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PASIRAŠYTA PALIAUBŲ SUTARTIS TARP 
KARIAUJANČIŲ PUSIŲ

Derybas vedė Jungtinių Valstybių 
konsulas Beirute

PIRMIEJI KARO PAVEIKSLAI IŠ RUSŲ PUSĖS

VICHY, Prancūzija, liep. 9 
d. — šiandien tapo pasirašyta 
paliaubų sutartis tarp prancū
zų karo vadovybės ir britų bei 
laisvų prancūzų karo jogų, skel
bia oficialus prancūzų valdžios 
pranešimas.

Paliaubų derybos prasidėjo 
praeitų naktį ir vyko Jungti
nių Amerikos valstybių konsu
lato patalpose. Derybas vedė ir 
paruošiamuose darbuose akty
viai dalyvavo generalinis Ame
rikos konsulas Beirute, Corne- 
lius van Engert.

LONDONAS, Anglija, liep. 
9 d. — Prancūzų gubernato
rius Henri Dentz šiandien su
tiko derėtis dėl praeitą savai
tę britų pasiūlytų paliaubų są
lygų, britų parlamentui šian
dien pranešė premjeras Chur
chill.

Churchill pridėjo, kad britų 
vyriausybė su dideliu pasiten
kinimu baigs ištisą mėnesi be
sitęsiančią kovą Syrijoje.

Syrijos kovų rrietU’ žuYd ar
ba tapo sužeisti rjjfo 1,000 iki 
1,500 britų, laisvą ^prancūzų ar
ba Indijos kareivių, kurie bu
vo pasiryžę neįleisti Vidurže
mio juros teritorijon vokiečių. 
Churchill apgailestauja, kad 
šios kovos vyko tarp buvusių, 
sąjungininkų. Kovos buvo gali

mos vien tiktai dėl didelės kon- 
fuzijos, kurią atnešė vokiečių 
pergalė kontinente.

Britų diplomatiniuose ir ka
ro sluoksniuose manoma, kad 
operacijos Syrijoje baigtos ir 
Syrija yra laisva nuo nacių už
puolimo. Petaino prancūzų pa
sipriešinimas visiškai palauž
tas, karo jėgos liko be maisto 
ir be karo medžiagos atsar
gos.

Britai pasiūlė Petaino pran
cūzams labai lengvas pasidavi
mo sąlygas. Britai dabos, kad 
Syrija ir Lebanas tvarkytųsi 
nepriklausomai ir pareikalaus, 
kad Petaino kariuomenė visiš
kai pasitrauktų. Britai sutinka 
leisti grįžti neokupuoton Pran
cūzijos dalin visus prancuzi 
kareivius.

Britų karo vadovybė Egyptc 
pasienyje gaus labai didelių su 
stiprinimų. Visos britų kare 
jėgos, kurios iki šiam metui ve
dė kovą Syrijoj, bus atitrauk
tos į Egyptą. Kitos britų da
lys, kurios kovėsi Etiopijoj, taip 
pat- atvežtos Egyptan.

Egyptan atvežta daug Ame 
rikoj gamintos karo medžia
gos. Tankų, orlaivių ir patran
kų skaičius kasdien didėja, net: 
atvyksta nauji transportai i? 
Amerikos.

i NAUJIENŲ-A OME Tel^nhotf>
Iki šiol Amerikos laikraščiai talpino lik vokiečių prisiųstus paveikslus iš nacių- 

bolševikų karo fronto. Tai buvo daroma ne iš partiškumo, bet dėlto, kad Rusija 
jokių paveikslų nesiuntė. Vakar pagaliau padaryta pirmieji bandymai siųsti pa
veikslus per radiją iš Maskvos. Pirmą dieną atsiųsta trys fotografijos. Viena iš 
jų yra šioji, parodanti rusų motociklistus vykstančius frontam

RUSAI SUNAIKINO DU VOKIEČIŲ PULKUS Priešinasi karo tar

Kovos vyksta Latvi
jos pasienyje

AMERIKOS KARO LAIVAI PADĖS 
BRITAMS. SAKO CHURCHILL

Atstovai pritaria Is
landijos okupacijai

LONDONAS, Anglija, liep. 9 
d. — šiandien Jungtinių Val
stybių karo laivai padės britų 
karo laivams patruliuoti pavo
jingus Islandijos vandenis, par
lamentui pareiškė Churchill.

Britų premjeras informavo 
parlamentą apie Islandijos oku
paciją ir papasakojo kokią nau
dą gaus britai iš šio preziden
to žingsnio.

Britų parlamentas labai ilgai 
ir džiaugsmingai plojo po šių 
Churchill žodžių.

Amerika rūpinasi 
savo apsauga

LONDONAS, Anglija, liep. 9 
d. — Churchill pasakė, kad Is
landijos okupacija turi labai di
delės strateginės ir politinės 
reikšmės.

Amerikos karo technikai už
ėmė salą rūpindamiesi vien va
karų žemyno apsauga, nes tuo 
budu atimta Hitleriui atramos 
punktai galimam užpuolimui.

Dabartiniu metu Amerikos 
interesai supuola su britų inte
resais, todėl visi britai su pa
sigerėjimu sveikina šį žingsnį, 
baigė Churchill.

Naciams karšta La
manšo kanale

LONDONAS, Anglija, liep. 9 
d. — Paskutinėm savaitėm na
cių aviacijai darosi labai kar
šta Lamanšo kanale, skelbia 
britai.

Britų aviacija dominuoja vi
sas kanalo padanges ir vokie
čių aviacijai neduoda pasirody
ti.

Šiandien praplaukė britų kan- 
vojus. Jį apšaudė tiktai ilgos 
vokiečių patrankos, bet neat- 
skrido nei vienas nacių lėktu
vas. Anksčiau panašia proga 
naciai butų atsiuntę desėtkus 
bombanešių.

— Britų valdžios atstovai 
pareiškė, kad Anglija kovoja 
prieš Hitlerį kartu su sovietų 
karo jėgomis, bet sovietų są
junga nėra britų imperijos są
jungininkė.

MASKVA, Rusija, liep. 9 d. 
— Raudonoji armija šiandien 
visiškai išnaikino du vokiečių 
kariuomenės pulkus prie Lat
vijos pasienio, skelbia sovietų 
<aro pranešimas.

Dideli priešo tankų daliniai 
norėjo prasiveržti Leningrado 
inkui, bet sovietų kariuomene 
juos sulaikė.

Polotsko apylinkėse sovietų 
aviacija padarė didelių nuosto
lių naciams ir padėjo raudo- 

armijai kontraatakuoti.

nybos pratęsimui
WASHINGTOnTd. c., liep

nai

Ukrainoj naciai 
sulaikyti

d.MASKVA, Rusija, liep.
— Didelės vokiečių karo 
deda pastangas prasilaužti per 
apsaugos linijas Ukrainos pa
kraščiuose, bet visur naciai bu
vo atmušti, sako bolševikai.

Vakar vyko labai smarkios 
kovos Barkoviči apylinkėse, bet 
rusai ir čia nepasitraukė.

Vokiečiai vartoja geriausias 
savo kariuomenės dalis, bet šios 
jau nepajėgia veržtis krašto gi
lumom

9 
jėgos

Vokiečiai veržiasi
pirmyn Suomijoj

liep. 
šian-
suo-

Helsinkis sugriautas 
ir*padegtas

HELSINKIS, Suomija, 
9 d. —- Sovietų- aviacija 
dien smarkiai įbombardavo 
mių sostinę iMdlsinkį.

Rusai išmėtė labai didelį bom
bų skaičių į tirštai apgyventus 
darbininkų kvartalus. Užmuštų 
ir sužeistų skaičius 
lis.

Sugriautas miesto 
paliesti beveik visi 
čiai.

labai (hde-

centras ir 
priemies-

Rayturn šiandien pareiškė, kai 
jis dės pastangas pasipriešint 
projektuojamam karo tarnybo 
pratęsimui.

Jis mano, kad reikia prave-* 
ti įstatymas, kuris leis mobili 
zuotiems kareiviams 
tarnyboje antriems 
bet nelaikyti kareivių, 
vtisių metus.

Rayburn mano, kad
line gvardija ir karininkai sa
vu noru pasiliks kariuomenėje.

pasilikt 
metams 
ištarna

naciona-

PALECKIS NESPĖJO IŠKELTI LIETUVOS 
SOSTINES Į VILNIŲ

Paskutinis sovietiš- Mirė knygnešys
ko prezidento įsakas

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 9 d. — Vienas paskutinių 
Paleckio įsakų buvo apie rei
kalą perkelti sovietinės Lietu
vos sostinės į Vilnių.

Nesurandant sovietų valdi
ninkams patalpų, Paleckis nu
tarė dar labiau sumažinti gy
venamąjį plotą. Paleckis įsakė 
vienam gyventojui palikti ne 
daugiau, kaip 7 kvadr. met
rus.

Valdžiai arba valdininkams 
skiriamos patalpos privalėjo 
būti išvalytos skubos keliu.

karai.

P. Kriaučiūnas
ŠAKIAI, Lietuva, liep. 9 d. 

— šakiuose mirė senas aušri
ninkas, knygnešys ir kovotojas 
Pranas Kriaučiūnas. Knygne
šiui laidoti buvo sudarytas spe
cialus komitetas.

Kaune mirė Vilniaus valsty
binio teatro artistas Algirdas 
Jakševičius.

Jis buvo skaitomas talentin
gu artistu ir laukta iš jo di
desnių darbų. Sa'vo laiku artis
tas Jakševičius lankėsi Ameri
koje.

Komunistai kankino 
gyventojus pasais
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

liep. 9 d. — Paskutinėmis bol
ševikų okupacijos dienomis so
vietų valdžios agentai kankino 
krašto gyventojus pasais.

Švedai neduos na
ciams rusu laivų

Londonas" Anglija, liep.
9 d. — Vokiečių valdžia paklau
sė ką švedų vyriausybė darytų 
su sovietų karo, laivais, jeigu 
jie atplauktų ieškodami prie
glaudos.

Švedai
kad jie internuotų 
visam karo metui.

Vokiečiai norėtų, 
atiduotų naciams
sovietų laivus, bet švedų vyriau
sybė nemano pildyti nacių pa
geidavimą.

atsakė / vokiečiams, 
rusų laivus

kad švedai 
pabėgusius

9

Lengvatos tarnau
jantiems britams

YVASHINGTOnTD- C., liep 
d. — Gen. Lewis HersheĄ

šiandien išsiuntinėjo naujoki 
ėmimo komisijoms raštą, kuria 
m e liepia atleisti nuo karo tar 
nybos visus tuos jaunus vyrus, 
kurie'yra britų tarnyboje.

Pataria visus britams tarnau
jančius amerikiečius įrašyti i 
karo pramonės šakoje 
čių grupę.

Amerikos vyriausybė 
amerikiečiams padėti 
vesti karą prieš nacius.

dirban

nevarze 
britams

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Dekanozovas bijo grįžti Rusijon
STAMBULAS, Turkija, liep. 9 d. — V. G. Dekanozovas, 

buvęs sovietų ambasadorius Berlyne, atsisakė grįžti Rusijon. 
Jis pasiekė Bulgariją, bet bijo važiuoti sovietų teritorijon.

Diplomatai patyrė, kad Dekanozovas bijo Stalino, nes 
jis neperspėjo Maskvos apie galimą vokiečių užpuolimą. Yra 
ir daugiau sovietų diplomatų, kurie atsisako grįžti Rusijon.

Dekanozovas karjerą pradėjo čekoje ir gavo paaukštini
mą už * Lietuvos prijunHkrą prie sovietų Rusijos”.

BERLYNAS, Vokietija, liep.
d. — Vokiečių karo jėgos 

prasiveržė sovietų teritorijon 
Suomijos pasienyje ir užėmė 
kelis miestelius, skelbia 'vokie
čiai.

9

ir

iš
Rusai sako, kad priešas puola su žymiai stipresnėm

Vokiečiai paėmė Salia mies
telį, kuris anksčiau priklausė 
suomiams, bet sulig 1939 me1- 
tų taikos sutartimi, buvo ati
tekęs sovietais. 

‘.1*1

Ladoga ežero srityje vokie
čiu ir suomių kariuomenės pa
sekmingai veja raudonuosius 
Rusijos gilumom

— Petaino prancūzai skelbta, kad jie buvo priversti pasira
šyti paliaubas Syrijoj, nes kariuomenė pasiliko be maisto ir ne
buvo galimybių maistą pristatyti.

— Italų spauda tvirtina, kad rusai smarkiai priešinasi 
vokiečių kariuomenė yra priversta naujai persiorganizuoti.

— Vokiečiai tvirtina, kad jiems pavyko išmušti rusus 
Ostrovo.
jėgom.

— Britų generolas Wilson liepė prancūzams evakuoti Bei
rutą ketvirtadienį, iki penktos valandos ryto. Prancūzai trau
kiasi iš Libano sostinės.

— Willkie pietavo su prezidentu ir spaudos atstovams pa
reiškė, kad' pataręs Rooseveltui įsteigti karo baze Skotlandijoj, 
kad Amerikoj gaminta medžiaga pasiektų Angliją. Dabar na
ciai paskandina 10% Amerikos ginklų.

— Sovietų aviacija labai smarkiai bombardavo Konstanca 
miestą, kur buvo vokiečių karo bazė. Uosto daugiau negalima 
naudoti. Rusų aviacija sunaikino ir padegė Ploesti žibalo vers
mes Rumunijoj. • . .

— Lujan miestely, Argentinoje, vyksta smarkios kovos tarp 
nacių šalininkų ir demokratų. Buvo užmuštų ir iškviesta di- 

•*deE policijos būriai.

i

Islandai patenkinti 
okupacija

REIKTAVIKAS, Islandija, lie
jos 9 d. — Islandijos gyvento 
ai labai ramiai sutiko Anie- 
ikos jurininkų atvykimą.

Premjeras Jonasson infor- 
nuos Islandijos parlamentą 
įpie vestas derybas su Jung
inių valstybių diplomatais.-"^'

-■** Islanduos -gyventojai
Tenori kištis ir yra ’sitikinę 
tad karui pasibaigus visa Ame 
•ikos kariuomenė apleis salą ii 
eis gyventojams tvarkyti savo 
•eikalus.

Strategija vakarų 
žemyno apsaugai
WASHINGTON, D. C., liep. 

3 d. — Prezidentas Roosevcl- 
tas spaudos atstovams pareiš
kė, kad vakarų žemyno apsau
gai bus vadovaujamasi viei 
strategijos sumetimais, o m 
geografijos linijomis.

Vakarų žemyno ribų negali
ma nubrėžti musų vaizduotėje, 
sako prezidentas.

Vakarų žemyno valstybės už
ims visas tas strategines pozi
cijas, kurios yra būtinos tin
kamai vakarų žemyno apsau
gai.

Prezidentas prašys 
daugiau pinigų

WASHINGTON, D. C., liep. 
9 d. — Netrukus prezidentą* 
prašys kongresą paskirti nau
jas pinigų sumas Amerikos ka
ro išlaidoms padengti ir prie;' 
nacius kovojančioms valsty 
bčms padėti.

Kongreso paskirti 7 bilijoną 
beveik jau baigiami leisti. Di 
džiausią karo medžiagos dali 
gavo britai.

Spėjama, kad šį kartą prezi
dentas prašys žymiai didesnės 
sumos, nes numatomos nepa
prastai didelės išlaidos.

— Praeitą mėnesį Amerikon 
pramonininkai pagamino 1,476 
karo orlaivius ir įteikė užsa
kymas \ padariusioms įstai
goms.

ORAS
Didelis debesuotumas, lis. 

Sau’ė teka — 5:23; leidžiasi
— 8:27.

žadėjo bausti didelėmis pini
ginėmis bausmėmis pasų nepa- 
keitupius gyventojus.

s skyriaus vir- 
valdžia ’^Sskyre

Pasų valdyb 
j£mii^ir5s7)viettį
rusišką valdininką Mironovą. 
Pastarasis pasui pakeisti reika
lavo visą eilę dokumentų, ku
rie sunku buvo gauti.

