraščius.

Evakuoja vaikus 
iš Maskvos

MASKVA, Rusija, liep. 7 d. 
— Prasidėjo laisva vaikų eva
kuacija iš Maskvos, paskelbė 
sovietų spauda šiandien.

Valdžia padės visiems tėvams 
išvežti savo vaikus iš sostinės, 
kurie nori apsaugoti vaikus nuo 
galimo priešo bombardavimo.

Vaikai autobusais yra veža
mi j provincijas, kad jų nepa
veiktų nacių bombos.

— Britų karo operacijos Sy- 
rijoj vyksta pasekmingai, nes 
jiems keliose vietose pasisekė 
peržengti Damour upę.

NUO
Liepos Pirmos Dieftos

NAUJIENŲ RAŠTINE BUS
atidaryta

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

Šeštadieniais
TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.

“NAUJIENŲ” ADM
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NAUJIENOS, Chicago, III.

DVYNUKŲ KONVENCIJOS LAIMĖTOJAI

J. OPATO SU.

IDEALISTAI
tų gyventojai padėjo jį ieškoti.

Šešias savaites nieko.apie He-

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
PRANEŠIMAS

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

Kai bras atvės, tai ir vėl smarkiau pra
dėsime darbuotis, b ypačiai vajaus rei
kaluose.

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

Keletas žingsnių nuo turtin
go Brooklyno kvartalo nusitę
sia eilė trijų aukštų narnų. Pil
kos, nublukusios, aptinkuotos 
plytos nuo senumo pradėjo hip-

TTJIENUNA
irDvynukės Mrs. ShydMary

JudJanea ik o thir i

kaimynę žydę ir /vedė jų, tar
tum mažų Vaikų, j tVetįjį aukš
tą-,
tamsiam kambdry, kur lan

gų užuolaidos buvo nuleistos 
degė dvi alyvos lemputės ir pri

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Antradienis, liepos 8, 1941 -------- -------

—SAVAITRAŠTIS—

9

Virš lempučių — dievo motina. 
Ant sienos šen£s aprūdijęs kar
das — atminimas, kad Ibanezo 
brolis kadaise kovojo dėl Ispa
nijos.

Senutė rodė į savo stonų pa
veikslus sienoje, rodė, kad kam
barys tuščias, (kad ji sau vietos 
neranda.

' Abi molinos — svetimos, ne
bylės — apsiverkė.

Išvertė B. L—y

Periy Campbell, 33 m., 10063 
Avėtotoe N., atvyko j Kibs Bo- 
jorLiki tavernų, 10062 Avenue 
M., "padėjo l^Vėlverį ant baro 
ir liepė DaHė^ideritii pašaukti 
policijų. Jis šakė trijų dienų be 
gy apiplėšė tris restoranus. Jį 
labai sunervino ^tiričrackeriai”. 
kada tik tš^ifdd sproginėjimą 
ir šaudymų tai '‘maniau, kad 
manė jau i/oli’čija šaudo”.

— Britų valdžios sluoksniuo
se manoma, kad poros dienų 
aikotarpy bus nuspręstas rusų - 
vokiečių karo likimas. Jeigu 
i-usai sugebės atsispirti naciams, 
cai vėliau nacių kariuomenė bus 
bejėgė didesniems karo veiks
mams.

— Tetaino valdžia įsakė arės 
.uoli 10,0J0 rusų, kurie gyve 
ao Prancūzijoj. Prancūzai gavi 
žinių, kad nutraukus santykius 
su Maskva, sovietų policija areš- 
avo visus prancūzų piliečius 
;yveriančius Rusijoj. \

— 51 Amerikos jurininką, 
atvyko Anglijon. Kapitono Hill 
vadovaujami šie jurininkai eis 
sargybas prie Jungtinių valsty 
biu ambasados rumu. 

€• <■

— Uragvajuj minios prade 
jo daužyti vokiškų ir itališki, 
rasistų krautuves. Policija mi
nias buvo apraminusi, bet krau- 
uv.ų naikinimo darbas tęsia

“ARGENTINOS
LIETUVIU
BALSAS”

lJ. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina

Mrs. Myrtie Snydct 
mėnesių (viršų 

mukų suVažiavi 
seniausia ir jau 
išiais i viens ki

Vaitę atėjo jo laiškas iš Ispani
jos, Kcslerių durys neužsidarė 
Pats tėvas, tiuputį piniginių 
dirbėjas, fotografas, truputi 
draudimo agentas, be to—šioks 
toks socialistas ir didelis skur
džius. buvo visai apkvaišęs dėl 
jo Heri prisijungimo prie tarp
tautinės brigados, o kaimynui, 
dargi ispanui, jį sustabdžius, jo 
džiaugsmui visai nebuvo ribų, 
r jis, Kcsleris, turi dalį Ispa

nijos kare!

metu
L

fotografij
Chica g'oj e

a is
kur

airės
jos

dešinėn)
buvo

Dabar! GALITE TAUPYT
TIKRAI saugiai

i

A
ir

Gauti110-

dabar visam buvo pasiruošęs, o

M
Ko džiaugias jis, tas apdri

a®

mėgsta Kesleri.

Spausdinamu

ą, jų žmonos elnė po vienų a'ti-

• namuose kas sunkiai sirgtų. To-

Vakar, — žilasis ispano vei-

JACK SWIFT

INSURED

spręs- 
kurs 

duris,

Jau buvo ve irs 
pas Kėslcrius paL

ausiai panašiais į viens ki- 
pripažinta Mary ir IPatricia

miegodavo.
Molina daugiau nebeverke. Ji 

lik rydavo ašaras ir toliau dirb-

mis dienomis, kada 
vo laiško, Keslerio 
būdavo namuose.

Jis išeidavo vos
Verkė tik Herio motini. Ji 

išjudino visų pasaulį. Kur lik 
koks “politikas”, kokia “galva” 
— motina visur prisigrūdo, bet 
nieko nepešė. Daugiausia ji py-

žmonės
jis niekam nepa-
nesibijo teisybę

jį 
parapi- 
rankas

Ponia Kcsleriene drebėdama 
žiurėjo j ispanų — be rūpesčio 
ant jos senyvo veido pasirodė

davo ji karčia šiidimi ir palauž
ta valia. Vienas rabi liepė už

išaušus, o

pasislėpę 
savo
jį į

Gyventojų — maišatis: 
ispanai, žydai. Apie juos

nūs išvyko į Ispaniją, aš jūsų 
vengiau, kaimyne Kesleri. Aš 
gėdina us, kad mano abu sūnų.

mane.
Kų, jūsų abu sūnus išvyko 

Ispanijon? Kcslcris pakvietė 
kaimynų vidun. — Kada jie iš-

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

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimti.

“Keleivį” 
dėl to, kad 
taikauja ir 
skelbti.

Žmonių mulkintojus ir ap- J 
gavikus jisai lupa be jokio ■ 
pasigailėjimo. J

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

Adresas toks: ■
» ■ 0 kai praėjo menuo, o iš Bė

rio nebuvo laiško, namiškiai ė- 
mc vaikščioti pirštų galais, be-

Žmona n^.l.:akė. Vytas ati
dai ė duris. Trcč ojo aukšto kai
mynas Ibanczas spaudė Koste
riu rankų:

tardamas ji;, stovėjo p ie ling ) 
ir barškino dviem pirštais į 

stiklų. Nors jis ir džiaugėsi, bei

džiaugsmas. Jis užmiršo, kad 
nėra lėšų pragyvenimui, užmir
šo, kad žmona iš namų nebeiš
eina — sėdi tahisiam kambare-

uždega teismo dieno j s inagogoj. 
Motina taip padare. Žvakės ne 
ges, jos degs tol, kol grįš sun.is.

or vovu

78 
tinę
m e
niausią dvynukų pora. Labi
tų dvynukais konvenicojoj 
Hallctt, 17 melų, iš La Grangc, 111. (apatinis paveikslas, 
iš kairės dešinėn.)

AMERICA’S IARGEST
< SELLING BRAND . . .

Naujienos Patiem Dept 
1739 S. Halated Su, Chlcag©, ITL 

čia įdedu 15 centų tar praiau

atsiųsti mu pavyzd) Na

V ,

skverbdavusi pro atdaras 
pasklisdamas po supelėjusius ir 
tamsius koridorius, ir, nors jie 
gerai susikalbėti negalėjo, vie
nas kaimynas žinojo, kas deda
si pas kilų. O kai iš Keslerių pa
bėgo jauniausia sūnūs, dcvyn.o 
likametis Heri, visų trijų aukš-

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS”

į 253 Broadvvay, 5 
į SO. BOSTON, MASS. į

Hooo.

KRAFT FRENCH 
DRESSING

pačiu laiku labai sielojosi dė 
sūnaus įstojimo brigadom Juk 
taip turėjo pasielgti kiekvienas 
padorus žmogus, gi jis, Kesle- 
ris? Ko jis taip atsistojo prie 
lango, lyg jo levas kad stovė
davo, kai jo sūnų paimdavo ka
riuomenėn? Žymesni, kaip Kcs
leris, žmonės savo noru pasiun
tė savo sūnūs kovoti dėl kitų 
tautų, gi čia — socialistas vyko 
padėti socialistams.

‘Mes laimėsim”,— Kesleris už
tikrino ispanų:

—Mes turim laimėti.
—Ne tik laijnęti, — Ibanež 

išsitiesė kėdėje pajaunėjęs, —, 
mes turime taip put suduoti 
mieli iki sinugį iruizimi i ! .Jusli 
sumiš, mano siinųš... Jei ’iYebii- 
tų savanorių kovose dėl pri- 
spauslųjų, kažin, ar turėtumėm 
šiandien Jungliries Valstybės!

Ispanas su žydu sėdėjo iki 
vėlyvos nakties. Jie pasakojo is
torijas, kalbėjo apie Bambamų, 
apie Abarbanelį, apie ištrėnijmą 
iš Ispanijos, kalbėjo tartum to-, 
įimų kraštų giniines, kurie išti
sus dešimtmečius nesimatė. At
siminė jie skriaudas, kurios 
daugiau — nebeskriaudos. At
virkščiai — ab.i jautė artumų 
ir giininingilnių, kuris suriša.

Rytojaus d enų, kai vyrai iš-

v’^džios M 

i ‘ taros- 

| P'*1**I H a MzdirDa r

Garsinkitčs “N-nose

MADOS

vėliausias
DIVIDENDAS

f Y

%
y

?...į 1 %1 O-m. ■/fesai

FAIRFIELD 
; f AVINGS S L O AH Air N 
į 2 729 ' 6Į26
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Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybes fratemalė organizacija. SLA trokšta 
dar dAugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė, 

g Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Strfeet, New Yotk, N. Y.

daugiau kaip du su n u nctur.u 
Aš juos abu nusiunčiau. Aš taip 
pat norėjau vykti, bet mane ra
do netinkamu — per senas. 
Gaila, kad negaliu būti su tais 
“bojais”. Nuobodu nuolat su 
verkiančia žmona, — susirauk
šlėjęs Ibanezo veidas apsiniau-

Senoji Ibanez — kaulai ir 
oda su juodais karoliais — nu
sileido nuo trečiojo aukšto an- 
trąjin. Ji motin škai pa si s veiki“’ 
no su Kcsleriene ir, noFs jos ne
galėjo susikalbėti, vis dėlto jos

WHAT 15 VVRONOV

sakė: “su tokiais kariais gali
ma pasauli užkariauti”.

Kcsleryjc atbudo senasis

viena pergyventų antrosios 
skausmų. •

—Turi sunų^kare?
—Du turiu. 1
Ispanė išsikalbėjo. Kcsleriene 

nė žodžio nesuprato. Abi valan
dėlę žiurėjo viena j kitų. Pas
kiau nusišypsojo, ir parodė de
gančių žvakę:

—Už mano “bojų”, už Herį.
Raukšlėtas ispanės veidas nu

švito. Jai nereikėju žodžių — 
susižavėjusi paėmė nž rankos

Plakatus, bilietus 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Hahtėd Str 

CHICAGO. ILLINOIS 
T»I. Ganai 8500

5OMETHING H AŠ 
HAPPENED TO THE

U ACH, AT H IŠ 
WIR£LE$S SĖT 
IN THĖ CAVERN, 

hearsthė 
HUM OP THE 

AURORA’S 
GENERATORS 

FADĖ AND 
THEN <50 

OMINOU5LY 
SlLENT.

4787 — Praktiška suknelė. Sukirp
tos mieros 14, 16, 18 ir 20, taipgi 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardfc pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pihigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Lhišktis teikia adresuoti: 
Naujienos Pattera DepU 1739 
So. Halsted SU thieago, flL

THE AURORA, SPINNING AND TVVISTING^ 
IS BĘING CARAI ED D0WN AL0NG THE 
FACE O F THE CONTINENTAL 5HELF 0Y 
A RESI5TLESS VORTEX.

