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IIOKiEC
RUSAI NEPAJĖGIA SULAIKYTI MOTORI

ZUOTU naciu divizijų
Didelis pavojus visam sovietų 

Ukrainos frontui

Britų Ambasadorius Apžiūri Nacių Lėktuvą. RAUDONOS ARMIJOS KARININKU ŽMO
NOS VAGILIAVO LIETUVOJE

BERLYNAS, Vokietija, liep.' 
14 d. — Vokiečių aviacija la
bai smarkiai bombardavo Kle
vą, Ukrainos sostinę, skelbia 
vokiečių štabo pranešimas. Vo
kiečių, rumunų ir vengrų ka
riuomenes pradėjo supti šį svar
bų sovietų Ukrainos miestą.

šiaurėje vokiečių kariuome
nės dalys artėja prie Leningra
do iš dviejų pusių. Vieni vo
kiečių daliniai artėja nuo Os- 
trovo ir Narvos, o antrieji, suo
mių karo jėgų padedami, artė
ja nuo Viborgo ir kitų suomių 
sienos vietų.

Trečioji vokiečių kariuome
nės kolona, kuri prasiveržė pro 
Stalino liniją ties Vitebsku, 
gresia centro frontui.

Tikras bombų lietus buvo iš
mestas ant Kievo karo sandė
lių. Pačiame mieste ir priemies
čiuose vokiečių aviacija šukė e 
didžiausių gaisrų. Vokiečių ži
nių agentūros aprašinėja apie 
kovas prie Kievo vartų, bet šta
bo pranešimas sakoy.xkad -kafo 
operacijos vyksta sulig numa- 
ty ta tvarka" 1 planuštabas 
nesako kurias vietas vokiečiu 
kariuomenė jau okupavo.

Suomių kariuomenė, asmeniš
koj maršalo Mannerheim vado
vybėj, prasiveržė dviejose La
dogos ežero pusėse ir skver
biasi sovietų teritorijos gilu

HITLERIS ĮSAKE AREŠTUOTI NACIU 
MARŠALĄ GOEILINGĄ

Nenorėjo karo 
su Rusija

MASKVA, Rusija, liep. 14 d. 
— Sovietų radijas paskelbė, 
kad Hitleris įsakė areštuoti na-

NACIŲ MARŠALAS 
GOERINGAS

cių maršalą Goeringą ir padė
jo jį kalėjiman.

Rusijos valstiečiai 
neremia karo

WASHINGTON, D. C., liep. 
14 d. — Prezidentas Roose- 
veltas, kalbėdamas su atsa- 
komingais valdininkais apie 
sovietų-nacių karą, pareiškė, 
kad padėtis labai rimta, nes 
Rusijos valstiečiai nebendra
darbiauja kare prieš vokie*

L._________________________ /

mom Vokiečių destrojeriai pa
skandino du sovietų sargybų 
laivelius Baltijos juroj.

Vokiečių motorizuotos divizi
jos pajėgė pralaužti sovietų 
fortifikacijas Dniepro pakraš
čiuose ir veržiasi Ukrainos gi
lumom šeši sovietų bombane- 
šiai bandė pasiekti Ploesti ži
balo versmes, bet vokiečių la
kūnai juos numušė ir neleido 
išmesti bombų.

Suomių karo vadovybė ma
no, kad šiaurėje sovietų fron
tas greitai visiškai paįrsiąs ir 
netrukus galės atstatyti taiką, 
kurios taip trokšta visa suo
mių tauta.

ANKARA, Turkija, liep. 14 
d. — Sovietų užsienio komi
sariatas perspėjo visas svetimų 
valstybių atstovybes pasiruošti 
apleisti Maskvą. Britų ambasa
da jau pradėjo keltis iš Mask
vos. Ambasados dokumentai 
vežami į Gorki miestą, kuris 
randasi 250 mylių atstumoje 
nuo dabartinės sovietų sosti
nės. ’ t
•' Načijj diplomatai stengiasi 
paveikti turkį valdžios žmones, 
įtikinėja apie reikalą prisidėti 
prie ašies, nes sovietai netru
kus bus visiškai sumušti. Tur
kai labai nepatenkinti Stalino 
pageidavimais išsiderėti iš vo
kiečių Dardanelus.

armija padarė naciams nuosto
lių ir atmušė vokiečius atgal.

Vokiečių atakos vyksta Ps
kovo, Vitebsko ir Novograd Ve- 
lysnsko srityse. Fronte1 vokie
čiai pakeitė puolimo taktiką.

Vokiečiai perėjo 
Dnieprą

MASKVA, Rusija, liep. 14 d. 
-— Sovietų karo prtnešimas pri
pažįsta, kad vakar vokiečių ka
ro jėgos pajėgė prasiveržti ki- 
;on Dniepro pusėn.

Raudonoji armija atėmė iš 
vokiečių Rogačev miestelį, ku- 
ps randasi 250 mylių atstumo] 
nuo Maskvos.

Pirma vokiečiai siuntė kariuo
menės pryšakyje savo tankus, 
jet dabar pirmon eilėn eina 
prieštankinės patrankos, ku
rioms padeda vokiečių aviaci
ja.

Japonų reikalavimai 
Indokinijai

MANILA, Filipinų salos, liep. 
14 d. — Patirta, kad japonų 
vyriausybė netrukus įteiks pran
cūzų Indokinijos valdžiai nau
jus reikalavimus.

Japonai nori pasinaudoti da
bartine Prancūzijos padėtimi ir 
sumažinti jos ekonominę galią 
rytuose.

Japonai nori gauti teisę lai
dyti kariuomenės dalinius Indo
kinijoj ir pastatyti strateginį 
geležinkelį tarp Saigon ir Cam- 
ran įlankų.

Nepritaria vokiečių 
krusadai

BERNAS, Šveicarija, liep. 14 
d. — Vokiečiai dėjo pastangas 
įtraukti visas valstybes kovai 
prieš bolševizmą, bet paskuti
nėms dienoms jų agitacija ne
turi pasisekimo.

Vokiečių krusadai žymiai 
pakenkė šiomis dienomis pasi
rašyta anglų-sovietų sutartis.

Europos gyventojai aiškiai 
mato, kad krusados organiza
vimas nepavyko, nes neįtraukti 
nė anglai, nė amerikiečiai.

Goeringas buvo priešingas 
karui prieš Rusiją, kol dar ne
baigtas karas su anglais.

Goeringas dėjo pastangas su
laikyti vokiečių karo vadovy
bės paruošiamuosius darbus, to
dėl ir buvo areštuotas. Vyriau
siuoju vokiečių aviacijos virši
ninku Hitleris paskyrė gen. 
Milch.

Hitleris Goeringą 
vadina bailiu

MASKVA, Rusija, liep. 14 d. 
— Sovietų radijas tvirtina, kad 
Hitleris asmeniškai labai smar
kiai iškoliojo Goeringą ir iš
vadino bailiu, kai šis nenorėjo 
kariauti prieš rusus.

Goeringas tvirtino, kad vo
kiečių aviacija buvo smarkiai 
nusilpusi Kretos operacijose ir 
jokiu budu negalėjo pradėti ko
vų su rusais.

Himmleris labai patenkintas 
Goeringo areštu, nes jiedu se
nai nesutarė dėl vadovavimo 
policijos tarnyboje.

Rusai gina fronto 
linijas

MASKVA, Rusija, liep. 14 d.
— Sovietų karo pranešimas 
tvirtina, kad visos fronto lini
jos sovietų kariuomenės yra 
gerai ginamos ir priešas nepa
jėgė niekur prasilaužti.

Praeitą naktį vietomis buv~ 
sftiarkių kovų, bet raudonoj;

Lord Halifax, Anglų ambasadorius J. V., su žmona, apžiūri Nacių karo lėktuvą, 
kurį numušė Anglijos aviatoriai.- Lėktuvas atvežtas į Washingtoną. Pažymėjimai 
ant uodegos parodo, kad nacių lakūnas yra nušovęs 5 sąjungininkų lėktuvus.

ROOSEVELTO VALDŽIA NORI PRATĘSTI 
. ' ; KARO TARNYBOS METĄ
Prezidentas tariasi 

sujyderiais
■i WASHINGfON, D. C., liep. 
14 d. ■—< Prezidentas * Roosevel 
tas tarėsi su senato ir kongre
so lyderiais apie1 reikalą pra
tęsti karo tarnybą mobilizuo
tiems ■'kareiviams ir nacionali
niai gvardijai, u •

Jeigu reikia -.įtaikyti garnizo
nus' Aliaskoj, Havajų salose ii 
Atlantiko bazėse, tai jų tarny
ba privalo būti pratęsta.

Per vieną melą negalima ka
reivio tinkamai išmokyti mo
derniškus. ginklus vartoti ir sar
gybas eiti.

Kreipia dėmesio į 
Marshall žodžius
WASHINGTON, D. C., liep. 

14 d. — Kongreso karo komi
sijai padarė pareiškimus štabo 
viršininkas Marshall apie tarp
tautinę būklę.

Kongreso nariai, kurie pra
džioje buvo priešingi generolo 
Marshall reikalavimams, dabar 
sutinka jį remti.

Gen. Marshall kongreso komi
sijos nariams davė labai svar
bios informacinės medžiagos, 
kuri privertė kongreso narius 
keisti savo nusistatymą.

ORAS
Debesuotas ir šiltesnis.
Saulė teka — 5:27; leidžiasi 

— 8:24.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Paskutinis vokiečių štabo pranešimas tvirtina, kad nacių 

kariuomene pasiekė Kievo priemiesčius ir netrukus tikisi pa
imti miestą.

— Kitos vokiečių kariuomenės dalys, prasilaužiusios pro 
Stalino liniją, priartėjo prie Mogilevo, kuris randasi Minsko 
gubernijoj.