Lietuviai rusams sū
rių negamino

BERNAS, Šveicarija, liep. 9 
d. — Pavasarį sovietų valdžia 
dėjo pastangas surinkti Lietu
vos ūkininkų gaminamus sū
rius.

Valdžios agentai paruošė tai
sykles ir tikėjosi iš ūkininkų 
išrinkti per pirmus keturis pa
vasario mėnesius 180 tonų sū
rių.

Agentų apskaičiavimai buvo 
blogai padaryti, nes ūkininkai 
per tą laiką pagamino tiktai 85 
tonas sūrių. Rusams ūkininkai 
nenorėjo gaminti sūrių.

Prievarta bruko pa
skolos lakštus

BERNAS, Šveicarija, liep. 9 
d. — Išaiškinta, kad sovietui 
valdžios agentai prievarta vers
davo darbininkus imti paskolos 
lakštus.

Vienur paskolos lakštus liep
davo pasirašyti dviejų savaičių 
atlyginimo sumai, o kitur net 
mėnesio atlyginimo sumai.
""Paskolos lakšto nepaėmęs 

darbininkas galėjo nustoti dar
bo. Vėliau bolševikų spauda 
skelbė, kad darbininkai “laisva 
valia” ėmė valdžios paskolą.
< -i

NUO
Liepos Pirmos Dienos

NAUJIENŲ RAŠTINĖ BUS
atidaryta

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

šeštadieniais
TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.
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MOKYKLOS SKYRIUS 
STOVYKLOJ

Motinoms ir vaikams
Trisdešimt mylių nuo Chica

gos į šiaurę randasi stovykla 
vardu “Arden Shore Catnp”, 
kuri užima dvidešimt penkis 
akrus žemės ant kranto Lake 
Michigan. Privatinės aukos už
laiko šią stovyklą.

Per vasarą čionai galima pri
imti apie penkis šimtus mote
rų ir vaikų, kuriems yra labai 
malonu, nes šeimos gali vien 
sau gyventi dėl to, kad stovyk
loj randasi daug mažų name
lių (“cottages”).

žieminė sveikatos stovykla
Bet viena tokia draugija, ko

operuojanti su Chicagos Mo
kyklos Taryba, vardu “The Ar
den Shore Association, užlaiko 
šioj vietoj žieminę sveikatos 
stovyklą vien tik vaikams (ber
niukams).

Šita stovykla prasidėjo su 
tuo tikslu, kad galėtų priimti 
tuos vaikus, kurie negalėjo 
gauti paliudijimus dėl darbo, 
nes jų sveikata buvo per bloga. 
Tikslas buvo pagerinimas šių 
vaikų sveikatos^ kad pasveikę 
galėtų eiti į darbą. Tai buvo 
tais laikais, kada vaikams bu
vo leidžiama eiti į darbą nuo 
keturiolikos iki šešiolikos me
tų.

Dabar to jau nebėra (vaikai 
turi ilgiau tęsti mokslus), tai 
žiemine stovykla tapo prieglau
da jauniems nesuaugusiems 
vaikams, kurie yra nestiprios 
sveikatos, nes nėra tinkamai 
namie maitinami.

Stovyklos tvarka
Viršminėta draugija suteikia 

stovyklai prižiūrėtoją (“care- 
taker”), virėją, gaspadinę, slau
gę ir viršininką (“director”) ir 
dvi mokytojas. Chicagos Mo
kyklos Tarybos gydytoja per
žiūri ir patikrina visas reko
mendacijas dėl siuntimo vai
kų j šią stovykla. Taipgi kol 
vaikai yra stovykloj, jų sveika
ta yra po šios gydytojos prie
žiūra. Mokyklos Taryba irgi 
paskiria tris šimtus dolerių šiai 
stovyklai dėl reikalingų daik
tų.

žieminė stovykla kooperuoja 
su Chicagos mokyklos taryba. 
Tie vaikai, kurie yra siunčiami 
į šią stovyklą, yra buvę viešų 
mokyklų mokiniai.

Per žiemą stovykloj yra vie
tos dėl penkiasdešimt berniu
kų, nes tik trys butai yra šil
domi. Vieni vaikai išbūna te
nai ilgiau, o kiti trumpiau. Kas 
metai šita žieminė stovykla su
grąžina sveikatą apie vienam 
šimtui vaikučių.

Vasarinė stovykla
Vasarinė stovykla priima 

motinas ir jų vaikus, tarp ku
rių yra daug viešų mokyklų 
mokinių. Taipgi vasaros metu 
Mokyklos Taryba čiohai pri
siunčia grupę nėsuaugusių 
mergaičių (apie trisdešimt). 
Stovykla yra panaši į žieminę 
stovyklą berniukams.

Ši stovykla jau gyvuoja su 
viršum dvidešimt metų. Buvo 
įkurta pastangomis viršminėtos 
draugijos, tai yra Arden Shore 
Association.

“BUK KANTRI”
Turėk kantrybę; buk kantri; 

tylėk ir kentėk, o busi atlygin
ta; tylėjimas yra ginklas, kuris 
nugali žmonių sukeltas audras 
ir 1.1. Tokių ir panašių šukių ir 
patarimų galima išgirsti labai 
dažnai, galima neretai užtikti 
jų ir knygose ar straipsniuose, 
o dar dažniau žmonių būdą 
skaitant; sekant jo įgimtą ar 
įprastą pobūdį, šis pobūdis daž
niausiai naudojamas tramdy
mui skundimosi jausmo.

Nesiskųsk — sakoma — ta
vęs žmonės visvien nesupras. 
Jie tik pasijuoks iš tavo skun
do. Tavo kentėjimas yra jiems 
svetimas. Neapsimoka nei žo
džių aušint, savo nuskaustus 
jausmus kitam rodant.

Bet kitas sakys: kodėl taip 
užsidaręs esi? Kas tave kanki
na? Pasakyk, gal aš galėsiu tau 
pagelbėti, patarti, užjausti.

Nebūk vienas, kada tave iš
tinka koks nors neramumas, 
ieškok pasaulyj prietelio. Atsi
mink, kad kiekvienas žmogus 
gali būti tavo prieteliu, jeigu 
prie jo kreipsies, o jeigu jis at
sisakytų tave gelbėti, tau pa
tarti, tave užjausti, jis ne tave, 
bet save įžeis. Atsimink, kad 
nieko nėra lengvesnio ir malo
nesnio širdžiai, kaip pasidalini
mas savo mintimis, savo skaus
mu ar džiaugsmu su kitais. Ta
me tu rasi naują gyvenimą ir 
užmirši visas skriaudas. Dabar^ 
kuris būdas yra geresnis ar tei
singesnis? šiuos du skirtingtis 
nusistatymus nėra nei kiek 
lengviau suprasti, negu žmonės 
supranta ir atskiria teisybę.

Vieniems šis ar kitas reikalas 
ar nuosprendis atrodo teisingas, 
o kitiems jis atrodo visai at
virkščiai. Todėl posakis, jog tei
sybes nei su žvake nerastum, 
gal yra teisingiausias. Kieto ir 
užsidariusio budo žmonės gale- 
tų kartais džiūti ir sudžiūti iš 
susikrimtimo, bet jie viską pa
silaikys sau ir kada nors vis
kam praslinkus ir gyvenimui 
vėl pragiedrėjus jie jaus savy 
pasididžiavimą ta pergale, ku
rios jie pasiekė be niekelio ki
to pagalbos.

Bet ar šiame savęs tramdy
mo bude nėra savymylos? Ar 
žmogus, kuris būdamas reika
lingas moralės pagalbos, di
džiuojasi nugalėjęs visus sun
kumus pats vienas ir kito var
gą ar dvasinį nupuolimą irgi 
skaito ne jo reikalu — nėra ig- 
norantas?

Net pats Didysis Mokytojas 
Jėzus Kristus, kuris visos tikin
čiosios žmonijos yra vadinamas 
Dievo Sirnum, savo kančiose 
prieš mirtį meldėsi; Tėve, jei 
gali, atitolink tą taurę, bet jei
gu ne, lai būna Tavo šventa va
lia.

Šis pavyzdys parodo, kad Jė
zus ieškodamas palengvinimo, 
savo kančiose paliko ir žmoni
jai pagalbos troškimą, iš Die
vo ar žmonių. Gyvenime dažnai 
galima užtikti atsitikimų, kad 
širdinga ir atvira paguoda, pa
lieka stipresnių ir geresnių re

zultatų ligoniams, negu goriau
si vaistai.

Vientmia, sus graužimas, ilu 
simidiinasį tai irgi liga, kuri 
vienok pagydoma lik atjautimu 
ir paguoda.

Kartą man tfckb dalyvauti 
vienaiiiė biblisttį ikbiįvėncijofc 
išguldyme^ kaip kad jie vadina, 
šalia manęs sėdinti vidutinio 
amžiaus moteris labai gailiai 
verkė. Supratau, kad ne tas “iš- 
guldyniaš” ją sttgraudiho, bei 
kas nors kita turėjo įvykti.

PagUilo man jos it aš atsar
giai užklausiau kas atsitiko.

—Viella sesuo (jie, mat, va
dinasi seserimis ir broliais) ma
ne labai įžeidė ir itiah taip la
bai yra skaudu — tarė j U sun
kiai begalėdama ir kalbėti.

—Tai labai negerai, — tariau 
—bet Stenkitės jai dovanoti ir 
užmirškit. Gal būt, ji irgi ne
gerai jaučiasi, kad jus užgavo.

Po trumpo laikotarpio ji nu
siramino ir atsigręžusi į mane 
tarė: I thank you kindly — jos 
akyse spindėjo džiaugsmas ir ji 
dar pridūrė, kad ji jau dabar 
daug geriau jaučiasi.

Ėjau namo ir galvojau: Mo
teris atvykusi gal šimtus ar 
tuksiančius mylių, nežinoma 
man, nė aš jai. Aš galėjau pa
manyti: Ne mano reikalas, — 
verkia, teguk verkia. Ji galėjo 
man atsakyti, jog nėra nieko, 
kas mane liestų. Bet taip ne
atsitiko ir tai vien tik dėl to, 
kad ji ir aš buvome atviros ir 
kad mes abi tiUėjbjpie^jog’žmo
gus, nežiūrint kaip toli nuvykęs, 
ar kaip iš toli atvykęs, gali ras
ti sau prieteliu, gali užjausti ar 
būti užjaučiamas.

Šios minties gvildenimą ma
ny iššaukė kelios, šiame sky
riuje tilpusius frazes, liečiančios 
kantrybę ir jos gerus vaisius.

Daug žmonių pergyvena per 
savb gyvenimą didžiausių skau
smų ir nieks nedrįsta ar nema
to reikalo pažvelgti į jų širdį, j 
jų sielą, kol jie gyvi; bet kuo
met jie įniršta, lai per daugelį 
metų, nepaliaujama jo kantry
bė garbinti ir tas viskas virsta 
tikra kantrybės spekuliacija. 
Bukime atviri kol esame gyvi, 
nes gyvenimas daugiau nepasi
kartos. —M. F. Y—nė.

Hiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinili*
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Įėjo mada kitiems įsakyti ką 
nedaryti. Tad apėmė mane no
ras irgi kaip nors padiktuoti!

Tad eikite, kad norit į United 
Artists teatrą Clark Gable ir 
Rosalind Russėll “They Met In 
Bombay” veikale pamatyti — 
bet nesiveskite kartu jaunų vai
kučių — tai ne jiems pasilink
sminimas.

Pasaka sukasi apie “Štar of 
Asia” brilijantą — kurį ir Ga
ble ir Russell nori pasigrobt1’. 
Pirma jai pasiseka; paskui jam; 
galop ... bet jus patys lengvai 
galite dažiiioti. Vėikstnas, kad 
ir lėtas iš pradžios, sitsibui’ia į 
tikrai dramatiškus surprizus 
antrojoj dalyj. L&iko turint pa- 
Ihatyklt “They Met i h Boih- 
bay”. Peter Lorre jame irgi da
lyvauja; patiks jums jo jurinin
ko chardktėrizacija. Taip ipdt 
Įvfertinsit Rėgihald Oweii jo ro- 
’ėj kaipo anglų generolą Kini
joj. Suzdhna Viliutė

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Moterys rengia jai 
atsisveikinimo 

pietus

Dr. Susanna šlakį s, 
pirmoji lietuvė gydytoja Chi
cago je paskirta naujai vietai 

Illinois valstijos įstaigoj
Nedaug mes chicagiečiai tu

rime moterų profesionalių, ku
rios moka lygioj aukštumoj iš
laikyti savo profesijos užduotis 
ir kartu imti reikšmingą rolę ir 
visuomeniniam gyvenime. Bet 
viena iš musų profesionalių 
moterų, kuri mokėjo išlaikyti 
abidvi šias pozicijas ir įgyti 
įvertinimą ir pagarbą abiejose, 
yra musų mylima ir gerbiama 
Dr. Susanna šlakis.

Dr. šlakis buvo pati pirmoji 
lietuvaite gydytoja Cliicagojė. 
Ji jau praktikuoja dvidešimt 
penkis su viršum metų. Ji yra 
žmona adv. A. Šlakio ir jų šei
mą sudaro dvi simpatingos 
dukterys. -

Neatsižvelgimo^ į tai, kad 
kaip auklėjinfas 'savd šeimos, 
taip ir jos praktika reikalavo 
daug jos energijos ir pastan
gų, tačiau Dr. šlakis niekuo
met nepertraukė savo dalyva
vimo visuomeninėj veikloj. Ji 
yra nare įvairių draugijų, kaip 
lietuvių taip ir svetimtaučių, 
kurių veikloje ji užima žymias 
vietas. Be to, kad ji per dau
gelį pietų bendradarbiauja 
spaudoje sti savo straipsniais 
apie sveikatą (nekartą skaity
tojai pasinaudojo jos naudin
gais straipsniais ir šiame mote
rų skyriuje tilpusiais) ji dažnai 
laiko paskaitas sveikatos klau
simais, ypatingai moterų drau
gijoms.

žodžiu, Dr. šlakis ilgų metų 
nenuilstanti veikla ir nuopelnai 
yra ne vien tik naudingi ir 
skaitlingi, bet turėjo suteikti 
inspiracijos ir kitoms musų 
profesionalėms h* moterims iš 

I

viso.

Naujos pareigos valstybės 
įstaigoje

šiomis dienomis Dr. šlakis 
buvo paskirta kaipo Valstijos 
Medikalė Perdčtinė Illinois val
stijos įstaigoje, Lincoln, III. 
Šias pareigas Dr. šlakis pradės 
15 d. šio mėnesio.

Pagerbimui ir atsisveikini
mui su savo išvykstančia nare 
^08-ta SLA Moterų kuopa, ku
rioje D r. Šlakis per ilgus me
tus nuoširdžiai dirbo, rengia 
pietus. Šis parengimas įvyks 
sekmadienį, liepus 13. d., Audi
torium viešbutyje, kertė Michi
gan ir Congress avenue, kaip 
penktą valandą popiet.

Į šį parengimą yra kviečia
mos ne viep tik; visos 208-tbS 
kuopos nares, įjų šeimos ir 
dratjgai, bet ir vįsi tie Dr. šla| 
kis tfraugai; kųrip norėtų imti 
šią progą praleisti malonią va
landėlę ir palinkėti Dr. šlakis 

geros sveikatos ir pasisekamo 
Savo naujose pareigose. Pietų 
kaina tiktai $1.25 ypatai. Dėl 
rezervaciją šaukite ponią Jose- 
phine Norkus, Dorchester 8860, 
ne vėliau kaip šeštadienio rytą.

Nora G.

Šeimininkių Dailės 
Paroda

Prieš tris įlietus viename mo
terų popietyje, Chicagos pieti
nėj dalyj, kas nors davė suges
tiją, kad p-ia Brėhing įsteigtų 
dailės mokyklą.