BUTAIS h^l_ed aboSt^™JHE CONTROLS, 
UU I IO I IĮJHLLD ABuU l FtETROE-t Y TTLJetSHIP SplNS. AS THE

(Vardai Ir pavardi)

, (Adresai)

(MlMtaa Ir ralidia)
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ŠIS TAS APIE VIDURAMŽIU BAJORIJA

tokie 
tikrai 
praš-

Nors dabar jau daug kur luo
miniai skirtumai tarp žmonių 
panaikinti ir bent įstatymuose 
įgyvendinta teisinė žmonių ly
gybė, bet dar ir šiais laikais 
koks nususęs bajorpalaikis mėg
sta neretai pasigirti savo “auk
šta kilme”, paėjimu iš “kilnios 
ir garbingos giminės”.

Nežinančiam istorijos 
pasigyrimai gali atrodyti 
pamatuotais bajoriškojo
matnumo prieš visus kitus žmo
nes įrodymais, o taip pat su
kelti mintį, kad kadaise iš tik
rųjų butą “kilnių ir garbingų 
giminių” — visokių grafų, ba
ronų, hercogų ir pan., visu kuo 
prašmatnesnių už kitus, papra
stus žmones.

Teisybė, buvo ir grafų, ir ba
ronų, ir hercogų, o kai kur dar 
ir dabar jų tebėra, bet jie ne
buvo nei “kilnus”, nei “garbin
gi”.

Kiekvieno žmogaus kilnumų, 
butų jis “bajoras”, 
paprastas žmogus”, 
miausiai pažymi jo
sielos ypatybės, o paskui ir jo 
kūniškosios ypatybės bei savu
mai, papročiai, gyvenimo bū
das ir t. pan.

Dvasiniu kilnumu, gerom sie
los ypatybėm visokio plauko ba
jorija niekuomet ir jokiais lai
kais nepasižymėjo. Užtenka tik 
prisiminti, kaip čia pat, musų 
tėvynėj Lietuvoj, bajorai bau
džiavos laikais elgdavosi su pa
tekusiais į jų jungų žmonėmis, 
kad susidarytume aiškų supra-

timų apie bajoriškųjį dvasini 
kilnumų. Todėl apie šios rųšies 
bajorų “kilnumų” čia nė nekal
bėsime. čia bus pravartu š ek 
tiek paaiškinti apie viduramžių 
laikais Lietuvoj ir kitose šalyse 
gyvenusių bajorų kitokio pobū
džio kilnumų t. y. apie kilnu
mų, kuris aiškėja iš kasdieniš
kojo gyvenimo papročių ir 
do.

Viduramžių laikais, kaip 
visais laikais, ponai bajorai 
vis labiausiai mėgdavo dabintis 
ir puoštis. Bepigu jiems tas bū
davo daryti, nes baudžiauninkai 
apdirbdavo laukus ir sukrauda
vo turtus, tad ponams puoštis 
būdavo gana laiko ir lėšų. Siū
dindavosi ponai bajorai sau ru
blis iš brangiausių medžiagų, 
vilkdavosi į šilkus ir auksų, 
puošdavosi, kaip lėlės, bet tos 
“lėlės” visiškai nedabojo savo 
kimo švaros.

DIDELIS PAUKŠTIS NUTUPE

bu-

ir 
už-

tu

jiems nerūpėjo. Daugumoj jie 
ii’ patys būdavo neapsišvielę ir 
nemokyti. Dažnas ponų bajorų 
pats nemokėdavo nei rašyti, 
nei skaityti. Jei tekdavo turėti 
reikalų su raštais, tai įsigydavo 
ir laikydavo nuolatinį raštinin
kų, kuriuo būdavo dažniausia 
rašto pramokęs vergas ar bau-

džiauninkas. Pats gi tik per 
dienas latraudavo ir lėbaudavo. 
Ir tokie sutvėrimai valde mili
jonus žmonių—milijonus jiems 
dirbusių ir turtus krovusių val
stiečių, o valdė dėl to, kad žmo
nės tada buvo dar tamsesni ir 
mažiau, nekaip patys ponai ba
jorai apsišvietę.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

CH Statement of
CONDITION

CH8CAG0 CITY BANK
& TRUST COMPANY

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS. Se..

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

Membe.r
Halsted at Sixty-Third St.

Federal Deposit Insurance Corporation 
JUNE 30, 1941

HAND AND IN
BANKS ..............

ar “visai 
ūsų pir- 
dvasinės,

grą f o, ba- 
karaliaus 

jus butu- 
nerasdami

Jei jus viduramžių laikais bū
tumėt užėję į kokio 
rono, ar net paties 
miegamąjį kambarį, 
mėt labai nustebę,
prausimuisi reikalingų priemo
nių. Prausimosi priemonių ano 
meto ponams bajorams nė ne
reikėjo, nes jie beveik niekuo
met nė nesiprausdavo. šiandien 
labai sunku tuo t.'keti, bet tai 
tikrai taip buvo. Ponai grafai, 
baronai, hercogai ir net kara
liai prausdavo savo veidų tik 
kas antrų, trečių dienų ir ta 
prausdavo ne mums 'šiandien 
suprantama prausymosi pras-

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime (M Q E n n n n n 

ATSARGOS FONDĄ Virš 04 ŪJ, U U U. U U

3

11'1)
: and 

LOAN ASSOClATlONof Chieago 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRgima llbl

yiNGS

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra.
BLACK BAND LUMP $9.75

COPR. 19*1. NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED MEDALLIONS _ PATTERN_2862.
No. 2862 — Mėgsti medalionai

P..N A HJlJf.Nn TelepilOto
Du jaunuoliai skridę šiuo mažu kabiniu lėktuvu dėl 

miglos negalėjo matyti kur nusileisti. Kada pagaliau 
nusileido lai pamatė, kad jie užtupė ant kaž keno stogo. 
Namuose tub melu visa šeimyna miegojo. Niekas nebuvo 
sužeista. Laimingoji nelaimė įvyko Los Angeles, Cal....

me, o tik šlapiu rankšluosčiu 
apsitrindami sau nosį, akis ir 
burnų. Visų kūnų plaudavosi 
dar rečiau. Neretas ponas bajo
ras suteikdavo savo kunui lai- 
mę pamatyti vandenį tik du 
kartu per visų gyvenimų t. y. 
tik kų gimus ir jau numirus, 
kai artimieji nuplaudavo lavo
nų paskutinei kelionei į kapus.

Kiek dažniau, kaip kūnų, po
nai bajorai skalbdavo savo 
marškinius (žinoma, ne jie pa
tys, o tarnai ir vergai), bet ir

turtingiausieji tekeisdavo marš
kinius kartų per pusantro ar du 
mėnesiu. Ponai dabojo ne savo 
rūbų ir marškinių švaros, bet 
tik kad butų jie iš brangesnes 
medžiagos pasiūti ir gražiai, į- 
vairiau išsiuvinėti. Eidami gul
ti, ponai bajorai marškinius nu- 
sivilkdavo ir miegodavo visiš
kai pliki. Taip jie darydavo ne 
dėl to, kad tai butų buvę pato
giau ar sveikiau, bet dėl to, kad 
nuo ilgo nešiojimo susiteršu- 
siuose ir neplautuose marški
niuose atsirasdavo utėlių, ku
rios neduodavo jų savininkams 
ramybės. Dienos melu ponai su

būdavo, ir tarnai imdavo nešti 
valgius. Valgydavo nepaprastai 
daug. Valgį imdavo pirštais ir 
atsikųsdavo dantimis. Peilį prie 
valgio retai ir mažai benaudo
jo, o šakučių tada visai dar ne
būdavo. Lėkščių taip pat nevar
tojo, o valgį dėdavosi ant ap
valių duonos riekių, kurias pas
kui permirkusias visokiais kep
snių padažais, numesdavo šu
nims arba atiduodavo elgetoms. 
Apgraužtus kaulus mesdavo čia 
pat po stalu, kur dėl jų peš- 
davosi ir riedavosi šunes. Po
nai bajorai valgydavo labai go 
džiai. Atrodydavo, kad jie ne 
valgydavo, o ryte rydavo, tar
si kiek laiko needp kyūrys.

Valgymas ponams bajorams 
buvo maloniausias ir smagiau
sias užsiėmimas. Daugiau jiems 
niekas gyvenime nė nerūpėjo. 
Skaniai ir sočiai prisivalgyti—- 
visas idealas, visas gyvenimo 
tikslas. Tiesa, ne mažiau, mėg 
davo jie ir išgerti. O gerdavo 
tiek pat daug, kiek ir valgyda
vo. Nusigėrę, nusilakę, čia pat, 
pi’ie stalo dažniausiai nuvirsda
vo ir užmigdavo, arba, išsivė- 
mę, vėl gerdavo ir valgydavo 
(kai kur tyčia pravemdavo, kad

CASH ON
OTHER

U. S. Government Bonds ..................
Municipal Bonds ....................................
Other Listed and Marketable Bonds
Commercial Paper ..........................
Purchased Notės ....................................

Secured by Stock Exchang-e Collateral.
Loans and Discounts ......................... .

To corporations, firms, and business or pro- 
fessional men of the community in which the 
Bank eonduets its business, and based u.pon 
security sufficient to insure the payment of 
the dėbt.

Real Estate Loans—Residential.................
Industria] and Commercial

Real Estate Loans ....................................
Federal Housing Administration

Mortgage Loans ........................................
Mortgages guaranteed by F. H. A.
(A United States Government Corporation.)

Bank Bvllding .................................................
Bank Real Es ate Lease .............................
Customers Liability on Lutters of Cred t
Other Resources ............................................

$15,996,115.45
5,263,783.00

345,915.45
562,082.82

1,632,500.00
1,620,900.00

3,167,619.14

930,183.31

849,106.83

2,602,173.96

, 700,000 00

6,001.40
395,212.49

TOTAL $34,072,524,85

Capital ........................................................
Siirplus ............................ ..........................
Undivided Pyofits ...................................
General Rezerve ......................................
Contingent Reserves .............................
Resbrves for Taxes, Interest and

Insjurance............ ..................................
Federal Housing Administration Tax

etc., Deposits .......................................
Dividends ...................................................
Liability c n Letters of Credit ............

DEPOSITS ................................. ..............

TOTAL ..............................
Under State

Chieago Clearing
OF

$800,000.00
800,000.00
409,158.67

67,429.21
14,0 >2.24

62,752.90

181883.63
24664.00

6,901.49
31,714,682.75

pasikasydami, bet naktį jos 
trukdydavo ramiai miegoti, dėl 
to ir tekdavo marškinius, ei
nant gulti, nusivilkti. Utėlių, 
žinoma, pakankamai daug bū
davo ir ponų lovose, bet kaip 
su jomis kovoti, ponai bajorai 
mažai jau beišmanė ir nelabai 
jau, reikia pasakyti, tuo ir be
sirūpino.

Viršum ponų lovų būdavo į- 
tasomi gražus ir puikus, iš bar- 
chato arba šilko siūti baldaki
mai, kurie uždengdavo visų lo
vų su joje miegančiais žmonė
mis, bet tie baldakimai būdavo 
daromi ne tiek dėl gražumo, 
kiek dėl to, kad apsisaugotų 
nuo krintančių nuo lubų bla
kių, tarakonų ir kitų vabzdžių. 
Tokia švara buvo pas viduram
žių ponus bajorus, pas tas “kil
nias ir garbingas gimines”, ku
riomis dar ir dabar kai kas 
mėgsta didžiuotis.

O jei jus būtumėt galėję už
eiti pas tokį “garbingų” ir “kil
mingų” viduramžių ponų bajo
rų tuo metu, kai jis valgo, 
jus dar labiau jo “kilnumu” 
sistebėtumėt.

Taip gyveno ir elgėsi ponai 
bajorai viduramžių laikais. 
Žmonių gerovė ir švietimas

tai
n ti

Stalų, tokių kaip dabar, 
duramžių ponai bajorai neturė
jo. Kai ateidavo metas pietauti, 
į valgomąjį kambarį tarnai į- 
nešdavo medinius ožius, ant jų 
padėdavo išilgai lentas, kurias 
už tiesdavo dide le staltiese ir 
taip būdavo padaromas 
Tada kviesdavo svečius
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KIENO KALTE?
Bet-
Kas užmokės bilas?

Ar JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tymai jums uždraustų vairuoti karą iki skriaudos 
neatlygintos. Kam statyti save pavojun? Vairuok 
atidžiai, ir pasirūpink tinkamą apdraudą. Specia- 
lės žemos kainos atsajcomingiems vairuotojamsl 
Klauskite apie šią apdraudą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą 
ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties 
'LANGŲ 
RAKANDŲ

SO. LAWNDALE AVĖ. 
and C. Sarockas, sav.
darbas garantuotas. Tu- 

visokių rusių stogų. Pa-

4793 — Praktiška suknelė. Sukirp
tos mieros 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 ir 18.

