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NACIU TANKAI EINA LENINGRADAN
Kitos vokiečių dalys artėja prie Kievo
BERLYNAS, Vokietija, liep. 13 d. — Vokiečių štabas skel

bia, kad jiems pavyko pralaužti Stalino liniją stipriausiai sau
gojamose vietose.

Peipus ežero pakraščiais prasiveržė motorizuotos vokiečių 
divizijos ir eina prie Leningrado. Pryšakinčs vokiečių dalys ran
dasi tiktai 150 mylių nuo Leningrado?

Kitos vokiečių dalys iš Vitebsko eina Maskvon. Patirta, kad 
iš Vitebsko jos nesutiks jokio pasipriešinimo, nes pakeliu j nė
ra jokių tvirtovių.

Sovietų armija sku
biai traukiasi

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
13 d. — Vokiečių štabas skel
bia, kad jų kariuomenė kelio
se vietose pralaužė Stalino li
niją. Vokiečių tankai nesulai
komai rieda Leningrado linkui.

Vokiečių žinių agentūra skel
bia, kad komunistai traukiasi 
visuose Ukrainos ruožuose ir 
motorizuotos vokiečių dalys ver
žiasi krašto gilumon.

Pryšakinės vokiečių kariuo
menes dalys jau pasiekė Kievo 
priemieščius. ‘ i

Stalino linija 
pralaužta

BERLYNAS,
13 d. pralauž
ta keliose viėtošė $ ir vokiečiai 
be jokio pasipriešinimo veržia
si krašto gilumon.

Vokiečių aviacija sunaikino 
visą, sovietų geležinkelių tinklą 
ir negali būti kalbos apie so
vietų kontraataką.

Siaurėjo vokiečių kariuome
nė artėja prie Leningrado, cen
tro zonoj prie Maskvos ir pie
tuose prie Kievo. Vokiečiai ap
supo daug sovietų kariuome
nės.

Apsupo Vitebsko 
tvirtoves

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
13 d. — Vitebsko tvirtoves be
ginanti sovietų kariuomenė ta
po visiškai apsupta, skelbia na
cių štabo pranešimas. Viteb
skas yra vokiečių rankose.

Vokiečiai įsteigė motorizuotų 
dalių bazes pačioje pafrontėje 
ir lengvai gali aprūpinti karo 
medžiaga visas dalis, kurios ver
žiasi Rusijos gilumon.

Rumunų kariuomenė padėjo 
vokiečiams nuvyti rusus į kai
rįjį Dniestro upes krantą.

Rusai sulaikė 
nacių atakas

MASKVA, Rusija, liep. 13 d. 
—: Sovietų- kariuomenėm sulaikė 
vokiečių atakas vtsūose fron
tuose, skelbia paskutinis Mask
vos pranešimas. • ’

Kievo srityje rusai visiškai 
išnaikino motorizuotą vokiečių 
pulką, kuris bandė prasiveržti 
krašto gilumon. Sovietų avia
cija pasekmingai naikina moto
rizuotas vokiečių dalis.

Kiti sovietų orlaiviai bom
bardavo Jassy ir Ploesti, kur 
randasi didžiausios nacių žiba
lo versmės.

-

NAUJTENŲ-ACME Tol»nBotO
Motorizuoti vokiečių kariai Rusijos žemėje, aplenkia iš akcijos išmuštą bol

ševikų tanką, kuris pastojęs kelią. Fotog afija atsiųsta per radiją iš Berlyno.

LIET. DARBININKAI APŠVILPĖ KOM
PARTIJOS SEKRETORIŲ MESKUPĄ

BOLŠEVIKAI PASIŽADA NEDARYTI SE- 
PARATINĖS TAIKOS SU HITLERIU 
Dokumentą pasirašė ambasadorius 

Cripps ir Molotovas
LONDONAS, Anglija, liep. 

13 d. — Anglija ir sovietų val
džia vakar vakare pasirašė su
tartį, kurioje pasižada vesti ka
rą prieš vokiečius, kol nebus 
visiškai sunaikinta Hitlerio Vo
kietija.

Nė Anglija, nė sovietų Ru
sija neves jokių derybų su vo
kiečiais ir nepasirašys separa- 
tinės taikos, jeigu su tuo nesu 
tiks kita sutartį pasirašiusi val
stybė.

Abi valstybės pasižada ka
riauti bendromis jėgomis prieš 
Hitlerį ir pasižada padėti vie
na antrai šioje kovoje.

Britų diplomatiniai sluoksniai 
skelbia, kad šis didelės reikš
mės dokumentas buvo pasira
šytas Maskvoje. Anglijos var
du dokumentą pasirašė amba
sadorius Stafford Cripps, o so
vietų valdžios vardu dokumen
tą pasirašė užsienio komisaras 
Molotovas.

Dokumentas pasirašytas dvie
jose kopijose, viena rusų kal
boje, o antra anglų kalboje. Abu 
pasirašyti dokumentai turi vie- 
nodos galios. Dokumentas įgy
ja galios nuo pasirašymo mo
mento ir nereikalingos ratifi
kacijos. Dokvmėntac nesudaro 
jokios santarvės tarp abiejų

Partizanai labai ken
kia naciams

MASKVA, Rusija, liep. 13 d. 
— Vokiečiai bandė prasiveržta 
Leningrado, Maskvos ir Kievo 
kryptimis, bet niekur ųgpasie 
ke didesnio laimėjimo. '

Vokiečių operacijomis labai 
kenkia užfrontėje pasilikę par
tizanai. Pastarieji naikina ben

valstybių, bet tiktai įpareigo
ja jas bendradarbiauti karo ve
dime prieš nacių Vokietiją.

Britai skelbia, kad pasirašy
ta sutartis yra grynai karinio 
pobūdžio. Pasirašymo proga pa
skelbta bendra kovos politikos 
deklaracija, šios deklaracijos 
pagrindan padėta britų prem
jero paskelbtos mintys. Bus lai
komasi Churchill paskelbto dės- 
nkb kur jis pasakė, kad kiek
vienas žmogus ar valstybė, ku
ri veda kovą prieš nacizmą, 
gaus musų paramą.

Britai tvirtina, kad Jungti
nių -Valstybių vyriausybė visą 
laiką buvo informuota apie ve
damas derybas su Rusija ir apie 
šios sutarties punktus.

MASKVA, Rusija, liepos 13 
d. — Maskvos radijas paskel
bė, kad vakar tapo pasirašyta 
sutartis su Anglija dėl bendros 
kovos prieš Hitlerio Vokietiją. 
Derybas vedė britų ambasado
rius Cripps asmeniškai su so
vietų premjeru Stalinu ir už
sienio komisaru Molotovu. Pa
sirašyta sutartis galioja be ra
tifikacijos. <

Sovietų sluoksniai sutiko su 
džiaugsmu sutarties pasirašymo 
žinią.

žino ir ginklų atsargas, kurias 
vokiečiai stengiasi vežti į fron- 
tą.

Patirta, kad partizanai sunai
kino 18 vokiečių tankų vien 
tiktai Nesviko sektoriuje.

Stalinas prašo britų 
pagelbos ,

STOCKHOLMAS, Švedija, lie
pos 13 d. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose patirta, kad Sta
linas prašo didesnės britų pą- 
gelbos vokiečiams atsispirti.

Sovietai nepatenkinti atvy
kusiom britų misijom, jie no
ri, kad anglai duotų didesnę 
pagelbą ir pradėtų Vokietijos 
pakraščių invaziją.

Stalinas nori, kad britai pri
verstų vokiečius atitraukti da
lį karo jėgų nuo Rusijos pa
sienio.

Valdžia paėmė 16 
danų laivų

WASHINGTON, D. C., liep. 
13 d. — Laivyno komisija per
ėmė savo žinion 16 danų lai
vų, kurie stovėjo Amerikos uo
stuose.

Iš viso dabar valdžia jau tu
ri paėmusi 31 danams priklau
santį laivą. PaimbįĮLJaivai bus 
perduoti Amerikos karo jėgoms 
ir bus siunčiami naujose salo
se išskirstytai Amerikos ka
riuomenei aptarnauti.

Dalis laivų ves prekybą su 
pietų Amerikos valstybėmis.

SYRIJOJ SUSTABDYTOS OPERACIJOS
l I

Prancūzai sutiko 
padėti ginklus

LONDONAS, Angliją, liep. 
13 : d. ’u- Valęftt. Acrė? miestely, 
palestinoje, prasidėjo derybos 
tarp britų, laisvų prancūzų ir 
gen.p Dentz karo atstovų.

Syriją valdys laisvi 
prancūzai

KAIRAS, Egyptas, liep. Ji 
d. — Generolo Dentz pasiųst 
atstovai, sutinka su britų tai
kos sąlygomis ir manoma, kad 
karas Syrijoj bus visiškai baig-

Komunistų orato
riams neleido 

kalbėti
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

liep. 13 d. — Dabar aiškėja, 
kad Lietuvos darbininkai kas
dien vis smarkiau keldavo pro
testus prieš komunistiškus oku
pantus ir viešai jų kalbėtojams 
nelėisdavo kalbėti.

Šančiuose “Elveco” fabriko 
darbininkai dar prieš nacių ka
rą neleido kalbėti prekybos ko
misarui Gregorauskui ir kom
partijos sekretoriui Meskupui.

Darbininkai plojo kalbą pa
sakiusiam darbininkui, o apšvil- 
pė komisarus.

Meskupas priverstas 
apleisti salę

KARALIAUČIUS, Vokietija 
iep. 13 d. — Kai “Elveco” dar- 
jininkai pravyjo Gregorauską 
mitingas buvo pertrauktas ii 
skubiai Iškviestas Meskupas.

' ’' ’ ''' : ’■; •’1' ? 1 G• .ju,

Icikas pradėjo įrodinėti, jog 
gyvenimas . „.pabrango du ; ką^ 
tus, o darbininkų uždarbiai pa
didėjo 4 kartus, todėl darbi
ninkams esą geriau gyventi.

Hitleris lankėsi 
Lietuvoje

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
13 d. — Adolfas Hitleris, vy
riausias vokiečių kariuomenės 
viršininkas, aplankė visą fron
to zoną.

Hitleris aplankė svarbesnius 
Lietuvos miestelius ir buvo su
stojęs Kaune.

Hitleris buvo pasiryžęs ap
lankyti Minską, bet vokiečių 
karo vadovybė nesutiko leisti 
Hitleriui artėti prie fronto, nes 
Minsko apylinkės dar neišvaly
tos nuo partizanų.

Darbininkas išsių
stas stovyklon

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
’iep. 13 d. — Mitinge kalbėjęs 
‘Elveco” darbininkas smarkiai 
nukentėjo.

Darbo komisariato agentai 
atėmė jam ir kitiems šešiems 
larbininkams darbo knygutes. 
Visierps. buvo atimti butai ir 

apsigyventi Kaune.
Kalbėjusį darbininką GPU 

agentai įmatė į koncentracijoj 
stovyklą ir pridėjo: — Čia ga
li kalbėti ir šaipytis kiek tik
tai nori...

Britų karo vadovybė įsake 
sustabdyti karo operacijas vi
suose Syrijos frontuose. Pran
cūzai su'stabdė operacijas vidu
dienyje.

Gen. Dentz atstovai, nešini 
baltą vėliavą, perėjo fronto li
nijas, parodė pasirašytus įgalio
jimus ir buvo nuvesti į dery 
bų vietą.

/

Petaino generolas 
prašo taikos

BEIRUTAS, Lebanas, liep. 13 
d. — Maršalo Petaino valdžia 
svarstė britų pasiūlytas taikos 
sąlygas dėl Syrijos ir jas at
metė.

Petainas, tačiau, paliko lais
vas rankas gen. Dentz dėl to
limesnės karo eigos Syrijoj. Jis 
leido pačiam generolui nusprę
sti apie tolimesnes kovas.

Generolas Dentz, gavęs Vichy 
valdžios leidimą, tuojau sutiko 
derėtis dėl -britų pasiūlytų są
lygų.

tas.
Vichy valdžia nesutiko pri

imti britų sąlygų, nes nenorė
jo atiduoti Syrijos laisviems 
prancūzams.

Britų vadovybė nori paskir
ti gen. Catroux Syrijos guber
natorium, kuris privalės apra
minti kraštą ir paruošti nepri
klausomam valdymuisi.

Britai išmeta daug 
bombų

LONDONAS, Anglija, liep.
13 d. .— Britų aviacija labai- 
smarkiai bombardavo Bremeną 
ir kitus vokiečių miestus.

Tvirtinama, kad britų avia
cija dabartiniu metu išmetė žy
miai daugiau bombų Vokietijos 
miestuose, negu vokiečiai anks
čiau išmesdavo pačioje Angli
joje.

Britų aviacija šiandien turi 
8,000 orlaivių, kuriuos aptar
nauja 20,000 lakūnų. Vokiečių 
karo fabrikai ir miestai griau
nami be jokio pasigailėjimo.

Tuo tarpu pakilęs darbiniu 
kas pasakė, kad anksčiau už ki 
lą mėsos mokėdavo 1 litą, o ds 
bar už mėsos liekanas mok; 
6 litus. Susirinkusieji pradėjo 
ploti darbininkui ir neleido Ici- 
kui Meskupui toliau kalbėti.

Reikalauja išvežti 
britus iš Islandijos
WASHINGTON, D. C., liep. 

13 d. — Senato juros reikalą 
komisija reikalauja prezidentą 
Rooseveltą galimai greičiau iš
vežti britus iš Islandijos.

Vokiečiai gali atskristi bom
barduoti britų kareivių ir pri 
versti amerikiečius dalyvaut 
kovose.

Senatoriai mano, kad išva
žiavus britų kariuomenei, pavo 
jus Islandijoj prapulsiąs ir Ame
rika nebusianti įvelta į karą.

Įstatymas draudžiąs 
kainas kelti

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Užsienio komisariato valdininkas Lozovskis pareiškė, kad 

sovietai sudarė stipriausią karo sąjungą, pasirašydami karo su
tartį su britais.

— Sutarties su britais pasirašymo ceremonijose dalyvavo 
pats Stalinas, sovietų štabo viršininkas šapošnikovas ir kiti auk
šti sovietų kariškiai.

— Britai pareiškė, kad sutartis su sovietais pasirašyta di
delės vokiečių ofenzyvos išvakarėse ir nesudaryta jokia santar
vė su sovietais.

WASHINGTON, D. C., liep. 
13 d. — Kongreso nariai lau
kia Roosevelto įstatymo pro
jekto, kuris uždraustų kelt 
įvairių produktų kainas.

Kainų administratorius Hen- 
derson senai pareikalavo įsta 
tymo kainoms reguliuoti, bet 
tuo metu kongresas šaltai su 
tiko jo pasiūlymą.

Alabamos atstovas Steagal 
pareiškė, kad nedidelė infliaci
ja nesudarytų jokio pavojam

Baudė kailių par
davinėtojus

BERNAS, Šveicarija, liep. 13 
d. — Sovietų valdžia nusavino 
visą Kauno kailių prekybos fir
mą “Vilkas”.

Firmos savininką Meilacną 
Viniką bolševikai nubaudė še
šiais metais katorgos. Meilacho 
brolis gavo penkis metus ka
torgos. Firmos buchalteris Bra- 
bermanas gavo tris metus ka
torgos. «

Kaltino juos todėl, kad jie 
drįso paimti iš savo kasos 193,- 
000 litų. Visas jų turtas nusa
vintas.

Kaune nusavinta 
daug namų _ '

BERNAS, Šveicarija, liep. 13 
d. — Patirta, kad bolševikų 
okupacijos metu Kaune buvo 
nusavinta 4,600 namų. Apskai
čiuojama, kad nusavintųjų na
mų vertė siekė 500 milijonų rub.

Buvo pristeigta visa eilė ko
mitetų, kurie nesusigaudė. Pa
tys bolševikai reikalavo keisti 
nusavinimo įstatymą.