Ta sugestija buvo įvykdyta ir 
šiomis dienomis Chicago Lawri 
knygyiie, kettė 62nd Place ir 
Kedzie Avenue, buvo atidarytu 
dailės paroda, šioj parodoj yrd 
išstatyta 60 įvairių kiirihių, ku
riuos nupiešė grupė iš trisde
šimt moterų, — šeimininkių, 
mokytojų, biznierių ir kitų mo
terų ir vaikų, kurios dabar mo
kinasi p-ios Brening dailės mo
kykloje.

Paroda tęsėsi iki liepos 15 d. 
Knygynas atidaras kasdien, iš
skyrus sekmadienius nuo 9 va
landos ryto iki 9 valandos va
karo. Įžanga nemokama. Visi 
kviečiami.

Kas žino, gal yra ir lietuvai
čių artisčių tenai dalyvaujančių. 
Nuvyksime, pažiūrėsime.

—Dailės Rėmėjai

MOTERS KALBA
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Ebba Fornberg pradėjo savd 
karjerą šluodama, valydama 
dulkes ir atlikinėdama pasiun
tinės darbus Farmers Statė 
Bank, Lihdsborg, Kansas. Da
bar p-lė Fornberg yra vienin
tele aktyvė moteris banko pre
zidentė Kansas valstijoje.

—o—
P-nia John Norton iš Brook- 

lyri, N. Y., trijų vaikų motina, 
yra vienintelė moteris lankanti 
Defense Training Institutą kla
sėje su 350 vyrų. Ji yra pasa
kius “kiekviena moteris gali tą 
padaryti . . . Reikia tik organi
zuoti, sutvarkyti savo laiką, ir 
gali atlikti viską, ką tik nori.” 

—o—
Kinijos kafas suteikė naujų 

progų visoms Kinijos moterims. 
Suvirš keturi milijonai kaimie
čių moterų išmoko skaityti. 
Jonis buvo žadėta balsavimo 
teisės, karui užsibaigus, ir jos 
to laukiat.

—o—
Viena iš kiekvieno 13 dentis- 

lų Japonijoj yra moteris.
4 O

Dėl to, kad yra trukumas 
samdymui vyrų Nebraskos val
stijoj, daugelis moterų išėjo į 
laukus dirbti, kad nuplauti avi
žas ir kitus javus laukuose be
augančius.

—o—
Maždaug dvylika milijomį 

moterų turi darbus Jungt. Val
stijose. Vedusių yra keturi mi
lijonai, ir tiktai keturiasdešimt 
tūkstančių iš jų d’rba iš pasi
rinkimo.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

KASPER, Gerald W., suniis, 
3257 South Leąviit Street, gi- 
riiė bifžfelio 22; tėvai, Paul ir 
Elda.

■ RAUDIS; Leoną Jean, duktė, 
^536 West 46th' Street, gimė 
birželio , 26; tėvai, Anthony ir 
Stella.

APYSAKA Regina J-tė

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meile 
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Prisiminė Valei ta malonioji 
vasara, kada ji pas Virbylus iš
moko šieną grobti, rugius liš- 
ti ir kilus darbus dirbti. Ir jie 
ištikrųjų nebuvo taip jau sun
kus. Domas visad stengdavosi 
pirmas viską mokinti, tai atlik
davo ypatingai švelniai ir ma
loniai. Kažkodėl tik dabar Va
lė pajuto, kad pas Virbylus jai 
buvo taip gera, jauku ir neil
gu. Ji anksčiau niekada to ne
suprato ir nepastebėjo. Jai vi
sad rodėsi Domas tik kaip ge
ras giminė, kinio ji ir ilgėda
vosi tik kaip gimines...

Valei lik dabar pasikeitė su
pratimas, kodėl Domas eidamas 
i karo tarnybą, per jo išleistu
ves buvo giliai susimąstęs ir 
nelinksmas. Ji lik dabar pajuto 
reikšmę jo tartų jai žodžių. “Aš 
išeinu, bet neilgam, greit sugrį
šiu tave, Vale, pamatyti...”

Ir jai tik dabar taip ryškiai 
vaizdavosi tas vakaras, kada jis 
po trumpo laiko karo tarnybos, 
susitiko Valę einančią iš lauko. 
Jie baimingai paskubomis pasi
keitė keliais žodžiais ir Domas 
laukė sutemos, kad niekam ne
matant pasirodyti namiškiams.

Tik dabar Vale pajuto, kodėl 
ji po jo grįžimo, per visą nuo
bodų rudenį ir gilią žiemą, taip 
bijojo dėl Domo likimo, kurs 
savo slapstymosi nuo viešumos, 
savo paslaptingu gyvenimu taip 
vengė pašalinių žmonių, kurie 
jį lengvai galėjo įskųsti kaipo 
“dezertyrą”.

Tik dabar jos jausmai jai iš
davė, kad tarp jų dviejų buvo 
kas tai daugiau, negu giminys
tė, kad jų širdyse slėpėsi lyra 
meile, dengiama nedrąsos šydu.

Nors juos ilgesys ir dažnai 
suvesdavo, bet jie niekad neuž
simindavo apie meilę, apie at
eitį, apie tuos ilgesius, kuriuos 
abu pergyvendavo nesimatymo 
valandomis.

Jis jai niekad nedrįso pasa
kyti tai, ką šįryt pasakė jai pa
liktoje atvirutėje, su pluoštu 
kanvalijų... Jai visa tai’ buvo 
taip nuostabu, neįtikėtina, ji 
nesusivokė, kodėl Domas šian
dien ketina ateiti dienos metu, 
nes ji žinojo, kad jis dar tebe
vengia žmonių.

Ji nežinojo, ką jis galvoja, 
jai nežinomi buvo jo ateities 
veiksmai, ir ji dar ryžtingiau 
nusitarė jį šiandien matyti ir 
viską iš jo išgirsti. •

Ji buvo bepradedanti savo 
atsiminimuose svarstyti reikš
mę pasakojimų savo kaimo iš
tikimos draugės Katriutės, kad 
kaimo žmonės įtarią, jog Vir- 
bylų Domas esąs pastebėtas va
karų sutemose slankiojant pa
kluonėmis. Taipgi ir tai, kad jis 
lankąs Valės namus ir kad ji 
su Domu draugaujanti. Jai be- 
pradedant mąstyti, kodėl žmo
nės leidžia sau daugiau žinoti, 
negu jai ir Domui žinoma apie 
jųdviejų draugystę, kaip užgir
do sesules balsą šaukiančią Va
lę pietų.

Valė, kaip visada, stengėsi 
būti linksma, todėl jos neišmie
gotų akių, išvarginto minčių 
veido, niekas nepastebėjo.

Artinosi popietis ir.su juo ir 
pasimatymas su Domu. Valė 
mamai pasisakė, kad ji einanti 
į sodną ir jei kas ateis, kad pa
sakyti, jog jos nėra namie. Pa
siėmė knygą ir išėjo į paskirtą 
vietą.

Vos prisiartinus alyvų, Valė

pastebėjo Domą jau laukiantį 
jos. Prisiartinus, ji greit paste
bėjo jo išblyškusias akis, su
vargusį veidą ir prislėgtą ūpą.

Valė kažkodėl negalėjo tarti 
žodžio it, susimaišiusi momen
tą, stebėjo Domą. Domo liūd
nose akyse spindėjo ašaros ir 
jis pakuždomis tarė: “Atleisk 
Vale už mano išsireiškimą at
virutėje, kurią aš tau palikau 
su kanvalijomis...”!

Dabar tik Valė ištiesė t)omui 
ranką pasisveikinimui, bet šis 
pasisveikinimas jau buvo skir
tingas nuo kitų ankstyvesnių 
pasisveikinimų...

Šį kartą šios dvi paslaptin
gai viena kitą mylinčios sielos 
susiliepo į ilgą ir kupiną išsiil
gimo pasibučiavimą, kurs ne
dvejojančiai išdavė tyrą jųdvie
jų meilę. Vale nedrąsiai pažvel
gė į Domo liūdnos išraiškos 
veidą ir ramiu balsu paklausė: 
“Kas su tavim, Domai?” Jai ne
pastebėtinai išsprūdo — “sa
kyk, mielasis, kas slegia tavo 
krutinę?”

(Bus daugiau)

TRUPUTIS PATARIMŲ
Su visomis tomis naujomis 

plaukų šukavimo madomis, di
džiuma kurių yra nuo kaktos 
aukštyn, reikia saugoti plaukų 
liniją, kad ji butų švariausia. 
Kosmetika, muilas ir prakaitas 
kažkaip mėgsta susirinkti prie 
tos plaukų linijos. Todėl yra 
patartina paimti šmotuką va
tos, suvilginti su “cologne” ir 
lengvai patrinti visą plaukų li
niją. Be to, kad alkoholis, ku
ris randasi “cologne”, nuims vi
są muilą, pudros, kremo ir 
šiaip didikių žymę, dar pasiliks 
malonus kvapas tokio “colog
ne.”

—o—
Jeigu norite, kad rankos bu

tų minkštutes (o kas-gi neno
ri), tai nuplovus jas kiekvieną 
sykį įtrinkite kelis lašus geros 
alyvos. Taipgi įtrinkite kelis la
šus geros alyvos ant alkūnių ir 
rankų prieš einant gulti. Rankų 
ir alkūnių oda bus lygi ir mink
šta.

.... ........................

Maistas
Veda MORTA RUGIENI
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Keptas
“Custard”

3 puodukai pieno
4 kiaušiniai
1 /3 puoduko cukraus
*4 šaukštuko druskos
% šaukštuko vanilijos
Užvirinkite pieną dvigubam pud- 

de. Sudėkite į gilų indą kiaušinius, 
cukrų, druską, ir gerai sumaišykite. 
Tada maišydamos pridėkite virtą 
pieną. Pridėkite vaniliją, ir vėl su
maišykite. Tada mišinį supilkite į 
sviestu išteptą keptuvą, ar formą su 
puodukų pavidalo įdubimais ir į- 
dėkite į indą su vandeniu. Kepkite 
lėtam pečiuje. Kepant vanduo ne
privalo užvirti, todėl laiks nuo lai
ko pridėkite šalto vandens.

ir.su
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Ctevelando ir Ohio Žinios
nas jų esąs kapitonas. Jie esą 
sustoję pas ponu Ivinskus.

DROVISI
Musų penktakojams labai liū

dnos dienos prasidėjo: visi nori 
žinoti, kur jų “nenugalima”

ri taip pat žinoti, kodėl lietu
viai Kaune ir kitur 
pradėjo bolševikus 
tik vokiečiai

sukilo ir 
mušti, kai 

karą paskelbė? 
Juk sukilimo jokiu budu nebū
tų buvę, jei lietuviai butų Sta
lino saule pasitenkinę. Kai ku
rie nori žinoti, kodėl Stalinas 
neapsaugojo Lietuvos nuo karo. 
Juo labiau, kad visi musų penk- 
takojai pirmiau įrodinėjo, jog 
Lietuva galės ramiai gyventi ir 
išvengs karo.

Tie klausimai musų penkta- 
kojams labai nemalonus. Užtai 
jie ne tik diskusijų vengia, bet 
drovisi ir su kitaip manančiais 
žmonėmis susitikti. Vienas ki
tas jų bando atsikirsti, jog 
Maskva dar nepaimta, tad vis
ko gali būti. Tačiau pasitrauki
mas net už Minsko rodo, jog 
raudonajai armijai laikytis prieš 
vokiečius nekaip tesiseka. Kai 
kurie sako, jog per tokį trumpą 
laiką Pruseika nebūtų pajėgęs 
savo pilvą taip toli nunešti, kaip 
toli nužygiavo vokiečiai.

Tokios pastabos ir tokios dis
kusijos Maskvos garbintojams 
labai nepatinka. Dingo visi sap
nai apie Stalino galybę, o tik
rovė labai nemaloni. Štai kodėl 
penktakojai dabar labai susirū
pinę ir jaučiasi tarsi žemę par-

i blikos” ribose busiąs Clevelan- 
Idas, Detroitas ir Pittsburghas. 
Dvasios vado pareigas, žinoma, 
turėsiąs eiti pats p. Gabaliaus
kas. Jo pareigos busiančios to
kios: važinėtis su prakalbomis 
bei stiprinti įvairius katalikiš
kus fondus.

Platus p. Gabaliausko užsi- 
mojimas kelia nerimą. Nelabai 
patinka jo veikimas kunigė
liams, kurie iki šiol jautėsi, 
kaip pas Kristų užpečkyje. Gy
veno sau ramiai ir su jokiais 
judėjimais nebuvo susirišę. O 
dabar tą jų ramų ir patriarcha
lišką gyvenimą norima sudrum
sti...

Su veikimu tiek to. Tačiau 
su naujos “respublikos” kūri
mu, tai atsargiau: kartais tos 
respublikos “prezidentui” gali 
atsitikti toks jau nemalonus 
dalykas, kaip ir p. Smetonai, 
kuris išrūko per beržyną į Ber
lyną...

TURĖTŲ GELBĖTI 
STALINĄ

F. Abekas kaipo raudonosios 
armijos žinovas (jis savo laiku 
iš tos armijos pabėgo) turėtų 
suorganizuoti ‘šliužų batalijo- 
ną” savo tėvynei gelbėti.

Tas batalijonas turėtų būti 
tuoj pasiųstas į “matušką Ra- 
seją”.

Iki šiol visi Maskvos šliužai, 
kurie gyvena šioje šalyje, pa
sižymėjo dideliu karingumu 
liežuviais.

Dabar jie turi progos pasiro
dyti, o Abekas galės išpirkti 
savo nusikaltimą. —Ii.

įžeistas Lietuvis
Išpėrė Dideliam
Komunistui Kaili

Muštynės Įvyko Vienam 
Bridgeporto Restorane

Pereitą pirmadieni įvyko įdo
mios muštynės vienam Bridge
porto restorane.

Dalykas buvo šitoks. Vienas 
gerai žinomas lietuvis patrijo
tas, U.S. Armijos kapitonas T. 
T. užėjo į restoraną pietų. 
Laukdamas iki patarnautoja at
neš valgį, jis išsitraukė iš ki
šenės dienraštį “Naujienas” ir

ėmė skaityti. Šalia jo sėdėjęs 
tūlas komunistas patėmijo: 
{‘Skaityk gerą laikraštį, o ne 
lokį šlamštą, kaip “Naujienas.”

Musų patrijotas atkirto tam 
komunistui, kad šlamštu yra 
komunistų “Vilnis”, o ne “Nau 
jienos”. Tada tas komunistas 
atrėžė: “Tu esi “kreizis”, jei 
nežinai kokis yra geras lietu
viškas dienraštis skaityti.” T. T. 
negalėjo pakęsti tokio įžeidimo, 
ir pasikėlęs kirto bolševikui į 
tūlą kūno dalį. Na ir susikibo, 
patrijotas U.S. Armijos karys, 
su parsidavusių rusų-kacapų 
valdžiai komunistu.

Raudonąjį Paguldė
Mušis buvo ant tiek karštas,

kad T. T. komunistą išsivijo iš 
restorano laukan ir su keliais 
smūgiais patiesė jį ant šaligat
vio kaip Dovidas Galijotą, čia 
reikia žinoti, kad tas komunis
tas buvo apie 6 pėdų aukščio 
ir svėrė apie 200 svarų, o T. T. 
sveria tik 150 sv. ir yra daug 
mažesnis.

St. Luke ligoninės tarnautojas, 
sugautas bevagiant pinigus iš 
ligoninės direktoriaus stalo stal
čiaus. Williams, kuris yra 30 
metų amžiaus ir gyv. 1906 
Prairie avė., prisipažino vogi
nėjęs iš to stalčiaus per pasku
tinius septynis mėnesius, pa
dengimui pralaimėjimų ant 
“arklių”.