Modern Roofing1 Co
1821

J.
Visas 
rime 
šaukit mus šiandien dėl ne- 
mokamo apkainavimo. b*
Tel. CRAwford 0619 I’

—Pilnai Apdrausti—

f//?//V£» 
E Ves

Murinę soothes, clcanscs and refreshes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
elose work, late hours. Free dropper 
with cach bottle. At all Drug Stores.

MADOS

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
tutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą Ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1738Į 
So. Halsted St, Chieago, I1L •.

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

čia |dedu 15 centų k praiau

atsiųsti man pavyzdi No... .

lOaroa ...........  ,,, per kratine

vi-No. 2862

I ■ ................   ■ II II <

(Vardas Ir pavardi)I Vardas ir pavardė....

(Adresas)

(Miestas far valstija)

.1739 SO. HALSTEt) STREET “ Apvogimų
(NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.

| 1739 So. Halsted 8L, Chieago, m.

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

stalas, 
jei jų

■-ii
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Dėl pagąlhos Rusijai
Nuo to laiko, kai Hįtleris užpuolė sovietų Rusiją, 

pastaroj; pasidarė “ipso facįo” Britanijos ir Jungtinių 
Valstybių talkininkė. Londonas ir Washingtonas pasižą- 
dėjo jai, kaipo tokiai, padėti.

Bet iki šiol jokios materialinės pagalbos jai suteikti 
nebuvo galima. Anglai pasitenkino militarinės ir ekono
minės misijos pasiuntimu j Maskvą. Sako, kad anglų ka
ro ekspertai davė gerų patarimų sovietų karo vadams, 
ir šie, paklausę jų, pakeitė savo strategiją.

Didžiausia parama, kokią tuo tarpu Anglija duoda 
sovietams, tai — nacių pramonės centrų ir militarinių 
bazių bombardavimas iš oro Vokietijoje bei vokiečių 
okupuotose šiaur-vakarinės Ęuropos šalyse. Tomis oro 
atakomis anglai jau privertę nacius atimti dalį savo 
aviacijos iš Rusijos fronto ir perkelti ją į vakarų frontą, 
f Amerika negali nė tiek padėti rusams. Prez. Roosę- 

veltąs, kol kas, tiktai pąliuosavo “užšaldytus” sovietų pi
nigus Jungtinėse Valstybėse ir prižadėjo jiems pardavi
nėti už “ęash” tokius daiktus, kokius Amerikos pramonė 
suspės pagaminti, kuomet bus išpildyti anglų ir jų są
jungininkų užsakymai. Bet tų užsakymų Amerikos pra
monė yra gavusi tiek daug, kad praeis, gal būt, bent 
keli mėnesiai, pirma negu ji galės pradėti gaminti amu
niciją Rusijai.

Prezidentas Rooseveltas, beje, sakė, kad sovietų Ru
sijai butų galima tuojaus prįstatyti didoką kiekį kojinių 
(pančekų), marškinių ir panašių dalykų, kurių jai trūks
tą. Tai gali atrodyti juokinga, kuomet eina kalba apie 
militąrinę pagalbą-milžiniškai valstybei, kurios valdžia 
per 23 metus J'budavojo socįąlizmą” ir diena iš dienos 
gyrėsi tokiu “mą^ų gėrovės” augimu, kokio dar nema
niusi istprįją.

Bet jeigu yra kas nors juokinga tame Roosevelto 
pąsiųlymę, tai ne dėl to, kad J. V. prezidentas norėjo 
pasijuokti iš Rusijos nelaimės. Ją ant juoko pastatė tie 
Kręmliąus melagiai ir jų klapčiukai, kurie per metų me
tus. dunąė ąkįs pąsaųįiųį. Rusijos gyventojai, iš tiesų, ne
turi Rojinių, nąąrąkipįų įr šįąįp paprastų gyvenimo reik
menų. Net sovietų Rąudonosįos armijos karįninkų “da
mos”, atvykusios į Liętuvą okupacijos metu, buvo apsi- 
rędžiųsios tokiais skąrmąlais, kad, kaip vienas korespon- 
dęptąs pastebėjo, paprasta Rauno tarnaitė butų sarma- 
tijųęis juos dėvėti.”

Mat, StąĮiųo ekonominė politika buvo pritaikyta ka
ro ręikaląms: -tygįo dHą voipy” (viskas karui). Pramonė 
dirbo mąšipas, tąnkųs, sunkvežimius, ir gyventojai buvo 
nųolątos rągiųąmį “pąsiąukoti tėvynės labui” — iki at
eis ztie laikai, kada sovietų šaliai nebebus jokio pavo
jaus iš “imperįalįstų” įr ji galės gaminti, vietoje kanuo- 
jįų, drabužius ir kitokius vartojimo daiktus žmonėms.

Taigi pro?. Ęooseveįto pasiūlymas yra visai rimtas. 
Jisąį turį ųidalės svarbos ir karo atžvilgiu.

JsivaizduokirnO, kad Hitleris užkariaus didelius plo
tus SSSR teritorijos, — kas, veikiausia, yra neišvengia
mą. Jeigu Hitleris, okupavęs tuos plotus, pradės aprū
pinti jų gyventojus paprastais kasdieninio gyvenimo 
daiktais — muilu, drabužiais, batais, laikrodėliais ir įvai
riais dalykais, kurių Rusijos liaudis seniai pasigenda, tai 
SSSR žmonės pasijus, kad nacizmas atnešė jiems dau
giau laimės, negu kad jie turėjo prie bolševizmo.

Tokiu atveju Hitleriui nereikėtų laikyti didelių ar
mijų okupuotoje Rusijoje, ir jisai galėtų visas savo jė
gas mesti prieš britus — Azijoje arba kitur, šitokios ^pa
dėties Ąnglįją įr Ąmęriką labiausia bijosi.

Ve dėlko Amerikos valdžįos galva pasisiūlė aprūpin
ti Rusijos žmones gyvenimo reikmenimis, kurių šioje ša
lyje yrą perviršis-

Jeigu Rųęiją pajėgs tęsti karą nors keletą mėnesių, 
tuomet AugUją įr Amerika gąlės suteikti jai pagalbos ir 
ginklais. Bet ar ji pajėgs, taį dar nežinia.

Tikras iąbąpdyniąs SĮovietų Sąjungai ateis tuomet, 
kąį pačių ąrmijoa įęis gilįau į “tikrosios Rusijos” terito-^ 
riją: kai tyręs stotį j kovą prieš įsiveržėlius ne tiktai 
Rąųd°poji armija, kprį dąug*aus kąip per metu buyd 
specialiai lavinama karui, buvo geriau rėdoma ir maiti
nama, negu civiliniai gyventojai. Kad armija yra “pa
triotiška”, tuo visai nereįkia stebėtis, nes ji buvo privi
legijuotą klasė. Bet yra klausimas, ar norės kovoti “už 
tėvynę” paprastieji Rusijos vargdieniai, kurie sovietų •* • •

“rojuje” kentė badą ir skurdą? O be to, dąp nežinia, ar 
susisiekimas ir ekonominė sistemą Rusijoje stengs atląįJ 
kyti tą baisų sukrėtimą, kurį padarė kraštui šis karas.

Taigi siųsti į Rusiją daug ginklų, lėktuvų ir karo 
medžiagų butų net pavojinga, pirma negu šitie klausi
mai paaiškėjo, nes tie daiktai gali pakliūti į Hitlerio rau
kas.

Pilnos demokratijų karo sąjungos su Rusiją, kaip 
mes jau esame pastebėję, negalės būti tol, kol Rusiją val
dys pardavikiška Stalino diktatūra. O apie politišką ben
dradarbiavimą su ta diktatūra negalį būti nė kalbos.

Anglija buvo priversta nusikratyti Hitlerio pataikū
no Chąmberlaino, kuomet ji nutarė stotį į įpirtip^ kovą 
su rudaisiais agresoriąįs. Be| Stalinas yra nuaidėjęs de
mokratijoms tūkstantį kartų daugiau, pegu Ch&mbęr- 
lainas, Dąladier, “Clivęden’cį klika” ir yįsį diktaturiu 
“maldinto j ai”, sudėti į daiktą. Jį^ąį buvo tikras Ęįtlęj’io 
partneris, jo talkįnįnkas bakdįtiškuus.ę Žygiuose Prię§ 
ramias tautas. Jisai turi eįti lauk iŠ yąjd?i^» 
liaudis galėtų išsitiesti ir visomis jėgomis pasipriešinti 
Hitlerio karo mašinai — ir kad Vakąrą dęm^rątijęs ga
lėtų ištiesti ranką Rusijai, kąjpp įppguį ir sąpųgilij^ 
kui.

Tiesti ranką kraujų apsitaškųsiai Stalino diktatūrą! 
demokratijos negalės!
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DĖL NAUJŲ ĮVYKIŲ LIETUVOJE

“IMPERIALISTŲ KAĘAS”

Komunistai ir jų bendrake
leiviai dabar šaukia Angįjją ir 
Ameriką padėti Sovietų Sąjun
gai kariauti prieš Vokietiją. Bet 
dar visai neseniai tie patys ko
munistai ir jų bendrakeleiviai 
šaukė, kad karas prieš Vokie
tiją tai — “mperialistinis ka
ras”. Jie plūdo visus, kurie tą 
karą rėmė. Jie šaukė “taikos 
konferencijas”. Didžiausi ko
munistų didvyriai buvo |įe as
mens, kurie vedė agitaciją prieš 
karą—pav. kongresmonas Mar- 
cantonio.

Štai ką rašė “Vilnies” Ę. A- 
bekas birželio 4 d. apie to kon- 
gresmonp pasakytą per radio 
“aistringą prakalbą už' tąįką”:

“Saugokite taiką, saugoki
te sayo sūnūs!”

“Kongresmonas iš New 
Yorko valstijos Vito Marcan- 
tonio, uolus karo priešas ir 
nepalaužiamas kovotojas už 
taiką, gegužės 30 d., per ra
dio pasakė aistringą prakal
bą už taiką. Jo prakalba bu
vo atsakymas į prezįdento 
prakalbą pąsakytą gegulės 27 
d., kur Rooseveltas pas|<elpė 
Nerubežiuotos Nepapyastos 
Padėties Stovį.

“Vito Marcantonio savo 
kalbos pradžioj pareiškė:

“ ‘Laisvi vyrai, laisvos mo
ters, kaipo drąsus žmonės, 
pareiškite, kad visas pasaulis 
žinotų, jog atsisakote leisti 
save toliau stumti į karą.’

“Pavaizduodamas susida
riusį pavojų kongresmonas 
Marcantonio pabrėžė:

“ ‘Tąj mųsų šalis, iųusų gy
vybė, tas viskas musų nuo
savybė. Tad amerikonai, gel
bėkime tautą, gelbėkite savo 
sūnūs; gelbėkite savo lais
vę’.”
Penktakojis Abekąs, toliau, 

džiaugėsi, kad Jurininkų Nacio- 
nalė Unija šaukia žmones ko
voti prieš karą, ir kad visame 
krašte “žmonių nuotaika ce
mentuojasi” prieš Roosevelto 
Pdįitiką.

O dabar tas pats penktakojis 
ir jo vienminčiai rėkia, kad 
Rop$evęltąs kuogreičiausiai 
duotų pagalbu Maskvai!

Kitas taikos apaštalas.
Už taiką, suprąntama, visoms 

keturioms stojo ir V. Andrulis 
— ligi hiržęljo 22 d., kai Hit
leris staiga įsiveržė į SSSR. Ve 
ką tas “darbininkų švietėjas” 
rašė birželio 5 d.:

“ĘgĮt. Narnas Wąąhingtęne 
gauna apie 37,000 laiškų į 
dieną. Normaliu laiku gaub
davo apie 3,000 ar kięk daJU 
giau. Daugiau' laiškų yra 
prieš Amerikos karan įsivėli
mą.

“Amerįkos žmonęs ųenori 
karo. Jie žino, kad šis karas 
yra tik pakartojimas ‘kaize
rio gaudymo’. Tai karas Bri
tanijos ir Vokietijos imperia
lizmo.”
O ve kaip tas penktakojis 

terliojo Wendell Wijlkie už tąi, 
kad pastarasis remia prez. Roo- 
scvelto nusįstątymą (eikti pa
galbą Anglijai. Birželio 6 d. 
Andrulis rašė:

“Wčndell Willkie atvyksta 
Chicagon ‘vienybės stiprini
mui’, bet tikrai republikonų 
mobilizavimui už karo poli
tiką, agitacijos vedimui už 
karą.

“Willde, kaip jau žinoma, 
yrą vieųąs tų, kuris nori A- 
meriką karau įstumti.”

R. Mizara už taiką.
Tuo pačiu laiku, kai Stalino 

klapčiukai kovojo už hitlerišką 
“taiką” Chicagoje, tai jų vien
minčiai Brooklyne vedė tokią 
pat pepktakojišką propagandą. 
Pav. R. Mizara “Laisvėje” ra
šė:

“Anglijos komunistai ko
voja prieš Anglijos imperia
listus, prieš Churchįllą, už 
laiką.”