ORAS
Giedras, truputį šiltesnis.
Saulė teka — 5:26; leidžiasi 

— 8:25.

NUO
Liepos Pirmos Dienos

NAUJIENŲ RASTINE BUS— Italijos ir Ispanijos san
tykiai labai pablogėjo. Italų la
kūnai, vietoj Gibraltaro, bom
bardavo Ispanijos pasienio mie
stelį Linea ir padarė didelių 
nuostolių. Generolas Franko 
protestą įteikė ne italąms, bet 
vokiečių karo vadovybei, reika-

— Sovietai tvirtina, kad vokiečiai nesunaikino sovietų avia
cijos ir nepajėgia dominuoti padangių sovietų frontuose. .

z — Raudonoji armija smarkiai kontraatakavo vokiečius Bo- 
bruisko srityje ir atėmė du pagrobtus miestelius.

— švedai gito žinių, kad vokiečių karo vadovybė pasodino 
Himmlerį į koncentracijos jstovyklą.

— Kovos dėl laisvės komitetas patarė šiandien švęsti pran
iaudamas sudrausti italų "kvai- euzų tautinę šventę ir siūlo Rooseveltui išvyti Vichy ambasndo- 
lybes. drių iš Washytgiono. -‘---

■ ■ .

krašto ukiui.

— Turkai sutiko pasirašyti 
prekybos sutartį su vokiečiais, 
kai užsienio ministeriui buvo 
pakartota visa Ribbentropo-Mo- 
’otovo derybų eiga, kurią vo
kiečiai užrašė. Molotovas rei
kalavo leisti sovietams okupuo
ji Dardanelus.

atidaryta 
KASDIEN NUO S VAU. RYTO 

IKI S V AL. VAKARO.

šeštadieniais
TIKTAI IKI 4 V AL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.
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Aerial warfare, whether waged in Britain or Free China, imposes the 
šame dangers on the hundred of thousands of civilians daily facing 
death and hardship in the chaos of falling bombs.'Two Red Cross wor- 
kers, one in Chin&, the Other in England, give the following eyė-witnesš 
accounts of what war in the air means to the people they are trying 
to help.

By WALTER VVESSELIUS
KUNMING, China—Just as regu- 

larly as the sun rises and sets on 
Kunming, its 200,000 peaple drop 
their work at midday and take to 
the surrounding countryside for 
proteetion against Japanese bomb- 
ing raids. For greater accuracy in 
bombing their objectives, Japanese 
planes arrive durig the day, mak- 
ing it necessary for most of the 
city’s business to be eondueted af
ter three p. m. when the 
bomb is usually dropped.

At the first sound of the air
warning a tide of humanity sweeps 
through every road leading out of 
the city. Wheelbarrows, rickshaws, 
vvagons loaded with household 
goods line up in long rows. Ani- 
mals of burden fight for a place 
with those travelling on foot.

Sunday, nine planes came, 
Arthur Fifer and I made our 
jective, about two kilometers from 
town, just in time to see the planes 
arrive and drop their bombs. Our 
hideout, although a secret, is safe 
from machine gun bullets,
hopeless in case of a direct hit. The 
planes appeared to be bombing the 
local factory. The missed it, as 
usual, būt struck nearby, smash- 
ing a number of homes, killing Se
verai and injuring others.

and 
ob-

būt

first 
the 

bor-
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Nelson Beats Hogan In Quarter-Finals at PGA Gala Outing 
Planned By SLA 
Youths July 20

At ten this morning, the 
vvarning sounded, indicating 
raiding planes had crossed the 
der. We went to our hotel at 12:30
to eat. We had just sat down when 
the socond alarm sounded., Rush- 
ing back to the Office, Fifer; and I 
picked up valuable 
with us.

papers, to. take

Brown, U. S. 
in his car, who

We met Stephen 
Vice Consul, leaving 
took us to a spot near the river a 
few kilometers out of town, with 
an excellent vantage point to see 
the planes arriving. Within tvventy 
minutes the planes arrived, first 
one wave of nine, inmmediately 
followed by two others each of 
nine, 27 in all. They can be heard, 
long before they can be seen. We 
could feel the vibration developing 
later into a rumble, and finally the 
roar of the planes coming into 
sight. They passed over the city, 
dropping their missites. Across the 
city could be seen the explosions. 
Tremendous puffs of dust, reached 
high into the sky, until finally the 
sight of the city was lošt. The dust 
passed and the view of the city be
came restored to its former aspects, 
as though nothing happened. The 
breadth of explosions, made it ap- 
pear as though the whole city was 
struck, from one end to the other.

We returned in mid-afternoon to 
find one bomb dropped back of the 
Office, My desk was piled with 
plaster from the ceilig, ad re- 
quired considerable cleanup before 
I could get back to work—just a 
fness, būt commonplace, and taken 
by everyone in its stride. One 
hears no complaints.

By WILLIAM GIBLIN
LONDON—Nowhere in Britain is 

civilian determination to meet the 
challenge of enemy bombers better 
shown than by the people of Ply
mouth. Likę London and other 
British cities sufferjng nightly at- 
tacks, workers are out of their 
shelters 
the job

I left 
morning 
Associated 
Upon reaching Plymouth we could 
see large 
the city. 
pearance 
over the 
had entered the city when we saw 
the first signs of destruction—rowš 
and rows of private homes reduced 
to shells no iouger habitable.

Our first stop was the V/. V. S. 
headųuarters, whcie American Red 
Cross clothing was L>ing distrib- 
ju-.i. ’lj'eir headquaxters
were destroyed in an earlier raid, 
and they were temporarily located 
in a private home. As we ap- 
proached the headąuarters we saw 
a boy about 12 carrying American 
Red Cross clothing that had just 
been issued to him. He was ac- 
companied by his younger sister, 
about nine. As they walked down 
the Street he put his arm around 
her affectionately as if to protect 
her. We observed tears 
girl’s eyes būt her brother 
her side to comfort her. We were 
informed later by Mrs. Wordley, 
W.V.S. Center Organizer, 
pąrents of these children 
killed...

“After inspectihg The W. V. Š. 
headquarters, we had to abandon 
the car and proceed on foot Over 
the debris. We talked to an auxil- 
iary fireman 
fleeted many 
He informed 
square miles 
ahead. As we walked through this 
scene of desolation and watched de- 
molition vvorkers busy at work, our 
eyes began to smart and our 
throats became dry from the dust 
rising over the wreckage. The 
vvorkers wore masks to protect 
them from this dust.

“At one point we were stobped 
while demolition workers dynamit- 
ed a building that was a dahger 
to life. While we were waiting for 
the charge to go off, we saw a .piti- 
ful sight—a little giri of about four 
year of age stading 
over her ears and 
afraid of the bang.
away, Mummy.’
“After viewing all 

by foot, we returned to our car and 
drove through as much of the out- 
lying section as possible. Every- 
vvhere we had to make detours and 
it seemed as though every few 
hundher yards there were signs 
reading: “UNEXPLODED BOMB— 
DANGER”. Jn all these areas we 
saw people hurrying out of homes, 
carrying suiteases, household pets, 
clothig and other personai belong- 
igs.”

of 
at dawn, ready to tackle 
of cleaning 
London for 
with Eddy 
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No doubt all you folks are plan- 
ning to attend that gala outing that 
is being given by SLA Lodge 336— 
the lodge that is composed almost 
entirely of the young sėt in Chi
cago—the most active young Li- 
thuanians in the city.

Plans for your entertainment 
are rapidly taking eonerete form 
and believe you me, you folks who 
come are in for one swell time. 
The outing, as you no doubt' know 
by this time, is to be held at the 
INDIAN WOOD COUNTRY CLUB, 
217th and S. Westem Avenue, 
(Sauk Trail) and boy. what a place 
it is!

Moonlight Picnic—
The members of the BIRUTE 

chorus cordially invite you to at
tend their annual moonlight pic- 
nis, Saturday night, July 
the > Liberty Grove in 
Springs, Illinois. There 
music, refreshments, and 
other ‘goodies’ that make 
ight picnic such great

so why not try and come!
—B— 

Beach Parties—

19th at 
Willow 

will be 
all the 

a moon- 
fun and,

i n the 
was at

that both
had been

whose red eyes re- 
hours of fire-fighting.
us there were two 
of totai destruction

with her hands 
crying: “I am 

Please take me

the destruction

4CME-NA (UTENU TAlenhotft
Byron Nelson, defending Champion, center, watches Ben Hogan drive onto the 24th Greęn 

In their ąuarter-final mateli at the Professional GolfeJs Assn. Tournainent at Cherry Hills 
Club, Denver, Colo. Nelson advanced to the semi-finals by defeatihg Hogan, 2 up.

N'—

PIRMYN
SHAKPS AND FLATS

Burn Twins”.
Grigonis and Christine 

were our Glamoūr firls, 
had a good time, for Al- 
always singing “Daddy”.

The 4th of July Outing
an outing and what 
what 
days

fun and what 
of swimming, 
and sleeping, 
I don’t think

Yes, it was 
an outing and 
have you. 3 
row-boating, eating
did I say sleeping. 
anybody there knew, what sleep
ing was—they had too much fun 
to think about sleep. 

•#
, Started out Fridą^ morning, Ju

ly 4, at 7:45. We ' ssftd.. we would 
leave at 7. I guess we went by our 
Lithuanian time V. V. (valanda vė
liau), well, anyway, we reached 
Eagle Lake, which is located in 
Paw Paw Michigan, at 11:30 A. M., 
picked out our sleeping quarters, 
then some went for a swim, whil-e 
others did something or other be
fore dinner, and boy, talk about 
eats they really gavę us plenty to 
eat, -and I mean eats, chicken and 
what have you, or should I say 
soups to nuts, yes, that’s it—the 
works. The more you ate the more 
you enjoyed it, and I don’t meah 
maybe.

and best pal, the other baby, Evelyn 
Stankus. Both were also known as 
the “Sun

Aldona 
Krischun 
who also 
dona was
Tragedy struck both of them, too. 
They were taken to a dance in 
town and stranded. More Infor
mation about thiš. can be obtained 
at anytime now from “Somebody 
Now Loves Me” John Avelis.

LU.C

Played a lot of
our golf 

golf in 3

medicineStaliga was our 
side kiek. Anybody, who had

The Cast For Our 3 Day Holiday

is very

heroine

good

whO
shė

Let’s start this column out dif- 
ferently. Let’s read the following 
sentences backward — reading 
from right to left instead of the 
customary left to right!
“originated golf that know you DID 
fOurteenth the in back Scotlind in 
the years For(?cęntury fifteenth or

the stop 'td tried kings Scottish 
got James King day one until game 
royal first the became and bug the 

dub.”
tangled 
and re-

Golf? This the Place 
l

First of all, for those of you folks 
who think you 
there’s one of the 
in the Chicago 
prove that maybe
up some other game. Then for you 
swimmers, a beautiful outdoor pool 
so that you sun-tan fans can go on 
with your tanning without any in- 
terruption. And then, for those 
of you who likę to hike, well, you 
can’t find better trails through 
more beautiful wooded lands than 
at Indian Wood. For you pinochle 
enthusiasts, lots of tables under 
venerable shade trees to help pilė 
up a score.

We, the faithful members 
RUTE chorus have decided 
is unconstitutional to hold 
parties the šame evening that we
hold rehearsals. A few weeks back ' 
this is just what Mickey Lėkis, Pe- 
ter and Bernice Kazenos, Anna 
Kampikas and a group of other 
members decided to do and away 
they went; a mere imitation of 
Margaret Mitchell’s, ‘Gone With the 
Wind».

Outstanding Personality—

Also Dancing

We don’t know why Charles Rey 
didn’t join us sooner, nevertheless 
we are certainly happy to have 
him as a member of the chorus 
now. In the few weeks that he 
has been with BIRUTE he has be
come popular with the 
well as the men. Shortly 
was introduced he was 
Sargent-At-Arms for the 
We can’t account for the
he is popular, all we can statė is 
that he’s a friendly young man to 
have around.

—B—
Bear In Mind—

All of these things and more are 
offered by SLA 336 at their out
ing. And the tickets, only $1.00, 
include pool privileges and re
freshments. You golfers will have 
to pay the usual greens fee if you 
\vant to play. Did I neglect to men- 
tion that there would also be dan
cing? Well, there will be, so don’.; 
forget to take your dancin’ shoes 
with you. Tickets may be obtaineč 
from any membęrof the Lodge, or 
at1 the outing when: you get there, 
or through Milda Vaivada at Nau
jienos.

girls as
after he

elected
chorus.

fact that

Rehearsals are being held every 
second Friday during the months 
of July and August. You, prospec- 
tive members^ who are interested in 
joining 
in sooifri

j^JTE; why? not come 
-‘get acąuainted.

shirt and

our boat
the look

a pair

house 
out—

Well, now that you’re 
up, let me put you right 
mind you of our regular L. U. C. 
meeting Wednesday, July 23, Fel- 
lowship House, 7:30 P. M. You’re 
not su'.pposed to read this back- 
wards būt remembėr—A meeting 
next Wednesday. Up for further 
discussion will be a formai dinner 
dance, a moonlight beach party and 
a radio broadeast party. Learn all 
the details then.

The date—July 20th, and that’s 
just a week away. Start packing 
your .paraphernalia so that you’ll 
be able to take part in all of the 
things that are offered and really 
spend a day out in the open. So, 
with nothing more to add 
you reserve July 20th as 
to go to INDIAN WOOD 
RY CLUB, we’ll say ’Bye 
seein’ you!

hear that 
Chicago; 
Pratt is

Evelyn 
so sorry 
working 
will not

—Wenetta.

knew what slee,p was.
Julius Savickas, the White Sox 

fan.
John and Olga 

brother-in-law of
were chaperons for Stan and Flo 
rence, or was it visa-versa?

— sister and 
Stan Stašaitis,

būt that 
the day 
COUNT- 
now,

—Enthusiast

be

“EVERYWHICHWAY” 
with 

CHIPPY. ‘ 
Classified Ad—

Wanted-Blonde, holf jitterbug 
and half old-fashioned. If so, wish 
to get acąuainted.

So Sorryy— J
So sorry to 

Maskal has left 
to hear Wally
nights again; Joan Grybe 
be down to rehearsals any more; 
Sue Katilavas I’m afraid dislikes 
being called the stravvberry blon- 
de; Ray Termenas just doesn't care 
for rehearsals anymore ...
S o Happy—

So happy to hear that there are 
štili a few members who are faith
ful enough to attend meetings even 
though it is blistering hot... Hap
py that Helen Chesna Shurn is 
happy ... I’m also happy that Jack 
Byanskas our director doesn’t let 
the heat bother him.
In Closing—

Lads and lassies please 
our moonlight picnic 
Saturday night, and 
that a grad .portable

raffled off that evening.
—L. Z.

don’t for- 
scheduled 
don’t 
radio

get 
for 
get 
be

for- 
will

COME AND BET IT-------
A lady going from home for the 

day, locked everything up careful- 
ly, and for the grocer’s benęfit left 
a card on the back door. “Ali out. 
Don’t. leave anything,” it read. On 
her return she found her housę 
ransaked and all her choicest pos- 
sessions gone. To the card on the 
door was added, “Thanks. We 
haven’t left mtich.”

Joe Stankus was our buttermilk 
expert. Joe will be glad to tell you 
all about it if y£u are interested 
in buttermilk.

Alphonse Rimkus,. our Esquire 
Boy who shov/ečt^Ūs -how to wear 
a straw hat.

Jacąueline Urbik was 
fiend.
days.

Sue 
man’s
a serateh or what^ever it was, Sue 
was there with the bandages,

John Faiza and Ray Petro were 
our al-around men. They were in 
everything and out of everything./

Tony Petraitis . was our “Alibi 
Ike”. He was apolbgižing for every- 
body except himself and was good 
at it too.