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sr„

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

PRABLAIVĖJO
Farmeriai Rūbai jau verkia 

tėvų žemės. Tuo tarpu Stalino 
garbintojai “darbininkų khibe- 
lyje” spiaudosi ir visaip kolioja 
savo buvusius lėmėjus. Dalykas 
tokis, kad ponaį Rūbai Visai ne
sidžiaugia tuo laišku, kurį gavo 
iš Lietuvos.

Ponai Rūbai turi' gražią far- 
mą, kurią nuolat lankydavo 
“progresyviai”. Ten jie susirink
davo ir, kaip patys sakydavo, 
darbininkišką judėjimą parem
davo. Džiaugdavosi jie visais 
Sovietų Rusijos laimėjimais. 
Šeimininkai irgi su visais “pro
gresyviais” džiaugėsi, kad rusai 
Lietuvą okupavo.

Tas džiaugsmas truko 
kol proletarai ponų Rūbų 
viškę nenusavino.

Draugučiai ne tik jokios
įlojau tos nepareiškė, bet dar pa
sityčiojo: girdi, ir gerai, kad iš

Rubams tai buvo per daug: 
jų senukai, kurie visą savo gy
venimą sunkiai dirbo ir jokio 
“skarbo” nesusikrovė, staiga

teisybės nėra...
Tokiu budu tarp ponų Rūbų 

ir “tavorščių” juoda katė per-

APSIGYVENO GABA- 
LIAUSKAS

Clevelando katalikai susilau
kė žymaus veikėjo, būtent, adv. 
Gabaliausko, kuris yra nusita
ręs čia kiek ilgesnį laiką pagy
venti.

Ponas Gabaliauskas, matyti, 
yra nusitaręs laiko veltui nelei
sti. Nuo pat pirmos savo atva
žiavimo dienos jis griebėsi dar
bo. Pirmiausia pastatė ant tvir
tesnių kojų “Lietuvos žinias”. 
Rodosi, katalikų tarpe eina pa
sitarimai, kad p. Gabaliauskui 
pavesti to laikraščio tvarkymą. 
Tai reikš, jog p. Gabaliauskas 
bus pakviestas laikraštį reda
guoti.

Jei taip atsitiks, tai adv. Čes- 
nulis, kuris dabar kalbamą lai
kraštį redaguoja, turės mažes
niu Činu pasitenkinti.

Kaip kas kalba, jog iš knta- 
1 kų federacijos p. Gabaliauskas 
turįs įgaliojimą “katalikišką 
respubliką” tverti. Tos “respu-

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Skelbimai Naujienose

tol

psichologai 
apie nacių 
ir duoda

infor 
karei 

patari

THE ATLANTIC BREWING COMPANY
1549 W. Fullerton, Chicago, III. • Phonet LINcoln 8010

— Buvęs sovietų komisam 
Litvinovas per Maskvos rudi j: 
pasakys kalbą apie tarptautine 
sovietų Rusijos padėti.

Susirinko apie taukstanis 
žmonių. Matėsi daug įvairių 
srovių veikėjų. Tu r būt, liks 
nemažai ir pelno. ' ’

Šį kartą apie 2 vai. po pietų 
užėjo smarkus lietus. Tačiau 
susirinkusiems tai nesudarė 
nesmagumų, kadangi jie galėjo 
be didelio vargo nuo lietaus

rengiamas kiekvienais me- 
Darželio piknikus remia 
lietuviai, išėmus bolševi-

— Petaino valdžia paleido 
laisvėn 10,000 rusų, kuriuo 
buvo areštavusi, sąryšy j su san
tykių nutraukimu su sovietais.

Šuniukai lėmėjo garbės taurę! Jis yra "viršesnis šuvd* nes 
jam kas tai 'naujo prisidėjo. Kas tai naujo pridėta ir prie gar
saus cigareto! Duoda jums puikų naują skonį!

v uz-

luaro*

(Vardai Ir pavardi)

(Adresas)

NAUJIENOS Patter* Dept 
1789 S. Halsted SL, Chleaga. DL

KULTŪRINIO DARŽELIO 
PIKNIKAS

Kultūrinio darželio piknikas 
įvyko liepos 6 d. Toks piknikas 
yra 
tais, 
visi 
kus.

Kas tik gali, visi suvažiuoja, 
nes visiems rupi, kad darželiui 
kiek galima daugiau pelno lik-

TRYS KARININKAI
Teko nugirsti, jog į Cleve- 

landą atvažiavo trys buvę Lie
tuvos armijos karininkai. Vie-

Naciai girdo savo 
kareivius

NEW YORK, N. Y., liep. 8 
d. — Prieš kiekvieną didesnį 
mūšį vokiečių karo vadovybe 
stengiasi paveikti psichologiš
kai savo kareivius ir labai daž
nai juos visiškai nugirdo, skel
bia krašto dorovės komitete 
pirmininkas.

Šis komitetas patyrė, kad vo
kiečių vyriausias štabas turi 
200 psichologijai tirti valdinin
kų, kurie padeda kariuomenės 
vadovybei.

Išskirstyti 
muoja štabą 
vi u nuotaika 
mus.

naudingos

Here’s the proof of that G 00 D HEAD!
Vienodose sąlygose Tavern Pale buvo išbandytas prieš 10 ge
rai garsinamų alų. Tūlas skaičius stiklinių kiekvieno alaus iš
stovėjo tą patį laiką po įpilimo. Po to kiekviena buvo patik
rinta. Tavern Pale .parodė 67% didesnę “galvą”, negu viduti
niai parodė visi kiti bandyti alus. Bandymas darytas griežtoj 
priežiūroj Altschuler, Melvoin and Glasser, Certifikuotų Vie
šųjų Akauntantų, Chicago, III.

FIRST

Kas tai NAUJO

tapo pridėta!
* Tas pat' pažįstamas pakelis t 

bėr'NAUJI Old Goldsl
P. Lorillarfd Company, jšteigfa 
1760—puikaus tabako sutaisytojo 
nuo Georgo VVashington’o laikę.

* LATAKIA
(Ištariama“La-ta-ky’-a) 
smagus tabakas iš Ryti
nio Viduržemio,sujung
tas su kitais garsiais 

tabakais, sutveria
naują puikesnį 
Old Gold skoni.

Treat yourself today to 
the BEER for a

Pirmas gurkšnis ... ir žinot, kad Tavern Pale yra 
geras alus. Nes visuomet galit pažinti gerą alų pagal 
gerą galvą. Tavern Pale tai draugiškas, palinksminąs 
alus, kurį gerti yra vaišės—alus, kurs vaišina jus tin
kamai, taipgi. Todėl, norėdami pilno alaus ma
lonumo namie ar kitur minioj, gėrėkitės 
niu, spindinčiu Tavern Pale ... alumi 
galvai kiekvieną kartą.

DEALERS! Get in touch with your exclusive Tavern 
Pale distributor at once, or phone

švel- 
gerai

«■ 1F you suffer monthly 

FEMALE PAIN 
which makes you

WEAK,CRANKY
Nervous
Blue—

Start taklng famous Lydia E. 
Plnkham's Vegetable Compound 
at once. It’s one medlclne made 
e specialiu for women that helps re- 
lieve headache, backache, eramps, 
weakness, nervousness — due to 
functional monthly dlsturbances- 
It’s helped hundreds of thousands 
of women to go “smillng thru” dls- 
tress of such difflcult days.

Taken regularly—Lydia Pink- 
ham’s Compound helps build up 
reslstance agalnst such tired, 
eranky feelings. Try it!

MADOS

4792 — Namie dėvėti suknelė. Su
kirptos mieros 16, 18, 20 taipgi 34, 
36, 38, 42, 44 ir 46.

Norint gauti vieną ar dau
giau viri nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę 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, 173SĮ 
So. Halsted SU Chicago, BĮ.
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Britai “skeptiški”
Vienas Amerikos korespondentas praneša iš Londo

no,, kad. Anglijos karo ekspertai žiuri “skeptiškai” į Mas
kvos pranešimus apie- įvairias Raudonosios armijos “per
gales”;

Anglai, sako tas korespondentas, netiki, kad bolše
vikai jau sulaikė nacių divizijas. Jie mano, kad Hitlerio 
motorizuotosios armijos, pasivariusios vidutiniškai apie' 
250 mylių prieky n, pačios turėjo sustoti kuriam laikui, 
nes ir žmonėms ir mašinoms reikia duoti pasilsėti.

Daugiausia, ko anglai tikisi, tai — kad ši pauza duos 
progos rusams pataisyti arba pakeisti kitais sugedusius 
savo tankus ir paskui vėl tęsti kovą, pasinaudojant tuo, 
kad susisiekimo linijos rusams darosi trumpesnės, kuo
met jie traukiasi atgal, ir mašinų taisymo įmonės daro
si lengviau pasiekiamos..

Kuomet anglai šitaip kalba ir cenzūra leidžia tokias 
karo ekspertų nuomones skelbti, tai gailina numanyti, jo
gei Londonas neturi daug vilčių, kad sovietų kariuome
nė pajėgs užkirsti elią naciams į Leningradą, Maskvą ar
ba Kievą. Reikia pastebėti, kad britų karo misija dabar 
yra Maskvoje, ir per ją Londonas gauna tikslesnių in
formacijų apie karo eigą Rusijoje, negu laikraščiai.

Bet anglams vistiek rupi, kad Raudonoji armija ga
lėtų gintis kaip galint ilgiau. Todėl Anglija jau siunčia 
karo medžiagas į Rusiją ir rengiasi toliau siųsti daugiau, 
— jei tik frontas sovietų žemėje nesusmuks. •

SSSR nėra Anglijos sąjungininkė
Sekmadieniais britų radio duoda iš Londono muzi

kos programus su hymnais visų tautų, kurios yra Ang
lijos sąjungininkės dabartiniame kare. Kuomet Sovietų 
Sąjunga pradėjo kariauti prieš nacius, tai Maskvos sim* 
patizatoriai ėmė reikalauti, kad į tuos programus butų 
įdėtas ir oficialus' sovietų hymnas, “Internacionalas”.

Bet Anglijos valdžia tuos reikalavimus atmetė, pa
aiškindama parlamentui,, kad SSSR nėra Britanijos są
jungininkė. Anglaii su bolševikais “veikia bendrai” prieš 
bendrą priešą, bet karo sąjungos su jais neturi.

Oficialiuose Anglijos sluoksniuose sakoma, jogei 
anglai nedaro formalios karo sąjungos su Maskva* dėl toy. 
kadi jie nežino “tikrosios Raudonosiom Armijos padėties”; 
kitaip sakant, anglai abejoja, ar Stalino kariuomenė il
gai kariaus.

Bet tai, veikiausia, nėra svarbiausioji priežastis, dėlL 
ko Churchillas nenori daryti glaudesnės sutarties su so
vietais. Holandija visai neilgai priešinosi Hitleriui, o< bet
gi anglai laiko Holandiją savo karo sąjungininke. Taip 
pat ir Belgiją, Norvegiją, Lenkiją, Jugoslaviją ir Grai
kiją.

Tikroji priežastis yra Stalinas ir jo barbariškoji dik
tatūra. v

Mes jau esame nurodę, kad tol, kol Rusijos valdžios 
pryšakyje stovės buvusis Hitlerio bendradarbis ir mažų
jų tautų smaugikas, tol> demokratinių šalių visuomenė 
negalės Rusijai ištiesti, rankos, kaip tikram’ savo drau
gui. . • ! >

Prie pirmos progos Stalinas vėl parduotų demokran 
tijas, jeigu, tiktai jisai matytų, kad šitokiu budu jisai ga
li išgelbėti savoi kailį ir savo kruviną diktatoriaus sostą.

Stalinas pardavė ir kraujuose paskandino savo gim
tąjį kraštą, Gruziją. Jisai apgavo, pavergė ir badu ma
rino’ Rusijos darbininkus^ ir valstiečius. Jisai apgavo, ir 
pavergė ramias' tautas, su kuriomis jisai buvo pasirašęs 
draugingumo sutartis. Jisai apgavo ir pardavė Esteriui 
Vakarų Europos demokratijas.*

Jisai skerdė savo- partijos draugus,, versdamas* juo^ 
“prisipažinti” nebūtuose nusidėjimuose^ Jisai nugalabija 
maršalą Tuehačevskį ir visus gabesniuosius Rusijos ka
riuomenės generolus..

Kuomet Rusijos žmonės prieš tą žvėrį sukils,, tai ko* 
kia butų Anglijos demokratijos padėtis, jeigu jį tuo> me
tu laikytų kruviną Stalino ranką ?!

Todėl Churchillas ir sako: Su Rusija mes einame iš
vien prieš Hitlerį, bet Stalinas nėra musų sąjungininkas.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:
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Naciai ir Rusai Giriasi Laimėjimais

SIKORSKIS APIE VOKIE- 
ČIŲ-RUSŲ KARĄ

i Prasidėjus karui tarpe Vokie
tijos ir Rusijos, gen. Wladislaw 
Sikorski, Lenkijos m misteris 
pirmininkas (Londone), pasakė 
kalbą per Britanijos radio siste
mą, išreikšdamas savo džiaugs
mą, kad nacių-bolševikų sąjun
ga sugriuvo.

“Tokia įvykių kryptis”, ta
rė Sikorskis, “yra- labai nau
dinga Lenkijai. Ji visai pa
keitė padėtį. Vyriausias len
kų tautos priėšas, Vokietija, 
sulaužė sąjungą, kuri n u p pat 
pradžios, buvo musų didžiau
sių nelaimių šaltinis. Pulda
ma Rusiją, Vokietija leidžia
si į nepaprastai rizikingą žy
gį, kurio rezultatai yra ne
pramatomi; žygį, kuris, ne
žiūrint kaip jisai pasibaigs, 
turi mažų-mažiausia susilp
ninti,, Vokietiją.

“Rusijos-Lenkijos proble
ma, kuri kėlė painiavą dai
gelio musų draugų mintyse 
Vakaruose, iššaukdama gin
čus ir nesusipratimus, dabar, 
tikiuosi, išnyks iš tarptauti
nės politikos regračio. Nuo 
Lietuvių Brastos sutarties lai
kų Rusija nuolatos kooperfuo* 
davo su Vokietija prieš Len
kiją, kuri, beje, dešini ties, 
metų būvyje daugelį kartų 
atmetė vokiečių siūlymus 
bendromis jėgomis kovoti 
prieš Sovietų Rusiją. Tik da
bar prieš musų akis susmuko 
ta politika, kuri prasidėjo 
Rapallo sutartim 19221 metų 
balandžio 16 d. Tas rusų-vo
kiečių kooperavimas buvo 
pasiekęs savo čiukurą Rib* 
bentropo*Molotovo pakte, iš; 
1939 m. rugpiučio 23 d., kuo
met Vokietiją ię SSSR vien- 
I >a I s i a i ' pa ręiškū, ka d Le n k i- 

kaipo-
< suverene valstybė.”

Sikorskis savo kalboje išreiš
kė viltį,, kad. Rusija dabar anur 
liuos 1‘939 m» paktą su* Vokieti? 
ja- ir- pripažins j kad* tebėra- ga
lioje Rygos sutartis tarp Lenki
jos ir Rusijos, kuri buvo pasi
rašyta 1921 m. kovo 12 d. ir.paj*. 
tvirtinta Ambasadorių Konfe-’ 
rencijos 1923 m. kovo 15 d.