“Amerikos komųnistąi ko
voja prieš savo krašto impe
rialistus, prieš karo ruošėjus, 
už taiką.”
O Chicagbs penklakojų orga

nas prie šitų Mizaros posterin- 
gavimų pridėjo tokią pastaba:

“Komunistai šį karą laikų 
imperialistinių ir dėlto jie vi
sose šalyse prięš jį kovoja.”
Šitokiu būdų komunistai per 

22-mėnesių trukdė kąip gąįėda- 
mi dcinoki’atijų pasipriešinimą 
hitlerizmui — kol Ritleris dali
nosi grobiu su Maskvą. Ę.et vps 
lik Berlyno banditas pradėjo 
mušti Maskvos paųditą, kai vi
si komunistai “pąmatė”, kąd 
karas prieš nacišką Vokietiją 
yra “kova dėl pasaulio laisvės!”

NACIAI NEDRĮS PULTI 
SOVIETŲ SĄJUNGOS
Per mėnesių ųiėnesius komu

nistai tvirtiųo, kad Stalino 
“saulės” imperiją ęsanti tokią 
galinga, jogei Hitleyis nedrįs jpsį 
pulti. Chicagišlps raudonųjų 
penktakojų ojrgąnas, dar birže-, 
lio 14 d. rašė, ka<I visos žinips 
apie Vokietijps rupšimasi eiti į 
karą prieš Rusiją tai kvailos 
melagystės, kurįos išduoda im
perialistų troškinius. Bet, girdi, 
tie troškimai neišsipildys, nes—-

“Jeigu Vokietija bijojo, ne
matė galimu kariauti prieš 
Sovietų Sąjungą po Municho 
išdavystės, kaip ji galės da-

Lietuva, iškeątųsi ištįsus m e- ] 
tus (nuo 1940 m. bįržęlio į 5) , 
sve|imoję okupacijoje, rusiško ; 
bolševizmo tįp.Q, šių ipętų bir- , 
želia 22—$%Ų-24 ęįięnpmis pa
teko į vnkįęriiį karišką okupa
ciją, kąip 1914— kąro me
tų. Lietuva nėrą ųžm^šusi vo
kiškos okupąęįjps ąųp laijtų, 
to.cįeį šį nąųjojį oįęupąęija ne- 
yą jai dįįęįę pą-ųjie^ą, ypač Ųai 
jį ąįėjo rusų ą?iątiŠkQ^ okupa
cijos pąs.ėkoję- Ųiętųyąi vienų 
metų tiekyje lemtą perkęsti 
ęlYįgMhą okupaciją; įą| galipia 
sąų įsįyąįzciųati RjįęR Skriaudos 
krąštųi parytą, kiek 
skąųsmo jo,$ gyyeptęjįąms tęn- 
ka pąliriį- 9 įiriuviM iš- 
tvciniė nepalaužta, ypąę Lietu
vos jaunimo dvasia peprikląu- 
spmyįįęs metų iš ąnkslo pąsi- 
rw(e jį4yyrišką: prįę pirmos 
progos Lietųvųs kariai, šauįiai 
ir mokdriviai sųkįlp prieš so
vietų tįraųiją įr vįsąni pasąu- 
liųį p.ąrpcįę propą-
gaųęįos !pę|agy0ę Ųhk Lietuvą 
savo noru pasidavusi sovie
tams, parodė ir (ai kaip buvo 
nepakenčiamus ir nepriimtinas 
Lietuvos liaudžiai rusiškas bol
ševizmas.

Kauno, Vilniaus ir visos Lie
tuvos lietuviai sukilo įkvėpti 
vien Lietuvos nepriklausomy
bės troškimu ir, žinoma, ne 
tam, kad tarnauti naujos oku
pacijos tikslams. Galimas daik
tas, kad sovietų ir jų simpąti- 
kų propagandos mašina ban
dys lietuvių sukilimą peikti ir 
dergti, gal būt prikaišios naeiš- 
kumą. Tačiau kiekvienas nuo
širdus lietuvis, kiekvienas ken- 
tančios Lietuvos draugas skai
tys savo pareiga priekaištus at
remti.

Amerikos vyriausybė ir di
džioji spauda Lietuvos padėtį 
supranta; štai, pavydžiai, Va- 
šington’o laikraštis “Star” pa
stebi, kad nespėjo vokiečių-so- 
vietų karas prasidėti, kaip Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos žmo
nės spontaniškai sukilo prieš 
teroristinį bolševizmo režimą; 
tos trys mažos tautos trumpu 
laiku buvo sukurusios gražų ir 
progresyvų gyvenimą, bet įsi
veržęs Stalinas viską sugriovė. 
“The Ne>v York Times” liepos 
1 d. Lidoje taip sako: “Sukili
mai Baltijos valstybėse buvo 
neišvengiami prie pirmos pro
gos, nepaisant ar tai vokįe- 
čiams rūpėjo, ar ne; kaip tęn 
nebūtų, pakraščių valstybės 
(suprask: Liętuvą, Latvija, Es
tiją, Suomija, Lenkijos Rytai) 
neturi tikrai laisvo pasirinki
mo politikoje, — joms tenka 
veikti žiauriausio teroro apy- 
stovose; ne mums juos teisti 
(girti ar kaltinti) jų tragiško 
pąsirinkimo valandoje.” Taip 
galvoja bešališkas Amerikos 
laikraštis. Taip, — sukilimas 
prieš sovietų teroristiškai dik
tatorišką režimą Lietuvoje 
ąnksčiąu ar vėliau buvo neįš- 
vengiamąs., Visiems lietuviams 
yra aišku, kad sukilęs Lietuvos 
jaunimas aukojo savo gyvyŲc 
tik vardan Lietuvos laisves ir

nepriklausomybės, o keršto ; 
jąusųiąs sovietų režimui ar tal
kai vokiečių kariuomenės žy
gių čia, prichologiškai imant, 
rolės nelošė.

Dabar kiekvienam doram lie
tuviui patrijotui rupi, kas ir 
kaip bus toliau? Kięk Lietuvai 
bus duota laisvės ir pagelbos 
savo žaizdoms gydyti?

Lietuvos ateities likimas šmol 
momentu tebėra nepaaiškėjęs. 
Vienas betgi dalykas yra labai 
aiškus: Lietuvos žmonėms yra 
reikalingą visokia pagelba. Ne
prietelingi bolševikai taip tero
rizavo žmones, kad nebuvo ga
lima besusižinoti su savo gimi
nėmis, o apie pašalpos suteiki
mą nebuvo prasmės nei kalbė
ti. O dabar kaip bus, — gan 
netrukus patirsime.

Lietuvos laikinoji santvarka, 
žinoma, dabar prigulės nuo vo
kiečių kariškos valdžios. Jau 
dabar įvairus gandai mus pa
siekia: esą Lietuvai kas tai pa
skelbęs nepriklausomybę. Jei 
tai Ųutų tiesa, ką tai reikštų? 
Juk Lietuva bent teisės atžvil
gių nėra nepriklausomybės nu
stojusi. Lietuvių tauta laukia 
Lietuvos nepriklausomybės at- 

Į steigimo, o ne “naujos nepri
klausomybės” skelbimo. Lietu
vai tebėra gi gyvas ir 16 vasa
rio 1918 metų Vilniaus aktas ir 
22 metų nepriklausomo gyveni
nio tradicijos. Tat ir turime 
reikalauti besąlyginės nepri
klausomybės atsteigimo, tokios 
nepriklausomybės, kuri pri
klausytų nuo valios lietuvių 
tautos, o ne tokios “nepriklau
somybės”, kuri nuo lietuvių ne
priklausytų.

Lietuvos Pasiuntinybė
Washington, D. C.

LAIŠKAS REDAK
GIJAI

bar tai daryt, kuomet jos ka
rinės jėgos labai sueikvotos, 
o Sovietų karinės jėgos žy- 
m|iai padidėjo?” v
Tame pačiame komunistų or

gano, numeryje vienas jo ben
dradarbis tvirtino:

“Vokietiją nepajėgia vienu 
tarpų vesti ęlų veiklius karo 
frontus vien pyieš 'Ęrįtanijį'ą, 
tąį apie galėjimą pakelti rąn-

Tarybų Sąjungą — yrą vieni 
juokai.”
Jeigu Sovietų Sąjmigą yra 

tokia gąįinga, tąi kaip los pą- 
sįųntipys ^asbingtonę Uųiaųs- 
kis dabar nesisąrpiątiją prašyli 
Amerikos pagalbos prieš Hitle
rį? Ir Rąip Stalino klapčiukai 
nesisąrniątija - raginti Ameriką, 
kąd ji gelbėtų Rusiją?

gaus, darbdavio vardą ir kitas 
informacijas.

Diskriminacija liečia ųe tik 
nuskriaustą žmogų. Ji liečia 
mus visus. Tik kuomet mes, tu
rėsime draugiją, kuri visus 
žmones priims kaipo lygius 
partnerius, nepaisant spalvos, 
gimimo ar tikėjimo, tik tada 
mes atsieksime tą idealą, tas 
progas, kokias pageidaujamo 
sau ir savo vaikams.

Pageidauju, jog jūsų skaity
tojai prisidėtų prie šilo svar
baus darbo, ir jeigu tik žino 
apie tokius atsitikimus, tai pra
šome, kad jie mums praneštų. 
Laiškus galima rašyti anglų ar
ba lietuvių kalbomis. Siųskite į 
Common Council for American 
Unify, 222 Fourth Ąvcnue, Ncw 

I York City.
Read Lewis, 
Executive Dircclor 
Common Council for Amer-

Prašau gerb. Redakcijos iš
spausdinti šį mano atsišaukimą 
į visus jūsų skaitytojus. Atsi
šaukimas liečia diskriminaciją 
prieš žmones dėlei tautos, rasės 
ar tikėjimų. Tokia diskrimina
cija aiškiai neamerikoniška ii* 
nedeiųokrątiška. Sulyginus su 
kitomis šajimis, Amerika nuo 
jos buvo liuosą, bet visvięn tai 
čia, lai ten ji pasirodo ir tam
pa rimtą problema, ypatingai 
šiuo laiku, kada musų apsaugos 
prpgrąmą bų tinai reikalauja 
kiekvieno piliečio ir gyventojo 
rėmimą ir prisidėjimą, ir kada 
Jungt. Valstijos stovi už tą, ką 
demokratija reiškia su jos gy
venimo budu, laisve ir lygio
mis progomis.

Privatiškoj injustrijoj val- 
d|ia, pagal dabartinius įstaty
mus, neleidžia ateiviams dirbti 
tik gaminimo lėktuvų ir lėktu
vų dąįių įr tuose darbuose, ku
rie po “sląpįąis, konfideųciąliš- 
kaįs ir ąpriŲotais kontraktais”. 
Nepaisant šitų apriboto suvar
žymo, dąu$ kvąlifikuotų ateivių 
negali gąųtl kitų darbų. Ir dis- 
krųninaęįįą pasiekia claug ną- 
turalizuptij iy čiągimųsių pilie
čių taipgi. rĮas ypątįųgąi Heęii 
vo
žiųpųes, ?y<įų§ ir negrus. Sų vo
kiškomis ąr įląliškomis pavar
dėmis amerikiečiai šiaųdicn ne
gali gauti dąrbo apsaugos ir 
kiloję m^ųs|rijo.sę, l<ad nors jie 
ir jų tėvui gimę šioje šalyje ir 
yrą |okiė kvalifikuoti ir tokie 
lojalus, kaip ir kiti amerikie
čiai.

Pasekmingai kovoti diskrimi
naciją, ji turi būti atakuojama 
ne tik abelnai, bet ir paskirai. Aš 
todėl prašau jūsų skaitytojų pa
galbos. Jeigu kas nors žino apie 
kokį teisingą diskriminacijos 
atsitikimą, prašau apie tai pra
nešti Common Council for Am
erican Unity. Parašykite kokią 
diskriminaciją ir paduokite var
dą ir adresą nuskriausto žmo-

ir itališko pąėjinio

SMULKIOS ŽINIOS
REIKALAUJA PANAIKINTI

IMPORTO MOKESTI

WASHINGTON, D. C., liep. 
7 d. — Karo sekretorius Stim- 
son šiandien paprašė Amerikos 
kongresą atleisti nuo importo 
mokesčių visas tas prekes, ku
rios reikalingos krašto apsau
gai.

Amerikos valdžia, sako Stim- 
son, tuo budu neturės mokėti 
sau pačiai importo mokesčių, 
kai prekės pasiekia Amerikos 
uostus.

Stimson pasiuntė savo prašy
mą kongreso karo komisijai ir 
manoma, kad jis bus patenkin
tas.

— Britų vidaus reikalų mi- 
nisteris nemano leisti komunis
tams spausti savo laikraščio 
Anglijoj, nežiūrint i bendrai 
vedamą kovą prieš nacius.