— Rusai skelbia, kad vakar vakare jie laimėjo didelį mū
šį Baltijos jūrojė. Rusų karo laivams pavyko paškandinti 13 
transporto laivų ir 2 nacių destrojerius.

i — Vokiečiai per Washingtoną prašė britų atiduoti jiems 
Hessą už kitą belaisvį. Britai atmetė nacių pasiūlymą.

— Sumner Welles tvirtina, kad Amerika nemano okupuo
ti Azorų salų, bet rūpinasi, kad šios salos nepatektų į nedrau
giškas rankas.

— Laisvi praheuzai džiaugsmingai minėjo Bastilijos iŠgrio- 
vimą, nes jį vadovybėn britai atidavė visą Syrijos protek
toratą.

— Syrijoj kariavę Petaino kareiviai galės laisvai keliauti 
į Prancūziją, jeigu jie nebenorės pasilikti laisvų prancūzų ka
riuomenėje. 7. z ■
v — Prezidentas tarėsi su karo departamento ir senato ly
deriais. Kol kaš neprašys leisti siųsti kareivių už vakarų že 
laytio ribų. . '

Nacių konsulai neiš
plaukė Japonijon 
SAN FRANG1SCO, CaL, liep.

14 d. - Nacių konsulai Hans 
Borchcrs ir' VViedeman ' neiš- 
plaukė japonų laivu Yawata 
Maru ir pasiliko San Francis- 
co mieste.

Naciai bijojo plaukti be bri
tų leidimo, nes nenorėjo būt: 
areštuoti vandenyne. Britų lei
dimas atėjo, kai japonų laivas 
jau buvo išplaukęs jūron.

Wiedeman telegrafo laive 
kapitonui, kad sugrįžtų, vėliau 
telegrafo į Tokio, bet japonų 
laivas nelaukė nacių agentų.

Amerikiečių bėdos 
Islandijoj

REIKJAVIKAS, Islandija, lie- 
pos 14 d. — Jungtinių Valsty
bių kareiviai susiduria su dide
liais nepatogumais, nes nemoka 
važinėti Islandijos gatvėmis ir 
vieškeliais.

Islandijon atvykę britai pa
keitė važiavimo taisykles ir da
bar visi važinėja kairiąja pu
se.

Tuo tarpu Amerikos šoferiai 
nemoka važiuoti kairia puse, 
bet važinėja dešiniąja. Kai iš
važiuos britai, islandiečiai vėl 
pakeis važiavimo taisykles.

Nusinešė batelius, 
papuošalus

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 14 d. — Patirta, kad prie 
Ukmergės esančiame dvare 
stovėjo vienas raudonosios ar
mijos dalinys.

Dvaro savininkei buvo atim
ta žemė, bet palikti namai. Na
muose apsigyveno 6 karininkų 
šeimynos.

Kai karininkai buvo perkel
ti į kitas vietas, tai karininkų 
žmonos išvažiuodamos išsivežė 
ką pajėgė. Jos pavogė šeimi
ninkės batelius, papuošalus ii 
net ... svogūnus.

Paskandinti trys 
italu laivai

LONDONAS, Anglija, liep. 
14 d. — Admiralitetas skelbia, 
kad britų submarinai paskan 
lino tris italų laivus Vidurže 
mių juroje.

Paskandinti du italų laivai, 
kurie vežė kareivius į Lybijr 
'.r vienas laivas-tankas, kurti 
pamažu slinko į Italiją, kad 
galėtų būti pataisytas.

Du laivai buvo pilni karei
vių ir įvairios karo medžiagoj. 
Jų įtalpa buvo po 5,500 tonų. 
Beveik visi laive buvusieji ita
lai paskandinti.

Britai patenkinti so
vietų sutartimi

LONDONAS, Anglija, liep. 
14 d. — Britų visuomenes 
sluoksniai labai patenkinti nau 
jai pasirašyta karo sutartimi 
su sovietų valdžia.

Britų visuomenė mano, kad 
Stalinas išpildys savo pasižadė
jimą šį kartą ir nepadarys se- 
paratinės taikos su Hitleriu, 
kaip jis padarė 1939 metais.

Anglijos gyventojų dauguma 
niekad nemanė, kad sovietų 
armija kovos britų, o ne Hit
lerio pusėje, todėl dabar džiau
giasi.

Britų aviacija kerta 
vokiečiams

LONDONAS, Anglija, liep 
14 d. — Britų aviacija šian 
d.ien vokiečius smarkiau bom
barduoja, negu vokiečiai bom
bardavo britų miestus praei
tais mėnesiais, skelbia Chur
chill.

Britų premjeras kalbėjo civi
linės apsaugos darbininkų at
stovams ir pridėjo, kad netru
kus britų aviacija bus žymiai 
stipresnė.

Britai nenustos kariauti, kol 
visiškai neišnaikins nacių ty- 
ranijos, baigė kalbą Churchill.

— Pabėgę lenkų belaisviai 
tvirtina, kad sovietai turi an
trąją apsaugos liniją, kuri ran
dasi tarp M-askvos ir Uralu.

— Bastilijos išgriovimas bu
vo švenčiamas britų imperijoj, 
bet ne Prancūzijoj. Churchill 
pasakė kalbą, , o Petainas už
draudė išeiti į gatves.

— Japonai uždarė sveti-, 
miems laivams uostą Kobę.

Zadušauską kaltino 
sabotažu

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 14 d. — “Metalo” fabriko 
direktorių bolševikai apkaltino 
sabotažu, pašalino nuo vietos 
ir nubaudė, štai koks buvo Za- 
dušauskas sabotažininkas.

Komunistų komisija liepė 10 
dienų laikotarpyje įrengti fa
brike gerus elektros laidus. Za- 
dušauskas visą laiką bėgiojo po 
Kauną, ieškodamas elektros prie
taisų, kad galėtų sutaisyti lai
dus, bet Kaune jų rasti nega
lėjo, nes nebuvo.

Antrą kartą atvykusi komi
sija jį apkaltino sabotažo ve
dimu ir nubaudė.

Rekvizicijos Merki
nes valsčiuje

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 14 d. — Bolševikų valdžia 
nustatė, kad Merkinės valsčiu
je 365 ūkininkai privalo duo- 
i sovietų valdžiai javus.

Tačiau 284 ūkininkai okupan
tų nepaklausė, nes javų netu
rėjo; Visiems jiems iškeltos by- 
os, pravestos didelės rekvizi
cijos ir atimti 'Viši^ra^li ja
vai.

Kai kuriuose Merkinės kai
meliuose buvo areštuoti visi 
ūkininkai ir sumesti į kalėji
mus.

Patraukti teisman 
kiti ūkininkai

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 14 d. — Kruonio valsčiu
je už javų neatidavimą sovietų 
agentams buvo patraukti teis
man ūkininkai J. Butkevičius, 
K. Matulevičius, J. Bumbulis, 
Pr. Noreika, P. Žukauskas, S. 
Savelskas ir kiti.

Rokiškio apskrityje už tą pa
tį nusikaltimą buvo patraukta 
atsakomybėn Ona Viskaitė.

Sovietų agentai areštavo žmo
nes visuose didesniuose kai
muose ir grūdo į kalėjimus.

Ūkininkus paliko 
be duonos

BERNAS, Šveicarija, liep. 14 
d. — Iš tikrų šaltinių patirta, 
kad paskutinėmis savaitėmis 
sovietų agentai darė rekvizici
jas visuose kaimuose ir atimi
nėjo iš ūkininkų javus.

Simno ūkininkas Žadeika ati
davė okupantams 400 klg. ja
vų, bet iš jo dar pareikalavo 
2,937 klg.

Plungės valsčiaus, Užliekanių 
kaimo gyventoją Tomą Apoli
narą nubaudė penkiais metais 
katorgos už javų nepristaty- 
mą. 
-------------------------------------- >
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IJA
Šiandien daugelio akys yrą 

nukreiptos į Japoniją.
Japonijos vardas pasaulio is

torijoje, palyginti visai nese
niai iškilo. Iki 1842 metų Japo
nija buvo visiškai atsiskyrusi 
nuo kito pasaulio. Iki to laiko 
ne vienas svetimšalis peturėjo 
teisęs įkelti koją į “Tekančios 
saulės” (taip vadinama Japoni
ja) šalį.

Tik p.q 1842 metų Angliją ię 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ginklais priverčia įsileisti ang
lų ir amerikiečiu pirklius. Ne
trukus japonai pasirodė esanti 
labai gabi tauta. Palyginti per 
labai trumpą laiką ji sugebėjo 
išmokti iš Vakarų Europos val-

bių. Be to, Japonija nepapras
tai gerai parengė savo kariuo
menę. Jau 1904-05 metais kare

ji yra galinga valstybė) mokan
ti ginti savo nepriklausomybę 
ir savo interesus.

Nuo 1900 metų japonų gali- 
buvo užtikti visuose Euro- 
geresniuose uni versi tetuo- 
Tiek mokslu, tiek techni- 
laimėjimai bematant buvo

ma 
pos 
se. 
kos
pritaikinti Japonijoje.

Šiandien Japonija yra viena 
pana

šiai kaip Anglija, gyvena salo
se. Čia priskaitoma iki 400 sa
lų, kuriose sutelpa apie 80 mili
jonų gyventojų.

Japonijos teritorijos plotas

didesnis už Vokietijos.
Japonija yra tikrai nuosta

bus kraštas. Japonai labai mėg
sta medžius ir gėles, todėl japo
nų salos žydėte žydi įvairiau-

Japonija daugumoje verčiasi 
žemės darbu. Ten ūkininkas, 
turįs 4 ha žemės, jau prilygsta 
IDUSU dYarbtakui- fisant šil
tam klimatui, paprastai derlius 
per metus nuimamas 2—3 kar
tus. /Sėjama daugiausiai ryžiai. 
Antras ^monią pragyvenimo 
šaltinis yra žvejyba. Kadąngi 
Japonijos teritorija susitįecja 
arti iš 4,00 įvairaus dydžio sa
lų, tai sąlygos žvejybai labai 
patogios. Čia tiek daug pagau
nama žuvų, kad mažesnėmis 
žuvimis net laukai tręšiami.