Vadinasi, dabartinė Lenkijos 
valdžia nori, kad/ Lenkijai butų 
pripažintos; tos teritorijos, kur
nąs jf įgijo po Ifenkų-rusų karo. 
Tose teritorijose yra daug, ir 
nelenkiškų žemių.

ištraukė iš užpečkio
LITVINOVĄ

Buvęs Sovietų užsienio reika<- 
lų komisaras Mhksim? Litvino? 
užvakar kalbėjo iš; Maskvos per 
iradio anglų k.alba>, šaukdamas 
.Britanijos ir Amerikos, žmones 
j padėtu: Sovietų Rusi jai kovoje 
prieš Hitlerį. Jisai sakė:

“Sovietų Sąjunga ir Di- 
i džioji* Britanija^ kovoja ne

tiktai dėl savo valstybių čie- 
lybės ir nepriklausomybės, 

; bet ir dėl; visų tautų laisvės, 
Hitlbrizmas turi būt sunai* 
Kintas, kaipo didžiausiai kliu*

i tis civilizacijai-.”
Litvinovas per du metu bu* 

vo Stalino nemalonėje. 1939 
metais jisai buvo pašalintas iš 
užsienio reikalų komisaro vie
tos, kuomet Maskva nutarė 
jungtis su hitleriška Vokietija 
prieš Vakarų Europos; demor 
k.ratijasi Dabar; susiplojęs su; 
draugu Hitleriu, Stalinas ištrau
kė jį iš užpelkio ir bando vėl 
pavartoti, kaipo įrankį pasau
liui, akis dumti.

| Girdi, Sovietų Sąjunga kovo
ja “dėt visų tautą laisvės” — 
po to, kai ji padėjo Hitleriui sur 
draskyti Lenkiją, apiplėšti Šuo* 
miją ir pavergti Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją! Bjauresnės veidr 
;mainystės pasaulis nėra matęs.

Savo radio kalboje Litvino* 
vas neužmiršo ir savo boso.

“Sovietų Sąjungos žmo
nės”, tarė jisai, “atsiliepė su 
entuziazmu į musų valdžios 
ir musų mylimo vado Stali
no atsišaukimą.”
Reikia pastebėti, kad Litvino- 

vą jungia seni ryšiai su Staliniu 
Dėl Stalino jisai buvo patekęs 
ir į kalėjimą už kriminališką 
nusikaltimą.

Dar prieš pirmąjį pasaulio 
karą, kuomet “Soso” Džugaš- 
vili-Stalin gyveno Tiflise ir 
praktikavo bolševikišką “socia
lizmą-”,. plėšdamas, turtingus 
pirklius ir valdžios įstaigas 
“partijos labui”, — Stalinui pa
vyko. suorganizuoti sėkmingą 
užpuolimą ant valstybės banko 
transporto. Į Stalino gengės na
gus pateko apie pustrečio šim
to tūkstančių rublių.

Ant nelaimės, žymi dalis to 
grobio susidėjo iš stambių 
banknotų, 500 rublių vertės. Ši
ituos pinigus paleisti apyvarton. 
Rusijoje nebuvo galima, nes, 
padavus tokią stambią “bumaš- 
ką” krautuvėje,-kiltų įtarimas. 
Todėl* bolševikų partijos cent
ras pasiuntė tuos banknotus 
pas savo agentą Litvinovą, ku
ris tuomet gyveno Londone, ir 
pavedė jam juos iškeisti į pa
rankesnius pinigus.

: Maksim Litvinov bijojo su 
tais vogtais pinigais eiti į Lon
dono banką ir nuvažiavo į Pa
ryžių. Atėjęs į vieną Paryžiaus 
banką, jisai padavė 50ū — rub
linį/ banknotą, prašydamas, kad 
bankas jam duotų tam tikrą 
skaičių frankų, pagal, rusiško 
rublio kursą/ Tačiau banko ka- 
sierius atsiminė, kad neseniai 
buvo gautas-iš Rusijos valdžios 
pranešimas jogei plėšikai pa
grobė didelę: sumą Rusijos po- 

(plohmių pįnjgų. Su' pranešimu 
■buvpi aisiįštas ir sąrašas tų pa
grobtų banlĮnotų numerių. Pa
žvelgęs į numerių sąrašą,, kasie- 
rius pamatu kad Litvinovo pa- 
duotasai banknotas turi vieną 
iš tų-numerių. Tuomet buvo pa
šaukta policija, Litvinovas bu
vo suareštuotas, patrauktas tje- 
son ir nuteistas į kalėjimą.

Daug metų vėliau, kai LitvL 
novas jau buvo sovietų valdžios 
komisaras ir atvyko į Franeur 
ziją tartis dėl draugingumo-. sur 
tarties sudarymo tarp SSSR iri 
Francuzijos, tai Paryžiaus spau* 
da sui:ado teismo rekorduose tą< 
nelaimingą Litvinovo bylą ir 
pasveikiho Maskvos diplomatą, 
kaipo “seną pažįstamą”, kujn& 
jau yra valgęs “valdžios duor 
ną” ir turėjęs “valdžios butą” 
.Francuzijojė.

Tai, ve dabar šis senas baudi* 
to Džugašvilio partneris ir vėl 
dirba* iš vien su “mylimuoju 
musų vadu Stalinu”.,

«... ,,,

JAU Už KARAI
I -fa --*? r

Tik vakar" mums teko pažy
mėti! “Naujienose”, kaip bolše- 
vikuojantiejį; Amerikos rašyto
jai dar visai neseniai agitavo 
prieš Anglijos rėmimą ir šaukė, 
kad, tas Anglijos karas prieš 
liitlerižmą esąs “piktadariškas” 
i* “impcriaJisliškas”.

“Tarpi tų rašytojų, kaip mi- 
i nėjo ‘Laisve’ ir ‘Vilnis’, pir

moje vietoje stovėjp Theodp- 
.* re Dreisei’, Rockwell Kent, it 

k. Rezoliucijoje, kurią jie 
priėmė savo kongrese, buvo 
sakoma:

“Mes matome aiškų vieno
dumą tikslų ir veikimo: būdų 
tarp Anglijos-Amerikos karo 
meisterių ir vokiškų jų prie
šininką/* 1
Bet dabar tie patys, rašytojai 

i jau šahkia už karą! Brooklyno 
“Laisvė” štai ką apie juos pra
neša:

“Amerikos Artistų Sąjun
ga, dalis United Office and

KAUJIRNU-AGME Telephoto
Vokietija ir Rusija paskelbė prieštaraujančius komu

nikatus liečiančius vėliausią padėtį jų karo fronte. Abi 
pusės giriasi laimėjimais.

KAS, KUR IR KAIP
'"IŠNYK, PRAKEIKTAS 

ŽENKLE I”

Sausio 20 d. 1939 m. Brow- 
der, Amerikos komunistų va
das, Philadelphijoje pasakė kal
bą. Tarp kita ko, jis pasakė štai 
ką:

“Jungtines Valstijos drau
ge su visu pasauliu turi pa
sirinkti tarp suvienijimo an
tifašistinių ir demokratinių, 
jėgų bendram apsigynimui— 
reikalui esant, apsigynimui, 
su ginklo pagalba — arba 
pasidavimo fašistams, kurie 
siekiasi pasaulį, užkariauti, 
Didelė dauguma Amerikos 
žmonių tatai permato. Ame
rikos komunistų partija pir
mą kąrtą. nuo savo susikūri
mo priėjo išvadą, kad gink
lavimosi klausimu tenka pa
sisakyti teigiamai, nes ji ne
gali atremti tų priežasčių, ku
rios privedė Amerikos žmo
nes padaryti tokia jau išva-

; <1%”.
Taip Bfowder kalbėjo* 1)9891 

metų, pradžioje. Tąsyk Maskva, 
dar flirtavo su Anglija ir Puanr 
euziją, o Stalino ageniaii visa? 
me pasaulyje orgąnizasvo*, “benr 
dlms frontus” demokn^iiįjįaii giib- 
įS
i Tų pačių metų, rugpiučio* 23; 
dl, kaip žinia, Stalinas, pasirašė 
su*. Hitleriu draugiškumo paktą, 
kuris, komunistams tiesiog* žadą; 
užėmė.

! Fer kelias, dienas jie negalė
jo atsipeikėti: ir laukė instruk
cijų iš Maskvos.

Ką dabar galėjo sakyti Brow- 
■ der, kuris vos kelios savaitės 
prieš to pakto pasirašymą, pa* 
^larė lokį pareiškimą:

I 1

Pijofcssional‘ Workers of Am
erica, pasisakė griežtai už vi
sokią paramą Sovietą Sąjun
gai jos kovoje prieš barbą* 
rišką hitlerizmų. Sąjungos 

; vardu telegramą /Mjaskvon, 
pasiuntė žymusis amerikietis 
artistas RocKweIl Kenk. Jis
sako, kad ‘Sovietų Sąjunga*, 
kovodama prieš fašizmą, «i- 
na viso pasaulio žmonių tei
sę!’ Todėl, kicjkvienas kultū
ringas,, kiekvienas pažangus 
žmogus privalo stoti su 
SSSR.

“Daugybė Amerikos, rašy
toją pareiškė savo panašią, 
nuomonę...”
Tas Rockwell Kent ir jo vien-

minčiai, matyt, iš tiesų yra ne 
tiktai rašytojai, bet ir labąj, žy
mus “artistai”., Geriausias, cięko 
akrobatas nesugebės tai^>. mik
liai apsiversti ęagožįum, kai^ 
jie.

Šitoks protinis ir modalinis 
šlamštas daro gėdą Amerikai.

“Reakcionieriai viešai spe
kuliuoja, jog Sovietų Sąjun* 
ga, kad kokios,, gali užbėgti 
ųž akių pačiam Chamberlai- 
nui ir susiprasti su Hitleriu. 
Bet dargi tie, kurie neapken
čia socializmo kraštą, negali 
tuo tikėti... Sovietų Sąjunga 

t niekuomet nenusilenks fašiz- l • 99mui.
! Koks griežtas, koks šaunus 
pareiškimas!

i Niek u o m et, niekuo- 
,m et!..

Bet tas “niekuomet” truko 
tik tol, kol “bosas” Stalinas įsa
kė “naujos linijos” laikytis.

! Rugsėjo 19 d. 1939 m. Brow- 
dbr komunistų partijos vardu 
ryšiuhi su- Kongreso šaukimu 
jau padarė tokį pareiškimą:

“Didžiausios pastangos bus 
dedamos tam, kad butų gali
ma įtikinti 90 nuošimčių 
žmonių, kurie, kad ir čia 
taip, reikalauja išlaikyti A- 
merikoje taiką. Bus bandoma 
įrodyti^, kadi taiką apsaugos 
Neuirahmio* Aktas, arba, 
priešingą^ to; akto atšauki
mas. bail pateifcymas. Kaip 
vienaki, Wp* ir kitas tvirtini
mas. yra, meili, paremtas.”

i Kaip, jums visa; tai patinka? 
Pradžioje L'939'- metų, nė ne- 

imirktelėjęs, Browder tvirtino, 
j jog, didelė dauguma; Amerikos 
ižmonių; stojanti; už vienijimą 
demolunatinių ir antifašistinių 
'jėgų, bendram apsigynimui net 
l*su ginklo, pagsdbav o jau tų pa- 
įčilą metąi rugsėjo; 1’9 d. jis be 
'niekur nieko įrodinėjo, jog 90 
\nuošimčių; Amėrikos žmonių y- 
ra nusistatę prieš, ginklavimąsi 

!ir prieš bet kokį karą!
Taip, elgtis gali' tik didžiau

sias. šarlfctanas, kuris jokio pa
dorumo ir jokios sąžinės netu- 
’ri-.

Aiškiu kad Brouder visą lai
ką šoko pagal Maskvos muziką. 
10 pagal, Brokdario, muziką tu- 
jrėjo šokti visokie Bimbos, Mi- 
zaros, Andruliaii Pruseikos ir

dtitti mažesnio “rango” Maskvos 
agentukai.

Per dvidešimt du mėnesius 
Maskvos agentai visais galimais 

jbndaiš Amerikoje, Anglijoje ir 
kituose kraštuose talkininkavo 

iHutleriui, Jie kliedėjo apie “im
perialistinį karą”, reikalavo 
Jtuoj taiką daryti, kurstė strei
kus, organizavo “taikos fron
tus”, — žodžiu, veikė išvien su
naąiąis ir fašistais. Taikos de- 
moustracijose komunistai bu- 
dhwo pirmose eilėse. Visokią 
Wheeler’ių, Nye, Lindberghų 
prakalbose- jie sudary davo žy
mią publikos dalį.

.Kodėl ?
,Maskvai rūpėjo parodyti Hitle

riui savo, kaip anglai sako, 
“good faith”.

Ir visi Maskvos klapčiukai, 
nežiūrint, kur jie gyveno, sten
gėsi* Hitleriui pasitarnauti: rei
kalavo taikos.

O taika su Hitleriu butų reiš
kusi pasidavimą naciams.

Kadangi komunistai per dau
gelį mėnesių talkininkavo na
ciams, tai jie liko pakrikštyti 
“komunaciais”. Kiek žinia, pir
mas tuo vardu juos pradėjo va
dinti Victor Serge, žinomas 
žurnalistas ir buvęs komunistas.

Dabar, kai Hitleris pasuko į 
rytus ir grūmoja visai- Stalino 
imperijai, tai Maskvos šliužai 
pradėjo rėkti, jog tai buvusi di
džiausia šlykštybė juos komu
naciais vadinti.

Girdi, dabartiniai įvykiai ro
do, jog jie nebuvo ir nėra ko- 
munaciai.

Nieko panašaus.
Dabartiniai įvykiai rodo, jog 

Stalinas buvo pasiryžęs bendra
darbiauti su Hitleriu, kad ir čia 
kaip. Jis buvo pasiryžęs pildyti 
padalytąją sutartį iki “zef*. Ir 
jei Hitleriui nebūtų įėjęs “šu*
mas” į galvą ir jis nebūtų pra
dėjęs Rusijos pultis tai šiandien 
visi* Maskvos šliužai Ameriko
je ir kitur tebedirbtų penktako- 
jišką darbą ir tebeorganizuotų 
“taikos frontus”.

Mauras atliko savo darbą, 
mauras gali eiti.

Tas pat atsitiko ir su, Stalinu: 
Hitleris jį panaudojo mauro 
darbui atlikti. O kai jis, kaipo 
“taikos apaštalas”, pasidarė ne
bereikalingas, tai Hitleris prieš 
jį ginklą atsuko.

Tokiu budu Maskvos šliu
žams laisvo pasirinkimo nebu
vo: jie ėjo ranka už rankos su 
naciais tol, kol tai Hitleriui bu
vo naudinga.* O kai iš Hitlerio 
gavo smarkų “kiką”, tai dabar 
rėkia, jog jie komunaciais nie
kuomet nebuvo.

Tegul sau rėkia.
Tai primena Lady Macbeth 

(Shakespeare’o tragedijos vei
kiantį asnienį), ktiri žiūrėdama 
į savo rankas mato kraują ir 
šaukia:

“Išnyk, prakeiktas ženkle! 
Išnyk, sakau! — Vienas... 
du ... na tai jau laikas tai 
atlikti. — Pragare tamsu! — 
Gėdykis, mano pone, gėdy
kis! kareivis ir pabūgo! Ko 
mum bijoti, ar to nesužinos 
kas, jei niekas iš mus galy
bės atskaitos pareikalaut ne
gali?— Vienok kas galėjo 
manyt, kad senyje bus tokia 
daugybė kraujo ...”
Lady Macbeth įsitikino, kad 

jos rankos niekuomet grynos 
nebebus;

“Čia krauju nuolat atsiduo- 
. da ... Visi-Arabijos perfumai 

nepakvipdys šitos rankytes. 
O, o, o!” ‘

Neišnyks ir tas “prakeiktas 
ženklas”, kurį paliko pasaulyje 
dvidešimt dviejų mėnesių Sta
lino bendradarbiavimas su Hit
leriu.

Gali Maskvos šliužai visais 
“Arabijos perfuinais” šlakšty- 
tis, bet jie visada- atsiduos savo 
komu naciškais darbais...

—Augumas

GPU masėmis areš
tavo ūkininkus

BERNAS, Šveicariją liep. 8 
di — Tvirtinama) kad- pasku
tinėmis savaitėmis GPU agen
tai masėmis areštavo Lietuvos 
ūkininkus.

Valdžios atstovai reikalavo, 
kad ūkininkai mokėtų didelius 
mokesčius, ir duokles duotų ja
vais. Ūkininkai nepajėgė paten
kinti okupantų reikalavimų, to
dėl ir buvo: dedami j kalėji
mus.