Z ’ c j< t— Olandijos vyriausybė nu
traukė santykius su Suomija, 
nes dabartiniu metu jie nega
li duoti jokių naudingų rezul
tatų.

— Sovietų valdžia nutarė duo
ti nuo dviejų iki penkių metų 
kalėjimo visiems gyventojams, 
kurie dabartiniu metu skleis 
kraštui nenaudingas žinias.

— Vokiečių ir sovietų diplo
matinės misijos šiandien per
ėjo Svilengrafo perėjimo punk
tą prie turkų ir bulgarų sie
nos.

— Hitleris įtikinėja japonų 
politikus dabar pradėti pulti 
sovietų teritorijas Sibire ir vi
siškai pasidalyti įtakų sferomis 
Azijoje.

Naudokitės -‘Nau
jieną Informacijų 
Biuru
Tęįįcia ^.ifuąs Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Liętuviškų 
Parengimų Informącijų Biurą.

9rąugijb& Kiiųbai Įr viso
kios įs|ąigos [įrašomos praneš
ti “blayjięnoins” dięnąs savo 
padengimų. Tąipgį į r jungėjai, 
pirm sąiufly^o svętąinįų, pra
šome kreiptis į ienas”, 
kacį nesusidurti kitais pa- 
rengirnai® i? išvengt į nepagei
daujamos konkpręųcyos. 
patarnavimą “Naujienos 
kia nenipkąrpąį.

te»-

l.. .1 J J j-. s« !P-

Tapykite Savo 
Napigs Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.
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Halislika - suvio mokslas “SLEPIASI” PO JUNGTUVIŲ'

(Tęsinys)
Tačiau koks turi būti tas 

kampas? Tatai galima nustatyti 
labai paprastų apskaičiavimų 
pagalba. Imkime atvejį, kai 
sviedinys iš patrankos vamz
džio išlekia 600 metrų per se
kundę greičiu. Pakelkime 
vamzdį 3 laipsnių kampu ir iš
šaukime. Jei nebūtų sunkumo 
jėgos, sviedinys per sekundę pa
siektų 30 inetrų aukštumų. Tai 
nesunku nustatyti, jei nupieši
me popieryje sumažinto dydžio 
trikampį, kurio vienas šonas ly
gus 600 metrų, einą aukštyn nuo 
kito, gulsčipjo, šono 3 laipsnių 
kampu. Jei mes išmatuosime 
statmenąjį trikampio šonų, tai 
gausime kaip tik musuosius 30 
metrų. Tačiau iš tikrųjų sunku
mo jėga musų sviedinį veikia, 
nukreipdama jį per pirmųjų se
kundę 5 metrus žemyn. Vadi
nasi, iš tikrųjų sviedinys už se
kundės po iššovimo atsidurs ne 
30, bet 25 metrų aukštumoje.

Kai baigsis antroji sekundė, 
sviedinys bus nulėkęs iš viso 
jau 1,000 metrų. Jei ne sunku
mo jėga, sviedinys butų pasie
kęs jąu 60 metrų aukštį. Ta
čiau antrosios sekundės metu— 
pagal laisvo kūnų kritimo dės
iu — sviedinys “nukris” apy
tikriai dar 15 metrų (sunkumo 
jėgos greitėjimų, t. y. kūnų kri
timo greičio didėjimą, sudaro 
apie 10 metrų per sekundę). Iš 
viso per pirmąsias 2 sekundes 
sviedinys sunkumo jėgos vei
kiamas nukryps žemyn 20 me
trų. Vadinasi, antrosios sekun
dės pabaigoje sviedinys bus 40 
metrų aukštyje. Nubrėžkite pa
tys visus kitus trikampius, ir

jus lengvai įsitikinsite, kad po 
3 sekundžių tikrasis sviedinio 
aukštis bus 45 metrai, po 5 — 
jau tik 25 metrai ir, pagaliau, 
po 6 sekundžių — nulis. Svie
dinys smogs į žemę už 6 sekun
džių, nulėkęs iš viso 3,600 me
trų vietoj 200—300 metrų tai
kant tiesiog, horizontaliai į tai
kinį. Štai kas įvyksta pakėlus 
patrankos vamzdį iš viso 3 laip
sniais !

Nupieškime popieryje visų 
musų sviedinio kelią kreivosios 
linijos pavidalu. Gausime si- 
mestrinę kreivųjų, geometrijoje 
vadinamų parabole.

Juo aukščiau mes kelsime pa
trankos vamzdį, tuo ilgesnį lai
kų lėks sviedinys; juo toliau 
lęks sviedinys, tuo ilgesne ir 
aukštesnė bus parabolė. Tačiau 
sviedinio lėkimo tolumas didės 
tik tol, kol vamzdžio pakėlimo 
kampas artės prie 45 laipsnių. 
Tuo kampu iššautas sviedinys 
nulėks didžiausių atstumų. Rei
kia tik dar truputį padidinti pa
trankos vamzdžio pakėlimo 
kampų, ir tas atstumas pradės 
mažėti. Išeina, kad, esant ma
žiems ar labai dideliems vamz
džio pakėlimo kampams, sviedi
nio lėkimo atstumas bus vieno
das. Skirtumas bus tik tas, kad 
esant mažiems kampams traek- 
torija bus pašluoni, o esant di
deliems — staigi.

Visa tai yra žinoma jau trys 
šimtai melų — nuo didžio mok
slininko Galilėjaus laikų, kai jįs 
patikslino Tartaglio tyrinėji
mus. Galilėjus atskleidė laisvo 
kūnų kritinio dėsniui ir apskai
čiavo sviedinio kelių. Pagal tą 
apskaičiavimų išeina, kad jei 
mes iššausime ir patrankos 20

i ACME-NAUJIENŲ Phov-i
Boksininkas Billy Gonn ir jo jaunavedė žmona, buvusi 

Mary Louisc Sinith, kurie šiomis dienomis slaptomis 
apsivedė Philadclphijoj, žaidžia su promoterio Mike Ja- 
cob giminaičiu, Rumson, N. J. Jaunavedžiai nuo pat 
vestuvių apsigyveno pas Jocoh’sus.
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3451 
Archer Avė.

Tel.
VIĘginią
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4030
Archer Avė.

Tel.
VĮRginia 

1^15
BALZEKAS MOTOR SALES

“U VVILŲ LIKĘ US”

ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikią įmokėti.
• 36 mėnesiai Išmokėti.
• Pirmas ipękėjimas spalių 1.

*•**•**• • »* • •>

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

NO GEARS—NO OIL
3 mętų garantija.

RL U M BING O ARBA ĄŲŠŲLpyMO REIKALU
Pamatykite 

“SOUTH CENTĘR”

SOUTH CENTER PŲŲIUEING AND 
HEĄTING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.» T. o ta te ir 55 St.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu □ Stokeriu
n PJurahingu □ Sienų Tailą

.....................—if

Vardas ..

Adręsas

Telefonas

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausią? Lietuviu RĮen- 
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda valiausias pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE raslte necenr^rųotų įinių H Ųetuvoi. 
NAUJIENŲ prenumerata Arąerikoj (be Chicagos) 

Rainuoja $600, Chicago] ir Europoje 
4 ; * •« 

—$8.00.
NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašui ' 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
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laipsnių kampu ir sviedinys iš
lėks iš vamzdžio 6,00 mėlių per 
sekundę greičiu, tai jis nulėks 
išviso, 23,000 metrų. Taip iš tik
rųjų ir butų, jei mes iššautu
me... planetoje, neturinčiojo 
atmosferos. Tačiau Žemėje bus 
visai kitaip: esant tam pačiam 
patrankos vamzdžio pakėlimo 
kampui ir tam pačiam sviedinio 
pradiniam greičiui, visų pabūk
lų sviediniai betgi kris daug ar
čiau. Pavyzdžiui, šių dienų 76 
milimetrų patrankos sviedinys 
esant 20 laipsnių pakėlimo 
kampui nukris tik 7,2C0 metrų 
atstume.

Kodėl susidaro toks atstumų 
skirtumas? Dalykas tas, kad ir 
Galilėjus savo apskaičiavimuo
se nenumatė vienos labai svar
bios ąplinkyl>ūs. Planetoje, ne
turinčioje atmosferos, sviedinį 
veiktų tik dvi jėgos: jo judėji
mo inerciją ir sunkumo jėga. 
Koks bebūtų sviedinys — dide
lis ar mažas, sunkus ar lengvas, 
— kokio pavidalo jis bebūtų, 
visa tai tokioje planetoje, pa
vyzdžiui Mėnulyje, neturėtų 
reikšmės. Sunkus, 1,000 kilo
gramų svorio, aptekinto pavi
dalo sviedinys ir lengvas pūke
lis, išmesti iš vienodo pabūklo 
vąmzdžio vienodu greičiu ir e- 
sant vienodam pakėlimo laips
niui, pralėktų Mėnulyje vieno
dą atstumą per vieną ir tą pa
tį Įaiką viena ir tą pačia traek- 
torija. Visa tai butų todėl, kad 
Mėnulyje nęra atmosferos, nėra 
oro. O Žemėje sviedinys juda 
ore, kuris sudaro priešinimąsi 
bet kuriam judančiąm kunui. 
Štai šito priešinimosi ir nebuvo 
numatęs Galilėjus.

Taigi visi apskaičiavimai, pa
minėti aukščiau, tinka tik beo- 
yipei erdvei. Nustatant sviedi
nio atstumus ir patrankos 
vamzdžio pakėlimo kampus 
musų realiomis Žemes sąlygo
mis, reikia visuomet įnešti pa
taisą oro priešinimuisi. Tačiąu 
principiųė aukščiau nurodyta 
sviedinio lėkimo, tolumo pri- 
(cląusoipyVę nuo patrankos 
vamzdžio pakėlimo kampo, b,e 
abejų, lieka teisinga.

Kavą sų oro priešinimusi.
Esąųt ncdideliaųt kuųo judė

jimų gręįęiųi, p.ro priešinimasis 
yyą toks mažas, kad jo galima 
nęųuR dwesin. Tąčiau kai ti|< 
kųpo judėjimo greitis padidėja, 
oro priešiųimasis tuoj griebtai 
pakyla.

Sąkysiinę, kad stadione vyk
sta bėgikų rungtynės. Nugalėto
jas. nubėgo 100 metrų per JO 
sekundžių, t. y. pęr vieną se
kundę jis bėgo 10 metrų. Jfis 
jautė oro priešinimąsi taip, lyg 
jam priešais butų pųįęs lengvas 
vėjas. Tačiau štai rungtynės pit 
sibaigė, jų dalyviai, atvykę iš 
kito miesto, grįžta namo grei
tuoju traukiniu. Tas pats bėgi

kas išsikiša pro langą. Trauki
nio greitumas — 40 metrų per 
sekundę, t. y. 4 karius didesnis 
UŽ bėgiko greitumą. Keleivis 
jaučią aštrų, smarkų veją. Ko
dėl? Todėl, kad oro priešinima
sis padidėjo, ir ne 4 kartus, o 
16 kartų: jis padidėjo propor
cingai judėjimo greičio kvadra
tui. Jei traukinio judėjimo gi ei
tis butų didesnis už bėgiko grei
tį 10 kartų, tai oro priešinima
sis butų padidėjęs 100 kartų. 
Žmogus, išsikišęs iš lokio trau
kinio lango, pajustų vėtros —« 
uragano — pūtimą.

Samprotaudami tokiu pat bū
du toliau, prieisime, kad jei 
traukinys arba lėktuvas judėtų 
400 metrų greičiu per sekundę, 
t. y. 40 kartų greičiau už bėgi
ką, tai oro priešinimasis turėtų 
padidėti T,60t > kartų. Tačiau iš 
tikrųjų jis šiuo atveju pasirodo 
esąs dar didesnis, žymiai dides
nis. Yra susekta, kad jei kūno 
judėjimo greitis pralenkia gar
so greitį orę (330 metrų per se
kundę) tai p,i;o priešinimasis 
pradeda didėj dar didesne pro
porcija. O juk daugumas da
bartinių artilerijos sviedinių 
skrodžia orą greičiu, didesnių 
negu garso greitis.

Rąisi oro priešinimosi jėga 
lyg spirte spiriasi į lekiantį svie
dinį, stengiasi sulaikyti jo ju
dėjimą. Oras kliudo sviediniui 
lėkti, ir dėl to tikrasis jo lėki
mo tolumas yra žymiai mažes
nis už teoretinį.

Nuo to laiko, kai buvo su
sekta oro priešinimosi įtaka 
sviedinio lėkimui, praėjo jau 
250 melų. Balistikos mokslas 
visą laiką tcbelyrinęją tą įtaką 
kad rastų budus jai sumažinti.

Tyrinėtojai turi reikalo ir su 
sviediniu ir su oru. Pašalinti 
orą iš sviedinio kelio, aišku, yra 
neįmanoma. Vąd naši, reikia 
apginkluoti sv.odinį naujomis 
ypatybėmis, tokiomis, kurios 
padėtų jam įveik 4 oro prlcš’m- 
mąsi.