Dabartiniu 
yra aukštai 
monė.

Didžiausias
tas yra Tokio. Jame priskaito- 
ma apie 2 milijonai gyvento
jų. Be Tokio savo didumu pa
sižymi dar Osaka ir Jolioama, 
kuriame priskaitoma daugiau 
kaip po milijoną gyventojų.

Charakteringa tas, kad Japo
nijos miestuose nėra aukštų 
namų. Bendrai visoje Japonijo
je vengiama statyti aukštus 
namus. Tai daroma dėl to, kad 
Japonija yra tikra žemės dre
bėjimų šalis.

Vidutiniškai ten per metus 
žemė dreba daugiau kaip 100 
kartų, o bent keliolika drebėji
mų yra tiek stiprus, kad pada
ro gyventojams daug žalos. Ne 
taip seniai smarkus žemės dre
bėjimas visiškai sunaikino 
didžiausį Japonijos miestą 
kio, sugriaudamas apie 
tūkstančių namų.

Japonijoje yra daug veikian
čių ugniakalnių, iš kurių žy
miausias 
du Fudžijama. 
japonai laiko 
iki šių dienų 
Krikščionybė 
pasisekimo.

metu Japonijoje 
pastatyta ir pra-

Japonijos mies-

patį 
To- 
200

ir aukščiausias var- 
šį kymakalnį 

šventu. Japonai 
yra stabmeldžiai, 
ten neturi jokio

siomis gėlėmis.
Kiekvienas japonas, kad ir 

neturtingiausias, stengiasi susi
kurti nors ir mažą, vos kelių 
kvadratinių metrų dydžio sode-| Aukščiausia
lį. priklauso šalies rinktam parla-

šalies valdžia

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternale organizaciją. SLA trokšta 
dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas tėikia lietuviams daUgiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30tli Street, New York, N. Y.

visa

MILLIONS AGRIE—Miracle Whip does work tvonders 
with salads! A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America’s favorite salad dressing.

Ev^rybody rayps obpUt your 
salads, Peg.What's the secret?

MIRACLE WH1PĮ 
Its "different” flavor 1 
always makes a hit.

NAUJIENOS, Chicago, III

į
pasienį papildyti raudonųjų jėgas, kurios aiido sulaikyti nacių veržimąsi.

mentųi. Valdžios priešaky sto
vi karalius, kuris ten vadina
mas “mikado”.

Iš žymesnių švenčių Japoni-

jimo šventė.
Pavasarį, kada visa Japonija 

paskęsta žieduose, o ypatingai 
pražydusių vyšnių žieduose, ka
dangi kiekvienas japonas, ar jis 
turtingas, ar vargšas laiko už 
butinį dalyką auginti prie savo 
namo bent kelis medelius vyš
nių; tuomet visa tauta švenčia 
vyšnių žydėjimo šventę. Ši

lykoms. Per šią šventę papras
tai tiek miestų, tiek kaimų 
gatvėmis vaikščioja skaitlin
giausios minios žmonių, kurių 
priešaky pasipuošusios puikiau
siais įvairiaspalviais drabužiais, 
eina jaunos mergaitės, šokda
mos įvairius tautinius šokius.

Europos valstybes domina ne 
tik Japonijos vidaus gyveni
mas, kiek nuolatos auganti 
šios šalies kariška galia. Dabar
tiniu metu Japonija turi, vieną 
.š stipriausių pasauly karo lai
vynų. Didžiausias ir stipriau
sias pasauly skaitomas Angli
jos karo laivynas, antrą vietą 
užima Jungtinių Amerikos Val- 

trečią vieta atitenka 
karo laivynui. Labai 
parengta ir apgink- 
pat ir sausumos ar- 

deda visas pa

Japonijos 
gerai yra 
iuota taip 
mija, Japonija

žemyne. Jau 1905 metais su
mušusi Rusiją, ji gauną valdy
ti Korėją. Paskutiniais gi me
tais tvirtai pastato koją turtin
goje Mandžiurijoje.

Japonija pavojinga ne tik 
Sovietų Rusijai, bet taip pat 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms ir ypatingai Anglijai. 
Mat, Japonijos plotas yra per 
mažas sutalpinti 80 milijonų 
gyventojų. O čia kaip tik visai 
arti yra Jungtinių Amerikos 
Valstybių valdomos Filipinų 
salos, kurios savo kl'matu la
bai tinka japonams gyventi. 
Galutinai įsitvirtinusi Mandžių- 
rijoje, Japonija anksčiau ar 
vėliau pradės veržtis į šias Fi
lipinų salas, nes jau dabar ja
ponų laikraščiai pradeda rašy
ti, kad Filipinų salos niekam 
kitam neturi priklausyti, kaip 
tik japonams.

Anglams gi japonai pavojin
gi kaip konkurentai Indijoje.

Diena Iš Dienos Philadelphia, Pa

jau prieš kelis metus japonai!T1*vg 
metė Šukį: “Azija azijatams”.'• T - 
Turtingiausia Azijos dalis kaip
tik yra Indija, kuri duoda ang
lams kasmet milijoninius pel
nus. Japonija vadovaudama ki
nams ir indusams, su laiku ga-, 
Ii visiškai išstumti europiečius

NNMMIHtlIlMmmMIHimittNI

Dainuos “Grenadieriai”; Juo
kai, Nuotykiai, Dramatiški 
" Vaizdeliai, Pranešimai, 

Patarimai

'•Priminima radio klausyto
jams šiandie, ^antradienį, 7-tą 
valandą vakarte iižsistatyti ra
dio ant stoties vVGES ir pasi
klausyti gražaus ir įdomaus 
radio programo, kuris yra 
transluojamąs pastangomis ir 
lėšomis Pėoples Furniturę 
Gompany krautuvės.

šios dienos programe daly
vaus pagarsėjęs radio “Grena
dierių” trio, kiiris žada pa
tiekti naujų ir gražių dainelių. 
Prie to, smagŲ Jn)uzika, šaunus 
juokai, įdomus pranešimai ir 
patarimai bus išpildyti gerai 
prisirengusių menininkų ir ar
tistų. Reikia nepamiršti užsi- 
statyti radio minėtu laiku.

Re p. xxx

Užtiko Didžiulę 
Alkoholio Varykla

Arešląvo Du Žmones

Fedcralįo alkoholio biuro 
agentai užtiko didžiulę, 14,000 
galionų įtalpos slaptą degtinės 
varyklą, adresu 4078-8Ų Ęroad- 
way avenue. Varykla buvo į- 
rengta garažiųje.

Agentai sunaikino visus į- 
rengimus, siekiančius apie $25, 
000, konfiskavo apie 10,000 
galionų raugo, ir areštavo dų 
tariamus varyklos savininkus, 
Jomes Crea, 1330 W. Erie ave
nue, ir Irving Green, 1223 N. 
California avenue.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINĄSI

Sekmadienį ir vakar Michi- 
gan ežere prigėrė 19 metų ber
niukas Roy Roetz, 22^2 Mag- 
nolia avenue, 22 metų John P. 
Hyde, 7821 S. Michigan Avė. 
(Maple Lake), ir 51 m. gelž- 
kelietis, Edward Kawol, iš Ber- 
vvyno, III.

Krantų sargybai pasisekė du 
kilus žmones išgelbėti.

Išsiėmė Leidimus 
edyboms 
(Chicagoj)
Edivard J, Weston, 21,

Catherine Dubas, 20,
John W. Sivist, 26, su Ernily 

Druktenis, 28
B^uno D. Skever, 26, su Jua- 

nita Ruth Kaulinas, 22
Joseph J. Jaivosz, 27, su Ann

Maskas, 25
Anthony Lakaiuitch, 2h, su

Laverne Sheddy, 19
Joseph Putrimas, 25, su Mary

Lesskio, 26

Gimimai 
Chicagoje

su

KUR GALIMA GAUTI 
“NAUJIENAS”?

Atskirais numeriais “Naujie
nos” parsiduoda pas p.

B. LITT, 
3179 Richmond Street.

AR ŽINOTE KA 
RA$0

“KELEIVIS”

pasislėpę jį
savo
jį į

parapi- 
rankas

mėgstažmonės
jis niekam nepa-
nesibijo teisybę

PETROKAS, Eleanor, 4519 
South Rockwcll Street, gimė 
birželio 30, tėvai: Walter N. 
ir Anastasia.

<9 Už mokinimą vaikų lošti 
kauliukais $100 pabaudą niiesto 
teisme užsimokėjo WPA tar- 
ąautojas, Allen Bęckford, 1522 
North Rulaski Road.

e Nuodų išgėrusi mirė 
metų lakūnė, Miss Dorothy 
well, iš LaCrosse, Wis. Ji
re Chicagos Passavant ligoni
nėje, ir Chicagoje gyveno.

24
Po- 
mi-

■ Ar žinai, kodėl vieni jį gi- 
J ria, kiti keikia, bet visi mėgs-
■ ta jį skaityti?
■ Net kunigai
■ studijuoja, nors
• jonims draudžia
■ paimti.

“Keleivį” 
a dėl to, kad
■ taikauja ir 
a skelbti.
■ Žmonių mulkintojus ir ap- į
■ gavikus jisai lupa be jokio į
■ pasigailėjimo.

■ Be to, jame rasi visokių pa- %
JĮ tarimų, pamokinimų, gražių $ 

Įa eilių, įdomių paveikslų ir ži- C 
i" nių iš viso pasaulio. £
G Kainuoja tik $2.00 metams. į 
č Adresas toks: į

“KELEIVIS” Ž
į 253 Broadway, < 
į SO. BOSTON, MASS. S
SwwwvwwwvwvvwwwwS

Dabar! GALITE TAUPYT
TIKRAI SAUGIAI

Naujienų Namo Fondo 
PIKNIKAS 

Sunset Grove Darže 
135th and Archer Avė.