. Kudirkos Naumiesčio ūkinin
kas Kumpis buvo padėtas ka- 
lėjiman už javų nepristatymą. 
Dėl tos pačios priežasties suim
ti Pašventupio ūkininkai Mar
čiulionis ir V. Petronis.
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PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

BAL
“U WILL LIKĘ US”

4030 ;
Archer Avė.

Tel.
VIRginia. 

1515

LES

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POGAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta $8.00 

Perkanti 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

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

. J

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

NAUJIENOS, Chicago, III.
taikymo mechanizmų nusidėvė
jimas. Pagaliau, ir ore su svie
diniu- gali įvykti visokį netikė
tumai. Sviedinio lėkimą veikia 
oro temperatūra, vėjo jėga ir 

'kryptis. Matome, kad* sviedinių 
išsisklaidymo priežasčių yra 
daug. Ir kadangi išsklaidymas 
mažina šaudymo taiklumą, tai 
artilerininkai stengiasi pašalinti 
jį visokiomis galimomis prie
monėmis.

Tačiau, kaip jau sakėme, vi
siškai išvengti išsklaidymo ne
įmanoma. Šaudant, pavyzdžiui, 
iš 76 milimetrų patrankos 1,600 
metrų atstumu, išsklaidymo 
pailgo apvalumo ilgis sudaro 
apie 120 metrų*. Žinodami iš
sklaidymo dėsnius, galėsime iš 
to, kaip krenta* sviediniai, nu- 
Įstatybi, iš) kur ir kuriuo pabūk- 
hr jie yra atšaunami.

Balistika yra* pagrindinis ar- 
lilerininkųi mokslas. Balistikos 
dėsnių žinojimas įgalina tobulai! 
(konstruktuotl naujus pabūklus 
ir Aiuslatyti tikslią* apšaudymo 
technikų.

(GALAS.);

Balistika -- šūvio mokslas Jei Insurance reik* pas 
Dr. P. Vileišį EIK

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America 

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

5922 W. Roosevelt Rd., Austtn 1175,su. mažesniu, greičiu. Ilguose at
stumuose net nedidelis svorio 
skirtumas pasireiškia gana žy
miai*: atstumai gali nesutapti 10 
iir daugiau metrų. Todėl pa
trankų sviediniuose daromi pa
žymėjimai, nurodą, į kurią pu
sę nuo normos nukrypsta jų 
svoris.

Šaudydami į vieną taikinį ar- 
tilerininkai stengiasi pasirinkti 
sviedinius su vienodais pažymė
jimais, kad tuo pač.u sumažin 
tų neišvengiamą jų išsklaidy
mą. Tačiau visai jo išvengti ne
galimai Be to, čia reikalas lie-' 
čia ne tik šovinius. Užtaisai taip 
•pat skiriasi tarp savęs pagal* 
•’svorį, ir pagal parako kokybę. 
Ir čia nežymiausias skirtumas 
turi poveikio sviedinio greičiui 
ir, vadinasi, jo traek tori jai.

i Sviedinių išsisklaidymą veikia 
taip pat patrankos vamzdžio 

;nusidėvėjimas, užsiteršimas, nu?

(Tęsinys)
Didžiojo karo- pabaigoje vo

kiečiai pastatė keletą tokių pa? 
trankų. Tačiau; tai buvo labai 
sunkus, griozdiški, nepaslankus 
ir lengvai susidėvį pabūklai. Jty 
sviediniai nedarydavo prancū
zams esminių nuostolių ir tik 
pirmuoju metu gerokai p:įgąs
dino Paryžiaus gyventojus, nuo 
kurių frontas buvo dar labai 
toli.

Pabūklai, kurie apšaudė Pa
ryžių, buvo paslėpti m ške 
esančiame per 100‘ kilometrų; 
nuo miesto,, ir buvo genai* pri? 
dengtiį Vis dėlto, prancūzams lai
bai greitai, pavyko; nustatyt, 
kryptį, iš. kur ėjo sviediniai. 
Tam tikslui; jie panaudojo; la
bai įdomų budąi

Jau pirmąją apšaudymo die
ną prancūzų vadovybė įsakė žy
mėti Paryžiaus plane visus pa
taikymo taškus ir daryti tai su 
didžiausiu, tikslumu. Kiekvieno 
sviedinio, sprogimo, vieta, buvo 
numeruojama ir žymima žemė
lapyje. Po dviejų dienų šitie 
sviedinių sprogimo taškai suda
rė žemėlapyje pailgą apvalumą 
Tada artilcrininkai perdalino tą 
apvalumą tiesiją liniją pagal jo 
ilgąją ašį, abipus kurios susi
darė lygus patikymo taškų kie
kiai. Po to tą liniją perkėlė į

vietoms:
Tabulating Machine 
$1,440 metine alga.
Tabulating Machine 
$1,260 metams.

Rjemkite Lietuvišką 
žyduku

NATHAN KANTER
J MUTUAL LIQUOR 

CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

PASKOL ČIA GAUSI 
r greit lengvais 

išmokėjimais 
nuo. 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3Mz% Dividendą 

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

TwksS $1,000,000.00V( llvO ' z 7

Norite Gauti
Civil Service 
Tarnybą?

’ Prašymai Priimami Kelerio
poms Vietoms

Jungtinių Valstijų Civilinės 
Tarnybos (Civil Service) komi
sija praneša, kad norintieji tar
nybų! gaji paduoti prašymus se
kančioms

Junior
Operator,

Under
Operator,

Junior Alphabetic Tabulating 
Machine Operator, $1,440 me
tams.

Šios tarnybos teikiamos Illi
nois, Michigan ir Wisconsin* 
valstijose. Prašymai turi butii 
priduoti iki liepos 28.

Fort Sheridan (Quartermas- 
ters Corps, War Department) 
yra sekančios atviros vietos:

General Mechanic, $1,680 me
tams, ir Senior General Mecha
nic $1,860 metams. Prašymus 
reikia priduoti iki liepos 24 d.

i

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

Vardas

Adresas

Telefonas

No. 2864

Miestas ir valstija.

i

VĖLIAUSIAS
DIVIDENDAS

X (nėra

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

Aš esu užinteresuotas sekamais 
dalykais, pažymėtais 
prievolės):

□ Apšildymu
□ Plumbingu

Z-. ~ .'- /z. V

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

■ 6- W. Garfield Blvd. prie State St.
A oiciic ir uo oi.y

Telefonas ATLANTIC 4290.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU
Pamatykite 

“SOUTH CENTER

FAIRFIELD
SAVINGS 3 LOAN AiS N
2729 Cermak-RockveH 6/26

TA* p

t

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

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

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

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

Dabar! GALITE TAUPYT

TIKRAI SAUGIAI

Gauti ^58^HOO<X

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2864
No. 2864 — Išsiuvinėjimai baltiniams

I NAUJIENOS: NEEDLECRAFT DEPT

| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Čia idedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..

I Vardas ir pavardė...... ...

INSURED

persikirtimo su vokiečių pozici
jų linija*. “Čia, — pranešė arti
leriniu kai savo vadovybei, — 
šiame rajone yra vokiečių, pa
trankos, apšaudančios- Paryžių’’.

Kodėl gi prancūzų artilerinin- 
kai taip įsitikinę nurodė rajoną, 
kur yra tos toli šaudančios pa
trankos? Ir kodėl patrankų 
sviediniai nepataikydavo visą 
laiką į vieną ir tą patį tašką? 
Juk vokiečiai šaudė vienodais 
sviediniais, vienu ir tuo pačiu 
pakėlimo kampu, vienodu pra
diniu greičiu...

Adresas

Truputį daugiau kaip prieš; 
200 metų anglų mokslininkas 
Robinsas pastebėjo, kad, be 
inercijos, sunkumo jėgos ir oro 
priešių'mosi, sviedinio lėkimą 
dar veikia ir kažkurios kito, 
priežastys. Savo bandymų me
tu Robinsas pastebėjo, kad- net 
tuomet, kai visos z šaudymo są
lygos lieka,. kaip* atrodo, visiš
kai vienodos, sviediniai nepatai
ko į vieną tašką, bet išsisklaido; 
gana, dideliu; plotu. Robinsas; 
taip ir neišaiškino šio reiškinio! 
priežasties. Po jo balistininkai1 
labai atkakliai ir ilgai ieškojo 
sviedinių, išsisklaidymo priežas
čių ii! rasdavo jų vieną po kitos. 
Dabar mes, žinome, kad, tų prie
žasčių. yra labai daug. Artileri- 
ninkai išmoko jas šalinti, arba, 
jei to padaryti negalima, jie iš 
anksto numato galimąją iš
sklaidymo priežastį* ir padaro 
atitinkamas pataisas nustatyda
mi taikinį.

Du sviediniai gali patekti į 
vieną ir. tą patį tašką tik tuo 
atveju, jei kiekviena atskiro 
sviedinio detalė tiksliai atitinka 
tokių; pat kito sviedinio detalę. 
Abiejų sviedinių,?detalės turi biru 
pagamintos iš vienos ir tos pa
čios rųšies ir kokybės metalo, 
turėti vieną ir tą patį svorį iii 
išmalp Iš tikrųjų; to beveik nie
kuomet nesti. Nors kažin* kaip 
tiksliais butų daromos sviedinių 
dalys, jos visuomet skirsis, tarp 
savęs, pagal, svorį,, tegu net ik 
labail nežymiu, dydžiu* — Ii gra
mu1 arba dalimi-gramo; Jtei svie 
dinys sveria apytikriai; 101 kilo
gramų, tai tas skirtumas sudat 
rys tik vieną dešini tūkstantinę 
arba dar mažesnę jo bendro 
svorio dalį. Ir vis. dėlto šito par 
kanka,, kad dviejų sviedinių kiai- 

I -ektorijos jau butų skirtingos. 
• 'Kodėl? Todėl, kad greitis, kurį 
J įgyja sviedinys nuo* parako du*- 

jų stūmio, priklauso jo svorio. 
Jei sviedinio svoris yra mažės? 

į, nis už normalųjį? jis, matyt, iš- 
■ metamas su didesniu greičiu; 
r jei svoris didesnis — jis išlekia

NTS ■
KJOZ.

®REWtt> RHD BOTTLtD

Monarch Brewing compa^
* CHICAGO. IU-

• FOTOGRAFAS
CONRAD f

FOTOGRAFAS M

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

MADŲ

Čia yra moderniausia, sanita- 
riausia alui į butelius pilti; įmonė vi- 
durvakaruose . .. įrengta su pilnai automatine 
mašinerija, kuri pašalina vartojimą žmogaus 
rankų kiekvienoj operacijoj—nuo plovimo ir 
sterilizavimo butelių ligi jų pakavimo ... Bu
teliai .plaujami daugely vandenų, sterilizuojami.

Alus pilamas į butelius taip, kad 
užlaikytų visą, save karbonizuojantį ga- 
są, po to uždaromas, pasterizuojamas, leibe- 
liuojamas ir pakuojamas, rankoms neliečiant

butelio... bet kiekvieną operaciją patikrina patyręs unijų darbas.

Bet tai liečia tik jo turinį. Monarch buvo va
dovas gero alaus daryme. Todėl, ši moderni įmonė dar 
labiau apsaugo kokybę šio bravoro alaus, kurio jus prąšote gerti; 

Taigi mes paliekame jus su šia mintimi “Ša- 
lyje, už kurią verta kovoti... kodėl gi negerti alaufr 
kurio verta paieškoti” Chicago’s Own Monarch.

LAI JŪSŲ SKONIS SPRENDŽIA

Boiarėb' Wer
! M o r. a r c h B r ew i n a C o m p a n y

10K OF PAT T ERtlS

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St,

; Chicago, HL

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija
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W.P.A. PADĖS PENKIEMS MILIJONAMS 
ATEIVIU PATAPTI J. V. PILIEČIAIS

Teisingumo Departamento Globojamos Mokyk 
los Bus Steigiamos Kiekvienoje Apielinkėj

IIoward O. Hunter, Works 
Projects vyriausias administra
torius, vakar Washingtone pa
skelbė, kad artimiausiu laiku 
visoj šaly bus pradėta plati 
programa padėti svetimšaliams 
patapti Amerikos piliečiais. Pro
grama palies apie penkis mi
lijonus šios šalies gyventoju, 
kurie dar nėra Jungt. Valst. 
pilietybės priėmę.

“Toks didelis skaičius nc-pi- 
liečių, kurie, bent teorijoje, yra 
ištikimi svetimoms valstybėms, 
sudaro didelį politinį pavojų 
šiuo nepaprastos padėties metu;’ 
Hunter pareiškė.

Lengviau Suvadžiojami
“Tie, kurie nesupranta gerai 

musų kalbos, musų Konstitucį 
jos ir musų valdymosi tvarkos, 
lengviau duodasi suvedžiojami 
svetimiems propagandistams.”

Administratorius pažymėjo 
kad bent kiek jis pastebėjo, di
delė didžiuma šioj šaly gyve
nančių svetimšalių nori pilie
čiais patapti, bet nepadarė rei
kiamų žingsnių neturėdami pa
kankamo žinojimo apie piliety
bės patapimo procedūrą.
Tampa Pavyzdingais Piliečiais

“Visa nusverią turimi įrody- NAUJIENŲ-ACMF Tcl»photo
Per sovietų cenzorius perėjęs ir per radiją iš Maskvos atsiųstas paveikslas ro

do rusų kareivius stovinčius prie vokiečių karo lėktuvo, numušto rusų-nacių 
fronte.

VAKAR CHICAGOJE
Dennis A. Horan
Sanitarijos distrikto trustistas 
ir žymus demokratų politikie
rius, mirė lietuvių kazimieriečių 
vedamo j Loretto ligoninėj. Jis 
buvo 56 metų amžiaus.
55 Metų Našlys
?Iarry Cooper, 7004 East End 
avenue, rastas negyvas šalia 
savo žmonos kapo Mount Hope 
kapinėse, 115th Street ir Fair
field avenue. Jo smilkinys bu
vo peršautas ir netoliese lavo
no žemėje rastas revolveris. 
Manoma, kad jis nusišovė. Jo 
žmona mirė balandžio 22 d.
Tos 4 Mergaitės
apie kurias skaitėte vakar “Nau
jienose”, šiandien laimingos. Jų 
tėtis pamatė aprašymus apie

Turtas Virš$6,OOP,000.00
Apart Apsaugos, Turime Q ant flftn n n 

ATSARGOS FONDĄ ViršJįUUŲ.UU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.

PARDUODAM U S. DEFENSE SAV1NGS BONDS

fWLRAL,WINGS 
and 'ZZZ

LOAN ASSOClATIONof Chicago
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia 1lfil

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfofjn Jf. Cubeikižf

mai aiškiai byloja, kad kartą 
tie žmonės priima pilietybę, tai 
jie patampa pavyzdingais pilie
čiais.”

Hunter paskelbė, kad piliety
bės pamokos bus įsteigtos kiek
vienoje apielinkėj e, kur tik ran
dasi stambesnis būrys ne-pilie- 
čių. Tarp 7,000 ir 10,000 spe
cialių mokytojų bus parūpinta 
WPA lėšomis. Visą programą 
globos Teisingumo Departamen
tas.

Iki šiol vestos WPA pilie
tybės pamokos, mažoje skalėje, 
padėjo apie 30,000 kas met gau
ti pilietybę. Pagal naująją pro
gramą, Dėdė Šamas susilauks 
apie vieną milijoną naujų pi
liečių vienų metų bėgy.

■ F V

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA Diena Iš Dienos
AMBULANCE 

DIENĄ IR NAKTĮ 
Visi Tel. YARDS 1741-1742

k605-07 S o. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos ■I*

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį •
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Atostogininkai
Pittsburgho Dargiai Apsilan

kys Chicagoj
Povilas Dargis, žinomasis 

Pittsburgho veikėjas, prisiuntė 
atvirutę iš Atlantic City, kur 
jis dabar su žmona atostogau
ja. Dargis rašo, kad už kelių 
dienų jie pasuks Chicagos lin
kui. Dargiai siunčia labų die
nų visam “Naujienų” štabui ir 
savo Chicagos draugams.