Oras yra lyg kokia nepasibai
gianti siena,’o sviedinys — są 
votiškos rųšies vinis. Sviedinio 
judėjimo inercija tarsi prakala 
tą “vinį” per oro sieną. Tačiau 
žinome, kad juo vinys yra aš
tresnės, jup. geriau jos prakala 
sieną. Atvirkščiai, buka vinis 
labai sunkiai prasikala pro sie
nos medžiagą. Vadinasi, ir svie
diniai reikia gaminti nusmailin
ti. Tokie sviedimai lengvai pri
skiria oro dalelytes prieš save.

(Bus daugiau)

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

The Chicago Auto 
Distributąrs
Grand O.pening Naujoj Vietoję

The Chicago Auto Distribų- 
tors parduoda naujus ir varto
tus automobilius. Dabar jie per
sikėle į naują vietą, adresu 6323 
South Ąshlaąd Avę., ir liepos 
12 d. rengia Grand Opening.

šia progą jie sąko: Ieškoda
mi tikrų bargęnų naujų ir var
totų automobilių tarpe, atsilan- 
kykit pas naus. Mes turime vi
sų išdirbysčių ir visų modelių 
mašinas. Kainos yrą žemiau
sios galimos. Parduodami auto
mobiliai gąvaątųojąnai. Pasirin

kimas didelis — iš daugiau nei 
15,Q mašinų.

Taigi, norint gero bargeno 
reikia turėti omenėj The Chi
cago. Auto Uistributors, 6323 
So. Ashland Avė., visi. telefonąi 
Hemlock 6400. Bizniavietė kas
dien atdara iki 10:30 vai. va
karo, o sekmadieniais iki 8 y. 
vakaro.

Chicagos kiniečiai minėjo Ja
ponų įsiveržimo Kinijon meti
nes. Surengta demonstracijos ir 
mitingai, kuriuose kiniečiai su
aukojo nemažai aukso ir kitų 
brangenybių sąvo nelaimingie
siems broliams Kinijoj pi.geį- 

1 bčti.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

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

Remkite Liętuvišką 
Žyduką,

^ATEJAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
ęO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted S t. 
Tel. Poulevard 0014

$145

$145

THE GHIGAGO AUTOMOBILE

’40 Plymoųth
5 Pas. Sedanas

’37 Packard....... $26<
4 Durų Sėd. Radio, šildyt.

’36 Plymoųth ....
4 Durų Trunk Sedan

X50 KITŲ PASIRINKTI

DISTRIBUTORS CORP.
6323 SOUTH ASHLAND AVENUE 

VISI TELEFONĄ}: HEMLOCK 6400
Atdara Vakarais Iki 10:30 — Sekmadieniais Iki 8 P. M.

Tikro Bargeno Ieškodami Tarp

NAUJŲ ARBA
VARTOTŲ KARŲ

ATLANKYKIT THE CHICAŲO AUTOMOBILE DISTRIBUTORS 
JŲ NAUJOJ VIETOJE

I

Gpand Opening Diena Liepos 12
PILNA EILĖ GARANTUOTŲ

Nąyjų Ir Vartotų Automobilių
Visų Išdirbysčių ir Modelių 

Pirkit tiesiogiai ir sutaupykit su garantuotų pasitenkinimu
ŠTAI TIK KELETAS PIRKINIŲ

$465 ’37 Ford, 4-durų
Radio ir šildytuvas

PRADEK TAUPYTI
ŠIANDIE

A teįčiai įjžtikrin ti!
Taupykite dąbar, kad, bedarbei už
ėjus. nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS ąnd LOAN ASSOCIATION.

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

čia jūsų įndėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Fcderal Savings apd Loaųd Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Universal Savings
AND LOAN ASSDGIATION

o

1739 SO. HALSTED STREET

PASKOLA"“"■ Vii V išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3V6% Dividendų 

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

TUviRšS $1,000,000.00

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAŲAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 r i- 
domie ir Hollywood 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

42Q VV. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

Sopinę 
Barčus 
RYTINE RADIO 

VĄŲANDĄ
— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto. ' 
Subatnmis nuo 8:3^ iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare/
Išgirskit vėliausias žinias 
mužiką ir kitus (domius 

pranešimus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

KAINA 15 CENTU
gavome naują madų 

knygą, kurią galite gauti pąs 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S6 .Halsted St., 
Cąlęago, IU.

Vardas -----------1
Adresas ...........................................

Mie^s —,_____________ _____

Valstija--------------------------------k—Z_ Z. . J
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..U'IAOIS
Drafto Kvota 
Sumažinta; Armija 
Laiko Manevrus

Iš Chicagos Armija Gavo 
25,000 Vyrų

Daugelis jaunų Chicagos vy 
rų, kurie tikisi sulaukti pašau 
kimo armijon sekantį mėnesį 
gali atostogas kiek ramiau lei- 
sti, nes drafto autoritetai pra
neša, kad per Rugpiučio mėne
sį mažiau vyrų bus šaukiama.

Tai aiškinama tuo, kad ar
mija dabartiniu metu užsiėmu
si manevrais ir nelabai nori 
gauti perdidelį skaičių “žaliu
kų”.

Liepos mėnesį numatyta pa
šaukti 5,054 vyrai, o rugpiu- 
čib mėn. tik 3,311. Indukcijom 
stotis nuo rugp. 9 iki 24 d. bus 
visiškai uždaryta.

Vakar iš Chicagos armijon 
išvyko 25,000-tasis draftuotas 
vyriškis. Vadinas nuo to laiko, 
kai draftas patapo įstatymu iki 
vakar, Chicaga armijai davė 
25,000 vyrų. \

Naujas Blynų 
Čampijonas

EPHRAIM, Wis. — Kažin ką 
pagalvotų paskaitę šią žinutę 
Europos žmonės, kurie dėl ka
ro negauna užtektinai pavalgy
ti.

čia įvyko tradicinis turnyras 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. Cuimtusf
SENIAUSIA IH DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
T> Ir KOPLYČIOS VISOSE JLJyjLY«ll CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

surasti čampijoną blynų valgy
toją. Pernai titulą laimėjo 
James J. Lowe iš Chicagos, su
valgęs 30 blynų. Naujuoju čam- 
pijonu pripažintas Prery C. Hill 
Jr. iš xMilwaukee, kuris suvalgė 
31 blyną.

Perspėja Baldų
Pirklius “Negazdin- 
ti” Vartotojų

Draudžia Kalbėti Apie 
“Kainų Kilimą”

Baldų krautuvninkų grasini
mas, kad baldų kainos pakils, 
tikslu pagyvinti biznį, “yra tie
sioginiai priešingas nacionali- 
niui nusistatymui”, pareiškė Dr. 
James F. Bogardus, Kainų Ad
ministracijos ir Civilinių Reik
menų deputato padėjėjas, kal
bėdamas į baldų pirklius vakar 
Chicagoje.

Jis sakė, kad jei kainų kė
limas ir spekulacija nebus pa
čios industrijos sustabdyta, tai 
valdžia bus priversta imtis griež
tesnių priemonių tam keli^ už
kirsti.

Bcgardus sakė, kad jis gir
dėjęs gandų apie “numatytus 
kainų kėlimus” ir kitokius “gąs
dinimo” budus tikslu parduoti 
daugiau prekių. Jis pareiškė no
rįs manyti, jog tie gandai nė
ra pagrįsti, kitaip: “Jei jie yra 
teisingi,-tai padėtis prives prie 
tokios vartotojų reakcijos, kuri 
paliks žalingą įspūdį visai in
dustrijai.”

NAUJIENŲ-ACME Tolcphoto
Padegamųjų ir naikinimo bombų dūmai beveik uždengia Chungkingo miestą, 

Kinijoj, per neseniai padarytą japonų oro ataką. Tarp daugybės aukų, kurios žu
vo nuo palies bombardavimo, 500 kiniečių užtroško didžiulėj slėptuvėj.

VAKAR CHICAGOJE
Miss Fiorence Kovvalski, 23 

m., 2739 South Kostner avenue, 
mirė, kaip manoma, nuo nuo
dų, kuriuos ji išgėrė. Kaimynai 
sako, kad ji labai liūdėjo sa
vo tėvo, kuris mirė prieš šešis 
mėnesius.

Q » O
Frank Mankė, 76 m., 6921 

S. Green Street, gėlininkas, ras
tas McKinley Parke su perplau
ta gerkle ir riešais. Jo padė
tis kritiška. Mankė žmona An- 
tonia, sako, jos vyras neseniai 
sirgęs. (i i

» » » i ’
Policija ieško Charles Cooley, 

42 m., sąryšy su Arthur Dunn, 
35 m., 622 South Tripp Street, 
pašovimu. Dunn pareiškė poli
cijai, kad Cooley atėjo prie jo 
namų durų sekmadienio ryte ir 
nei žodžio neištaręs ėmė šauti 
į Dunną. Jo dešinėji ranka per
šauta du kartu.

B »
Prapuolusio John Markvart, 

61 m., 1339 West 19th Street, 
kūnas rastas išmatų kanale ties 
South Pulaski road.

» » »
Nuo liepos 21 iki 26, chica- 

gieeiai bus prašomi prisidėti prie 
aluminpaus rinkimo vajaus, 
šeimininkės galės aukoti senus 
puodus ir kitokius nereikalin
gus daiktus, pagamintus iš to 
metalo, kuris svarbus apsaugos 
industrijoje.

» 8 »
Grupė Chicagos aldermanų 

rytoj vyks į Springfieldą, kur 
jie tarsis su viešųjų darbų di
rektorių apie Chicagos šaligat
vius. Aldermanai reikalaus, kad 
valstija grįsdama gatves Chica
goje nesiaurintų šaligatvių.

» » »
Kriminaliniam teisme pri

saikdinta liepos mėnesio grand 
jury, kuri susideda iš 4 mote
rų ir 19 vyrų. Robert C. Stock- 
ton, 541 Abbotsford road, Ke- 
nilworth, išrinktas jury virši
ninku.

■■ ............. ......... 11 J - ■■ ■ I I

Svečiai Iš Rytinių 
Valstijų

Ponai Šimai (1420 N. Fair
field) susilaukė svečių iš Mass. 
valstijos. Iš Watertown, Mass., 
atvyko p. Frank Yates su šei
ma, o iš Arlington, Mass., p. B. 
Brazis (p-ios Yates brolis).

Svečiai atvyko į Chicago 
dviem automobiliais. Aplankė 
jie ir “Naujienas”.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“N A U J I E N O S E ”

JAPONAI NAIKI VA CHUNGKINGĄ Biznis Chicagoje 
Smarkiai Kyla, 
Visur Tik $$$$$$

Diena Iš Dienos
Dr. Makaras Leidžia 
Atostogas Wisconsine

“Puikus oras ir galybė žuvų 
čia,” rašo Dr. I. Edw. Makaras 
iš Rhinelander, Wis., ’ kur jis 
su šeima dabar atostogauja. 
Ten daktaro tėvas turį didelį 
ūkį.

■ ' ■■ ~ ■' *■— i ■ ■*■■■*!

Wenskus, Garsusis 
Krepšinio Lošikas 
Rengias Apsivesti
Jungtuvės Įvyks Liepos 26 d. 

it f' .

Aukštasis George J. Wenskus, 
Loyola universiteto krepšinio 
komandos kapitonas, apsives su 
Miss Helen Majik, 20, m., 830 
W. 18th Street, liepos 26 d. Miss 
Malik ir Wensk,us susipažino 
kartu lankydami Loyola univer
sitetą.

Jungtuvės įvyks Šv. širdies 
bažnyčioj, 19th 'ir Peoria. Jau
nuosius suriš Kun. William A. 
Finnegan, Loyola Universiteto 
profesorius.

Wenskus mokslą užbaigė prieš 
keletą savaičių ir dabar tarnau
ja knygvedžiu, o jo busimoji 
žmona, dirba kosmetikos srity.
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
Andrew M. Szabadi, 41, su 

Estelle Urban, 29
Frank E. O’Rourke, 25, su 

Bernice Bradauškas, 20
Jack Erlich, 30, su Beatriče 

Levitus, 28
Leonard Yuknis, 23, su Eve- 

lyn Mulacek, 21
Frank T. Ryznef, 28, su Anne 

J. Gudenas, 19 ;
Victor Pechulis, 24, Cicero, 

su Anne Bujnowski, 21
♦

Chicaga Gali 
Susilaukti Kito 
Didelio Aerodromo

Jeigu tautinė aviacijos pro
grama tebeaugs tuo pačiu tem
pu kaip iki šiol, tai Chicaga su
silauks kito didelio aerodromo 
prieš 1942 metų pabaigą. Taip 
sako Public Works komisijonie- 
rius Oscar E. Hewitt.

Jei toks aerodromas bus sta
tomas, tai jo galima tikėtis ar
ti' vidurmiesčio, kur nors pa
ežerėj, arba senojoj VVeštsidėj 
; pietus nuo Congress St. ir į 
vakarus nuo Canal S t.