Sekmadienį
Liepos 27 d., 1941 m.

MADOS

IT

Iš Stoties

džio

varde ir adresą. Kiemeno pa« 
vyzdžio kaina T5 centą. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
Š6. Halsted SU Cbicago, UL ‘

No. 4801 — Praktiška suknele. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48 ir 50.

Norint gauU yieii^ ar dai
giau virš nurodytu pąVyzdJią 
prašome iškirpti paduotą blan-

INVCSTMCMT

INSURED
i

VĖLIAUSIAS 
DIVIDENDAS

FAIRFIELD
SAVINOS S LOAiNI ASS H
2729 M.Cermak-RockvelI 6S26

KAS RYTĄ!
IJetU^škF ĘADIO*'J PROGRAMAI

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MUVU.TĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS IR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRA^A 
JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:00—7:45 VAL. RYTE

OHASTLY
BECtC FROM

THE FfcST1--

(Vartai“ ir pararti)

(ĄdTMM)

B*V

INGIIHE AURORA 
SVVIRLS 0NWARD

atsiųsti man pavys# No.

Mteroa _________ ___ per

NAUJIENOS Pattere Dept 
1789 S. Hatited ’SU Chicago, HL

<5ALt_EON OF
ANČTbfEB AG6, 

THAT HAS 
RNALLY

A' FOR COST SH i
CARAI ED HERB AS WAS THE 
GALL.ĘON. AND TRiĖRE. “
AHEAD.y A U VI H© TH

THE CHANNEL 15 BROADENlNG, “ 
PROFESSOR—AND VHE CURRENT 

15 EA5ING OFF.

■

YOU ’Re RIGhT. ' WE •' 
ARE ENTERIN6 AN 
tMMENSE UNDERGROUNP■ ' ' V. BUT UĮDKI

B&įįHį?



Antradienis, liepos 15, 1941 NAUJIENOS, Chicago, III.
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Kauno Kalėjime
(Tęsinys)

Kalėjimo viršininkai.
Kauno kalėjimo viršininkas, 

kaip patyriau, paskutiniuoju 
laiku buvo kažkoks Pocius, 
Šiaulių miesto siuvėjas ir ko
munistas. Tai labai žiaurus ir 
kerštingas žmogus. Bet šalia jo 
pasodintas iš Rusijos atgaben
tas komisaras. Jis, matyti, fak
tiškai valdo kalėjimą. Jo pavar
de — Vološin. Jis turi pavaduo
toją, taip pat komisarą — Ut- 
kiną. Kalėjimo inspektorius yra 
Borodinskas, buv. geležinkelių 
dirbtuvių stalius. Be to, yra dar 
kažkokie korpusų vyresnieji, 
bet jų funkcijų nesupratau. Pri
žiūrėtojai mano skyriuje buvo 
arba iš Jonavos sentikiai arba 
vietiniai žydai. Yra du daktarai, 
abudu vietiniai žydai. Fotogra
fas ir kirpėjas taip pat žydai. 
Gailestingosios seserys parink
tos taip pat iš labai neaiškaus 
elemento. Jos, greičiausia, su 
medicina niekuomet nieko ben
dra nėra turėjusios. Kai kurios 
yra iš sovietų Rusijos. Kaž ko
kias funkcijas, matyti, kontro
lės, atlieka sovietų čekistai. Jei 
kada atsilanko kamerose, daro 
įvairius patikrinimus ir daly
vauja prie kratų. Išorines sar
gybas (bokšteliuose ir gatvėse) 
eina sovietų kariškiai.

čekos pareigūnai.
šia proga paminėsiu man ži

nomus vietinės politinės apsau
gos (taip vadinasi GPU arba 
Čeką) pareigūnus. Jų vyriausias 
yra Sniečkus, Lietuvos komu
nistų partijos sekretorius. Jo 
dešinieji ranka, kvotų skyriaus 
viršininkas yra komunistas žy-

pats dalyvauja tardymuose). 
Šalia jo stovi, kaipo kontrolie
rius, čekistas Šuliak. Iš tardy
tojų man žinomi sovietų rusas 
Forstikov ir vietinis rusas Zu- 
briakov.

Prieš Kauno kalėjimą esan
čiuose buv. I^apėno namuose y- 
ra apsigyvenusi čekos kariuo
menė. Tai daroma, matyti, ap
saugai. Panašus daliniai apgy
vendinti ir prie kitų kalėjimų.

Miršta daug kalinių.
Kalėjime daugiausia prikan

kino oro, maisto ir judėjimo 
stoka. Asmeniškai manau, kac 
fiziškai stiprus ir sveikas žmo
gus tokio kalėjiminio režimo 
negali daugiau išlaikyti kaip 2 
ar pustrečių metų. Tie, kurie 
perėjo per tardymą ir susilaukė 
teismo, visuomet išvežami so
vietų Rusijos gilumom

Apie tikrai nužudytuosius 
nieko tikslaus negaliu pasakyti, 
bet mirusiųjų kalėjime skaičius 
yra didelis. Mirusiųjų pavardės 
slepiamos, o lavonai laidojami 
slapta naktimis. Daug kalinių 
miršta operacijų metu. Apie iš
vežtuosius irgi sunku ką nors 
tikro sužinoti, nes kalinius iš
vedant iš kamerų, nei patys pri
žiūrėtojai nežino, kur jie veda
mi.

Tardymas.
Mane <apkaltino {priklausymu 

XX organizacijai. Buvau ap
klausinėjamas Čekos tardytojų

Nepatinka Klausimai

NAUJIENU-ACME Tolonhoto
Eldon Smith iš McCoy, 

Colo. patalpintas Denverio 
kalėjiman už neišpildymą 
drafto ankietos. Smith sako, 
kad ankietoj yra perdaug 
asmeniško pobūdžio klausi
nių.

das Rozauskas (Šis tipas dažnai

Kaimo kalėjimo rajone, prie 
raštinės, o vėliau — buvusioje 
štai ų dirbtuvėje, kur yra įreng
tos tardytojams kameros. Jų 
galėjo būti apie 12—14. Tardy
mas tik retais atsitikimais vyk
davo dieną, o šiaip tiktai nak-

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

Tel.
VIRginia

2332

3451 f
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515

4030
•*-*.> j .a , 

Archer Avė

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

3

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime (M n r nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ Virš 04o3,UUU.UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

jI :*nd
LOAN ASSOClATIONof Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRginia IRI

i
X

5

K

MNGS

timis. Tardymo procedūra yra 
pagrįsta paties kaltinamojo 
“nuoširdžiu prisipažinimu.” Tai 
ypatingai liečia “nusikaltimus” 
prieš okupaciją, iš kurių laikų 
tardytojai neturi liudytojų. Iš 
pat pradžių, kaipo įžangą, tar
dytojas pasako kalbą, įtikinėja 
kaltinamąjį prisipažinti savo 
“nuodėmėmis prieš liaudį ir so
vietų valdžią”, kuri, girdi, esan
ti vienintelė “teisėta valdžia vi
same pasaulyje”. Toliau pasa
koja apie sovietų valdžios “mie- 
laširdingumą,” kad, girdi kiek
viena kaltė galinti būti atpirkta, 
jei kaltinamasis nuoširdžiai vis
ką pripažins, kad ateityje kal
tinamasis savo darbu ir solida
rumu galįs įrodyti savo lojalu
mą sovietų valdžiai. Po to pra
deda statyti klausimus. Jei kal
tinamasis neprisipažįsta, jei jis 
pradeda gintis, kad nėra kaltas, 
kad nė nesapnavo apie jam pri
metamąjį kaltinimą, — praside
da gąsdinimas ir terorizavimas. 
Tai ypatingai yra nemalonu, 
ypač jei tardyme dalyvauja ke
letas tardytojų. Vartojamas ra
finuotas rusiškųjų keiksmažo
džių leksikonas, grasinimai, 
kumštis ir revolveris prie no
sies. Pavartoja ir fizinę jėgą. 
Man asmeniškai teko “paragau
ti” tardytojo kumštį į veidą ir 
grąsinimą, kad tardytojas apsi
eisiąs ir be “prisipažinimo”, 
taip pat padarys sprendimą ir 
jį įvykdys (suprask, sušaudys!); 
Pastačius klausimą, tardytojai 
stengiasi išgauti jų pačių sufor
muluotą “prisipažinimą”. Jei 
tardomasis su tuo formulavimu

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South H.ltted Str.C 

CHICAGO. ILLINOIS 
T.L CanaJ 8500

nesutinka, tai prasideda tikras 
spektaklis: jis gali tęstis net 12 
valandų iš eilės, kol suranda
ma “formulė”. Ir visa tai atlie
kama nakties metu, o dieną 
miegoti yra griežtai draudžia
ma, net prisnausti neleidžiama. 
Prižiūrėtojas tokį per ištisą 
naktį tardytą kalinį ypatingai 
prižiūri, kad jis neprisišlietų 
prie sienos ir neužsnųstų. Se
kančią naktį tardymas vėl pra
dedamas iš naujo, kol pagaliau 
kalinys nesutiks su kaltinimo 
“formule”, kurią suredaguoja 
tardytojas. Yra dar viena išei
tis. Jeigu tardomasis pasirodys 
per daug kietas,, tai kuriam lai
kui jis paliekamas kameroje 
ramybėje, bet užtat vėliau vėl 
prasideda tardymo kankynės. 
Jeigu tardomasis vėl neprisipa
žįsta, tai tardytojas liepia išves
ti jį į karcerį. Kai kada tardo
masis pasodinamas ant kėdės 
briaunos ir ištiestomis kojomis 
turi sėdėti nepajudėdamas. 
Taip besėdint kaltinamajam, 
tardytojas kokias 2—3 valan
das jokių kląusimų nestato, bet 
kažką rašo, o vėliau reikalau
ja pasirašyti (tai yra kaltina- 
ųiojo parodymai, kuriuos pats 
tardytojas sufantazuoja). Tok^ 
sėdėjimas ant kėdės briaunos, 
nejudant, labai išvargina ir

žmogų nepaprastai prikankina. 
Jei nepasirašai, verčia tokioje 
padėtyje sėdėti tol, kol netenki 
sąmonės arba tol, kol. tardyto
jas “nepasigailės”. Jei bandai 
žmoniškai atsisėsti,. tuojau nu
varo į karcerį. Kartais vėl tar
dytojas kažkodėl “sušvelnėja”, 
pasiūlo net papirosą arba arba
tos stiklą. Tuo būdu jie tikisi 
paveikti tardomojo moralę ir 
priversti “prisipažinti”.