Vaivadai Irgi Prie
Chicagos Artinasi

Atvirutė iš Antano ir Mildos 
Vaivadų, “Naujienų” štabo na
rių, praneša, kad jie laimingai 
apsukę visus Amerikos rytus, 
savo automobilių pasuko vaka
rų pusėn. Chicagon grįš šios 
savaitės pabaigoj.

Nauja Brošiūra, 
Anglų Kalboj, 
Apie Lietuvius
Korespondentas Ragina Dau 
giau Domės Kreipti Į Ame

rikonų Spaudą
Kap. T. S. Thurston šiomis 

dienomis savo lėšomis išleido 
ingių kalboje knygutę užvardin
tą “Lithuanian History, Philo 
logy and Grammar”, kurioje 
trumpai nušviečia, kas lietuviai 
yra, iš kur jie kilę ir paduota 
trumpa lietuvių kalbos grama
tika. *'

Nors knygutė iyra mažoka, ji 
užkiš didelę sp^ągą toj srity. 
Čia butų ne prošalį prisiminti 
lietuvių sutvertus įvairius In
formacijų Biurus, kurie atsida
rė raštines didmiestyje, ir jau 
turi pinigų sūrint^ leidimui an
gliškų brošiūrų ’ ' informavimui* 
Amerikonų visuomenes. Iki šiol 
dar neteko matyti niekur nei 
'vieno straipsnio anglų kalboje 
apie dabartinę padėtį Lietuvoj. 
O kiek daug ir šiurpulingų ži
nių dabar telpa kas dien mu
sų lietuviškoje spaudoje, tai 
yra patrijotingoje spaudoje. At
rodo, kad niekas nesirūpina tų 
žinių paduoti į anglų dienraš
čius.

Mes lietuviai turime išnau
doti kiekvieną progą. Paduoda
mi tokias žinias galime pasi
tarnauti sukėlimui savo tautai 
didesnes simpatijos Amerikos 
didžiojoj spaudoj ir visuome
nėj. Jei mes patys tų žinių ne- 
priduosime, tai jos liks pamirš
tos, nes didieji laikraščiai per
daug nesirūpina apie tai kas da
bar dedasi Lietuvoje.

Tuo turėtų pasirūpinti tie 
musų Infromacijų Biurai.

Draugas.

P-nai Stašaičiai seniau turė
jo biznį Cicero, 111., bet dabai 
jie apsigyveno prie Cedar Lake 
ir su pagelba savo šeimos da
bar čia neblogiausiai verčiasi. 
Linkiu jiems gero pasisekimo.

Jūsų Ona.

Detroitietis Nutupdė 
Savo Lėktuvą Parke

Frank Likovichius iš Detroi
to, skrisdamas mažu lėktuvu iš 
Milwaukees namo, netoli Calu- 
met Parko ties 96th Street, pa
juto, kad motoras neveikia taip 
kaip turėtų. Pasirinkęs parke 
tuščią beisbolo aikštę nusilei
do saugiai.

jas laikraščiuose ir atsišaukė. 
Jis dabar sukurs joms namų 
židinį didžiojoj Chicagoje. Mer
gaitės atvyko Chicagon auto
busu iš mažo miestelio Misson- 
ri valstijoj.
Policija Suėmė
Theodore Jagiello, 23 m., ku
ris prisipažino nušovęs du chi- 
cagiečiu, Frank Poblacki, 2'2 m. 
ir Joseph Gogowski, 21 m. Jį 
išdavė 16 metų mergaitė, ku
ri buvo Jagiello automobily ir 
matė tą šaunant.

Nusižudė Ignas 
Strasdas 

------------
OAK FOREST, III. — Lie

tęs 7 d. papildė savižudystę 
Ignas Strasdas. Apie 10 'vai. va
karo jis išėjo į parką. Susira
dęs parankų medį, jis užmetė 
virvę ant šakos. Paskui pasili
po. ant stalo, užsinėrė virvę ant 
kaklo ir šoko žemyn. Tuo bu- 
du jis ir 'užbaigė savo vargin
gą gyvenimą.

— Kazimieras Balsis.

AKIU 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.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

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

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

Išsiėmė Leidimus
A'dvboms

(Chicagoj)
August Benolaitis, 24, su

Ruth Myers, 23
George Danalewich, 22, su 

Mary Mach, .23

Reikalauja
Perskirų

Jose Pikciunas nuo John Pik
čium as

Gauna
’erskiras
Mazion Žilinskas nuo Victor 

Žilinskas

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 168th Street Tel. Pullman 1274 [

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai

tytojai Prašomi Pirkiniu *4š> 
kaištis Eiti į tas Krautmt 
fcaviss Skelbiasi NaujieMM,

Cedar Beach, Ind.
Jonas Stašaitis, Cedar Beach, 

Ind., užlaiko viešbutį. Vasaro
tojams čia labai patogu apsi
gyventi, nes, be viešbučio, jis 
užlaiko privatiškus vasarna
mius su moderniškais įrengi
mais ir aptarnavimu. Jų užei
goje yra didelė salė su poros 
šimtų publikos įtalpa, šeštadie
nio vakarais visiems be įžan
gos mokesčio galima šokti ir 
linksmintis prie labai gero or
kestro.

Toj pat salėje liepos 4 d. 
musų jaunuolių klasiškų šoįJ'ų 
mokyklos grupė išpildė akroba
tiškų šokių programėlį. Kuomet 
svečių dalyvavo labai daug, tad 
ir šokėjų ūpas buvo labai ge
ras. Jų šokiai publikai irgi la
bai patiko ir buvo pakarto;; 
dviem atvejais. \

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30 
vai. vakare.

WHFC—4450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

Chicaga Rinks Sena 
Aluminijų, Padės 
Amerikos Apsaugai

Lėktuvai Iš Senų Puodų
Majoras Kelly paskelbė, kad 

liepos 21-26 d.d. savaitę Chica
ga prisidės prie nacionalinės 
apsaugos kampanijos, parinkda
ma atliekamą aluminijų.

Dabar visoje šaly gyventojai 
aukauja visokius iš aluminijaus 
gamintus daiktus ir manoma, 
kad iš šios kampanijos bus su
kelta apie 20,000,000 svarų to 
vertingo metalo, labai svarbaus 
aviacijai. Iš to kiekio galima 
pagaminti 2,000 karo lėktuvų.

Gyventojai prašomi aukoti 
tokius aluminijaus daiktus kaip 
senus puodus, puodelius, lėkš
tes, šaukštus, ir kitokius vir-
tuvės įrankius. Seni radijai ir 
vacuum valytuvai taip pat pa
geidautina.

Nuo liepos 21 iki 26, oficia
lus rinkėjai, aprūpinti reikia
mais kredencijalais, apsilankys 
kiekvienuose namuose. Prie 
kampanijos prisideda daug or
ganizacijų.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 6036 
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.

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 P

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

Dr. F. 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 Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 6597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74C4

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
. 3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZURRTCK’AS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
NAUJOJE VIETOJE

2403 West 63rd St.
V Ą T Ą NUJOS- 2—4 nonief ir 7—0 
•nknrn trečiadieniai* ir *ekmadie 

nfai* napal susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899 
Namų tel. Republic 4688

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 6994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet. 7 jki 8 vai. N«»d nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

' D VOKAM I
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 
D^nrhorn ^*1. 
Room 1230

Ofiso tel CENTRAL 1824
Namų teL—Hyde Park 3395



Ketvirtai!., liepos 10, 1541 NAUJIENOS, Chicago, 111.

TEISĖJO PRIZAS TRAUKO TEISMO 
“KOSTUMERIAMS” ĮNEŠĖ GYVUMO
Pagaliau Atrado žmogų Su Originaliu 

“Pasiaiškinimu”
Trafiko teismas, policijos padrasino jaunąjį vaikiną tėi-) 

rūmuose prie 11-tos ir State, sėjas.
paprastai yra nuobodumo pil
na vieta. Visi “žiūrovai” atei
na su liūdnais veidais, nes tai 
jie yra gavę tuos nemalonius 
“tikietus” nuo policininkų. O 
teisėjas nuobodžiauja, nes jam 
vis tenka klausyti tų pačių at- 
sikalbėjimų ir “pasiaiškinimų”. 
Kiekvienas “tikieto” savinin
kas juk turi tam tikrų argu
mentų įrodymui, kad jis nėfa 
kaltas. Bet tie argumentai taip 
panašus į viens kitą kaip žir
niai ankšty.

Vakar vienok gerokai pasi
keitė nuotaika teisėjo George 
L. Quilici kameroj, kada jis, 
pradėdamas sesiją ryte, pa
skelbė, jog jis suteiks prizą 
tam asmeniui, kuris turės ori- 
ginališkiausią “pasiaiškinimą”. 
O tas prizas gana vertingas— 
panaikinimas apkaltinimo.

Teisėjui nutilus, tarp “kos- 
tumerių” kilo tam tikras suju
dimas. Kiekvienas panoro tą 
prizą laimėti ir išrodė, kad 
kiekvienas manė turįs puikią 
progą.

Policininkas Pertoli...

Nenuostabu tad, kad per by
lų svarstymą kameroje viešpa
tavo tyla ir kiekvienas gaudė 
besiaiškinančių žodžius. Ir ka-? 
da po eilės bylų, teisėjas tebe
kartojo, 'kad “Tamsta negauni 
prizo,” tai likusiųjų viltis sti
prėjo.

Viena moteris aiškino už sa 
vo vyrą, kad tas ne pervažiavo 
raudoną šviesą, kaip, kad tvir
tino policininkas. Policininkas, 
girdi, buvo bloko atstume ir 
negalėjo matyti. Moteriškė pri
zo išgavo. «

Kita- -graži' mergiria -prisipa
žino, kad ji padarė U-apsisu- 
kimą.

“Koks tamstos pasiaiškini
mas ?”

“Aš nemačiau “sainos”.” 
“Negausi prizo nei Tamsta.”

Kažiii Keis Nustūmė ...

Vienas prekybininkas, ap
kaltintas, kad jo automobilius 
buvo pastatytas uždraustoje 
vietoje, sakė, kad jis mašiną 
pastatęs kitoj, leidžiamoj vie
toj, bet, kad kažin kas jį “nu
stūmė”.

“Tamstos pasiaiškinimas yra 
vienas iš seniausių ir daugiau
siai vartojamų”, teisėjas jam 
atšovė. Prizo jis negavo.

Sekantis “kontestantas” buvo 
tūlas advokatas. Jis gavo ti- 
kietą už “parkiniiną” automo 
biliaus per ištisą naktį tokioj 
vietoj, kur tai daryti uždraus
ta. Advokatas jis, ir iškalbus. 
Gerai aiškinosi, bet teisėjas 
sakė, kad prizo jis nevertas.

Pagaliau Laimėtojas ..i
“Well”, ramiai, be jaudini

mosi, pradėjo Mr. Brown, “Aš 
buvau padaręs sutarimą nu-'' 
vykti pas skulptorių, kuris da
rys mano biustą. Toki dalykai 
atsitinka labai retai žmogaus 
gyvenime ir mano mintys va
žiuojant mažai apie patį va
žiavimą domės kreipė.”

“Aha, čia tai visiškai naujas 
ir originalūs pasiaiškinimas,” 
atsakė jam teisėjas. “Tu laimi 
prizą. Bet žiūrėk, kad toki da
lykai perdažnai nepasikarto
tų. Tas biustas gali būti ir la
bai puikus, puikesnis už Mi 
chalangelo skulptūrą, bet jei 
važinėsi taip greitai ir nepai
sydamas, tai neturėsi progos 
jo pamatyti. Jį giminės uždės 
ant tavo kapo. Laimi prizą it 
byla panaikinama, bet žiūrėk, 
kad čia daugiau negrįžtum.” 

ĮKURTŪŪŲPUOTA
Ponai Marow persikėlė gy

venti į savo namą adresu 4151 
S. Rockwell ’ St.

P-as Alex Marow yra ponų 
A. ir M. Miravičių sūnūs. Prieš 
metus laiko jis nusipirko na
mą, bet iki šiol su savo šeima 
vis tebegyVeno pas tėvelius, su 
kuriais jam buvo labai sunku 
atsiskirti.

Tiek tėveliams, tiek vaikams 
buvo nemalonu atsiskirti. Ta
čiau liūdėti neilgai teko: pe
reitą šeštadienį liepos 5 d., vi
si buvo nepaprastai linksmi, 
kada pas jaunuosius -Miravičiūs 
susirinko gerokas būrys gimi
nių ir artimų draugi^, kurie bii- 
vo pakviesti į įkurtuvių puo
tą.

Visi buvo šauniai pavaišinti 
ir maloniai priimti. O svečiai, 
atsidėkodami už vaišes, apdova
nojo naujus šeimiriinkus ver 
tingais daiktais.

Buvo prisiminta ir apie 
“Naujienų” pikniką, kuris įvyks 
liepos 27 d. P-ia Miravičienū 
tuoj paragino įsigyti bilietų. 
Visi įsigijo tikietus ir visi pa
sižadėjo piknike dalyvauti.

Taip besilinksminant jau
kiuose šešių kambarių namuo
se, išpuoštais naujais rakan
dais, nė nepajutome, kaip at
ėjo antra valanda ryto. Atsi
sveikinę su svetingais šeiminin
kais ir palinkėję jiems daug vi
sokios laimės, išsiskirstėme į 
visas puses, pasižadėdami susi
tikti “Naujienų” piknike.

— O. K.

FnotOl
Rusų pridėtas prierašas prie šio per radiją iš Mask

vos prisiųsto paveikslo, sako, kad tai rūstį kulkosvaidi
ninkai fronte laukia vokiečių pasirodant, v

mosi baseinu bei visu parku.

Priklauso Veiklus Jaunuoliai

SLA 336 kuopa yra .susida
riusi iš jaunuolių ir musų veik
la tai yra gyva bei pilna nau
jų idėjų. Kuopos pirmininku 
yra Povilas Ridikas, jaunas ir 
darbštus biznierius — laidotu
vių direktorius; sekretorė — 
Milda Vaivadienė; finansų se
kretorius — Algird Mickevi
čius; iždininkė — Valeria Va
lentas; iždo globėjos — Birutė 
Mockus ir Josephine Miller. Vi
sa valdyba susideda iš veikliau
sių jaunų lietuvių Chicagoje.

Rengiamas išvažiavimas pa
rodys, kad jauni SLA 336 kuo
pos nariai nemiega, bet vis 
veikia, kad padarius 336 kuo
pą vieną iš didžiausių jaunimo 
skyrių visoj SLA organizacijoj. 
Kviečiam visus sporto ir gam
tos mylėtojus kartu su mums 
linksmai laiką praleisti. Nepa
mirškit vietą—INDIAN W00D 
COUNTRY CLUB, 217-ta ir S.
Western Avenue. Pradžia 10:00 
vai. ryto. Ar galim tikėtis, kad 
ir jus busit su mumis liepos 
20-tą? Lauksim!

, . /.Narė.
__________ , ■ , . . .JI' ;

CHICAGIEČIAI KVIEČIAMI KOVON PRIEŠ 
HITLERĮ IR NACIUI 
’ ■ ~ ' 4/>l 'Ū*“Fight For Freedom” Organizacijos Atsisaukimas

Ar jūsų laisvė Simgi? Ar jūsų uždarbis užtikrintas? Naciai 
yra pasirįžę užvaldyti pasaūlį—sunaikinti juš|į( laisvę—pįmuš
ti jūsų uždarbį iki badavinid lygmens. Ką JUS darote, kad Na
cius sustabdyti? .