>’ E 4

Šiandien Prasidės 
Viešieji Koncertai 
Grant Parke

Pradedant šiuo vakaru iki 
Darbo Dienos, Chicaga vėl ga
lės klausytis klasikinės muzikos 
koncertų paežerėje.

Kurį laiką atrodė, kad dėl 
biudžeto suvaržymų, tie koncer
tai bus nutraukti, bet chicagie- 
čiams sujudus, jie1 nutarta at
naujinti.

Biudžetas vienok buvo gero
kai apkarpytas ir James Pet- 
rillo, ęhięagos Muziku Federa
cijos prezidentas, kuris tais kon
certais rūpinasi, sako, kad ne
bent publika ateis pagalbon, 
muzika turės būti nutraukia 
daug anksčiau negu Darbo Die
na.

Šį vakarą Grant parko sce
noje pasirodys Chicagos Operos 
orkestrą, Henry Weberiui di
riguojant. Vivian Della Chiesa 
bus solistė. Ryt vakare griež 
Chicagos Moterų Simfonijos 
orkestrą garsiajam Rudolph 
Ganz vadovaujant.

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 3 

Nedėliomis pagal sutartį.

I Rūpinasi Apie 
Artimuosius 
Lietuvoje

Chicago Daity Times dienraš
tis kasdien užklausia “eilinį pi- 
ietį” mieste apie tai ką jis tuo 
nomentu galvoja. Užklaustojo 
nintys paskui talpinamos laik
rašty.

Vakar jų “eilinis pilietis” 
buvo lietuvė — Mrs. P. Miller, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
sekretoriaus Povilo Millerio 
žmona.

Štai apie ką Mrs. Miller gal
vojusi :

“Turiu Lietuvoj motiną, tris 
brolius ir seserį, ir žinoma, vis 
galvon lenda tas karas. Rūpi
nuosi ar jie sveiki išliko; kar
tais prisibijau, kad gal žuvę —• 
tokios mintys vis viena paskui 
kitą sukasi ratu. Aš tikiu, kad 
mes pasiųsime Anglijai visą ga
limą pagelbą sumušti Hitlerį, 
bet nemanau, kad mums butų 

. verta patiems eiti į karą.”

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valaądos puo 1—3 ir 7—8 , 

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite:

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7338
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Te!.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTTSTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZTTBRICK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

Pradėjęs kilti prieš porą me
tų, Chicagos biznis nerodo jo
kių silpnėjimo žymių.

Komercijos draugija priruošė 
pereitų dvylikos mėnesių apy
skaitą, kuri parodo, kad “Pro- 
sperity” jau beveik ir užmir
šusi už kurio kampo ji tiek me
tų buvo pasislėpusi.

Per pastaruosius dvylika mė
nesių, Chicagoj namų statyba 
pakilo 36 nuošimčiais už me
tus prieš tai. Dirbtuvių algų iš
mokėjimas paaugo net 41 nuo
šimčiu.

Automobilių registracija taip 
pat pakilusi 48 nuošimčiais. 
Nuo šių metų pradžios, 331 Chi
cagos firma paskyrė $121,827,- 
000 naujų patalpų statymui.

Bankai raportuoja, kad pini 
ginis judėjimas juose irgi žy
miai didesnis negu per eilę pe
reitų metų.

Nestebėtina tad, kad chica- 
giečiai šiandien vaikščioja links
mesniais veidais.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 S. Western Avė.

VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTS T
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laborątorija
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 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pM 7 ikf 8 vai. Ned nuo 10 iki 12 
. Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų teL—Hyde Park 3395
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Nacių Konsulatas
OisMatž

Pakeitė Wavellj

Mažiau Nelaimių Negu Tikėtasi; Kreditas Teikianti j 
Automobilistams

Amerikos žmones per praė
jusias trijų dienų šventes pa
rodė sveikintino atsargumo. 
Tautinis Saugumo Biuras, ku
ris renka automobilių trafiko 
statistikų, pasiremdamas kitų 
metų duomenimis, buvo prana
šavęs, kad per pereitų savaitga
lį visoj šaly žus 475 asmens 
automobilių nelaimėse.

šimtu mirčių mažiau
Pasirodo, kad automobilių 

mirčių turėta tik 373. Vadina
si, suvirs šimtu mažiau negu 
tikėtasi. Kreditas už tai duoda
mas automobilistams Už paro
dymų atsargumo.

Įskaitant ir kitas nelaimes 
kaip tai prigėrimus ir Liepos 
Ketvirtos “fireworks”, Ameri
koj per pereitų penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį 612 
žmonės neteko gyvybių.

Illinois valstijoj netikėtų 
mirčių priskaitoma mažiausiai 
47. Daugiausiai jų turėta Cali- 
fornijoj — 57.

Chicaga — saugi
Bendrai paėmus raportui iš 

visos šalies, tenka spręsti, 
Chicaga buvo pati saugiddsld 
vieta praleisti šventes. Auto
mobilių mirčių čia buvo 
20, bet ta skaitlinė, beriedi, 
paėmus, nėra netikėtinai didė
lė. Nuo “fireworks” čia ŽUVO 
vienas asmuo. Trys chicagie- 
čiai prigėrė. Turint omeny, kad 
savaitgalis buvo karštas ir, kad 
visi apielinkės byčiai buvo ku
pini žmonių, ta skaitlinė skai
toma gana žema. Pastebėtina, 
kad prigėrimai įvyko ne Michi- 
gan ežere, bet tolimesniuose 
mažuose ežeruose. Michigan 
ežerų prigėrė 19 metų jaunuo
lis, svečias iš St. Lobis, Mo.

žuvo laivelių nela mėse
Ilarry Alexander, 38 m., 

2136 Winchester avė., ir Dolo- 
res Zichmiiler, 10 m., 1756 W. 
18th place, prigėrė, kada .jų lai
velis apsivertė Long Lakė, 
Lake apskrity. Trečiasis ehicA- 
gietis, John Dziecharski, 48 m., 
patapo irgi laivelio nelaimės 
auka Silver Lake, netoli Keno- 
shos.

VAfe--
H vyriausybes įsakymą
fcjvti iki w , -^ė Jų kbn- j 
Matas /Mo North

W-, ^fe7ė iibi 
šk'U't’i^š ^ifehb's •nėfe'uk'ėaiiiaš. : 
tetapo sėhiai feh -; 

d c atspėti kokius 
įstaigą flmfe yisbkši
susisiekimas su Vokietija jau 
antri metai kaip nutrukęs, kol 
nežiūrint konsulato šlafes: 
bUVd ^yiiiiai ^uštip^iiitas-.

V. Vj^i4aluay'bė 
įsakymų vokiečių konsulatus 
uždaryti, škke, kaži jiė užšiem'ęi 
veikla, kuri visai neįeina į 
teisėtų pareigų jurisdikcija.

$60,000 Gaisras 
Sunaikino Daug 
Sūrio ir Sviesto

BENNY BALSIS
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 nubudime 
motiną Domicėlę, po tėvais 
Varanavičiutę, tėvą Stanislo
vą, seserį Stellą ir švogerį 
Petrą Reifon, sesers dukterį 
Dianne, senuką Juozapą Va
ranavičių, daug kitų giminių 
ir pažįstamų.

Kun^s pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 S< 
Lituanica avė.

Lietuvių Imprbvement 
Kliubo Priešmetinis 
Susirinkimas Įvyks

Šiahdieh-, 8 vai. vakaro, hiiYo- 
sybčs svetainėj. Suširinki'rhbš 
turės svarbių dienotvarkę ii’ vi
si nariai ^ašortii dalyvauti. Bus 
svarstoma kolonijos geroVę pa
liečianti reikalai.

Valdyba.

9 
čios į Lietuvių TaūtiŠk^s ka
pines.

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

Nuliūdę liekame, 
IvfetinA, tėvas, Sesuo, Švoge- 

ris, Senukas ir Giminės
Laid. dir. A. M. Phillips, 

tel. YARds 4908.

I
ONA SLAŽIENĖ 

(pd pirmu vyru Povesienė, 
po tėvais Rudaitytė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 6 d., 9:00 vai. ryto, 1941 
m., sulaukus 36 metų amž., 
gimus Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Vincentą Povesį, dukterį 
Nellie, seserį Petronėlę Chur-
lionienę, jos vyrą Gustautą 
ir jų šeimą, brolį Joną Rudai
tį ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Litua
nica Avė.

Laid. įvyks ketvirtad., lie
pos 10 d., 8:30 vai. ryto iš ko
plyčios į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Blažienės giminės, 
draugai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs, Duktė, Švogeris, 

Brolis ir Giminės
Laid. dir. S. P. Mažeika, 

tel. Yards 1138-1139.

Siunčiam Gėle* 
Telezrthuis i 

Visas Pasaulin 
Dalis

KV<ETK<N<NKAS
r.auklėta m* 

iv yiėrėbatns
3316 Sn. Halsted Street 

t AR 7308

Palaidojus Dilienę
Dalaklo|ufc mylimą žihbiių ir 

vaikų motinų, U. ttliehę, šįjaiV 
džia liūdesys ir viršiurii galvbš 
slankioja juodi debesys; Atro
do, tarsi visa gamta būtį aptė- 
fntisi. Ir jau, rodosi, taip am
žiais ir pasiliks. Vienok visa 
skausmą labai palengvina-, kai 
atsiranda mylimų ir širdingų 
draugų, kurie tave atjaučia, pa
deda sykiu liūdėti, teikia šir
dingus suramhiimus ir, jei rei
kalas yra, mielai patarnauja. 
Matydamas, kad esi mylimų 
draugų sūkuryje, pradedi pri
siminti, kad esi nepirmiitinis ir 
nepskutinis, — anksčiau ar vė
liau tokio likimo visi susilauk
sime.

Dilienė buvo tvirto nusista
tymo, joks vėjas jos nenupū
tė. Ji gerbė socialistus ir stebė
jo jų veikimų. Ji labai mėgda
vo skaityti “Naujienas”, o ypa
čiai jų editorialus, kuriuose 
rasdavo daug naudingų dalykų. 
Labai mėgdavo ji ir gėles, ir 
gal niekuomet nesitikėjo, kad 
savo gyvenimų užbaigusi bus 
taip gausiai gėlėmis apdovano
ta. Kadangi ji dabar nieko ne
jaučia ir nebegali draugams pa
dėkoti, tai tfegul bus leista 
mums gyviems tarti širdingiau- 
sį ačiū už grėžius gėlių krū
mus draugams toselandiečiams, 
kaip antai: Dambrauskams, 
Pučkoriams, Narbutams, -R Vi
sockams, Jociams, Laurite- 
nams, Kučinskams ir B. Liud- 
kevičiui nuo Scenos Mylėtojų 
Ratelio. Vienas gėlių va i n ka s 
buvo prisiųstas iš Tenn Forest 
Camp, Fiėld Art’llery Beno.

Ir taip apie Dilienės kapų iš
dygo net 12 gražiausių gėlių 
krūmų. Šia tad prbga mfes Di
lių šeiiha tariami širdiiigiausį 
ačiū!

Algihiasy G’ėdiminaš, Lilija ir 
vyras Steponas Diliai,

226 W. 110 PI.

tjAbšt&Ašt ...
“ R A b j t fe N o s fe ”

r

mis jėgomis pastūmė vežimėlį 
pirmyn. Duktę išgelbėjo, bet 
pats patėko po automobiliaus 
ratais. Mergaitė pasiliko sveika, 
jėi n'eskaityti guzo galvelėje.

Kvetdhui tafto praskeltas gal
vos kad šaš.

LDD 4 kuopos

susi-

susi
nėta 
kada 

reikalu,

CDASSIFIED ADS
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
BUSINESS CHANCES

Biznio Progos
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.

OPERATORS, single needle, on 
wash dresses. Patyrusios. Pastoviai. 
Smagi aplinkuma. 404 So. Racine, 
2nd.

PATYRUSI VEITERKA dirbti 
rodhauzėje tuojau. Oaklawn 253, 
6401 W. lllth St., kampas Ridge- 
land Avė. S. Draugelis.

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

Daranti biznį barbernė, pilnai 
įrengta, įsteigta prieš 14 metų, ar
ti 79-tos ir Ashland. Vyksta į Ka
liforniją. Beverly 6155.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

Jeigu nelaimė nebūtų buvus 
tiek nuostolinga, galėtume pa- 
juokauti, kad Chicaga vakar iš- 
kefpė didžiausių pasauly sūrio, 
onheletą.

Dvidešimt penkių tūkstančių 
dolerių vertės sviesto, kiaušinių 
ir sūrio supleškėjo liepsnose, 
kada Dittman & Co. pieno pro- 
'dūktų sandėly, 125 North Union 
avė. kilo didžiulis gaisras.