Teismo sąstatas.
Nors toks “tardymas” buvo 

baigtas prieš Naujus Metus, bet 
teisiamas nebuvau, nors po 
“tardymo” išbuvąu kalėjime 
dar beveik tris menesius.

Iš l<ai kurių nuteistųjų pasa

kojimų, juos teisė rusų čekos 
karininkai ir keli vietiniai če
kistai, daugiausia žydai. Teismo 
sąstatas būdavo iš trijų žmonių, 
dalyvaujant sekretoriui. Toks 
teismas vadinosi “Karo tribu
nolas.” Teismai atliekami pri
vačiuose butuose prie uždarų 
durų ir vis įvairiose vietose. 
Teisme dalyvauja iš paskyrimo 
advokatas, su kuriuo teisiama
sis pirmą kartą pasimato per 
teismą. Ar toks advokatas turė
jo galimumo iš anksto susipa
žinti su kaltinamąja medžiaga, 
tenka labai abejoti, nes jis per 
teismą teprašo “pasigailėti” li
pa reiškia, kad teisiamasis bu
vęs suklaidintas...”

(GALAS)

Rengiasi pratęsti 
karo tarnybą

WASHINGTON, D. C., liep. 
13 d. — Rooseveltas vakar ta
rėsi su kongreso ir senato ly
deriais apie reikalą pratęsti ka
ro tarnybą paimtiems karei
viams.

Manoma, kad Rooseveltas 
rengiasi palaikyti gen. Marškai 
raštą ir pareikalaus, kad lei
stų siųsti Amerikos kariuome
nę už vakarų žemyno ribų.

Norima, kad kongresas lei
stų kariuomenės 'vadovybei nu 
tarti kada paleisti atsargon pa
imtus kareivius.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3^6%.
KEISTUTO SAVINGS

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

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

Skaniem, maistingiem valgiam

HOTPOINT
ELEKTRIKINIS PEČIUS

tik

Atvykit ir Paimkit Jį! 
THE

MIRACLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI 
40 pėdų Lotai— 
VISI pagerinimai 
yra. 7c karferis į 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MENESI 
TUVES, MOKYK- MažasTUV2.G, 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

C aao 68 0 tJBBD

ir jūsų senas pečius
*Kaina gali būti pakeista be įspėjimo

ĮRENGIMAS DYKAI 
bet kuriame, dviejų ar trijų šeimų, pilnai 
rezidenciniame name Chicagoj, dabar nau
dojančiam Edison Patarnavimą.

svarbus vitaminai, mine-Kai verdat su elektra, tai
.iralai ir kvapsniai pasilieka—jie nepašalinami.

• Aukšto Greitumo Calrod paviešio vie
netai, kiekvienas su 5 m i erų karščiais.

• 5-karščių Taupus Virėjas su viršų 
kvapsniui išlaikyti.

• Visiemireikajam kvapsnį išlaikąs) oven.
• Calrod kepimui vienetas su karščio 

nustatytoju.
• Skaistus broiler vienetas.
• Visas porcelain enamel viduj ir 

oro pusėje.

Pamalykit modernius Elektrikinius Pečius pas savo dylerį ar bet kurioj iš 
musų krautuvių. ,

Visos

ypatybes

COMMONWEALTH EDISON COMPANY

Ae--
KIENO KALTE?

Bet--
Kas užmokės bilas?

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

Rašom visokią Apdraudą 
ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties 
LANGŲ 1739 ŠO,HALSTED STREET " APVOGIMŲ

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ
. 'V’ž . ' ' • ■ ■

I l'U , IIIIIIJilFrtl|M^|L»i»M|pyijr!|l| įĮlXI.|l0!»l»Hll įmulll.... J II .... II Hl ■
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Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ine.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ.

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

MADOS

No. 4800 — Namie dėvėti sukne
lė. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 
ir 20 taipgi 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
ir 42. į

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1738 
Su. Halsted SU Chicago, HL
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500,

Užsakymo kaina:
Chicago je—paštu: 
' Metams.....................  $8.00

Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams ___ _  2.00
Dviem mėnesiams ™... ............ 1.50
Vienam mėnesiui _________ .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei ________  18c
Mėnesiui ...... ......................... „ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams ...     $6.00

Pusei metų .... ......... ................3.25
Trims mėnesiams _______  1.75
Dviem mėnesiams.... ......  1.25
Vienam mėnesiui _________ .75

Užsieniuose:
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Pusei metų ..........    4.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Anglų-rusy susitarimas
Britanijos ambasadorius Sir Stafford Cripps ir so-. 

vietų užsienių reikalų komisaras Viačeslav Molotov pa
sirašė Maskvoje sutartį, kad Britanija ir Sovietų Sąjun
ga teiks viena antrai visokią galimą pagalbą kare prieš 
hitlerišką Vokietiją ir kad jiedvi nė viena neves su na
ciais atskirų taikos derybų ir nedarys atskiros taikos.

įdomu, kad abidvi susitariančios šalys sutiko, jogei 
tos sutarties nereikia ratifikuoti. Iš to matyt, kad jai 
nei anglai, nei rusai neduoda daug svarbos. Iš tiesų, jos 
reikšmė ir nėra didelė. Visai natūralu, kad dvi valsty
bės, kariaujančios prieš bendrą priešą, pasižada viena 
kitai kiek galėdamas padėti ir nedaryti separatinės tai
kos su priešu.

J tą sutartį reikia žiūrėti ne kaip į rišantį dvi šalis 
kontraktą, bet greičiau kaip į tam tikrą moralinį žestą. 
Sovietų valdžiai buvo svarbu sustiprinti savo prestyžą 
Rusijos žmonių akyse, parodant, kad tokia galinga im
perija, kaip Didžioji Britanija, pasižada stovėti su 
SSSR šiame kare iki galo. O už Didžiosios Britanijos 
nugaros, girdi, stovi milžiniška Jungtinių Valstybių ga
lybė. Ir kad nebūtų jokios abejpnės, jogei ši Amerikos 
“plutokratija” eina išvien su Anglija, tai buvo pakvies
tas, kaipo liudininkas, kuomet ta sutartis buvo pasirašo
ma, Jungtinių Valstybių ambasadorius Steinhardt. Da
bar Maskva skelbia, kad Sovietų Sąjungą remia ne tik
tai Anglija, bet ir Amerika.

Bus gerai, jeigu tai priduos daugiau drąsos Rusijos 
kareiviams gintis nuo nacių divizijų.

Tuo tarpu anglams, pasirašant tą susitarimą su so
vietų valdžia, rūpėjo pirmoje vietoje gauti užtikrinimą 
iš Maskvos, kad ji nedarys atskiros taikos su naciais.

“Naujienos” jau seniai nurodė, kad Londonas ir 
Washingtonas to bijo, ir tas pavojus šiandien yra dides
nis, negu kada nors. Jeigu naciams pavyks paimti Kije
vą, Leningradą ir Maskvą, tai Stalinas gali sutikti tai
kytis su Hitleriu. Juk juodu buvo draugai beveik per 
dvejus metus. Molotovas, sovietų valdžios vardu sakė, 
kad tas draugingumas tarp sovietų Rusijos ir hitleriš
kos Vokietijos esąs “sucementuotas krauju” ir jokios 
Kapitalistiškų “plutokratijų” intrigos jo nesuardys. Ji
sai įrodinėjo, kad geri santykiai tarp Vokietijos ir Ru
sijos esą “pagrįsti esminiais tų dviejų valstybių intere
sais”, o ne vieno arba kito asmens užgaida. Tai kodėl 
tas “krauju sucementuotas” nacių ir bolševikų susi-* 
draugavimas negali būt vėl atnaujintas?

To bijodami, anglai ir pareikalavo, kad sovietų val
džia duotų pasižadėjimą raštu, kad ji atskiros taikos su 
Hitleriu nedarys. Anglai, be abejonės, žino, kad bolše
vikų pasižadėjimai didelės vertės neturi. Anglams, be
je, teko nusivilti net ir Francuzija, kurios žodis seniaus 
reikšdavo daug daugiau, negu Stalino: kai naciai Fran- 
euzijos armijas sumušė, tai ji pasirašė atskirą taiką su 
Hitleriu ir dargi sutiko būti kuone Hitlerio talkininku 
prieš Angliją.

Tačiau Churchillas turi galvoje ne tiktai sovietų 
valdžią, o ir Rusijos žmones. Jisai nori, kad visa Rusi
ja žinotų, jogei anglai yra pasiryžę kovoti prieš Hitlerį 
iki galutinos pergalės. Jeigu Stalinas, norėdamas išgel
bėti savo diktatūrą, bandytų pasielgti taip, kaip pasiel
gė 1918 m. Leninas, kuris pardavė Vakarų Europos de
mokratijas, pasirašydamas Brest Litovske separatinę 
taiką su Vokietijos kaizeriu, — tai anglai tubmet atsi
šauktų į SSSR liaudį, kad ji nuverstų bolševikus ir tęs
tų karą toliau.