AlMisevičius, one of our fast 
boys. Arrived ahead of everybody 
and then went b'ack to catch up 
to us, būt got Idst. I wonder where?

Bonnie Janulis introduced a new 
swim-suit fad — a 
of pants.

Al Matusis was 
expert—always on 
for what?

Harriet Ruby, our book 
ekpert, will be able to tell us a lot 
of stories when rehearsals start a- 
gain. i

Shaddw, our secret man, obtained 
as a souvenir a ticket from a Mi
chigan fan who wore a star.

Betty and Josephine Bąlchunas 
were our hostesses and did a grand 
job, also helped ypur’s truly to ce- 
lebrate our birthdAys the 4th of 
July. \

Stan Stašaitis and Florence Ben- 
der are štili coming in; on those 
special tnains, this one was a 3 
hour s.pecial the following , day.

Mr. |ind Mrs. Stepherįs, also 
Stell Parker, wėre our chiaperons, 
būt could not stay long enough to 
have more fun, for they • left -t thė 
following morning for Mass. and 
points east.

Wally Zemgul, our beer fiend, 
who was so .thirsty, that ,we had td 
go “100” miles for a glass of beer!

Al the JBarber, was one of the 
visitors, who hėlpėd us have somė 
fun,

Joe “Red” Šherman, was our 
6ra|or, Who, I’m afraid, can givė 
our president plėnty of edmpėti- 
tion.

Ėd Dotišė — our music man who 
alivAys has mtisic for all odeasions.

“Able Goat” Joe Zargeda, our 
“Goot Hu’mpr” man, who knevv ev-

worm
Mr. and Mrs. Ascilla enjoyed 

fun for one day and then 
for points Southwest.

our 
left

“Nobody Loves Me” John Ave
lis—our hero, who played the rolė 
of a lonely circus giant, who in his 
spare time juggled people around 
for a past-time to kili his lonliness. 
Ask Jacquelie U. and Ida M. They 
will tell you that he 
at it too.

Befnice Zabel—our
f eit sorry for Johnny, that 
made him forget his lonliness, and I 
mean forget, for now Johnny has ė 
new name, “Somebody Loves Me”, 
thanks to our Medicine Man, Bron 
Tamulion, who performed the rites, 
so that Bernice and Johnny should 
be very happy in time to come.

Yes and the time came, for after 
rites, Bron was initiated into 
Eagles Lake tribe, clothes and 
to become a true member of 
drenched tribe. So Bron, in or
to show his appreciation, col-

Mrs. Stankus and Mrs. Krischun 
were our other two chaperons, who 
also had loads of fun with us.

BALLYHOO—
My girlfriend has a heart 

the American army—open to 
man betvveen 21 and 45.

Take a tip from nature. 
ears aren’t ręade to shut.' 
mouth is!

liko
any

i ?

Man’s 
His

Ridės Tail of Plane After Fall in Air

į:0
the NewsIn

Members?
3 days.

Until next Monday, 1*11 be saying
jbies oi our cnorus piayea tne parr y^ *
'of Jitterbugs with her 'side kick Suess he was tthė only one- wbo’
■ v < i

members, Helen Si- 
picture and a state-

that her trip 
enjoyable mo-

of the
Chucky

—which' they did. , a
Elėanor Krischun, onė of the ba- gėttihg ready for 'the nkyy? 

bies of our chorus played thė pfcrt F

Rėhearskls
Yes, rehearsals confmencing

Tuės., July, 22, twice a week until

_____ relepaoto, .
The Feller family looks at the plaąue ace Pįjcber Bob received 

from the Baseball Federation at the Cleveland Stalium. Left to 
right; Marguerite, 12; father Bill; Bob Feller, and his mother, 
Mrs. Bill Feller.

the 
the 
all 
the 
der
leeted shoes and what have you ofi 
his fellow tribesme and offered: 
them to the Eagle Lake god, for 
acėepting him into the fold, and1 
for good measure one of the shoes 
contained a wrist watch, so that 
time can be told by the fish of 
Eagle Lake.

Mathe was- known ąs “Koky 
Joe”. Šhe really gulped them for 
3 days, also was my able assistant 
in rounding up this cast and their 
performances during the 
Thanks a lot, Mathe.

Ida Matekunas was one 
lonely (?) hearts. .You see,
could not come along, būt we made 
her forget ėverything, and shė had 
a grand time, I’m sure.

Joanna JZabel, the other sister of

Tony Bumplis and Al Stankus 
wėre our bodyguards. Always 
guarding somebody. I wonder why ?

Surprise! Surprise!
Rumor has it that Pirmyn is to 

sing over WGN on Sautrday, Apri 
9. If true, more about it later.

One of our 
man, had her 
ment published in lašt Thursday’s 

statement said that 
Lithuania the ideal 
and 
mdst

“Times”. Her 
she considered 
vacation spot 
there was the
ment of her life.

How About It,
Happened to meet Joe Žukas thė 

othėr day. O yes, he’s allowėd twb 
days a month of freėdom from thė 
sanitarium now. He says he would 
likę to see more PIRMYN members 
come up to visit him sometime. .

the Zabel family, brougtit along hėr' ėrything that was goot and fdund 
boy friend Eddie P. tp enjoy thę ou£ wby ,
scenery and to have a grand time Kashins and Joe Avelis the -rrji,Une feStival.

| were our row boat twins, or were __ ... __ . ___

Ed SApk<^u7^ouna"‘šlėėp«.' I ‘‘Goot-. bye and “Goot" luek t <<AUe Goot„

■n

JA U.HENTT-Aon? Telerhoto
Fiying Cadet Victor VVoodrick, right, feil from plane 500 

feet in air over Bellville, III. piloted by Instructor D. J. Mattis, 
right, tumed over in air and landed on tail ef plane whiuh was 
safely landed by Mattis.



Kauno Kalėjime JIE Į MERGINAS DAUGIAU NEŽIŪRI

Kalinio išgyvenimai.
čia pateikiame vieno kalinio, 

kuris buvo laikomas Kauno Ka
lėjime, išgyvenimus. Kalinys iš
sigelbėjo iš kalėjimo kaipo re
patriantas, nes jo motina buvo 
vokiškos kilmės. Čekistų kerštui 
išvengti prieš kalinio gimines, 
pasilikusius okupuotoje Lietu
voje, aprašyme suminėtas pa
vardes išleidžiame ar pakeitė
me kitomis.

Tenka pastebėti, kad šio ap
rašymo autorius savo išgyveni
mus pradeda fraze, jog jis no
rėtų būti tarp pirmųjų, kurie 
eis išlaisvinti Lietuvą nuo bol
ševikų jungo!

'‘Buvau suimtas 1940 metų 
rugpiučio 1 d. nakties metu. Į 
namus atvyko 4 tipai, kurie tris 
valandas darė kratą. Paėmė 
kaipo “inkriminuojančius” do
kumentus: sąsiuvinį iš mokyk
los laikų su eilėraščiais ir dai
nelėmis, lapą su užrašais nuo 
preferanso, kelias svetimas vi
zitines korteles, vieną mano 
nuotrauką iš kaukių baliaus, 
žmonos dienyną ir kitus menk
niekius. Kratos metu dalyvavo 
4 žmonės, vienas jų viešosios 
policijos pareigūnas. Baigus

Philadelphia, Pa
KUR GALIMA GAUTI 

“NAUJIENAS”?
Atskirais numeriais “Naujie

nos” parsiduoda pas p.
B. LITT,

3179 Richmond Street.

M ADO S

kratą, buvau išvežtas į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą.

Kaliniai yra visiškai 
/ izoliuojami.

Kauno sunkiųjų darbiu kalėji
mui aprašyti reikėtų daug lai
ko. Todėl aprašysiu tik ben
drais bruožais. Kalinimo prin
cipas yra visiška kalinių izolia
cija. Į kameras sodinami žmo
nės įvairių pažiūrų, profesijų, 
socialinės padėties bei išsilavi
nimo ir, kur tik galima, įvairių 
tautybių. Labai saugojama, kad 
įvairių kamerų žmonės tarpusa
vyje nesusisiektų ir net pripuo
lamai, kad ir ištolo, vienas ki
to nepamatytų. Už tai yra atsa
kingi kalinių prižiūrėtojai, ku
rie tai turi daboti, vesdami ka
linį ar tai tardymui ar kur ki
tur. Kalinys apie kalinį nieko 
neturi žinoti. Jis negali žinotu 
kas sėdi kalėjime, kas jame da
rosi ir kas vyksta už jo sienų, 
t. y. laisvėje. Jokių laikraščių 
bei knygų neleidžiama. Popie- 
ris, paišeliai uždrausta. Drau
džiama su savim turėti adatą, 
siūlų, sagutes, šukas, veidrodė
lį. Uždrausta įvairus žaidimai, 
kaip šachmatai, šaškės ir pan. 
Metaliniai šaukštai pakeisti me
diniais. Iš kamerų pašalinti vi
si narai, spintelės ir pan. Iš sie
nų išplėštos kabyklos ir vinys. 
Rūbų kabinti negalima. Langų 
angos šviesai įsileisti buvo su
mažintos, stiklas įdėtas neper
matomas (tinklinis). Lempos 
įrengtos sienose virš durų, pro
žektorinio tipo. Šviesa turi deg
li visą naktį. Išv.e ėse panaikin
tos pertvaros.

Lygiai taip pat prie manęs 
buvo perdirbtas kiemas pasi
vaikščiojimui. Kiemas pertvar- 
tas į kameras dvigubomis ak
omis sienomis, Gijų metrų 

aukščio. Pasivaikščioj.mo aikš
telė kieme turi 6 metrus ant 
šešių, nežiūrint to, kiek žmo
nių joje turi vaikščioti. Kame
rų durys viduje nudažytos juo
dais dažais, o kalėjimo išorinės 
sienos nudažytos ružavais da
žais. Kalėjimo bažnyčia panai
kinta ir nuo jos stogo nuimtas 
kryžius. Visos dirbtuvės, išsky
rus šaltkalvių ir stalių, panai-

NAUJIENU-ACME Tojpnhotc
Šie kareiviai daugiau nei žiūrėti į merginas nenori. Jų visas batalionas aną 

dieną tapo “nubaustas” (turėjo gerą dalulkclionės manevruose pėkšti nueiti) už 
perdaug entuziastišką reakciją po t 
gražių moteriškosios lyties atstovių.

ežami (rokais, pakelėj pamatė grupę

būna nedaug, nežiūrint, kad ji 
yra pagrindinis kalinių maistas. 
Pietum sriuba: pašariniai run
keliai, saldus, papuvę, kopusiai, 
rūgštus kopūstai, kaž kokios 
keistos, matyti, kukuruzų, kruo
pos, labai smulkios, žirniai (ar
ba kaip vadinome “žirnių man- 
teliai”). Labai retai kada gau
davome makaronų. Visi šie val
giai yra labai skysti. Tik ret 
karčiais galima buvo sriuboje 
pagauti sušalusią juodą bulvę, 
kiaulės ausį, uodegą arba akį. 
Sriuboje neretai būna ir smė
lio. Kiaulės ir šiaip įvairios mė
sos atmatos buvo pagrindiniai 
šių sriubų “riebalai”. Vakarie
nei duodamos beveik tos pačios 
sriubos, tik šiek tiek padažytos 
lajumi. Sriubos visada dvokda
vo. Iš namų maisto ištisus mė
nesius nebuvo leidžiama gauti. 
Tik nuo lapkričio mėn. pabai
gos buvo leidžiama ketvirtada
lis kilogramo sviesto, pusė ki
logramo šoninės, pusė kilogra
mo cukraus ir 2 dėžulės taba
ko. šio maisto gavimo dienos 
buvo laikomos didžiausia šven
te.

BRIDGEPORT ROOFING AND 1 
SHEET METAL CO.

$216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius Ir 

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

apdraustas.

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, 8e„

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

Atvykit ir Paimkit Jį!

4797

No. 4797 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių

kutų arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mlerų ir aiš-

vyzdžio kaina 15 centų. Gali* 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted SU Chieago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, ChlMge, HL

tta įdeda 11 sentų Ir praiaa

atetertt e“®® 9®vy>dJ No
Mteros - - per kretinų

(Vardas b* psvardl)

(Adresas)

(Misetes ir valstija)

kiūtos.

Kalejimo dienotvarkė
Kalėjimo dienotvarkė tokia: 

keliamasi 5 vai. ryto, apie 7 vai.

—13 vai. pietus, 18—19 vai. va
karienė ir antrą kartą ruoša, 22 
vai. reikia eiti gulti. Šiaip kalė
jime visą dieną reikia sėdėti be 
jokio užsiėmimo. Nors ir prašo
me, bet dirbti nieko neduoda. 
Pasivaikšč.ojimai būna neregu
liarus. Kai kada jų nebūna net 
visą savaitę. Pasivaikščioti lei
džiama apie 15—20 minučių. 
Pirmą kartą mumis į kiemą iš
leido pasivaikščioti tiktai 1940 
metų lapkričio 23 d. Į pirtį lei
džia vieną kartą per 3—4 savai
tes. Nusirengti, išsimaudyti ir 
apsirengti duodama lik 15—20 
minučių. Laiškų namiškiams ra
šyti neduodama. Blogiausia yra 
su baltiniais, nes seni baigia 
plyšti, o naujų neįsileidžia. Tas 
pats yra ir su paklodėmis bei 
rankšluoščiais. čia aprašyta 
“tvarka” prasidėjo nuo 1940 
metų lapkričio mėn. antros pu
sės. Prieš tai kalėjime bendrai 
buvo chaosas. Bet ir dabar nuo
lat vyksta pakeitimai bei nau
jenybės, tad nieko pastovaus 
nėra. Tad daviau tik bendra 
paskutiniųjų laikų vaizdą. Jei
gu namiškiai siunčia kokį daik
tą, tai jie dažniausia kalinio ne
pasiekia. Gaudavome iš namiš
kių dantims valyti miltelių.

Visi prašymai atmetami.
Suskambėjus duryse raktui, 

visi kameroje esantieji kaliniai 
turi tuč tuojau sustoti rikiuotė
je, nesvarbu, kas įeitų. Pasikei
čiant prižiūrėtojams pamaino
mis, prižiūrėtojas iš prižiūrėto-

jo priima kalinius pagal skai
čių. Atskirus žmonių patikrini
mus padaro dar naktimis. Tada 
taip pat skaičiuoja galvas. Mie
gant neleidžiama užsidengti a- 
kis, nors visą naktį šviečia pro
žektorinė lempa, arba užkloti 
kuo nors galvą. Kai kada da
romos pagrindinės kratos. Tai 
daroma dažniausia nakties me
tu. Tam tikslui žmonės turi nu
sirengti iki nuogumo ir tokia

me stovyje jie išvaromi į kori
dorių. Kratos trunka 2—3 va
landos. Šluotos iš kamerų atim
tos, grindys reikia šluoti skudu
rais. Karšto vandens neduoda. 
Visiems privalomai kerpami 
plaukai, barzdos ir ūsai. Kirpė
jas kameras aplanko kas 3—1 
savaitės. Kai kurie nenorėję 
duoti skusti barzdų bei ūsų tu
rėjo dėl to sėdėti karceryje. 
Retkarčiais kameras aplanko

kalėjimo virš'n’nkas su komi
sarais, paklausia, kas ir už ką 
sėdi, bet visi kalinių prašymai 
dėl maisto, laiškų, knygų ir 
pan. būna atmetami.

Maistas.
Maistas buvo duodamas toks. 

Iš ryto kava (ją vadinome “ne
grų prakaitas”) ir apie 500 gra
mų duonos. Duona šviežia ir 
gana šlapia ir sunki, tad jos

Kaliniai baudžiami už viso
kius menkniekius.