Apart minėtų nuostolių, pats 
penkių ‘aukštų narnas nukentė
jo $35,000 sumai. Gaisro prie
žastys tiriamos.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Gen. Claude Auchinleck, 

kuris paskirtas Gen. Archi- 
bald P. Wavellio vieton, 
kaipo vyriausias britų karo 
pajėgų artimuose rytuose 
viršininkas. Gen. Wavell 
perkeltas vadovauti anglų 
kariuomenei Indijoj.

Vedybų Biuras

Jungtuvių Mažiau

Palaimintbš Lietuvos
D-još Piknikas 
Sekantį Sekinadienį

Parke
Didž^ajaife felaĮlmintos Lietu

vos Draugijos įįftknikui,’ kuris 
įvyks sėKahii •š'bki’hadienį, liepos 
13 d:, ŠVėst Pi&kb;
Willow Springs, Hk, viskas ga
lutinai praneša pik
niko rėiigi^ib K^nisija. GehH 
orkestrd, Valgiai ir gė
rimai, ir kiti .'gčrb pikniko 
lonumai, ŠU daugybe gerų do
vanų. Dabar tik laukia pikniko 
dienos ir skaitlingo narių ir 
svečių atsilankymo.

Tiems, kurie neturi nuosavos 
transportacijos, komisija nu
samdė p. Liesos troką, kuris 
pikniko dienų išeis nuo Chica- 
gos Liet. Auditorijos, 11 vai. 
ryto ir pakely sustos Brighton 
parke, prie Shulmistras Realty 
Co. ofiso, 4016 S. Archer AVė.' 
Šis patarnavimas bus teikiamas 
visiems už mažų atlyglUlmą.

Piknikan kviečiantį yisi,. ypa
tingai tie, kurie rrt-^l tikrą lie
tuviško amerikoiilško pobūdžio.; 
pasilinksminimą tyrame ore, 
tikroj lietuviškbj aplinkumoj.

Meilė yra atkaklus dalykas. 
Nežinai žmogus nei ko iš jos 
laukti. Maždaug tokiais žodžiais 
vedybų biuras nusiskundė, kad 
nuo šio mėnesio pradžios Chi- 
•eageje labai mažai norinčių veš
li atsiranda. V t . <i '* 1 x»*.» T ) 4 l •*. y t* v y ’

bežiūrint, k&d su liepos pir- 
rna buvo įveistas naujas įsta
tymas, ktiris žymiai palengvina 
Vedybų Odimo ga'vi'nliį, Michael 
Mynn, apškričid klerkas, sako, 
kad j'ei dalykai v nepasitaisys 
staiga, tai šfe liepbš mėnesis 
biiš į>atš • mamutas vedybų at7 
žvilgiu visoju Čhic^g’oš istori
joje. ' f ’-l '

Draugai ir draugės, Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 4-toji 
kuopa nelaiko reguliarių 
rinkimų kas ni(5nuo. Gal 
ir gerai, kad mes tokius 
rinkimus turėtum, bet lai 
būtinas reikalas. Tačiau 
susibėga s
mes privalome susirinkti ir su
sirinkti visi organizacijos rei
kalų apsvarstymui.

Tikiu, kad jus, draugės ir 
draugai, įvertinate musų orga
nizacijos svarbų ir busite se
kančiame susirinkime, kuris 
įvyks trečiad.’enį, liepos 9 d., 
7 vai. vakaro, “Naujienų” na
me, 1739 S. Halsted St.

Prašome susirinkti nužymė
tu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti.. Taipgi ra
portai iš pikniko ir kitų paren
gimų. Be to, kas suminėta, tu
rėsime pasitarti apie ateinan
čios žiemos sezono parengimus. 
Juk mes kų nors turėsime su
rengti.

Kadangi LDD 4 kp. parengi
mus turi bendrai su LSS Cent- 
raline kuopa, todėl butų pagei
dautina, kad LSS kuopos na
riai arba bent valdyba dalyvau
tų

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbinipkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

REIKALINGA ŽENOTA PORA, 
be vaikų, prižiūrėti ruiminghouzę! 
su stokeriu. Mrs. A. Gross, 201 E. i 
Ontario.

HliluF VVANTED—MALĖ 
juarbuunkų Reikia

RADIO WIRERS and 
Patyrę. Pastovus darbas. 
Trav-ler Karenola. 1036 
Buren. 7-tas aukštas.

REIKALINGAS 
duonkepys prie 
Joe Baranauskis, 
Avė.

♦

šiame susirinkime. Prašome. 
Užrašu rašt, J. K.

' . ■(.. 4: i • S I; t ;
x Į ------------- -

Cliiciigos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
CITI-
Bene-

solderers.
Gera alga.

W. Van

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

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

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

Turime visokių kitokių bargenų, 
galima pigiai pirkti arba mainyti.

C. P. SUROMSKIS
6921 So. Western Avė.

Rep. 3713 — Vakarais Prospect 1111

PIRMARANKIS 
ruginės duonos.

3800 Emerald

PARDAVIMUI 2 aukštų muro 
namas su 4 kambarių katedžium 
užpakalyj.

K. KOLARIK
717 W. 16 Street

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo
gus, .patyręs, dirbti barbernėje. 660 
W. 14th St.

FOR RENI?—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

!iWaš Išgelbėjo

Slinkiai Sužeistas
Lietuvis Kovoja Su Mirtim
šv. Kryžiaus ligoninėje kovo

ja su mirtimi Brighton Parko 
lietuvis Joseph Kveton, 30 me
tų amžiaus, kuris gelbėdamas 
savo Vi'ėhtį 'm'etų dukrelę, pats

Sunkiai sužeistas.
Kveton, gyv. 4611 S. FaH’’- 

field aventiė, sėkiftadienio vaka
re išsifeiiįŠ savo 'rtiergaitę “ba- 
gėje įydv&žyti. Tiės Lalifornia 
SVė. ir 38th place, eidamas sker
sai gat\',ėš pamatė, kad vienas 
•adtbhibbilit'is nesustojo laiku ir, 
kad jis įvažiuos į vėžinio^. Iš ■ 
si'gahdęs tėvas, 'pašokęs viso

AMERICAN LITHUANIAN 
ZEN’S CLUfe—Political and

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
'Illinois
TAMS: K:^ Šova—pirm., 4060 S. 

, MapleytfooęUrAve,;. F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul' Jf Petraitis—nut. rast., 812 
W. Š3rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rast., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
Št., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Western A.ve.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. 
4157 Archer Avė., tel. 
0036. Susirinkimai 
kiekvieno mėnesio 3 
Hollywood svet., 2417 
St. I Kliubą priimami 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

VALDYBA 1941 ME-

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

TAUPYMO BANKUTĖS

Univers^l Saviilgs an'd L’oAn 
Association dubda kiekvrehhni 
progų įsigyti šias gražias sti ka
lendorium bankutes visai ne
mokamai, tik reikia atidaryti
taupymu įkaitį
šil S'aviiigs ^ii?d L'odii Ašydčid- 
teliy ŠI. fįšyk'

šię bankūkę n^nibk^-

mat šių sdvditę iiilisų Atstovai 
atsilankys į jūsų namus ii’ 
smulkiau Upie mu^ų plailų pa
aiškins. < ,.f,

Kurie neturite progos susi
tikti šit iliUsiį 3tstbWš, gdiitė 
ktfeiptiš tiesiai į S’lv-
iiigs dM Loan Ąšsbtiįtibn tes
tinį, 1739 Š. Halsted Št.

Naujam namui vieta 6-ms kamb., 
taipgi šeimai farma. Arti Grand 
Avė., vakaruose nuo River Grove. 
Vidų galima užbaigti pagal jūsų 

: asmeniškus reikalavimus. Kaina 
i $1,975, $300 cash, $22 kas mėnesis. 
I Box B. 4, 1739 So. Halsted St.

DAKTARO OFISAS RENDAI. 
Karšto vandens šiluma. 5 kamba
riai ir ofisas. Virginia 9577. 4358 S. 
Fairfield Avė.

ANT RENDOS 8 flatai po 3 di
delius kambarius, su visais rakan
dais, dišėmis ir baltyniais. Taipgi 
kambariai pavieniams. Galima ga
mintis valgyti. 1308-12 W. Madison 
St. Mr. Wuezen, manager.

$10,000. Arti 79th ir Ashland. 3 
krautuvės, 1 aukšto muro namas— 
Arcola.

$11,750, kampinis 5 flatų, 5 kam
bariai kiekviename. Mūras, štymas, 
tikras bargenas.
$12,500. Trijų flatų, octagon fron
tas. Marųuette Manor. 3 katam mu
ro garažas. Geras .pirkinys.

MR. MEDORA 
8354 S. Ashland Avė.

Beverly 6155
....................................... I , I llll. I I............ ................   * .. .................

FAKMS FOR SAKE “ 
Ūkiai Pardavimai ,

SUSIRINKIMAI

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

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

1218 Šo. Ihdependence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasierius, 3824 

Deodor Št.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49th 'Čt.-, Cicero, I11-, Alfons 
Masiulis, ŠŽ52 So. Halsted St.; 
B. Gurskiehė—Koresp., 3252 So. 
Halsted Št.; K. Balchunas—Mar
šalka, 35Ž1 W. 38th PI. Susirin
kimai laikoriii vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad., pir
mą valandą popiet, Hollyvvood 
svet., 2417 W. 43rd St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS

Šiandien, liepos 8 d., Masonic 
Temple svetainėje (1547 N. Leavitt 
St.) įvyks Čhicagos Lietuvių Drau
gijos susirinkimas. Prasidės 8 vai. 
vakaro.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks liepos 
9, kaip 8:00 v. v. Čhicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 South Halsted St. 
Visi nariai nuoširdžiai prašomi da
lyvauti šiame susirinkime, nes bus 
baigiama ruoštis prie draugijos pik
niko, kuris įvyks liepos 13 d., Wil- 
low West Darže.

Lucille S. Dagis, raštininkė
Lietuvių Darbininkų Draugijos 4 

kuopos susirinkimas įvyks trečia
dienį, liepos 9 d., 7 vai. 
“Naujienų” name, 1739 So. Halsted 
Street. Visi nariai .prašomi atvykti 
į susirinkimą. Taipgi nevėluokite, 
nes turime svarbių reikalų aptari
mui.

Kadangi LDD 4-tos kuopos pa
rengimai būna bendri su LSS Cen- 
tralinės kuopos parengimais, todėl 
butų labai gerai, kad ir LSS kuopos 
nariai, ypač valdyba, dalyvautų šia
me susirinkime. J. K., rašt.

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 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.

vakare

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.

Naujas IV2 aukšto namas. ¥4 ak
ro arti North Avė. Kelios minutės 
iki Harlem Avė. Grįstas kelias. Ga- 
sas, elektra, medžiai, arti busų. Vi
dus neužbaigtas, kaina $1975, $300 
cash, $22 kas mėnesis. Box E. G. 2, 
1739 So. Halsted St.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

SholtęVrią’n—Prezidentas, 4508 S. 
Franėisčb Avė.; J. Stulgaitis •— 
Vicė-prez., 1531 So. 50th Court, 
CiVerd, Iii.; Helen Chapas—Prot. 
fetsi’., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

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

D
DJRNING STAR KLIUBO VAL- 
YBA 1941 METAMS; Prm.—Ah- 
tan&S Shimkus, 31Ž3 Lyndale 
Avė,; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Arjtitage 
4290: Rašt.—M.Chepul, 3327 Le- 
Mdy'ne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745: Fin. 
rašt.—B. Rogers. 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180;
glob.---A. Lungevięz, 1814 Wa- 
bansiA Ąve., tel. Hutnboldt 2285: 
Kas. ?pagėlb. — Š. Bunęcfcis. 3327 
Ųė Moyhi B't., tėl. Š^auidthg 
7903; Maršalka — A. Kuprėvieia,

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

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3Ž59 So. Union Avė.; 
Nut. rast.—P. Kiltis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rast.— 
Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
23rd Place, Cicero, III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rast.—Adam 
Bužinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Čhicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

Dk-STeS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi- 

nihkas—- Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.: Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tlkaitis. 3508 W. 61st St.: Nut. 
rast.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rast.—Bruno Judeiko, 
4512 S. Wood Št.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Ąve.; Trustee — J. Yūš- 
kenžs, Ž547 W. 45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czešna, 4501 
S. Pauliną Št.; Ąnna Pikturna 
1425 W. 4Bth Št; Maršalka — L j 
YUcikas, 46Ž4 Š. Mozftrt Št

125 akrų farma. Gero stako far- 
ma, geri pastatai, pakankamai van
dens. Kaina $9500. Fred Westphal, 
R. 1, Tonica, III.

Kuone 5 akrų estate. šiaurėje nuo 
lllth St., rytuose nuo Keane Avė. 
Grįstas kelias. Elektra. Kaina $1500, 
300 cash, $15 kas mėnesis. Box LL7, 
1739 S. Halsted St.
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VVHOLESALE FURNiTURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SUNŪS, 
6343 So. Vąstern Avė., .

Ūhičago. TU. Tel REPubBė «051
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