Šitam tikslui ta Crippso ir Molotovo pasirašyta su
tartis galėtų patarnauti, kaipo stiprus propagandos 
įrankis.

Gandas apie Goeringą

Jeigu tiesa, kad Goeringas suareštuotas, tai butų Į 
nemaža sensacija. Prieš keletą mėnesių išskrido į Škoti
ją Hitlerio pavaduotojas nacių partijoje, Rudolf Hess. 
Tai reikštų, kad jau yra “išimti iš apyvartos” du stam
biausieji po Hitlerio nacių šūlai.

Bet ar Maskva sako tiesą, nežinia.
Iš vokiškų šaltinių aną dieną buvo pasklidę gandai, 

kad sovietų Raudonosios . armijos generolai įkalino 
Kremliuje patį Staliną, kuris, girdi, nenorėjęs priešin
tis Hitleriui ir jau rengęsis pritašyti įsakymą, kąd 
Raudonoji armija nusfrnobiliztfotų. Dabar/vėl sakoma,' jabaT ^sTovą* “mdiužį 
Vari Rtalina.a širvo o-nnnrrilii.cj siivnld,^ i«v»rvdntnns Vo-1 “'įsimylėjęs” tris dienas, pasi

ryžęs yra mylėti ir dar tris, ta- 
ocj**^*^*^ . W sd t# sąlyga, jeigu oras

Gal būt, atsakydama J tuos vokiečių gandus, Mask- ’ Tokios rųšies meilužiams
! priklauso ir Maskvos šliužai.
* Andis laikais, — laikais, ka
da Hitleris bolševikus vadinti 

Į žmogžudžiais ir kraugeriais, b 
WIšėvikai hačUams hėsigailėjo 
dagi aštresnių ždižių, buVo la- 

Įbai madoje “bendri frontą i*” 
demokratijai ginti.

gelbėdami tik savo asmenį, ■ h’ kciščiadšfdis dalykas bUvo 
o visą »tautą paliko didžiau- į l^s, kad už ^frontų” organiza- 
sioje nežinioje, nepasakę ne vilną labiausiai stojo Stalino 
žodžio apie atslenkantį mir
tiną pavojų, žuvusieji kariai, 
ūkininkai, darbininkai, stu
dentai, moksleiviai, įvairių 
profesijų žmonės nuvalė lie
tuvių tautos veidą, kuriame' 
jau buvo pradėjusios sukti 
ratus vergiškumo riaukšlės.” 
Čia visgi neaišku, kokiu bū

du tie sukilėliai kovojo dėl Lie
tu-vos laisvės.

Jeigu jie savo krauju “nu
plovė pereitų metų gėdą”, tai 
reiškia, kad jie parodė, jogei 
Lietuvos žmonės nenorėjo ge
ruoju pasiduoti bolševikams. 
Bet, nusikračiusi bolševikų 
okupacijos, Lietuva užsitraukė 
naują okupantų juiiigą. Ar 
yra garbė lietuvių tautai? 
Lietuva dabar yta laisva?

Tautos laisvė reiškia • t ♦ . Vii H' • Z*kfta:.
Jeigu .riė vokiečių 

tai, deja, jie sukilėliai 
drįsę imti į rankas gin 
bolševikus.^ Galima pilnai su
prasti, kodėl jie pasinaudojo 
proga ^(keršyti raudoniein- 
siems okupantams, bet keršto 
jausmas nėra toks jau kilriu^ 
dalykas. Darius ir Girėnas, 
skrisdami ' per Allantiką, šito
kiu j ausifRf nesi vadavo.

Geda ir garbė
Pagaliau, “Amerika” sako, 

kad gėdą Lietuvai > padarė vy
riausi jos pareigūnai, pabėgda
mi pernai iš Lietuvos ir neįspės 
darni žmonių apie atslenkantį 
mirtiną pavojų. Bet kuonlet 
pats vyriausias iš tų “pareigū
nų” (p. A. Smetona) šiemet 
dtVyko į1 jungtines Valstybes, 
tai “Amerikos” redaktorius su
rengė bankielą jam pagerbti!

Čia kas nors yra labai keis
ta. Jeigu tas “pareigūnas” bu
vo padaręs Lietuvai tokią bady
sią gėdą, kadi ją reikėjo nuplau
ti tūkstančių sukilėlįų krauju, 
lai kaip dabar atrodo tie, ku
rie aplink jį ttipčiojo it reiškė 
jam savo pagarbą? Jų dekla
macijos apie “sukilėlių kraują” 
šiandieii skambą1, kaip pašity
čioj imas — iš savęs ir iŠ tų su
kilimo dūkų!

kad Stalinas savo generolus suvaldė, išvarydamas Vo 
rošilovą, Timošenko ir Budenny į frontą, kad jie neda 
rytų sąmokslų prieš jį Maskvoje.

va ir paskelbė, kad Berlyhe esąs suimtas maršalas Goe 
ringas. Tai rašomųjų mįašinėlių “karas”;

MIRĖ DR. F. PUSKU
NIGIS

“Keleivyje” įdėta žinute apie 
Dr.. F. Puskunigio mirtį.

seno amžiaus žmogus, mažiau 
kaip 60 metų. Jisai jau seniai 
buvo dėl nesveikatos liovęsis 
praktikuoti mediciną. Pereita
me pasaulio kare jisai tarnavo 
Amerikos 
mūšiuose 
dingosios 
plaučius.

Jaunas
nigis veikė Lietuvių Socialistų 
Sąjungoje ir vienu tarpu buvo* 
jos centro sekretorium. Parėjęs- 
iš kariuomenės po pasaulio ka
ro, jisai gyveno North Grąf- 
tone, netoli nuo Worcester, 
Mass.

armijoje ir dalyvavo 
Francuzijoje. Nuo
du] os pažeidė jo

būdamas, F. Pu^ku-

JAU SLEPIA

Kuomet Lietuvą buvo okupa
vę bolševikai, ateidavo iš Lie
tuvos daug Alaiškų, kuriuose 
žmonės nusiskųsdavo, kaip 
okupantai ’.jūos^ skmudžia ir 
išnaudoja, ^^^jf^iosc” tokių 
laiškų yra* tįfpį' daug, bet jų 
autorių vardų mes negalėdavo
me skelbti, kadangi bolševikai 
žiauriai persekiojo kiekvieną 
žmogų, kuris drįso ivešai peik
ti Stalino “rojų”.

Už tai, kad “Naujienos” slėp
davo vardus žmonių, kurie tuos 
laiškus rašė, tai Maskvos gize
liai nėsisar matyddvo daryti 
priekaištus “Naujienoms’^, kad 
tie laiškai esą “melagingi” ar 
net Redakcijos padirbti.

TaČiati bolševikai dabar iš 
Lietuvos jau yra išvyti, ir vie
tinis raudonųjų penktakojų or
ganas jau sako, kad jis nebe
gali skelbti vardų žmonių, ku
rie rašė laiškus į Ameriką, gir
dami bolševikišką tvarką..

“Nes”, sako jis, “jeigu pa
sakytume, arba privestume 
kas tuos laiškus siuntė, kur 
gražiai atsiliepiama apie Ta
rybų Vyriausybę, tai Škirpos 
hitleristiniai gončai galėtų 
tuos žmones puldinėti.”
Taigi ir stalincai jau dabar 

pripažįsta, kad yra pavojinga 
skelbti vardus valdžios priešų; 
gyvenančių tokioje šalyje, kur 
nėra laisvės. O pirmiaus jie 
mus šmeižė už tai, kad mes ne
norėdavome išduoti bolševikų 
priešų vardų. Bet ar jie tuos 
savo šmeižtus dabar atšauks? 
Ne; tiek padorumo iš komunis
tų tikėtis negalima.

AR LIETUVA JAU 
LAISVA?

visai

KAS, KUR IR KAIP
I inillllllllh^MM>MM^«l!..ini I     I . I..I lilį III     

JEIGU...
“Out upon it! I have lov’d 

Three whole days together;
And am likę to love three mote 

If it prove fair weather!” 
Tai sena anglų daina apie ne- 

t”, kuris

tai

ką

armijos, 
nebūtų

NEPAILSTA MELUOTI

Bolševikai kovoja prieš nacius ir naciai prieš bol
ševikus ne tiktai tankais ir kanuolėmis, bet ir “morali
niais ginklais”, — jeigu tų diktatūrų atžvilgiu galima 
iš viso kalbėti apie moralybę.

Maskva paskelbė per radio, kad Hitleris suarešta
vo ir uždarė koncentracijos stovykloje savo vyriausiąjį 
padėjėją ir busimąjį įpėdinį, valstybės maršalą Her- 
manną Goeringą, kuris buvęs priešingas karui prieš Ru
siją. • .

Yra žmonių, kurie, anot to 
pasakymo, nepailsta darbuotis 
visuomenės labui. Bet yra ir 
žmonių, kuriįe nepailstą meluo
ti — nežinia; kienb labui.

Šitai antrajai rųšiai, matyt,, 
priklauso p. J. Laukis. P-o J. 
Tysliavos leidžiamam žurnale 
lyje jisai rašo,, kad dr. Pijus 
Grigaitis sakęs: “Nei cento Lie
tuvai”.

Tai senas indas-, kurį bdvo 
paleidęs apyVartoii dar vellio*- 
nis J, O. širtydas-. Niekad Gri
gaitis tokių žodžių nesakė, ir 

Uik idijotai gali Grigaičiui to
kią nesąmonę prikaišioti.

Bet p. Laukis “darbuojasi”, 
o p. Tysliav^, kuris ir pats tuo 
melu netiki, leidžia jam “Nau
jienų” redaktorių šmeižti. Ar

BroOklyno “Amerika” lygina 
birželio 22—24 d. d^ Lietuvos 
sukilėlius, kurie žuvo, kovoda
mi prieš bolševikus, su Darium 
ir Girėnu. Ji sako, kad tie su
kilėliai paaukojo savo gyvastie 
“dėl Ljetiivęs laisvės”. Tollaus 
rašo:

x “Birželio 22—24 d. d. įvy
kių aukų kraujas švariausiai 
nuplovė pereitų mėtų gedą, 
kai vyriausi, pareigūnai bėgo, J jiem ne sarmata?