Kalinius baudžia už visokiau
sius menkniekius, būtent, už 
suradimą paišelio, popiergalio, 
adatos ir 1.1., už “pasišnekėji
mus”. Kaipo švelniausia baus- 
mė būdavo atėmimas kelioms 
paroms čiužinio, tuomet tekda
vo gulėti ant akmeninių grin
dų. Tačiau dažniausia baudžia 
karceriu. Karceris yra rūsyje 
arba kur nors drėgnose nekū
rentose patalpose, kurių stiklai

MIRAGLE HOME 
Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI 
40 pėdų Lotai— 
VISI pagerinimai 
yra. 7c karteris į 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MfiNESJ 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti— 
Apžiūrėti

Mažas

DOROTHY McGUIRE
...naujausia Broadvvay žvaigžde 

pasekmingame veikale “Claudia” 
su ROBERT ALLEN, iš kručiy, mėgsta 

i savo Chesterfields.

M......

se temperatūra yra ta pati, kaip 
ir ore. Nubaustieji gabenami į 
karcerį taip, kaip stovi, neduo
dant jiems šilčiau apsirengti. 
Su savim pas'imti antklodės ne
duodama. Karcerio maistas: 2 
puodeliai šalto vandens ir 103 
gramų duonos į parą. Karcery
je laiko nuo 2—3 iki 14 dienų. 
:š karcerio grįžta su ištinusio
mis kojomis ir galvomis, žmo
gus karceryje negali pasilsėti, 
nes visą laiką, norėdamas iš
vengti šalčio, turi judėti. Svar
biausia tai, ar atlaikys organiz
mas, ar ne. Apsirgti kalėjime 
reiškia mirti. Pasakoja, kad y- 
patingais atsitikimais vedama į 
karcerį nurengus iki marškinių.

Formaliai bausmes skiria ka
lėjimo viršininkas, bet tai yra 
tik formalumas pasirašyti, nes 
faktiškai į karcerį gali nugrųsti 
kiekvienas prižiūrėtojas. Į kar
cerį sodina ir tardytojai. Prižiū
rėtojai vienas kito bijo ir į jo
kias pašalines kalbas neįsilei
džia. Prižiūrėtojai yra faktiški 
kalinių viešpačiai. Dėl jų elgi
mosi niekam nėra kur pasiskų
sti, nes skyrių valdininkų eta-, 
tai panaikinti. Bendrai jokie 
kalinių nusiskundimai nenagri
nėjami.

(Bus daugiau)

Adomas Atsisako 
Pasakyti Kaip 
Jis Ten Atsidūrė

Suplanavo ir Pastatę

Finitzo Bros., Ine.
Miracie Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

MADOS

4733

Chesterfield
Chesterfields yra skirtingi nuo visų kitų cigaretų, 

ir priežastis yra ChesterfidčTs Tikra Kombinacija pui
kiausių tabakų, koki auga. Kiekviena rūšis tabako yra 
geriausia kokių pinigai gali nupirkti. Ghesterfield’s ne- 
nukapijuojanias sudėtinis padaro geriausių užsirūkymų 
kuris Lengvesnis.. .Geresnio Skonio...ir Vesiau-Dega.

VISUR
Mvbm Tobacco Co.

KUR JŪS

Kokiu budu Adomas Warp, 2 
metų berniukas, gyv. Brighton 
Parke, 2500 Fest 46th place, at
sidūrė ties Kedzie ir Polk gatve, 
pasiliks turbut neišspręsta mis
terija, už tai, kad Adomas “at
sisako kalbėti”.

Kada policininkai mažąjį pi
lietį rado beklaidižojantį ties 
Kedzie ir Polk gatve ketvirta
dienio vakare, tai Adomas sakė, 
kad jo vardas yra “Roy” ir, kad 
jis gyvena “ten toli ant Troy 
gatvės.”

Jo tikroji asmenybė išaiškin
ta, kada susirupinusi motina, 
Mrs. Veronica Warp, atsišaukė 
į policiją sakydama, kad jos sū
nūs prapuolė.

•Nuo Kedzie ir Polk 
kampo kur Adomukas 
iki jo namų Brighton 
yra keturios mylios.

4733 — Popietinė suknelė. Sukirp
tos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 taip
gi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1738 
So. Halsted SU Chieago, HL

gatvės 
rastas, 
Parke

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted St, Chieago DU 

čia įdeda 15 centą Ir praten 

atsiųsti na* pavysdį

Mieros -per tevttef
* * ■ •

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

(Miestas ir ealsUM
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Krizė rytų fronte
Vokiečių karo vadovybė skelbia labai didelius lai

mėjimus Rusijos fronte. Ji giriasi, kad motorizuotosios 
nacių divizijos pralaužė garsiąją “Stalino Liniją” visuo
se sprendžiamuose punktuose ir paėmė stipriai apgink
luotą sovietų geležinkelių centrą Vitebską, kuris guli 
mažiau kaip už 300 viorstų į vakarus nuo Maskvos. 
Šiaurėje nacių divizijos esančios pasiekusios rytinį šo
ną Peipuso ežero ir per Pskovą traukiančios Leningra
do ilnk. Pietinėje fronto dalyje vokiečiai prasilaužė tarp 
Novogrado Volynsko ir Žitomiro ir priėję netoli Kievo.

Be to, nacių generalinis štabas giriasi, kad vokiečių 
bombonešiai suardę geležinkelius sovietų armijų užnu
garyje, taip kad rusai dabar nebegalėsią daryti dides
nių priešpuolimų (kontr-atakų) prieš vokiečius.

Jeigu šitie nacių karo vyriausybės pranešimai yra 
tikri, tai sovietų Raudonajai armijai gręsia labai rim
tas pavojus. Bet Maskva kolkas neprisipažįsta, kad na
ciai butų sudavę bolševikams tokių baisių smūgių. Ji 
tvirtina, kad visi vokiečių puolimai esą atmušti ir nė 
vienoje fronto dalyje padėtis nesanti pasikeitusi.

Sunku pasakyti, kuri pusė meluoja. Galimas daik
tas, kad meluoja abi pusės. Juk Berlynas ir Maskva se
niai yra pasižymėję, kaipo “melo čempijonai”. Tačiau 
neutralus stebėtojai bendrai laikosi tos nuomonės, kad 
vokiečių karo vadovybės komunikatai perdaug nuo tie
sos nenuskrypsta, — nors Berlynp propagandos minis
terija meluoja nesivaržydama. Aukščiaus paminėtieji 
vokiečių pranešimai buvo paskelbti generalinio štabo. 
Taigi, gal būt, jie bent apytikriai sako tiesą.

Artimiausiomisj dienomis tatai turės paaiškėti. Šio
je valandoje tėnka^pažymėti tiek, kad .- dabar prasidėjo 
bene pati kritingiausiojfvokieSių-rusų karo dalis. Ji ga-; 
Ii nulemti Raudonosios armijos likimą ir SSSR ateitį.

Per pirmąsias 20 dienų naciai užėmė kuone visas 
bolševikų okupuotąsias Rusijos vakaruose teritorijas, 
prisiartino prie svarbiausios sovietų apsigynimo linijos 
(“Stalino Linijos”) ir pasiruošė naujam ofensyvui. šeš
tadienį tas ofensyvas prasidėjo.

Jeigu naciams dabar pasiseks sutriuškinti tą sovie
tų tvirtovių juostą, kuri tęsiasi nuo Suomių įlankos iki 
Juodosios juros, ir prasimušti per Raudonosios armijos 
eiles, tai kelias į Leningradą šiaurėje, į Maskvą centre 
ir į Kievą pietuose jiems bus atdaras. Tuomet į vokie
čių nagus pateks trys didžiosios SSSR sostinės, kurios 
guli svarbiausiuose europinės Rusijos pramonės cent
ruose. Nėra abejonės, kad tuomet Rusija pražudytų ir 
savo uostą šiaurėje — Murmanską, didįjį Juodosios ju
ros uostą — Odessą ir, veikiausia, visą Juodosios juros 
pakraštį su Ukraina ir, gal būt, Kaukazą.

Tai yra gana liūdni prospektai. Bet nacių prasilau
žimas per Stalino Liniją gali turėti dar ir baisesnių pa
sėkų Sovietų Sąjungai: jisai gali privesti prie Raudono
sios armijos sunaikinimo! Nežinia, kiek-tos armijos di
vizijų yra sukoncentruota fronte. Jeigu daug, tai sovie
tų apsigynimo pajėgoms gali būt suduotas nepataisomas 
smūgis. Europos karo ekspertai abejoja, ar rusų ka* 
riuomenė, pralaimėjusi mūšį, sugebės tvarkingai pasi
traukti į naujas pozicijas ir persiorganizuoti.

Anglai, deja, šioje valandoje negali daug kuo padė
ti Rusijai. Jų aviacija smarkiai bombarduoja Vokietijos 
pramonės centrus ir vokiečių bazes okupuotose teritori
jose Vakaruose. Bet duoti rusams kitokios pagalbos da
bar nebėra nei laiko, nei galimumo.

Tačiau, gal būt, rusai dar kaip nors ištruks iš na
cių replių. Viena žinia iš Ankaros pereitą savaitę pra
nešė, kad sovietų valdžia sumobilizavo dar 8 milionus 
kareivių ir siunčia juos į frontą. Butų gal geriau, kad 
jie toliaus Maskvos nevažiuotų — tuomet, ir Stalino Li
nijai kritus, galėtų būti sudaryta nauja apsigynimo lini
ja Rusijos gilumoje.

Atrodo, kad naciai pasirinko Turkiją sekančia savo 
auka. Jeigu sovietų armija bus sumušta, tai Hitleris pa
siūlys Ankarai dėtis prie “ašies*’ geruoju, o kad ne...

Turkai pirmiaus buvo artimiausi sovietų valdžios 
draugai. Turkijos diktatorius Kernai Paša padėjo Leni
nui 1921 m. užkariauti Kaukazą ir gavo už tai kaipo 
“atlyginimą” didelį Armėnijos plotą, šitas plėšikų sėb- 
ravimas tačiau neseniai pasibaigė, kuomet Vokietijos 
pasiuntinys Von Papen pasakė turkams, kad Stalinas 
slaptai derėjosi su Hitleriu, siūlydamas jam bendromis 
jėgomis pagrobti Dardanelus. Turkija pasirašė nepuoli
mo, sutartį su naciais. '

Dabar Turkija nesijudina, kuomet Hitleris muša 
bolševikus. O kai jisai su bolševikais apsidirbs> tai pa
čiai Turkijai bus riesta.

Gerai dar, kad anglai suspėjo pabaigti karą Vyrijo
je. Pirmiaus jie numalšino pro-nacišką maištą Irake. Iš 
Syrijos ir Irako anglai galės, jei bus toks reikalas, siųs
ti pagalbą turkams. Todėl Turkija, gal būt, atsisakys 
be pasipriešinimo kapituliuoti naciams/

Bet jeigu Stalinas butų susitaręs su Turkija stoti 
prieš nacius tuomet,, kai jie buvo tik pradėję skverbtis 
į Balkanus, tai šiandien'butų visai kitokia padėtis. Ro
mam ja, Bulgarija, Jugoslavija ir Graikija nebūtų Hit
lerio rankose. Hitleris vargiai butų drįsęs jas iš viso 
pulti. Rusijai nereikėtų vienai muštis su Hitlerio divi
zijomis. Turkija butų saugi.

Stalinas, gelbėdamas savo supuvusią diktatūrą, par
davė visus Rusijos draugus ir kaimynus. Galų gale, ji
sai pats atsidūrė desperatiškoje padėtyje.

STALINO BIRBYNĖ
Bolševikuojaritieji Amerikos 

jaunuoliai rengėsi prie savo 
metinio kongreso Philadelphi- 
joje su tikslu padaryti “galingą 
demonstraciją už taiką, prieš 
imeprialistiŠką karą”. Bet, be
baigiant gaminti kongreso pla
nus staliniškoje virtuvėje, stai
ga pasklido žinios, kad didžiau
sieji “taikos apaštalai”, Stalinas 
ir Hitleris, susipešė. Taikos 
kongresas teko urnai pakeisti į 
karo kongresą! v,

o v padary ta,lir da- 
AnieriSin^Youttl ‘ Con- 

lyderihi siuntinėja pra-

karo kongr
Taip buv 

bar 
gress 
nešimus spaudai apie tai, kaip 
jų suvažiavimas Philadelphijo- 
je pasmerkė Hitlerį ir atsišau
kė į Europos ir Amerikos jau
nimą, kviesdamas jį “kovoti uŽ 
laisvę prieš fašistišką okupaci
ją”-

Pirmiaus tie' penktuko  jų pa
kalikai “nematė”, kad Hitleris 
yra pavergęs Čekoslovakiją, 
Lenkiją ir įvairias kitas tautas. 
Tą faktą, kad sovietų Rusija 
dalyvavo kartu su naciais Len
kijos sudraskyme, jie arba vi
sai ignoravo, arba aiškino taip, 
kad Maskva “išvadavo savo 
kraujo brolius iš lenkų poni
jos jungo”. Bet šiandien “Ame* 
rikos Jaunimo Kongresas” j au 
lieja ašaras dėl Lenkijos paver
gimo ir ragina lenkus muštis 
iki paskutinio lašo kraujo dėl 
laisvės!

“Nei ministeris pirminin
kas Churchill”, sako “Jauni
mo” bendradarbis, “nei val
stybės sekretorius Hull nesi
stengė paslėpti tą faktą, kad 
pagalba, kurią Didžioji Bri
tanija arba Jungtinės Vals
tybės duos Rusijai, bus tei
kiama jai tiktai su tuo tiks
iu, kad'iiš dviejų tokių pat 
netikusių diktatūrų butų su
naikinta ta, kuri yra labiau 
akiplėšiška. Pati mintis apie 
draugingumą su naciais arba 
bolševikais yra nepakenčia
ma kiekvienam demokratijos 

, mylėtojui).”, ’
šitos' pastabos yra visai vie

toje. Nes Brooklynė tautininkų 
grupė jau įrengė prakalbas, iš
reikšdama džiaugsmą, kad na
ciai Lietuvą “išvadavo”, — tuo 
tarpu kai Lietuva pateko tiktai 
po naujų okupantų jungu.

SOVIETŲ APSIGINKLA
VIMO IŠLAIDOS

Turkijos eile?
Maskva sako, kad vokiečiai jau koncentruoja savo 

-kariuomenę rytinėje Bulgarijoje ir rengiasi pulti Tur
kiją. su tikslu pagrobti Bosporą, kuris yra kaip ir var
tai iš Juodosios juros į Marmuro jurą. Tuo pačiu laiku 
Berlynas praneša, kad Turkijos atstovas atvyko tartis 
su Vokietijos užsienių reikalų ministeriu Ribbentropu.

KAS, KUR IR KAIP
PAKAKO VIENOS 

DIENOS
“Dešimt dienų, kurios sukrė

tė pasaulį”.
Tai vardas knygos, kurią pa

rašė John Reed apie Rusijos re
voliuciją.

John Reed buvo Amerikos 
žurnalistas. Jis labai susižavė
jo Rusijoj revoliucija ir tikėjo
si, kad ji “pasaulį išganys”.

Kai jis Savo knygą rašė, tai 
buvo tos revoliucijos tiesiog už
hipnotizuotas. Todėl jis ir rašė 
ne tai, kas iš tiesų revoliucijos 
metu Rusijoje dėjosi, o tai, ko 
jis troško, kad dėtųsi.

Sunku pasakyti, kaip John 
Reed’ui Rusijos revoliucijos at- 
siekimai atrodytų šiandien po 
visų “kraujo nuleidimų”, ku
riuos pravedė “tautų vadas” 
Stalinas. Gal Reed’as, kuris jau 
seniai pasiįmirė, Šiandien nebe- 
rodytų tokio entuziazmo Rusi
jos atžvilgiu, kaip anais laikais.

Bet apie tai, kas butų, o ko 
nebūtų dabar neapsimoka kal
bėti. Geriau bus pakalbėti apie 
tai, kas yra.