Jei ašis Užvaldys Europą, Afriką ir Aziją^ tai laisvieji Ameri
kos darbininkai nėgalės atsilaikyti prieš ver^ų darbą paverg
tose šalyse. Sumažintas uždarbis ir badavimas—štai ko lais
vieji šios šalies darbininkai gali tikėtis sulaukt jei Hitleris lai
mės. Visa tai paliečia jus ir jūsų šeimyną!

Jus turite sustabdyti Hitlerį ir išsaugoti savo laisvę bei teisę 
užsidirbti pragyvenimą. Ypatingai svarbu, kad jūsų kaimynai 
Vidur-Vakariuosc, kurie dar negali įžiūrėti šiai šaliai gręsian
čio pavojaus, butų pažadinti.

Tai atsiekti jus galite įstodami “Fight For Freedoin” organi
zacijom kurios programa yra sekanti:

1. šaudyti kiekvieną Ašies povandeninį ar karo laivą, kurį 
tik Amerikos laivynas užtiks.

2. Atšaukti taip vadinamą Neutralumo Aktą. \
3. Okupuoti visas Atlantiko salas, svarbias slrategihrū at

žvilgiu musų apsaugai.
4. Nutraukti diplomatinius ryšius su Ašies valstybėmis.
“Fight For Freedoin” organizacijos centras randasi Ncw 

Yorkc, ir jos viršininkų eilėse randame Senatorių Catter Glass 
Washington, D. G.> garbės pirmininkas; Rt. Rev. Henry W. 
Hobson, Cincinnati, pirmininkas; ir Mis. Calvin Coolidgc,

S.L.A. Jaunuoliai
Pradėjo atrodyti, kad prizo 

taip niekas ir negaus. Tik į- 
šaukė tuo laiku kuklų vaikiną, 
Herbert Brown, gyv. 701 North 
Spaulding avė. Jis apkaltintas 
važiavimu 44 mylių greitumu 
ant Chicago avė., 30 mylių zo
noje.

“Aš prisipažįstu kaltas,” pra
šnekėjo Mr. Brown, “bet aš tu
riu pasiaiškinimą.”

“Tamsta dar turi proga lai
mėti mano pasiūlytą prizą,”

» — — — I ■■■■■■■■■—■ !■-■■■■■ ■ Ą

Rengia Išvažiavimą, 
Kviečia Visuomenę
S.L.A. 336 Kuopa Vyks Liepos 
20 d. J Puikų “Country Club”

Liepos 20-tą, SLA 336-ta 
Kuopa rengia puikų išvažiavi
mą Indian Wood Country Klu
be, 217-ta ir Wėstern Avenue. 
Apart gražios pikniko vietos, 
čia sporto entuziastams bus 
progų parodyti savo galybę mė
giamam sporte.

Ten randasi Vienas iš gra
žiausių golfo laukų Chicagos 
apielinkėj, puikus maudymosi 
baseinas plaukikams ir gražus 
parkas su daugybe stalų įvai
riems žaislams.

Įžanga į šį puikų išvažiavimą 
tik $1.00 — it už tą dolerį gau
site Užkandžių — be gėrimų, 
žinoma, jeigu norėsit lošti gol
fą, tai reikės primokti golfo 
kliubui nustatytas mokesnis. 
Bei už $1.00 bilietą, publika 
galės laisvai naudotis maūdy-

Northampton, Mass., vice-pirmininkė.
Organizacijos skyrius Chicagoje įsteigtas Birželio mėnesio 

pabaigoje ir raštinė randasi ūdresū 111 Wcst Washington 
Street. Chicagos laikinąją valdybą sudaro: Courtenay Barber 
Jr., veikiantysis direktorius, ir Dr. Albert Parry, direktoriaus 
padėjėjas. Keli tūkstančiai Chicagos bei apielinkės gyventojų 
jau įsirašė vietinio “Fight For Freedoin” skyriaus nariais ir 
netrukus išsirinks pastovią', valdybą.

“Fight For Frėėdom” Chicagoje ir apielinkėje surengs mi
tingus gatvėse ir įvairius kitus susirinkimus. Organizacija lai
kysis energetiškos Veiklos linijos. Vidur-Vakarų vyrai ir mo
ters, kartu su šimtais tdkšstaiičių kitų Amerikonų visoje šaly, 
didžiuosis esą šios patriotinės organizacijos nariais.

Atlikite pareigą šiai šaliai ir jos laisvei—jūsų pačių laisvei. 
Išpildykite ir pasiųskite šią atkarią:
f FIGHT FOR FREEDOM, INC |

111 West Washington Street
Roorn 1362, Chicago, UI.

Please enroll m e with thousands o f others iii the Fight 
For Freedoin, Ine. I will support any actioli toward the 
end of defeating Hitler.
Name ...................................................................
Address ..... .............;........................ ..................
Telephone ............... ...........................................

I ani enclosing a contribution to li<elp
your work .... ............................. ............... ........

[~~| I volunteer my Services . ..i;.;..........x...... .

Daug Muzikos 
Mėgėjų Grant 
Parko Koncertuose
Rytoj Pagerbs Paderewskio At

mintį, Gros Lenkų Muziką
Dvidešimt benki . tūkstančiai 

chieagiečių susirinko Grarit 
Parkan antradienio vakare, pir
majam šių metų viešam kon
certui paežerėj. Henry Weber 
it jo Vedama Chicago Operos 
orkestrą, muzikos mėgėjus pa
vaišino puikiu Čaikovskio Penk
tosios simfonijos išpildymu.

Rytojaus koncertas skiria
mas pereitą savaitę mirusio 
Padere\vskio atminties pagerbi
mui. Orkestrą ir choras, Jerzy 
Bojanowskio vadovybėj, išpil
dys lenkiškos muzikos progra
mą. Svarbiausiuoju numeriu, 
žinoma, bus nemirtingasis Pa- 
derewskio Minuotas.

J Grant Parko koncertus kas 
vakarą lankosi daug lietuvių, 
Daugelis jų išreiškia pageida
vimą, kad Chicagos lietuviai 
muzikai padėtų pastangų įti
kinti orkestrų vedėjus ir lie
tuviškų kurinių programon 
'traukti. 
i

Šiandien Galutinai 
Užsidarė Nacių 
Konsulatas Mieste

Vakar buvo paskutinė “dar
bo” diena nacių konsulate, 333 
N. Michigan avė. Nuo šiandien 
jis, kartu su visa eile kitų vo
kiečių konsulatų įvairiuose šios 
šalies miestuose, J. V. vyriau
sybės parėdymu užsidaro.

Aštuoniolika konsulato tar
nautojų, kurie yra Vokietijos 
piliečiai, rytoj išvyksta New 
Yorkan, o iš ten. J. V. valdžia 
jiems parūpins transportaciją į 
Vokietijąr'TStš nacių konsulas 
Chicagoje iurbut dar kuriam 
laikui pasiliks — jis jau apie 

i menesi s laiko serga ir sakoma 
I turėsiąs dar ligoninėje pagulė
ti.

Manoma, kad konsulato “biz
nis” po to kai karas užsilieps
nojo, susidėjo daugiausiai iš tė- 

i mijimų ir raportų apie šios ša
lies apsaugos industrijas. J. V. 
vyriausybė išduodama parėdy
mą konsulatus uždaryti, pažy
mėjo, kad jų veikla “neside
rina su šios šalies interesais”.

Keistučio Choro 
Naktinis Piknikas 
Neįvyks

Lietuvių Keistučių Klubo 
Choras gyVūoja jau metai lai
ko ir darbuojasi meno srityje. 
Dabar chords rengiasi prie ope
retės, kuri bus perstatyta atei
nantį sezoną.

Pamokos Vyksta reguliariai 
ketvirtadieniais, 8 vai. vakaro, 
Hollywood svetainėje (2419 W. 
43 St.); Šį ketvirtadienį cho
ras irgi turės pamoką. Po pa
mokos bus susirinkimas, kuris 
turės nutarti, ką rengti vieto
je naktinio pikniko, kuris tu
rės įvykti liepos 12 d., bet ne
įvyks.

Susirinkime taip pat bus pri
imami nauji nariai, kurie prie 
choro prisirašė. Ir tie yra pra
šomi atvykti ir stoti į chorą, 
kurie dar nėra pridavę savo 
vardus.

Bus raportai ir kiti svarbus 
dalykai. Visi nariai prašomi 
gausingai dalyvauti. Pamoka ir 
susirinkimas įvyks liepos 10 d.

Lucilk S. Dagis, rafit.

Skelbimai Naujienose 
4u oda nauda dėlto, 
<fid pačios Naujienos 
-ra nauditlštoa

CLASSIFIED ADs7~Į
PERSONAI.

Asmenų Ieško
PARTNERS WANTED 

Partnerių Reikia
PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mer

ginos ar moters, ne senesnės 40 me
tų, ne sunkesnės 130 svarų, links
mos, tinkamos prie biznio. Nemokan
čią išmokysiu. Aš esu viduramžis, 
nerūkau, negeriu jokio gėrimo, mu
zikantas, grojinu visokius instru
mentus. Turto nereikalauju. Ra
šykite 1739 So. Halsted St., Box 
2509.

IEŠKAU PUSININKO į roadhau- 
zės biznį. Gera vieta, geras biznis. 
Dėl platesnių informacijų, kreipki
tės 5700 W. 79th St.

E(JKIN1TUKE-E1X1UKE EUR-SALK 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI 10 pėdų steam 

table—kaip naujas.
8659 So. Ashland

HELP VVANTED—FEMALE
Darbininkių Reikia

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

EUR RENI—1N GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

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

Merrow, single needle operators, 
patyrusios, prie sveterių. Gera mo
kestis. Vienna Art Knitting Mills, 
115 S. Market St.

ANT RENDOS 8 flatai po 3 di
delius kambarius, su visais rakan
dais, dišėmis ir baltymais. Taipgi 
kambariai pavieniams. Galima ga
mintis valgyti. 1308-12 W. Madison 
Street. Mrs. Wutzen, manager.

MERGINOS LAUNDRĖS DAR
BUI. Patyrimas nereikalingas. 38c 
valandai pradžioje. Stevens Laun- 
dry, 3001 W. 51st St.

iSUSlINEdd CHAINCEb 
Biznio Progos

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ 
Baigusių High School. Patyrimas

PARSIDUODA ARBA išsimaino 
public garadžius. 50 pėdų pločio ir 
123 ilgio. Arba išsirenduoja.

5349 So. Halsted

Baigusių High School. Patyrimas PARDAVIMUI TAVERN, svetai- 
nereikalingas. Mokytis ofisų darbo,1 nė ir beer garden. Greit turiu par- 
amato, ‘ ‘ 
$15 iki $20. 
darbas.

TRIANGLE AGENCY 
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

dirbti įmonėse, etc. Algos I duoti, nes sergu; apleidžiu Chicagą. 
$20. Pastovus, užtikrintas 3614-16-18 S. Kedzie Avė.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PIRMARANKIS 
duonkepys prie ruginės duonos. 
Joe Baranauskis, 3800 Emerald 
Avė.

REIKALINGAS kriaučius į clean- 
ing store. Patyręs visokį darbą. 
Charles Krasauskas, 2543 W. 71st 
St., Hemlock 6573.

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 10U1.

REIKALINGAS PORTERIS prie 
roadhauzės. Geram žmogui gera 
mokestis ir geras gyvenimas. 5700 
W. 79th St. Šaukite Summitt 868W1

PARDAVIMUI 2 aukštų mūro 
namas su 4 kambarių katedžium 
užpakalyj.

K. KOLARIK 
717 W. 16 Street

SUSIRINKIMAI
Roselando Lietuvių Moteriį' Klu

bo susirinkimas įvyks liepos 10 d. 
7:30 v. vakaro Darbininkų svetai
nėj, 10413 Michigan Avė. Visos 
draugės malonėkit atsilankyti 
naujų draugių atsiveskit.

—Valdyba

KĄ TIK PABAIGTA
5835 So. Mozart St. Model 6 katn- 

barių, mūrinė rezidencija. Talio 
maudynė.

Slbty to jas parduos arba mainas.

ir

SKANUS MAISTAS

PARSIDUODA puikus mūrinis 
namas už $5500. 2 flatų, po S-4 
kambarius. 2 karų garadžius. Engle- 
wood apylinkėje. Arti patogumų. 
Įmokėkite $1,000 ar daugiau, liku
sius išmokėjimui. Priežastį parda
vimo sužinosite ant vietos. Agentų 
nereikia. Normai 3949.

valgy k- 
savininkas, 3659 
Avė., atsinaujino 
P-nai Romanau- 
biznyje tur daug

DYKAI! DYKAI!Jonas Romanauskas, 
los ir užeigos 
S. Wentworth 
“Naujienas”, 
skai valgyklos
patyrimo. Jų pagamintas mais
tas labai skanus ir porcijos li
berališkos. Pas juos valgykloje 
galima užsisakyti pirmos rūšies 
steikų, kuriuos ir paruošia pa
ti ponia Romanauskienė. Val
gykla visuomet pilna inteligen
tiškų svečių; čia daug apsilan
ko ir lietuviškų šeimynų ir vi
si džiaugiasi ir širdingai ver
tina jų skanų maistą ir man
dagų patarnavimą.

Ners Joninės praėjo, vienok 
Jonas Romanauskas savo var
dadienio proga mus širdingai 
sutiko ir pavaišindino, bet taip 
jau kartu atsisėdęs prie stalo 
papasakojo mums apie savo biz
nio ir šeimynos sėkmingumą. 
Kur dabar biznis yra, jie įsi
gijo savo nuosavą namą ir tuo 
gyvenimo pastovumą labiau už
tikrino. Jų sūnūs Jonas baigė 
pradinę mokyklą, o sekantį ru
denį ruošiasi įstoti į aukštąją 
mokyklą. Jam mokslas labai se
kasi ir iš to tėveliai tur labai 
daug malonumo. P-nas Roma
nauskas taip jau nupirko “Nau
jienų” namo fondo tikietų ir 
velijo gausingo pasisekimo. Aš 
jam irgi veliju geros kloties.

— Jūsų Ona.

Musų sąrašas No. 263 dabar išėjęs 
ši spaudos. Jį sudaro 216 TIKRŲ 
real estate bargenų, esančių Cice
ro j, Berwyne, Riverdale ir La van
dale. Jis yra jūsų pagal pareika
lavimą. Telefonuokit ar rašykit, ar
ba atlankykit musų ofisą, o gausit 
mandagų, greitą ir protingą patar
navimą. Bukit išmintingi! Taupykit! 
Pralenkite infliaciją!

JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujam greitiem 

pardavimam

TAVERNOS KRAUTUVĖ ir 7 
kambarių namas. Gera vieta ir ge
ras biznis. Geriausias pasiūlymas 
šią savaitę. 1207 W. 87th St.

PARDAVIMUI LOTAS, 38x125, 
kampas 41 PI. ir Albany Avė. 3618 
S. Kedzize Avė.

kambarius.
kambarius,

bungalow,

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* ne
tartai igyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Garsinkitės “N-nose”
i

NAMŲ, FARMV BARGENAI: 
10 flatų Marąuette Parke, įmokėti 
$5,000.00.
4 flatų. mūrinis, $12,500.

2 flatų mūrinis po 4 
Įmokėti $1500.00.

2 flatų mūrinis, po 6 
$6800.00.

6 kambarių mūrinis 
kaina $4900.00.

5 kambarių katedžius, medinis, 
kaina $2750.

Turime apie 150 labai gražių far- 
mų, prie vandenų, tinkamos dėl 
resortų, galima pigiai pirkti arba 
mainyti. Kas norite greitai parduo
ti arba pigiai pirkti, išmainyti ką 
jus turite, kreipkitės prie

G. P. SUROMSKIS 
6921 S. Western Avė. Rep. 3713

t I fu* ..........—
WHOLESALE FURNITUftE 

Rąkandaj ir Įtaigai Pąrdavimųt
MOKĖDAMAS CASH— 

už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pYistatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dčl daugjati 
informacijų. Vien tik hacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

TeL REPublic GOSI
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