TYTA SAVOSE DIDELĖSE 
RYBOSE TAIP, KAIP BUVO 
SENOVĖJE PRIEŠ KRYŽIUO
ČIŲ KARUS, t.y. ISTORINĖSE 
RIBOSE...

Jubiliejaus proga L.V.S.U. 
įteikė URUGVAJAUS VAL
STYBĖS PRESIDENTU1 Gene
rolui ALFREDO BALDOMI- 
RUI specialų pareiškimą, ant 

j kurio labai prielankiai, toje pat 
tada, kai ji pateko vilkui į nas-1 dienoje buvo atsakyta pažy-

lino šliužai rėkia ir niršta, kad 
Hitleris padaręs didžiausią 
niekšybę ir neteisybę.

Tačiau tai yra tik vilko nu
siskundimas.

Avis gi nebuvo laiminga nei

rus, nei tada, kai ją iš vilko at- mint, kad laisvoji Urugvajaus 
ėmė liūtas. • Į t, —

Tas pat galima pasakyti ir jaU;
apie Lietuvą. |BY.

Nebuvo ji laiminga, kai ją 
tvarki Stalino čekistai, nebus 
ji laiminga ir dabar, kai ją 
tvarkys nacių Gestapo agentai.

Laiminga ji galės būti tik 
taJa, kai išsilaisvins ir iš “vil
ko” ir iš “liūto” nasrų.

f r tik tada...

garbinto jai.
Amerikoje jie ne tik buvo 

pasimoję su bet kuo stoti j 
“frontą” prieš fašizmą, bet ir 
labai palankiai kalbėjo apie 
Rboseveltą bei jo “naujosios 
dalybos” politiką.

Taip truko iki rugpiučio 23 
d. 1939 metų. Vadinasi, iki tos 
dienos, kada Stalinas susigimi
niavo su Hitleriu.

Nuo tos dienos Maskvos šliu
žai savo meilę Rooseveltui pa
džiovė ant lentynos ir juo to
lyn, juo labiau ėmė jį atakuoti 
ir vadinti imperialistų įrankiu.

Bego dienos, bėgo savaitės, 
bėgo mėnesiai.

Viskas keitėsi, viskas mainė
si.

Ir nelauktai, netikėtai 
ris paskelbė karą savo 
šiam partneriui Stalinui.

Ir per vieną dieną visi 
vos šliužai savo nusistatymą 
pakeitė.

Jie vėl jau gerinasi Roose- 
velto administracijai ir pasiža
da ją “mylėti”... jei oras,bus 
“palankus”.

Vadinasi, jei ta “meilė” bus 
Maskvai naudinga ir reikalin-

Tačiau tie šliužai daug ge
riau padarytų, jei jie tylėtų. Jų 
“meilė’’ ir reiškiamas pritari
mas Roosevelto politikai žmo
nėse gali pagimdyti tik pasi- 
biaurėjimą.

Gaivalai, kurie savo kailį ir 
nusistatymą maino pagal užsa
kymą, yra tikrai verti pasibiau- 
f ėjimo.

VILKAS IR LIŪTAS
Aesopo pasakėčia aįJie vilką 
liūtą maždaug skamba taip; 
Kartą vilkas prisitaikė prie 

avių būrio ir pasigavo vieną jų.
Pasišokėdamas iš džiaugsino, 

vilkas teinpė avį į mišką, kad 
ten galėtų sau ramiai pasival- 
gyti.

Bet štai kur buvęs, kur ne
buvęs pastojo vilkui kelią liū
tas.

Kaip bematant, avis atsidūrė 
Jiii to nasruose, o vilkas pasili
ko be nieko.

Liūto nuskriaus tas, vilkas 
pradėjo niršti ir ruguti, kad tai 
didžiausia neteisybė ir niekšy
bė. Girdi, kokią liūtas teisę tu
rėjo iš jo avį atimti?

Išgirdęs vilko rtUšiskuiidimą, 
Hutas trumpai atsake:

—O kokią vilkas teisę lutėj o 
avį pasigauti? Ar jis buvo tam 
gavęs leidimą iš piemens?

’ Ta pasakėčia labąi tinka da
bartiniams įvykiams Europoje,, 
o ypačiai tiems įvykiams, ku
rie yra susjj.ę su Lietuvos liki
mu.

Vilko vaidmenį Lietuvos at^ 
žvilgiu teko suvaidinti Maskvai. 

’ ji pirmoji pasigavo Lietuvą 
į savo nasrus ir jau rengėsi ją 
visiškai sudoroti.

feet štai pastojo Maskvai ke
lią “įiutds” Hitlerio pavidale ir 
atėmė iš jos “avį”, atseit, Lie
tuvą.

Dabar ir Maskva ir visi Sta-

Hitle- 
buvu-

Mask-

ir

tauta ir demokratine Urugva
jaus valdžia šioje LIETUVOS 
_ _ LOJĘ laikysis teisingumo; 
nepripažino ir nepripažins ne
teisybes, kas yra suklastota 
RUSŲ KOMUNISTŲ, aiškiai 
pažymėjo, kad URUGVAJUS 
LIETUVĄ SKAITO KAIFS 
VALSTYBĘ LAISVĄ IR NjS- 
PRIKLAUSOMĄ.

Urugvajaus Lietu
viai Rengiasi Dar Su 

Iškilmingas Lietuvos Didesniu Ūpu Minėti 
Steigiamojo Seimo 15 d. Birželio

Aiiguras

Steigiamojo Seimo 
Jubiliejaus Minėji

mas Urugvajuje
(Specialaus Korespondento)
Įvyko 15 dieną gegužės mėn. 

1941 m. ir buvo transliuojamas 
per RADIJO C.X.24. “Voz dėl 
Aire” — trumpomis ir ilgomis 
bangomis, lietuvių, anglų ir is
panų kalbomis. Visi didžiausie
ji dienraščiai labai gražiai pa
žymėjo apie ŠVENTĖS REIKŠ- 
MĘ aprašydami pirmoje vieto
je.-

Virš minėtas JUBILIEJUS 
buvo sumuštas pastangomis 
LIETUVOS VADAVIMO SĄ-1 
JUNGOS URUGVAJUJE. Ati
darymo turiningą ir svarbią 
kalbą pasakė josios pirmininkas 
Dr. Pranas šacikauskas — lie
tuvių kalboje;, vėliau anglų kal
ba tarė žodį tik ką atvykęs iš 
J.A.V. Gerb. Kun. JONAS KA- 
MANDULIS, MIC., ir, ant ga
lo, ispaniškai kalbėjo Urugva
jaus '^Teistų Fakulteto profeso
rius Dr. HECTOR PAYSEE 
REYES, kuris plačiai nušvietė 
apie LIETUVOS KONSTITUCI
JĄ ir dabartinę LIETUVOS ju
ridinę padėtį pasaulio valstybių 
aikštėje. Tarp kitko pažymėjo; 
kad LIETUVA NUO AMŽIŲ 
NIEKUOMET NEBUVO RUSŲ 
(SLAVŲ) DALIMI IR TODĖL 
RUSAI JOKIU BUDU NEGA
LI TURĖTI PRETENZIJŲ — 
kitaip, paminėjo profesorius 
Dr. P. REYES, — apie Lenki
jos bylą, sakė; Lenkiją yra sla
vų tauta ir turėjo dalį pasi
grobusi iš Rusijos. Išvadoje, 
jisai, prirbdė kad LIETUVA 
NUO AMŽIŲ BUVO TAUTA 
SVETIMA- SLAVAMS IR GER- 
MANAMS — todėl nei vieni, 
nei kiti negali turėti jokių pre
tenzijų po karo; ir kad LIE
TUVA po karo BUS ATSTA-

L.V.S.U. nutarė plačiu ma
stu parodyti LIETUVIŲ gedu- 
los skausmą ir POLITINIAI 
PAMINĖTI, idant visos tautoj 
matytų LIETUVIŲ GRIEŽTĄ 
NUSISTATYMĄ KOVOTI LIGI 
LAIMĖJIMO. Kaip girdėti, tai 
Urugvajiečiai lietuviai LIETU
VOS VADAVIMO REIKALAIS 
ruošia steigti INFORMACIJŲ 
BIURĄ, kuris teiks žinių spau
dai ir turės nuolatinę RADIJO 
VALANDĄ, grynai politiniais 
reikalais. Šiam reikale Sąjun
gos pirmininkas Dr. 
kauskas labai daug 
si ir nugali įvairius 
nesigailėdamas laiko

Pr. Šac;- 
darbuoja- 
trukumus, 
ir lėšų.

— Svečias iš Lietuvos.

WASHINGTON, D. C., liep. 
13 d. — Valdžios sluoksniuose 
patirta, kad šiomis dienomis 
Rooseveltas paprašys kongresą 
šešių bilijonų dolerių bptų pa- 
gelbai.

Harry Hopkins tvarko visus 
karo užsakymus britų jėgoms 
ir netolimoj ateityje numato, 
jog bus 
mos.

rcikalingos didelės su-

Britai 
kiekius 
ir kitų

užsakė labai didelius 
aviacijos, bombanešių 
brangių karo mašinų.