John Reed manė, jog lai di
džiausias stebuklas, kad per de
šimt dienų liko visas pasaulis 
sukrėstas. Labai gaila, kad jam 
neteko susilaukti musų laikų, 
kada visi rekordai yra į dulkes 
sumušami.

Jei prieš dvidešimt su viršum 
metų pasauliui “sukrėsti” reikė
jo dešimties dienų, tai dabar 
pakako vienos, vienų 
dienužės, kurios būvyje

- bolševikiškas pasaulis liko iki 
pat pagrindų sukrėstas. Ir tai 
atsitiko tą dieną ir tą minutę, 
kai Hitlerio armija pradėjo 
maršuoti į Rusiją.

To sukrėtimo pajėgumas bu
vo toks nepaprastas, jog visuo
se Maskvos šliužų protuose įvy
ko didžiausia revoliucija.

Per vieną dieną viskas persi
mainė!

Kas vakar buvo juoda, šian
dien jiems pasidarė balta.

“Taikos apaštalai”, pikčiausi 
Anglijos ir Amerikos “imperia
lizmo” smerkėjai Šiandien tie
siog kailyje nesitveria ir šau
kia, kad reikia teikti visokerio-

Maskvos garbintojai labui di
džiuojasi tuo, kad Raudonoji 
Armija pasirodė ne “košė, per 
kurią naeių divizijos pereis, 
kaip peilis”. Iš tiesų, sovietų 
armija ginasi, ir per tris savai
tes naciai dar nesugebėjo jos 
sunaikint i.

Bet Stalinas ir jo klapčiukai 
pirmiaus sakydavo, kad Rau
donoji Armija esanti “nenuga
lima” ir kad joks priešas ne-

Tiems jaunuoliams pirmiaus drįs jos užpulti, o jeigu užpuls,
buvo aišku, kad Britanija veda 
“imperialistišką karą” prieš 
Hitlerį — ir tik viena Sovietų 
Sąjunga tvirtai, stovi pasaulio 
taikos sargyboje^ Bet dabar jie 
džiaugiasi, kad Britanija ka
riauja ir kad jai į talką stojo 
Sovietų Sąjunga, ir jie pasiža
da “kooperuoti su Britanijos ir 
Sovietų Sąjungos žmonėmis, 
kurie kovoja prieš pasaulio už
kariavimo pavojų”.

Kam yra neaišku dabar, kad 
tas “American Youth Con- 
gress” tėra tiktai Maskvos pro
pagandos birbynė?

■■ ————

TEISINGAS ĮSPĖJIMAS

Savo špaltoje “Jaunime” 
(“Take it or leave Vitalis 
Bukšnaitis įspėja tuos lietuvių 
“veikėjus”, kurie džiaugiasi na
ciška Lietuvos okupacija, kad 
naujieji Lietuvos valdovai nėrė 
demokratijos draugai. Apie dar 
bartinį konfliktą taip Vokieti
jos ir Rusijos jisai rašo, kad 
tai yra dviejų totalitarinių dik
tatūrų grumtynės dėl viešpata
vimo pasaulyje.

tai ji kaip bematant jį “su
triuškins”. O šiandien Maskva 
jau desperatiškai šaukiasi “su
puvusių plųtokratijų” (Angli
jos ir Amerikos) pagalbos!

Jeigu sovietų Rusijoje butų 
buvusi gera tvarka, tai jos ka
rė jėgos Šiandien turėtų būti, 
ne mažesnės, bet daug dides
nės, negu Vokietijos. Reikia ne
užmiršti, kad,, SSSR pradėjo in
tensyviai ginkluotis jau 1935 
m., t. y. beveik tuo pačiu lai
ku, kaip ir Vokietija. Apie tai 
liudija sovietų apsigynimo iš
laidos. Štai kiek pinigų Maskva 
skyrė karo reikalams per pa
skutinius šešerius metus:

Sovietų Sąjungos biudžete 
apsigynimo reikalams 1935 m. 
buvo paskirta 6,500,000,000 
(Šeši bilionai penki šimtai mL 
lionų) rublių, — tuo tarpu kai 
1934 m. tiems reikalams buvo 
skirta tiktai 1,800,000,000. Per 
vienus metus apsiginklavimo 
išlaidos buvo padidintos ketuj- 
riais bilionais septyniais šim
tais milionų rublių! Rusija 
stojo į ginklavimosi lenktfynes 
su Hitleriu.

pą pagalbą visiems tiems, ku
rie prieš Hitlerį kovoja.

Pirma tie, kurie buvo pasiry
žę hitlerizmą sunaikinti, buvo 
didžiausi “imperialistai”, Wa)l 
Stryčio agentai.

O dabar?
Dabar jau naciais yra pra

vardžiuojami tie, kurie nerodo 
didelio entuziazmo “saulės” Sta
lino atžvilgiu.

Tarytum tėra tik vienas pasi
rinkimas: Hitleris arba Stali
nas,

Demokratijos šalininkams nei 
vienas, nei kitas gengsteris nė
ra priimtinas.

Demokratijos 
pasirinkimas tarp 
Stalino gali būti tik 
pasirinkimas tarp 
maro...

vienos 
visas

...................
Toliaus, 1936 m, sovietų ap

sigynimo išlaidoms jau buvo 
paskirta 14,800,000,000 (ketu
riolika bilionų aštuoni šimtai 
milionų) rublių — padidėjimas 
daugiau, kaip 8 bilionų rublių!

Sekančiais, 1937 m. apsigink
lavimo išlaidos buvo pakeltos 
iki 20,100,000,000 rublių; 1938 
m, — iki 27,000,000,000 rublių; 
1939 m. — iki 40,900,000,000 
rublių; 1940 jn. — iki 57,100,- 
000,000 rublių; ir 1941 m. — 
iki 70,900,000,000 rublių.

Taigi per šešis metus sovietų 
valdžia paskyrė krašto apgink
lavimui pasibaisėtiną sumą 237 
bilionų 3 šimtų milionų rub-

Tai kas gi dabar pasidarė? 
Vandenynas juk nesusiaurejo, 
—Amerika ir dabar tebėra už 
3,000 mylių nuo Vokietijos.

Reikalas visai paprastas: visi 
Maskvos šliužai šiandien pasi
darė labai karingi dėl to, kad 
yra rimtas pavojus Stalino 
“saulei”, kuri nuo Hitlerio smū
gių gali nusileisti.

Jei kas dar abejojo, kad ko
munistai yra niekas daugiau, 
kaip tik Maskvos agentai, tai 
paskutiniųjų įvykių akivaizdoje 
jokios abejonės tuo atžvilgiu 
nebegali būti. *—Augu ras

Margumynai

šalininkams 
Hitlerio ir 
toks, kaip 

choleros ir

KIEK ŽMONIŲ YRA 
PASAULYJE?

“AMERIKOS LIAUDIES 
NUSISTATYMAS”

Ar norite žinoti, koks yra A- 
merikos liaudies nusistatymas?

Jei taip, tai paskaitykite “Lai
svės” Nr. 141 (birželio 16 d. 
1941 m.). Redakcijos straipsny
je “Ar jau sulaukė to ‘inciden
to’?” štai kas rašoma:

“Amerikos laivas ‘Robin 
Moor’ tapo nuskandintas At
lanto Vandenyne. Korespon
dentai Alsop ir Kintner kiek 
pirmiau rašė, kad Roosevel- 
tas ir jo Administracija tik 
laukia tokio ‘incidento*, kad 
oficialiai į karą mesti Jung
tines Valstijas.

“Daugelis mano, kad laivo 
‘Zainzam’ nuskandinimas bu
vo manyta panaudoti tokiu 
‘incidentu’, bet vėliau pasiro
dė, kad žmonės nuo to laivo 
išgelbėti. Žmoniškumo jaus
mų visuomenėje nebuvo ga
lima sukelti.

“Mes nežinome, kokitts 
planus turi Wall Stryto ban- 
Ideria i*’ mliijohleriaT,**"ginklų 
ir amunicijos gamintojai, ku
rie iš karo kraunasi sau pel
nus. Mes nežinome, kokius 
planus turi ir jiems ištikimi 
valdininkai. Bet mes gerai 
žinome, kad apie 90% Ame
rikos gyventojų 
statę prieš karą, 
molinos nenori, 
nųs butų išvežti 
ką ir nužudyti,
kos jaunuoliai neturi 
už Anglijos ir Wall 
imperialistų reikalus, 
merikos laivai bus skandina
mi, jeigu jie plaukė ir plauks 
su ginklais ir amunicija Ang
lijai, tai yra, į karo zoną, 
kad tas negali būti ‘inciden
tu’ karo katastrofai. Ameri
kos išgelbėjimui iš karo tu
ri skambėti obalsiai už ne- 
siuntimą Amerikos laivų į 
karo zoną ir prieš konvojus. 
Tokis yra Amerikos liaudies 
nusistatymas.”
O ką dabar “Laisvės” ir “Vil- 

šliužai sako apie siunti- 
ir amuni-

Tikras gyventojų skaičius vi
same žemės paviršiuje nėra ži
nomas, nes taisyklingas gyven
toją surašinėjimas atliekamas 
tik kultūringose šalyse: Euro
poje, Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, Japonijoje ir iš dalies 
Brazilijoje, Argentinoje ir Čilė
je. Tikrasis gyventojų surašinė
jimas prasidėjo nuo 1749 m. 
Pirmasis gyventojų surašinėji
mas įvyko Švedijoje 1749 m. ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se 1790 m. Paskui toks suraši
nėjimas buvo kartojamas kas 
dešimt metų. Iki šiol Rusijoje 
buvo tik du gyventojų surašy
mai — vienas 1897 m. ir kitas 
1920 m. Visai gyventojų nesu- 
rašinėja Kinija, kurios gyven
tojų skaičių galima spręsti apy
tikriai. Taip pat 
ko j e yra dideli 
tikras gyventojų 
žinomas. Turkija
ventojų apskaičiavimus atlieka 
tokiu budu. Pirmiausia suskai
toma kiek yra tinkamų kariuo
menėn vyrų arba mokančių 
mokesčius. Paskui nustatomas 
vidutinis šeimos narių skaičius 
ir gautieji skaičiai sudaugina
mi. Dėl to. tad pasaulio gyven
tojų apskaičiavimas yra labai 
sunkus dalykas. 1932—1935 m. 
laikotarpyje buvo nustatyta, 
kad tada visoje žemėje gyveno 
2,092,940,000 žmonių. Daugiau
sia gyventojų yra Azijoje, bū
tent 1,154,403,000, Europoje —■ 
517,124,000, Amerikoje — 262,- 
413,000, Afrikoje — 148,919,- 
000, Australijoje 
— 10,064,000.
imant, vienam 
žemės kilometrui
žmonių. Azijoje gyventojų tan
kumas kvadratiniame km. — 
27, Europoje — 60 žmonių, 
Amerikoje — 7 žmonės, Afri
koje — 5, Australijoje ir Okea
nijoje per 1 žmogų.

Pietų Aineri- 
plotai, kurių 

skaičius nėra 
ir Kinija gy-

kietai nusi- 
kad 
kad 
kur 
kad

tėvai ir 
j y su- 
į Afri- 
Ameri- 

mirti 
Stryto 

kad A-

O juk ir iki 1935 metų SSSR 
nebuvo beginklė. Priešingai, ji 
skirdavo proporcionaliai dides
nes sumas ginklams, negu kitos, 
šalys. Sovietų valdžia nuolatos 
girdavosi Raudonosios armijos 
“galybe” ir per kiekvieną šven
tę darydavo militarizmo de
monstracijas, rodydama savo 
tankų, lėktuvų ir kitokių karo 
pabūklų gausumą.

Demokratinės šalys per tą 
laiką snaudė. Jos sukruto gink-' 
litotis tiktai po nelaimingosios 
Miuncheno konferencijos (1938 
nL). Nenuostabu, kad Hitleris 
užklupo tas šalis nepasiruošu
sias. ■'

Bet sovietų Rusija, išleidusi 
ginklams šimtus bilionų rublių, 
turėtų Šiandien būti ne blogiau 
apginkluota, kaip hitleriškoji 
Vokietija. Kodėl gi tad sovietų 
Raudonoji armija prieš nacių 
divizijas traukiasi 
triuškiną jas?

o ne su-
5

ir Okeanijoje
Vidutiniškai 

kvadratiniam 
tektų apie 15

MOTERŲ ROJUS, VYRŲ 
PRAGARAS

tik už a- 
- siuntimą.

nies” 
iną laivų su ginklais 
cija į karo zoną?

Jie dabar stoja ne 
municijos ir ginklų
bet ir už dar griežtesnę akciją 
prieš Hitlerį: jei jie galėtų, tai 
pasiųstų visus Amerikos jau
nuolius, kad tie mirtų už Sta
liną ir bolševikiškos imperijos 
interesus.

Jie dabar kalba apie pavojų 
Amerikai iš Hitlerio pusės. Bet 
ar dabar Amerikai pavojus yra 
didesnis, negu jis buvo birželio 
16 d.?

Juk Maskvos šliužai su viso
kių “kato ekspertų” pagalba į- 
rodinėjo, kad Amerikai jokio 
pavojaus nėra iš Hitlerio puses. 
Girdi, jei Hitleris negali įveikti 
Anglijos, kurią nuo kontinento 
skiria tik 20 mylių vandens 
ruožas, tai, kaip jis galės užka
riauti Ameriką, kurią skiria 
nuo Europos 3,000 mylių van
denynas? s

Sumatros salose gyvena mc- 
nangkabau tautelė, kur visa 
valdžia priklauso moterims, o 
vyrai turi eiti apgailėtiną bau
džiavą. Sunku vaizduotis gra
žesnę gamtą, kaip toji, kurioje 
gyvena menangkabau tautelė, 
įsikūrusi ežero pakrantėje. Kal
nų virtinės šį kampelį visiškai 
skiria nuo išorės pasaulio. Vie
ną užsienio žurnalistą, kuriam 
pavyko patekti į šį moterų ro
jų, tautelės valdovė ir kilos val
džios atstovės pasveikino kaip 
“žemesnį baltąjį dievą”.

Kiekvienas suaugęs beriliu - 
kas tėvų namuose gyvenu tol, 
kol kuri tautelės mergaitė ji 
pasirenka savo v yni. Vestuvių 
apeigas atlieka kaimo viršinin
kė. Apsivedęs vyras gauna žmo
nos pavardę ir žmonai priklau
so visa žemė, gyvuliai, trobe
siai ir t.t. Vestuves moterys 
švenčia aštuonias d-ienas, bet 
vyrui nedalyvaujant. Vyras drį
sta ateitį tik tuomet , kai jį 
kviečia žmona. Vedybiniame 
gyvenime vyras yra tikras mo
ters vergas ir dažnai, nepakel
damas sunkaus jungo, pabėga 
nuo žmonos taip pat dažnai pa
lieka vyrus, bet tuo atveju ji 
turi išlaikyti vaikus.
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Ar Turėjo Gen. Weygandas Brolį?
(Tęsinys)

Bet tuomet nesuprantama 
kodėl jis visgi buvo paliktas 
Meksikoje, kur audra buvo ki
lus? Kodėl jo neišsivežė jo mo
tina Karlota, kuri turėdama jau 
sūnų, galėjo daugiau laimėti sa
vo prašymuose suteikti vyrui ir 
tuo pat sunui pagalbos?

Galima butų ir tai paaiškinti 
šiuo tuo, būtent dviems moty
vais, nors sunkiai patikimais.

Kuomet Karlota vyko ‘Euro
pon ieškoti pagalbos, pats Mak
similijonas ta pagalba maža ti
kėjo ir buvo vien patenkintas, 
kad žmona tragiškoje valando
je nebus ir gal išgelbės savo gy
vybę. Bet sūnūs?

Čia galima tėvo atžvilgiu pa
teisinti viena:

Pasilikdamas sūnų paslaptin
gai gimusį, jis norėjo įrodyti 
žmonai, jog jam negręsia jokis 
pavojus ir tuo ją prikalbinti ap
leisti kraštą, kur jis žinojo, kad 
nėra išeities. Antra, galėjo tikė
tis, nors atmenant Maksimilijo
ną, kaip žmogų, sunku patikė
ti, kad sūnūs jį gali išgelbėti iš 
nelaimės atsisakius sosto

naudai.
Istorijoje, dargi tokioje Ang

lijoje, mes turime pavyzdžių, 
kuomet sukilėliai buvo numal
šinti tuo, jog vieton neprašyto 
karaliaus — buvo jiems pasiū
loma karaliaus sūnūs kaip gi
męs tame krašte ir tuo pat jau 
jų tautietis. (Iš to kilęs ir Wa- 
leso titulas Anglijoje sosto įpė
diniui).

Toki gali būti motyvai iš tė
vo pusės sutinkant pasilikti sū
nų — naujagimį, kurio egzis
tencija niekas nebuvo painfor
muotas, nebent artimiausi, kuo 
sunku patikėti.

Bet motina?
Čia galima tik vieną sakyti: 

Karlota visą laiką tikėjo, kad

tima kariuomene ir tai įvyks, 
neleis žūti giminaičiui vien dėl

nio svetimame krašte.
Karlota buvo jauna mergaitė, 

neįgudus ne tik politikoje, bet 
mažai tenusimananti rūmų in
trigose. Ji skaitė Meksikos sos
tą ir Maksimilijoną, kaip vie-

jo nos giminės reikalą, o ne kaž-
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Rusų armijos gydytojas ir slaugė teikia piimąją pagelbą numuštam nacių la

kūnui. Fotografija atsiųsta iŠ Maskvos per radiją.^ ,

Važiavęs “Be • Gasolino” 
Gavo Trafiko Teismo 
Prizą—Byla Panaikinta

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. VilettJ EIK

kokios aukštos politikos išdavą. 
Maksimilijonui suteikti sostą, j 
reiškia, buvo noras jam gero' 
padaryti asmeniškai, o ne dėl 
kažkokių kitų sumetimų.

O jei kartą giminė sutiko su 
šituo Maksimilijono ir jos pa
aukštinimu, neleis jiems dabar

siems “dievo pateptiniams”.
Bet Maksimilijonas nebuvo iš 

tų, kuris galėjo tikėti giminės 
jausmais. Kuomet Karlota vyko 
— jis žinojo, kad jį laukia vie-

iš jos pasitraukti bent kaip ga
lint garbingiau ir susijungti su 
žmona.

Todėl, nors buvo motyvų a- 
biems, vienas kitą norint ap-

UI.

Atmenant, jog minėtas inži
nierius visą laiką augo iki su
brendo, vienuolynuose, ir vė
liau buvo kažkokia paslaptinga 
ranka, kuri jį globojo, galima 
butų spėti, kad su šiuo žmogu-

žinieriaus, nėra aiški, nors 
nai gimininga.

O gal ir giminės?
(GALAS)

la

Tie teisėjo George L. Quilici 
prizai trafiko teisme pasidarė 
populiarus. Matydamas, kad jie 
nieko blogo nedaro, teisėjas da
bar kasdien duoda prizą pa
naikina bylą prieš tą trafiko 
prasižengėlį, kuris turi origina^ 
liausią pasiaiškinimą.

Penktadienį (šeštadienį ir 
sekmadienį teismas neveikė) 
prizą gavo Mr. Minta, apdrau* 
dos brokeris, už sekantį teisia 
nimasi: į!

“Aš bevažiuodamas patėmb 
jau, kad mano automobiliuj jai) 
neliko gazolino. Buvau netoli 
didžiojo tilto ant Western avė, 
ties 31 gatve. Žinojau, kad už 
tilto, ties 35 gatve yra gazolino 
stotis. Todėl nutariau pagreitinį 
važiavimą, kad pasiekčiau tilto 
viršų, o nuo ten pakalnėn mai
niau be motoro nuriedėsiu.”

Mr. Minta tikrai pagreitino 
važiavimą — policija sako jis 
i.askkč 52 mylias į valandą; 
Poacininkai, žinoma, Mr. Mintž 
sustabdė ir jam pranešė, kad 
jis truputį pergreitai važiuoja. 
ir įteikė tikietą. Bet prieš tikie- 
lo įteikimo ceremoniją, polici
ninkai Mr. Mintz automobilių 
nustūmė į artimiausią gazolino
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dė katalikų dvasiški ja, kuri tu
rėdama nemaža materialių in
teresų Meksikoje ir niekad ne
išsižadėjus savo pretenzijų 
jiems, laikė šį žmogų savotišku 
atsargos įrankiu progai pasitai
kius pakišti kaip kandidatą val
džion prezidento ar 'karaliaus 
vardu.

Bet Meksikos istorija nukry
po kiton pusėn, pačioje Meksi
koje atsirado; ižmogus, vadina
mas prezidentas, .kuris savo 
diktatoriavimd metu pakanka
mai teisių ne' t’ik' dvasiškijai vi
sose srityse, bet dargi paauko
jo daugiau pusės žemės turtų 
dvasiški jos naudai. Kam jiems 
tuomet buvo teršti ramumą sa
vo kažkokiu teisingu ar netei
singu kąndidalu?

Kuomet Meksikos 
Diez 1911 m. buvo 
netrukus prasidėjo
karas ir nebuvo laiko 
Meksikon, tuo labiau, jog dar 
pradžioje nebuvo dvasiškijai jo
kio pavojaus ir niekas negalėjo 
pasakyti, kad 30 metų trukus 
Meksikos revoliucija nužings
niuos taip toli, kad dargi popie
žius norės skelbti kryžiaus karą 
ir jėzuitai per savo agentus šau
dys prezidentus iš pasalų arba 
kapos ausis mokytojams, kurie 
bus antiklerikalai?

Kuomet atėjo šie laikai, jau 
kandidatas buvo išvykęs į aną 
pasaulį ir nebuvo galima atgai
vinti, o jei ir dar jis butų bu
vęs gyvas, nebūtų galėjęs su
vaidinti tos roles, kokia jam bu
vo kažkeno ji* gal pačios dva
siški jos paskiria.

Gal kada nors ir paaiškės šio

4030 
Archer Avė.

Tek 
VIRginia 

1515

*9.75

3451
Archer Ava.

Tel.
VIRginia

2332

BALZEKAS MOTOR SALES
U WILL LIKĘ US”

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra.
BLACK BAND LUMP

likti Meksikoje, visgi jokiu bil
du neišaiškinamas vienas svar
biausių klausimų: kodėl niekur 
ir niekas neparėmė šio žmo
gaus, kuomet jis galėjo ir rei
kalavo jo asmenybės pripažini
mo išgauti be jokio sau pavo
jaus? Kodėl niekas visgi nepa- 
tiekė jokių davinių? Kodėl nie
kur ir niekur mes neužtinka
me nei vieno asmens atsimini
muose arba pasakojimuose bent 
ką nors panašaus, surišto su 
kažkokiu sunumi (legaliu) ? Ko
dėl Karlota niekam ir niekam 
neprasitarė apie paliktą sūnų?

Bet jeigu Habsburgai po ne
pasisekusios avantiūros galėjo 
tylėti dargi žinodami, butų gal 
suprantama, bet visgi nesupran
tama, kad niekas pačioje Mek
sikoje arba Prancūzijoje apie 
tai nežinotų ir žinodamas nu
tylėtų.

Habsburgai baisus šykštuoliai 
ir vien dėl turtų sumetimo ga
lėjo to tariamo kūdikio nepri
pažinti, tuo labiau, kad tėvas 
buvo sušaudytas, o motina be
protė, bet visgi kur nors butų 
turėjęs koks nors dokumentas 
pasilikti, bent kaip garantija, 
kad jei viskas gerai pasiseks, 
bus galima jį be jokio vargo le
galizuoti kaip sosto įpėdinį.

Tokio dokumento, dargi kitų 
asmenų liudijimo neturimo, kur 
jau kalbama apie Maksim lijo- 
no vaikus, tai vien kaip apie ne
legalius, kurių vienas lyg butų 
ir dabartinis Wcygandas sėdįs 
Afrikoje ir gal svajojęs iš He
lerio gauti kokią karalystę, kaip 
Kroatijoje gavo italų kunigaik
štis.

Tokiu pat nelegaliu sunumi 
galėjo būti ir minėtas inžinie
rius arba bendrai vien grupės 
suinteresuotų asmenų išnaudo
ti nežinomą kūdikį ateityje, jei 
pasitaikytų proga ir butų rei
kalingas Meksikos sostui kandi
datas.

Tokių atsitikimų mes žinome 
istorijoje ir šis daleidimas 
kalba už jo tikrą giminystę, 
neigia.

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 700 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

ne-

pa-
No. 2883

I Vardas ir pavardė

Adresas.
Miestas ir valstija-----

INVIITMINT

nei 
nei

mediją, bet kol kas tenka vien 
spėlioti, gi spėliojant yra pa
kankamai medžiagos neigti ir

diktatorius 
nuverstas, 
pasaulinis 

žiūrėti

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

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu Ateičiai Užtikrinti!

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite

SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. s(t^r 55 gfj
Telefonas ATLANTIC 4290.

Vardas

Adresas
Telefonas

O Stokeriu
□ Sienų Tailu

COPR. I9«i, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED SCARF PATTERN 2883
No. 2883 — Megstos servetkėlės

I naujienos needlecrafFdept., 
I 1739 So. Halsted 8L, Chicago, DL ( 
I Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No..

vargu kada nors bus galima į 
lodyti, jog Karlota turėjo sūnų 
ir dar nuo Maksimilijono, nors 
kai kas skaitytų gan dideliu ar
gumentu, jog dėl vieno vyro 
praradimo dar neišeinama iš 
proto, gi netekus vyro ir vie
nintelio sūnaus — nesunku 
tekti iš rūpesčio proto.

Bet visgi ji butų turėjus pa
kankamai laiko apie tai 
skelbti pasauliui, gi žinodama, 
kad Meksikos avantiuron pa
stūmėjo savo vyrą daugiau ji 
pati, negu kas kitas, galėjo jau
sti sąžinės graužimą, kas jau 
vėliau atsiliepė ir į jos proto 
stovį.

Kol kas nei Weygando kilmė, 
nė tuo labiau šio nežinomo in-

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

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

UP TO

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

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

ŪK OF PRTTEROS

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

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St, 
Chicago, HL

Vardas

Adresas ....

Mieste*

Veistų*
C



NAUJIENOS, Ohicago, III.
■......... - 1 ... y> il^T" ---——.......

Pirmadienis, liepos 14, 1941

40,000 Darbininkų 
Šiandien Grįžta 
Darban Detroite

Buvo Pritrukę Medžiagos
DETROIT, Mich. — Nutrau

kus streiką National Automo
tive Fibers kompanijoj, šian
dien darban sugrįžo ir apie 40,- 
000 darbininkų į Chrysler Cor 
poration bei Briggs Manufac- 
turing Co. dirbtuves.

Pastarųjų dirbtuvių darbinin
kai buvo pasiųsti namo po to. 
kai dėl streiko Fibers firmoje, 
pritruko medžiagos reikalingos 
automobilių sėdynių aptrauki 
mui.

Streikas Fibers Co. nėra ga 
tutinai užbaigtas. Darbininką: 
šiandien vakare laikys susirin
kimą, kuriame manoma jie už 
girs naująją unijos sutartį.

šis Pašalpgavis 
Turi Savotiška 
Biznio Išrokavima £

COLUMBUS, O.—Dan Blak- 
ley, policijos sulaikytas už gir-, 
tuokliavimą, pareiškė, jog jis 
barą lanko tik dėl to, kad jis 
ir toliau gautų pašalpos čekį.

“Pašalpos pinigai juk atein: 
iš mokesčių, ar ne?” jis gin- 
čino. “Kito budo pinigų sukėli
mui nėra. Vien tik iš taksų.”

“Dabar žiūrėkite — už alų 
mokama taksai. Kada aš per
ku alų arba man kiti nuperka 
tai aš žinau, kad iždui įplau
kia daugiau taksų. O kada dau
giau taksų tai turime daugiau 
pinigų pašalpos fondui iš ku
rio paskui aš gausiu čekį. Tai 
yra tik sveikas biznio supra
timas.”

Jo logika vienok policijos ne
tikino. Ji jį uždare kalūjiman 

išsipagirioti.

“ŽIŪRĖK, KAD PATAIKYTUM...” »

Profesijonalų golfistų žmonos seka savo vyrų lošimą PGA turnyre, Denver, 
Colo. Jos žinoma nori, kad jų vyrai laimėtų, nes tai reikštų daugiau $$$ į šeimos 
iždą. Iš kairės dešinėn: Mrs. Lloyd Mangrum, Mrs. Henry Picard, Mrs. Ben Ho~ 
gan, ir Mrs. Jimmy Hines.KAS RYTĄ!

....01111111

LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI
— Iš Stoties —

Washburne Amatų 
Mokykla

Šią savaitę Washburne ama
tų mokyklą (1226 Sedgwick 
St.) baigs 217 asmenų. Vieni 
jų bus prirengti įvairioms pa
reigoms ofisuose, o kiti — dirb
tuvėse, spaustuvėse ir t. t.

Paklausa šiandien yra tokia 
lidelė, jog vos jaunuoliai spū- 
:a mokyklą baigti, kaip jie gau
na darbą savo specialybėje. Ypa
čiai yra didelis pareikalavimas 
mechanikų ir mašinistų.

Washburne amatų mokykla 
buvo Įsteigta prieš daugelį me^ 
tų. Pradžioje toje mokykloje 
tęsė mokslą suaugę žmonės, ku
rie dėl vienokios ar kitokios 
progos jaunystėje turėjo 'mo
kyklą apleisti. Į amatus nedaug 
tebuvo kreipiama dėmesio.

Ilgainiui vis labiau ir labiau 
pradėta įsitikinti, jog berniu
kams ir mergaitėms yra būti
nai reikalinga kokia specialy
bė. Baigę vidurines mokyklas, 
jaunuoliai susiduria su didžiau
siais keblumais, kai reikia dar
bas gauti. Jokio darbo faktiš
kai jie nemoka dirbti. Todėl tu
ri pasitenkinti tokiu darbu, ko-

lėms teikia puikios progos per 
keletą mėnesių išmokti kokio 
.-.mato. Nuo pereitų metų toji 
mokykla liko žymiai praplatin
ta ir šauniai Įrengta. Dabar jo
je galima visokių visokiausių 
amatų išmokti: mechaniko, ma
šinisto, įvairių mašinų operuo
tojo, spaustuvininko, elektro- 
techniko ir t. t. O jei kas yra 
linkęs į biznį, tai tas gali mo
kytis mašinraščio, knyvedystės, 
stenografijos, etc.

Mergaitės, kurios nori grožio 
salionuose dirbti, čia gali iš
mokti plaukus taisyti.

Dabartiniu laiku, kada reiš
kiasi didžiausias trukumas įvai
rių amatninkų, VVashburne mo
kykla tikrai gali daug gero pa
daryti jaunuoliams, priruošda- 
ma juos įvairiems geriau apmo
kamiems darbams.

DR. MONTVIDAS 
LAIMINGAS

Dr. A. Montvidas apsilankė 
anądien į “Muzikos Žinių” pik
niką ir laimėjo dovaną — ra
dijo aparatą.

Garsinkitės “N-nose”

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTES PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00—7:45 VAL. RYTE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn Jf. GBiibeifete
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
k605-07 S o. Hermitage A ve, 

South Fairfield Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 0727 

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Farmeris Protestuo
ja Derliaus Kontro
lę, Degina Kviečius

JACKSON, Mich. — Vienas 
farmeris šiam apskrity, sukilo 
prieš “perdaug valdžios dikta
tūros ant derliaus” ir dabar 
degina 17 akrų kviečių lauką.

Supykęs ūkininkas, 55 metų 
amžiaus Marion Hatt, pradėjo 
kviečius naikinti pėiiktaditerų, 
po to kai J. V. žemės konser-. 
vacijos pareigūnas atsisakė duo
ti jam rinkos leidimą už tai, 
kad Hatt peržengė AAA nusta
tytą jam kviečių kvotą 2 ak
rais.

DyKai
Klausykite musų radlu programų Antradienio ir šeštadienio ryt

mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 
Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

YARds 1138
YARds 1139

Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

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

Telefonas YARDS 1419.

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 198th Street* Tel. Puilman 1279

L J. ZOLP 
1646 West 46th Street Phone YARds 078f

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

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

m:

/

“Mano Farma, Mano Kviečiai...”
Ūkininkui pasakyta, kad jis 

turės grudus laikyti arba su
mokėti valdžiai pabaudą — po 
49 centus už kiekvieną buše
lį nuo perviršiaus akrų, pirma 
negu jis gaus reikalaujamą lei
dimą. Į tai Hatt atšovė:

“Aš viską sudeginsiu pirma 
negu leisiu valdžiai įsakyti man 
ką turiu daryti su tais kvie- V • _ • M ciais.

Jo pastangas deginti nuplau
tus ir gubose sustatytus kvie
čius, sudarkė lietus penktadie
nį. Bet šeštadienį ir vakar jis 
stengėsi “užbaigti darbą.”

“čia yra mano farma ir ma
no kviečiai,” jis sakė. Konser
vacijos pareigūnas į tai pareiš
kė: “Jis tik degina savo paties 
pinigus. Derliaus regulaciją nu
statė ne valdžia, bet patys kvie
čių augintojai. Aštuoniosdešimt 
nuošimčių augintojų ją nubal
savo.”

Naujas Įstatymas 
Draudžia Moterims 
Būti Bartenderemis

SPRINGFIELD, III. — Gub. 
Green pasirašė naują įstatymą, 
kuris uždraudžia moterims ir 
mažamečiams dirbti už baro. 
Aprubežiavimas nepaliečia mo
terų, kurios tmp nuosavas ta
vernas arba tavernų savininkų 
žmonas.

Šiandien Maywoode 
Prasideda Jaunuo
lio Paruošimas

National Youth Administra- 
tion šiandien atidaro duris jau
nuoliams ir jaunuolėms, kurie 
nori pasiruošti specialiems dar- 
bams ryšium-^ų, apsigynimo, 
programa. Dirbtuvės yrą įreng
tos Pro'višo Township vidurinės 
mokyklos žemėje.

Iš viso bus priimta 150 ber
niukų ir mergaičių nuo 17 iki 
24 metų amžiaus. Po priežiūra' 
patyrusių instruktorių jie at
liks tam tikrus darbus ir mo
kysis operuoti mašinas. Per mė
nesį jie dirbs 112 valandų. Už 
tą darbą jie gaus 25 dolerius 
atlyginimo.

Tuo pačiu metu jie turės ir 
mokytis: per mėnesį tam tu
rės pašvęsti 48 valandas.

Po kelių mėnesių treniravi
mo jie galės užimti kvalifikuo
tų darbininkų vietas karo pra
monėje.

Mašinų Dalių 
Gamybai Teikiama 
Pirmenybė

WASHINGTON, D. C.—Ga
mybos Tvarkymo Ofisas išlei
do patvarkymą, pagal kurį at
skirų dalių reikalingų automo
bilių, trokų, traktorių ir kitų 
namams reikalingų įtaisų taisy
mui, gamybai suteikiama pir
menybė ir, kuris nustato, kad 
dalis gaminančios dirbtuvės 
gautų reikalingąją medžiagą be 
didesnio delsimo.

Prie namų įtaisų priskaito- 
ma refrigeratoriai, pečiai, van
dens šildytuvai, vandentiekio 
reikmens, furnacai, aliejaus pe
čiai ir automatiškieji stokeriai.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Liepos 27 d., 1941 m.

kį gali gauti. O tai reiškia, jog 
jie turi dirbti už visai menką 
atlyginimą.

Washburne amatų mokykla 
tokiems jaunuoliams ir jaunuo-

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. VIRglnia 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.

Dr. F. Pulsuoki LeVan

KITILIETUVI AI D AKT AR AT
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. .TENKINS-
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. MARGERTS e
3325 So. Halsted St. *

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. J8th 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 74€4

Aplankė 
“Naujienas”

Pereitos savaitės gale “Nau
jienas” aplankė p. Edvardas Ru
dis, kuris gyvena Pittsburghe. 
lis papasakojo daug įdomių da
lykų apie to miesto4 gyveni
mą.

P-as Rudis yra geras nau- 
jienietis. “Naujienoms” jis at
vežė ir dovanų, būtent, namo 
fondui $5.00.

Labai ačiū.

Gal tai tik toks sutapimas, 
bet tuoj po to kai savivaldybė 
ėmė rūpintis apie pašalinimą 
smarvės Chicagos ore (jau tas 
kanalas tai yra tikras biaury 
be), komunistų radijo progra
mos užsidarė.

Chicaga Baigia 
Sukelti Savo 
ŪSO Kvotą

Visa šalis dabar įsisiūbavusi 
į didelę kampaniją sukėlimui 
pinigų United Service Organi
zacijai, kuri rūpinsis sudarymu 
geresnių sąlygų kareiviams pra
leisti liuosas valandas.

Chicagos miestui buvo nusta
tyta sukelti $679,500. Iki va
kar tapo surinkta arti keturi 
šimtai tūkstančių dolerių. Ko
mitetas, kuris kampanija rūpi
nasi, sako, kad Chicaga savo 
kvotą netik, kad neužilgo iš
pildys, bet dar ir pralenks.

Kitose kolonijose lietuvių or
ganizacijos prie ŪSO prisidėjo 
gausiai. Viena lietuvių organi
zacija Waterbury net $500 pa
aukojo tam tikąlui. Chicagoje, 

kodėl lietuviai nepasirodė 
dar su stambesnėmis aukomis.

Pirkite tose krautuose, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Tel. YARDS 3144
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 
Gydytoias ir Chirurgą? 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.:'Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Dr. Charles Segal 
OFISĄ S 

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 ik! 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 8994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. C. L. VEZEL’TP
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

ADVOKATAI

DR. BRUNO .T.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ R 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VA T ANDOA* 2—4 pnnief ir 7—o 
<'akarn. tr*>ėipdien|aiR ir sekmadi** 

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

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 sutarti.

A. A. SLAKTS
ADVOKATAS

Room 1230 
Ofiso te! CENTRAL 1824. 

Namų teL—Hyde Park 3395
Lv
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KOMUNISTAI JAU APLEIDO ORO BANGAS 
CHICAGOJE Diana Iš Dienos

Programa Užsidarė Prieš Dvi Savaites
Jaunimo” iškel- desne ir geresne programa.Ar neseniai 

tas protestas prieš lietuvių bol
ševikų radijo programas suvai- kalbėjo pats Leonas V. Prūsei- 
dino kokių rolę ar ne, neteko 
patirti,, bet tiek yra žinoma, 
kad komunistų programos jau 
dvi savaitės kaip nutilo.

Jų paskutinis pasirodymas 
oro bangomis buvo birželio 28 
d. Pranešėjas atsisveikindamas 
sakė, kad komunistai orų aplei
džia dėl to, kad, girdi, laikas 
nepatogus ir, kad jie negauna 
daugiau laiko didesnei progra
mai. Jis sakė, kad “Vilnis” ne
tolimoj ateity vienok grįš su di-

Toj paskutinėj progrartioj

ka. Jis nei žodžiu neužsimift? 
apie programos uždarymą, bCt 
pašventė kelias minutes verkš
lenimui apie reikalą gelbėti So
vietų Rusiją — “didžiausią pa
saulio demokratiją”.

23,

M

aa

ALEKSANDRAS 
DABULSKIS 

430 West 39th S t.
.Persiskyrė su š uo pasauliu 

Lefvs 12 u., 12:20 v. ryto, ivtl 
m., sulaukęs 51 m. amž., gi
męs .Lietuvoj, Tauragės ap
skrity, Skaudvilės parap., Pil- 
suaos kaime. Amerikoj išgy
veno 32 metus.

paliko dideliame nuliudime 
brolį lamą, dėdę Tarną Wasi- 
liausKį, giminaičius Joną ir 
Juozapą Wasiliauskius, pus
seserę joanną ir švogerį Sta
nislovą Petrošius ir jų seimas 
ir kitas gimines Amerikoj. 
Lietuvoj panko 3 brolius, Sta
nislovą, joną ir Bronių, dvi 
seseris, Oną Milickienę ir Sta
nislavą, ir kitas gimines.

Priklausė prie L. D. S. 53 
kuopos ir Moose No. 96.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, liepos 17 d., 1 
vai. popiet. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į Liet. Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Aleksandro Da- 
bulskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Broliai, 
S<£erys, Dėdė Jir Giminės. T

Laid. Dįrekt. Antanas M. 
Phillips, Tel.* YARDS 4908.*

Keistas Sutapimas.
Yra žmonių, kurie įžiūri ko

munistų lizde tam tikrus trube- 
lius. Jie nurodo, kad bolševikų 
radijo programa užsičiaupė 
tuoj po to kai saulė Stalinas ir 
jo kompanija tapo nacių užpul
ta. Kremliuj dabar atsirado 
svarbesnių problemų ir, girdi, 
agentūros užsieny, ypač tokios, 
kurios niekada nieko rimto ne
reiškė, nustumtos užpcčkin. Nė
ra kada ir iš ko jomis perdaug

Tie aiškintojai taip pat pri
mena ir tai, kad dabar Maskvai 
susidūrus su svarbesniais reika
lais, komunistų laikraštis ėmė 
daug kalbėti apie įvairius pa
brangimus ir pakėlė prenume
ratos kainą.
• Radijo programos ir laikraš
čių leidimas kaštuoja pinigų.

Rądijušhikas

a

K

t i 111 Geies Mylintiems
Vestuvėms, tian- 

lUn kietauiSi Laidotu-■ a a yems, Pa p u u s L 

GĖLININKAS maras 
4180 Archer Avenue 

Phune LAFAYETTE 5800

B

C 1/ I A Gunčiam Gėles
LU V Ei KIS

Dalis 
KVIETKININKAS

.Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir P a grabams

3316 So. Haisted Street 
Tel. YARDS 7308

PETRAS ANDRYAUSKIS 
920 West 35th Place

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
liepos 12 d., 1:30 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Lietuvoj, Šiaulių apskr., 
Šaukėnų parap. ir mieste.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Vasi
liauskaitę, dukterį Oną ir 
žentą William Sharauskas, sū
nų Juozapą ir marčią Marga- 
ret, auką Juozapą, broli Fran- 
čiškų,. bfglįehę^ kitus, gimi
nes.

Priklausė prie Simano Dau
kanto Dr-jos ir Susiv. Lietu
vių Rymo Katalikų Amerikoj?

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, liepos 17 d., 8 
vai. ryto iš kopi. į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Petro Andryaus- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam .paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Duktė, žentas, Sū
nūs, Brolis ir Gimines.

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YARDS 4908.

Mi

išsiėmė Leidimui
VedyboftiB

(C hienoj)

tteriirt 0.
Ldrmin® \Villte, 21.

jolm \Valtev
Matilda fe. KtėBadskaB, 20.

Anthony Kulrfcz, 25, BU Jnlla
Labuk, 24.

Reikalauja
Pėft&hą

Adele Sutkus vs. fealph Pelei’
Sutkus.

Al Naras vs, Irene Naras,

Gauna
Perskiras

Anton Veselovski vs.
Veselovski.

Gimimai 
Chicagoje

sūnūs,BELSKIS, Ralph II., 
4109 South Montgomery avė., 
gimė birželio 26; tėvai, John ir 
Joafttta.
KAbAs, John, sūnus, 2448 W. 
46th place, gimė liepos 1 d.; tė
vai, John ir Wanda.

WAWINSKI, Stanely, sūnūs, 
4326 S. Artesian avė., gimė lie
pos 2; tėvai, Stąnley ir Anto- 
ftette.

KAREIVA, Janėt L., duktė, 
2051 West 69th place, gimė bir
želio 29; tėvai, Leo ir Bernicė.

Chicagos Firmos 
Gavo Daugiau 
Armijos Užsakymų
f Karo dėįjėrtėlDehtas paskel
bė, kad nauji užsakymai siekių 
kelių Milijonų ddferių 
paduoti kelintos Ihinois 
jos firmom*. ** ’*■

Arti dviejų milijonų 
užsakymų gavd sekančios Chi
cagos dirbtuvės: internationėl 
Register Co. ■ darys gilzių šo
viniams už $1,503,700; Chicago 
Flexible Shaft Co. — “fiusų” 
už $901,529; Armijai lovų pa
gamins — Superior Sleeprite 
Korp. už $313,000, ir Harris- 
Hub Bed and Spring Co. —- už 
$256,750.

vertės, 
valkti-

vertes

Kažin Ar Tas Žmogus 
Sugrįš Atsiimti Savo 
“Brangy” Žiedą?

. ♦ ■ ■ - v . ... . , r ’

Armour Skerdyklai 
Gresia Streikas; *' 
Nesusitaria su Unija

Prašo Darbo 
Fftjgėlbos

Afrtodur & Čo. atstovams ne-
Btorttartį «ų ^ačkihghohše 

VV’ai’kėirg 6ra#Mitzto$ Comtolt’ 
le'e (Čto) , kad
mb to WBUi^ytAB 14 too tom- 
pabijos AfrbftiVfty Mjojc šnlyja, 

b^bittlhkų kotoiteto atstovai 
Whtotl &-
kretJoY’ėi pra
šydami ja MBikfČipti į Armour 
Čo. patorlrmt tai pervesti dis
putu arbitračijos arba nąedihci- 
jos tarybai.

Tarimasis tarp unijos ir kom
panijos vedamas jau nuo balan
džio mėnesio. Tarp punktų dėl 
kurių negalima susitarti yra pa^ 
kėlimas atlyginimo nuo 67J/2 
centų į valandų iki 821/ž cen
tų, drafluotų darbininkų pro
tekcija ir keli klausimai liečia 
suteikimą didesnių teisių uni
jai.

Automob. Užmušė 
AŠtuoniolikietę 
Petronėlę Pocienę

Pavogė $986 
Vertės Sviesto

Paul Rausch, Charles City, 
ia. troko draiveris, pranešė po
licijai, kad vagys išnešė iš jo 
trokd 44 statinaites sVies'to. 
Rausčh oViCstų atvežė į Chica- 
gų pastatęs ti’Okų gatvėje, 
pats nūėjo j lestoranų ūžvak 
gyti. Kada sugrįžo, sviestas bu
vo pražuvęs, Šviestas apkainuo- 
jaihas $986.

Ties Chicaga Pradė
jo Veikti Didelė 
Amunic. Dirbtuvė

Pradėta statyti pereitą lap
kričio mėnesį, Elwoodo amuni
cijos dirbtuvė tapo oficialiai 
atidaryta šeštadienį ir darbas 
joje jau eina smarkiu tempu. 
Jos pastatymas atsiėjo $30,- 
000,090. Dirbtuvėje dirbs 7,000 
žmonių, iš jų apie 3,000 mote
rų. Ten bus pripildomos gilzės 
sprogstamaja medžiaga. Bus 
“pripakuojamos” ten ir didėsės 
oro bombos. Sprogstamoji me
džiaga ir gilzės bus dirbtuven 
atvežama iš kitur.

Aukštų Merginų 
Klubas

CLASSIFIED ADS.
FERSONAL

Asinenilt le^ko_________
PAIEŠKAI! 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. Haisted St., Box 
2509.

PAIEŠKAI! našlės apie 45-50 me
tų, kuri turi farmą be skolų. Esu 
našlys, turiu namą ir 13 metų duk
terį. Esu Amerikos pilietis. Mano 
moteris yra mirus. Katra turi ūpą 
gyventi ant farmų ir turi kiek tur
to, prašau atsiliepti. Turiu leidimus 
visur už dyką trainu važiuoti. Ra
šykit 1739 So. Haisted St. Box 2514.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

FEATHER GIRLS, patyrusios, 
dirbti prie plunksnų. 65 East South 
Water St. Room 802.

REIKALINGA JAUNA MERGI
NA prie fountain in lunch kaunte- 
rio. Patyrimas nereikalingas. Atsi
šaukite: iHARVEY’S FOUNTAIN, 
557 So. Clark St.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High SchooL Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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.

w. ■ lūi .......  .. . . «Įį......
VVrtOLESĄLt FURmIlTURĖ 

Rakandai ir įtaisai Pardavimai
MURKDAMAS cash— 

uz ranunaub, sutaupybi nuo 40 
iki 0U7o. Me& p r iš ta tume bue kur. 
rasauKite ai lasykite uei daugiau 
iniormaeijų. Vien ua aaciunaiuu 
žinomi daiktai i and abi pas inub.

ADiaAUBK/ib, &UNUS, 
034d t>o. W estetu Avė., 

Chicago. Iii. L'ei. KKPuhlic 0061

REIKALINGA MERGINA prie 
namų darbo. Nėra virimo, nė skal
bimo. Nuosavas kąmbarys, geri na
mai. $8.00 savaitei dėl pradžios. 
Šaukite COLUMBIA 4202.

i n ................ >■■11 Ui >■ . ............. ......

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERN, svetai
nė ir beer garden. Greit turiu par
duoti, nes sergu, apleidžiu Chicagą. 
3614-16-18 S. Kedzie Avė.HELP WANTED—Malė 

Darbininkų Reikia
REIKALINGAS PIRMARANKIS 

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

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP 
ir motųrų apatinių rūbų krautuvė, 
Yra kambariai gyvenimui. Už 
$400. Gali padaryti; gerą gyveni
mą. Lietuvių apgyventa.

2707 W. 51st St.

Lawndale apylinkėje susikū
rė Aukštų merginų klubas. To 
klubo narėmis gali būti tik tos 
merginos, kurios nėra žemesnės 
kaip 5 pėdos 7 coliai. Klubo 
pirmininke liko išrinkta p-lė 
Lillian Low.

Netrukus klubas rengiasi pa
skelbti kontesią naujoms na
rėms gauti, i

Dabar Girdėsime 
Amer. Himną Kiek* 
viename Koncerte

f

James1 E'.- Petrillo, Amerikon 
Muzikų Federacijos prėžiden- 
tas, atsišaukė į Amerikos orkes
tras prašydamas, kad kiekviena 
muzikos programa ir koncertai 
butų pradėti jr baigti sugrojant 
Amerikos himną ‘ Star Spangį- 
ed Banncr”.

I

Orkestrus tam Petrillo suma
nymui entuziastiškai pritaria.

Nelaimė Įvyko Anksti 
Sekmadiertį

Vakar anksti ryte automobi
lius suvažinėjo ^Petronėlę Pocie
nę, gyv. 1830 So. Peoria Street. 
Nelaimė įvyko apie 1:45. vai. 
Yyto,. Nelaipiįngdji rųh^ keletą 
Valandų vėfiau Apskričio ligo- 
hlnėj, kur ją nuvežė policija. 
Pociene buVb metų amžiaus.

Velionės sūnus Bronius sa
kė, kad motinų partrenkė vidu
ty gatvės, tieų 1841 8. Haisted 
šWėėt, smarkiai važiavę huto - 
niobi:ius, , kųiį vairavo žl me
tų amžiaus jaunuolis Ajdain Kur- 
za Ir., -tanalport
avėnue, s

Autcinebilistas Pabėgę
Suhlis taip pat sakė, kai au- 

tOmcbiiio vairuotdjas iš helai- 
fhės Vietos pabėgo ir jį polici
ja suėmė kiek vėliau namuo
se, po to kai jo adresą susekė 
pagal laisnių numerį, kurį pa
ėmę keli asmens mate nelai
mę.

Pocienei sulaužyta abi kojos 
ir šonkaulis parduręs plaučius. 
Ji paliko vyrų Antanų Pocių ir 
du shhu llrohKt, Ž0 ir Joe, 
£3 hi. Tumpius. Sūnus yVa po 
pirmuoju Pocienės vyru, Juoza
pu Tumpiti, šu kuriuo ji per
siskyrė 1^30 ftictais . Tu m pis 
sakoma gyvena Chicagoje.

Vaivadai Grįžo 
Iš Atostogų

Po dviejų savaičiiį atostogų, 
šiandien prie darbo shgrfžo An- 

. taftas Vaivada, “Nau]WU” vie
tinių žinių Skyriaus redakto
rius, ir jo žmona, Milda, kuri 
yra ”STaujienų” Hštinės sekre
torė. Vaivadai savo atostogas 
praleido išvadinėdami rytines 
valstijas, £ū jais kaVtp keliavo 
Vaivadiėhės sesuo, Li'ftian Ba
ronas.

Vakar dviejų savaičių atosto
gas Užbaigė ir kitas “Naujie

SUSIRINKIMAI
D. L. K. VYTAUTO DR-JOS pus

metinis susirinkimas įvyks antra
dienį, liepos 15 dieną, 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 So. Haisted St, Susirin
kimas yra svarbus todėl kiekvienas 
draugas .privalo butinąi atsilankyti. 
Turime svarbių reikalų svarstymui. 
Taipgi kurie draugai esate pasilikę 
su mokestimi, bųtinai pasirūpinkite 
apsimokėti. —P. K., sekr.

Vakar ir Užvakar 
- Chicagoje'

Musų bolševikai kelis kartus 
lygiai atsidūrė kvailoj padėty, 
kada “linijos” instrukcijos ne
pasiekė juos laiku. Maskva žiū
rėk savo melodija pakeitė, o 
musų bolševikėliai, negavę rei
kiamų nurodymų, dar senąją 
giesmę tebegieda — ne ta “na
ta”. Ir išeina baisi dishaimo- 
nija.

s c o

KKAL ESTATE FUR sALlfi 
Namai-Žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime dideli pasirinktiną namų 
pirkti ut caHh arba mąinAft. Ndribn 
pirkti ar iftainyti, dėl gteiteatHo fca- 
larnavuno šaukite.
PAUtM 8MITH &C0.

1REĄL Ę8TATE ~ LOAHfc- Lnburanck
4631 S. Ashland Avė,

tėL YARDS 1001.

DYięAI! DYKAI!
Musų- sąrašas No. 263 dąbar išėjęs 
ši Spaudos. Jį sudaro 218 TIKRŲ 
real estate bargenų, esančių Cice
ro j, Bervvyne, Ri verdate fr La van
dale. Jis yra jūsų pagal pareika
lavimą. Telefonuokit ar rašykit, ėr- 
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

Alimonijos Kalinių 
Choras Apiro, Neteko 
Pianisto ir 14 Balsų

Vyrai, kurie sėdi alimonijos 
kaliny, šiandien mažiau triukš
mo kelia. Penktadienį teisėjas 
palhiosavo 15 “įnamių”, jų tar
pe vieną pianistą, kuris akom- 
panubdaVo tam likimo sutver
tam choVili ilgesio valandomis. 
Keturiolika vyrų džiaugėsi galį 
išeiti laisvėh, bet vienas reika
lavo, kad jį paliktų kalėjime. 
Teisėjas atsisakė jo pageidavi
mą išpildyti.

St. Charles Berniuku 
Pataisos Namų 
Vedėjas Paleidžiamas

Rodnėy II. Brandon, valstijos 
visuomėhčs gerovės direktorius 
paskėlįbė, kad su rugsėjo 1 d. 
yVlIfem T. Harmon pasitrauks 
iš St. Charles berniukų pataisos 
namų vedėjo vietos.

Ta įstaiga pastarosiomis sa
vaitėmis susilaukė daug kriti
kos po to kai iš jos paroliu pa
leisti berniukai papildė eilę pik
tadarybių.

21 Asmuo Sužeista 
Chicagon Vykstančio 
Traukinio Nelaimėj

Dvidešimt vienas asmuo tapo 
sližeista penktadienio vakare 
kada Chicagon iš New Yprko 
vykstančio Pennsylvania ti’au* 
kinio šeši vagonai nušoko nuo 
bėgiu netpĮį Fort Wayn0, Ind, 
'lYyilka Iš shžėlstiįjų yra ęhičA* 
giežiai, bet lietuvių jų tarpe iifc-

Beveik panašus dalykėlis įvy
ko šiomis dienomis Chicagoje 
tarp cynetoninių tautininkų. 
Lietuviams sukilus prieš rusus 
Lietuvoje, Hearsto laikraščio 
atstovas padarė telefoninį pa
sikalbėjimą su Smetona, kurį 
vėliau atspausdino. Tas inter- 
view skambėjo labai keistai ir 
Smetonos pareiškimai buvo be 
“senso”. Bet tautininkai į tai 
nepaisė, jiems svarbu buvo, kad 
tai Smetonos ŽODŽIAI. Tauti
ninkų spauda žinoma, tą inter- 
view perspausdino žodis į žo- 
<lį.

Dabar Smetona štai ką per 
Sandarą apie tą pasikalbėjimą 
pareiškė: “Pasikalbėjimas nuo 
pradžios iki galo painiava. Vie
nur pramanyta, prišnekėta ko 
mano nebuvo sakyta, kitur ma
no mintys iškraipytos.”

Sakoma, kad Smetona supy
kęs ant tų tautininkų redakci
jų, kurios pasikalbėjimą at
spausdino. jeigu redaktoriai 
perspuasdino jį perskaitę — 
tai jie nemokšos, kad negalėjo 
pamatyti netikslumų. O jei dė
jo neperskaitę, pasitenkindami 
tuo, kad tai Smetonos ŽODŽIAI, 
tai dar praščiau — jie yra hi- 
pokritai —, neranda reikalo “va
do” pareiškimų paskaityti.

RADO NEGYVĄ 
KUfclKĮ EŽERE

Policija rado naujagimės mer- 
gaitės Hunų ežere ties 31st st.

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujam greitiem 

pardavimam

PARDAVIMUI 6 kambarių medi
nė bungalow. Didelis, atdaras fron
te porčius. Uždarytas porčius užpa
kaly. Furnasas, garažas, šiaurės va
karų kampas. 50 pėdų frontas. 
Paunksmė ir tvoros. $3800 cash už 
dydą. Balansas $1700. Home Owners 
Loan mokėti $20 kas mėnesį. 317 
S. 11 Avė., Mayvvood, III., Majhvood 
7793.

Į Ghicago State Pa^hė’rs, 
Ltd., lombardą, 29 North Clark 
Street, atėjo žmogus i’r šakė no
rįs užstatyti deima’nH'nį žiedą 
už $75 paskolą. TAD1! išėjus su 
pinigais, tarnautoji dar kartą 
į žiedą ’įiažiutėjęk atrado, kad 
jis nėra deimannhis ir> kad jo 
vertė siekia tik $20.

ŠIANDIEN LAIDOJAMA

MARIJONA VALAITIENE
Gimė Žiūriu Kaime, Žagarės Parapijoj 

MIRib LIEPOS 9d., 1941, 10:09 VALANDĄ VAKARE

pirmu (mirusiu) vyru Kuduhenė. Dabartinis vyras Valaitis,

SAVININKAS PARDUODA $6 
kambarių muro insuliuotą bunga- 
low Benvyne. Automatinė šilima, 
pramogom kambarys, 2 karam ga
ražas. Kaina greitam pardavimui 
tinkama. Euclid 9598W.

2 aukštų muro namas, 2-4, 1-5 
kambarių. 1 krautuvė. $80 į mėne
sį pajamų. Geram stovy. Nebran
giai. Gera vieta. Cicero.

Cicero 6847

PARSIDUODA ar išsjrenduoja 
bizniavas namas Bridgepofcto kolo
nijoje. Telefonas yra aut sainos. 
Namas randasi 934 W. 29th St.

po _ . .. .
kuris rūpinasi laidotuvėmis.
Paliko dideliame nuliudime 3 dukteris ir 3 sūnūs Kudulius: Stellą 
ir jbs vyrą Staniką, Pauliną, jos vyrą Vanniną ir anūkę Lorettą, 
ir Mary Bobak, 3 sūnūs: Kazimierą, jo moterį Daratą ir 2 anukus, 
Povilą, jo moterį Anną ir anūką, ir Adolfą, 2 brolius: Kazimierą 
Putrj, moterį Frances ir jų šeimą ir Vincą Putrį, jo moterį Zuzaną 
ir jų šeimą. Lietuvoj seserį Oną, brolį Povilą Putrį ir daug kitų 
giminių.
Priklausė prie SLA 129 kuopos ir Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas randasi A. M. Phillips koplyčioj, 3307 Lituani- 
ca Avė.

Laidotuvės įvyks šiandie, liepos 14 d., 1:00 valandą po pietų iš 
koplyčios į Lietuvių Tautiškas kapines. Prieš išlydint iš koply
čios kalbės “Vilnies” redaktorius L. Pruseika. Kapinėse bus pa
sakyta kalba angliškai. Ai. Brazio dainos ir muzika.

Visi A. A. Marijonos Valaitienės giminės, draugai ir pažįštami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
VYRAS, DUKTERYS, SUNAI, ŽENTAI, MARČIOS, BROLIAI, 

ANŪKAI, BROLIENĖS IR giminės
Laid. dir. A. M. Phillips, tel. Yards 4908.

ĄNUKAI, BROLIENES IR GIMINES 
dilins, tel, Varde 4908.

PETRONĖLE POCIENĖ 
(po pirmu vyru Tumptenė)
Persiskyrė su šiuo pasaųlju 

liepos 13 d., 2;40 v. ryto, 1941
m., sulaukus 45 m. amž., 
mus Lietuvoj, Kretingos aps
krity, Tūzų kaime. Amerikoj 
išgyveno apie 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime
vyrą Antaną, 2 sūnūs, Juoza
pą ir Bronislovą, švogerką 
Marijoną ir švogerį Vilimą 
Pokvitį ir < kitas gimines ir 
draugus. Lietuvoj, .paliko daug 
giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko kopi., 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
liepos 16 d., 9:30 v. ryto iš 
koplyčios į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Petronėlės Pbcie- 
rjęs giminės, draugai ir paŽįs-r 
tami esat nuoširdžiai kviečia- 
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnus 
ir Giminės.

Laid. Dįfekt. F. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

nų” organizacijos narys — Mi
kas Šileikis, Meno skyriaus re
daktorius ir “Naujienų” spau
stuvės bosas, šli šiandiena dvie- 
jų savaičių atostogų išvyko 
“Naujienų” linotipistas Juozas 
Tarnas. Jis su žmona sakė va-

■ ■ •

žiuos į šiaurės VVisconsinų.
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Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

< 1 ’ ....................

Snnset Grdve Darže 
ISStti W(t Arefirt AVe. - Į 
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PARDAVIMUI LOTAS, 38x125, 
kampas 41 PI. ir Albany Avė. 3618 
S. Kedzize Avė.

AUKSO MAINOS
Biznio namas su karčUma prie 
skerdyklų-Stock Yards vattų. Kai
na labai pigi. Mainys ant lotų ar 
mažo namo kųt* toliau į laukus,, ar
ba mažos farmbs netoli Chicagos.

J. VILIMAS CO.
6753 So .Rockvvell St.

> HemĮoek 2323

fąrmšT Mr SAWj'?"njr 
Ūkiai Pątdavuųųl

PjįNO FARMA- 224 akr#i. WM- 
kesha County. John Tabat,
1, Dousman, Wis. - .

ta farma. 5 mylios nuo Senecš.

m,
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Puikus Packard Automobilius Dovanai Lai mingam Asmeniui
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