O Armija nepriėmė metams 
tarnybos naujoko Stanley Gren- 
dzinskio, 25, nuo 13514 Burley 
avenue, kadangi jisai visą sa
vo "“pėdę” atiduoda savo žmo
nai. Jeigu jis žmonai “pėdę” 
atiduoda, ir ji už tai duoda 
valgyti, aiškino Grendzinski, 
tai ji jį užlaiko, o ne jis ją. 
Jis stebėjosi, kad armija ne
galėjo to suprasti, ir nuspren
dė kaip tik atvirkščiai — bū
tent, kad jis užlaiko savo žmo
na. C-

Senatas Apklausinėj© Knox apie ‘Šaudymą’

(ACME-NAUJ1ENU Photo]
Laivyno sekretorius Frunk Knox (vidury) su admi

rolu Harold Slark (kairėj) ir senatorių David Walsh, 
senato laivyno reikalų komisijos pirmininku, komisijos 
sušauktam apklausinėjime. Knox pareiškė, kad Ameri
kos laivai nėra šaudę į vokiečių laivus.
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Iš Pietų AmerikosI
II

St. Miščikas-Žiemys.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI IR LIETUVA
Pažinkime viens kitą geriau!
Jeigu Lietuvoje pripasakoja- 

ma visokių nesąmonių ne tik 
apie visą Pietų Ameriką, bet ir 
vietos lietuvius, netenka stebė
tis, bet, kad Š. Amerikos lietu
viai nepažįsta musų, gyvenan
čių P. Amerikoje lietuvių, tai 
jau nedovanotinas reiškinys.

Ir ne tik nepažįstame vienas 
kito, bet dargi juo toliau, juo 
labiau vieni nuo kitų nuteista
me, vis mažiau tesusikalbame, 
vis klaidingesnę nuomonę įsigy
jame.

To priežasties nereikia toli 
ieškoti: klaidingai informuoja
ma spauda, klaidinga gaunasi 
ir nuomone.

Pietų Amerikoje niekad ne
truko “specialių” koresponden
tų, kurie stengėsi tiek “infor
muoti” S. Amerikos lietuvių

spaudą, kiek tai buvo reikalin
ga jiems asmeniškai suvesti sa
vo sąskaitas su kitais čia gyve
nančiais lietuviais ir ko jau ne
galėjo padaryti P. Amerikos lie-

—SAVAITRAŠTIS—

“ARGENTINOS
LIETUVIU
BALSAS”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galipia išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”

Ypač šis klaidingas informa
vimas buvo įsivyravęs maždaug 
apie 1927—1932 m., kuomet ir 
musų spauda P. Amerikoje 
daugiau panešėjo į asmeniškus 
laiškus, negu laikraštį, nes juo
se daugiau tilpdavo visokių as
meniškumų, negu žinių naudin
gų skaitytojui.

Šiandien P. Amerikos spauda 
jau apsivalė nuo šių pravardžia
vimų, sąskaitų suvedimo per 
laikraštį ir virto rimtesne, tik... 
po Lietuvos okupacijos praside
da rodytis iš naujo šie asmeniš
kumai, nors, tiesa, dar ne tokio
je biaurioje formoje, kaip ka
daise.

Bet liūdniausia, jog šios “in
formacijos” nori persikelti taip 
pat š. Amerikos lietuvių spau- 
don ir dar labiau suklaidinti 
vietos lietuvius savo ekstra iš 
piršto išlaužtomis informacijo
mis ir bendrai sakius,, melais.

Nebolševikus, norima padary
ti bolševikais, bolševikus patri- 
jotais, hitlerininkus vos ne Lie
tuvos gelbėtojais ir 1.1.

Jei pirmiau į šitokius reiški
nius galėjai perskaitęs nusi- 
spiauti, šiandien reikia tuo rim
tai susirūpinti ir žiūrėti, kad, 
musų vienybė nepairtų bent dėl 
nesusipratimų!

Reikia demaskuoti “penktą 
koloną”, kuri atsirado musų 
tarpe ir kuri tyčia stengiasi kel
ti ergelius, skleisti melus, kad 
tik tie, kurie gali susivienyti, 
susipeštų.

FORDO ĮPĖDINIS APSIVEDĖ
grįžti

i

dideli? 
centus

Sako nereikšmingos musų

Paragauk jos dabar . . .7 metų po blaivybes atšaukimo j

NAUJIENŲ-A CM E Photo
Benson Ford, Henry Fordo anūkas, apsivedė su de- 

troitiete Edith McNaughton. Jaunoji pora matoma ap
leidžiant bažnyčią po jungtuvių apeigų;

Kodėl ?
Reikia atmintį, kad šiose tri

jose P'. Amerikos valstybėse y- 
tu vifrš 100,000 lietuvių. Nejau
gi šis skaičius nieko nesako? 
Nejaugi 100,000 žmonių iš tri
jų milijonų tok iš bereikšmis 
nuošimtis?

šis skaičius butų padvigubė- 
jęs ir dargi patrigubėjęs, jei ne 
kriziš, jei ne karas, j;ei ne emi
gracijos suvaržymai.

Vargu yra Lietuvoje bent vie
nas kaimas, kuris neturėtų čia 
bent vieną savo gyventoją.

Bet reikia nepamiršti, jog ši 
emigracija bdvo savotiška, ji ne

tik buvo varginga, bet ir visas 
viltis turėdama greitai 
Lietuvon.

Šis nepastovumas, šis 
noras uždirbti čia kelis
ir grįžti pas savuosius, savo ų- 
kelėn ar miestan — ilgą laiką 
neleido* lietuviams giliau įleisti 
čia šaknis, geriau įsitaisyti.

Tik kuomet visos viltys grįž
ti Lietuvon pranyko, apsidairy
ta ir pradėta dėti stipresni pa
matai gyvenimui čia.

Ir šiandien lietuvių bendra 
materiale padėtis nėra bloga, at
menant sunkias sąlygas ypaič 
šio karo metu, reikia pripažin
ti dargi gera.

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas 

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

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

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE 
4707 S. Halsted S t. 
Tel. Boulevard 0014

Jš Kentuckfs puikiausiu Bourbon
w SMETONA

PASKOLA ,c^^1I O U11U !■ f| išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 3’/$% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J Kazanauskas, Sec.

TIvIrsS s 1,000.000.00

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

♦ FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 9 i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5849

priminti, jog š. Amerikos lietu
viai gali švęsti vos ne emigra
vimo šimtmečio sukaktuves, ga
li pasigirti jau trečia lietuvių 
karta užaugusia užsienyje, gi 
mes P. Amerikos lietuviai gau
sesniame skaičiuje atsiradome 
čia tik po pirmo didžiojo karo 
ir tai maždaug nuo 1925' m., 
tad nejaugi galime tai turėti, 
ką turi veik šimtmetį išgyvenę, 
seniai įsiruošę?

Mes esame, jau nepriklauso
mos Lietuvos emigrantai, visi 
atvažiavę su vyties pasu, gi Š. 
Amerikos lietuviai dar ilgokai 
prieš NeprįI<iį|Usomybūs paskel
bimą. , . . •

Ir jeigu sulyginsime pav. š. 
Amerikos lietuvių emigracijos 
pirmus du dešinitmečius su mu
sų P. Amerikos Rietuvių emigra
cijos pirmais dviemis dešinit- 
incčiais, neturėsime rausti, ne
turėsime rausti nei dėl musų 
kultūrinio gyvenimo, nė dėl 
spaudos, nei dėl materiales tau-

Labai butų gera, kad Š. A- 
merikos lietuviai, kurie šiandien 
negali vykti Lietuvon, dar g. 
Europon, suruoštų vieną kitą 
ekskursiją į P. Ameriką.

Geresnės progos niekuomet 
nepasitaikys, kaip šiandien, 
kuomet visos Amerikos valsty
bės užinteresuotos pažinti vie
na kitą ir tokias eksursijas vis
kuo remia ir gan patogiomis 
sąlygomis ruošia.

Jau neskaitant to, kad tokia 
ekskursija P. Amerikon šian
dien nei kiek nebrangesnė, ne
gu kadaise Lietuvon, ji ląbai 
patogi lietuviams, nes visos, P. 
Amerikos lietuvių didžiausios 

, kolonijos, kaip kartas yra At
lanto vandenyno pakrantėje ir 
visas galima vienu kartu aplan-

įHioum-McriouiiBOii
M PROOF...THIS VVHISKEYIS 4 YEARS OID. SCHENLEY DiSTILLERS CORP., NEW YORK CIT?

arcus*>*^T

59.75

O Stokeriu

T”

No. 2780

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.—

Vardas ir pavardė.

Adresas.

Miestas ir valstija.—

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

Adresas

Telefonas

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

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina

Karšto Vandens Įrengimai:
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “ST0KEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

I NAUJIENOS NEEDLECIUFT DEPT.,

COPR. NGGOLGCRAFT SGRVICG, IMG

CROCHETED MEDALUON PATTERN "2870
No- 2870 — Mėgsta staltiesė

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite

i “SOUTH CENTER”

MADŲ

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. .State ir 55 St )oiate ir Ooot.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

Sunku dargi įsivaizduoti kiek 
daug; duotų tokia ekskursija sa
vam susikalbėjimui, geresniam 
pažinimui ir bendram darbui 
už Lietuvos atstatymą,.

Atvykus vienai, kitai lietuvių 
ekskursijai iš Š. Amerikos, bu
tų galima gal nedidelę suruoš
ti iš P. Amerikos lietuvių į Š. 
Ameriką.

O važiuoti pas mus verta ir 
visai kitonišką nuomonę apie 
mus įsigyiumčte ir svarbiausia, 
pamėtytumėte kraštus apie ku
riuos daug girdėjote, daug sva
jojote, bet nematėte, o pama
tyti čia yra ko!

Įdomi gamta, puikios vietos, 
ypatingas gyvenimo būdas, sa
votiški papročiai, gražus mies
tai ir gausios lietuvių kolonijos 
— tiii’i suvilioti ir patraukti 
musų tautiečius* šin kraštam

Daug inelų...
Daug melų ir prasimanymų 

paskleista apie mus ir musų gy- 
venainus kraštus. Pamenu, jog 
būdamas Lietuvoje dažnai tu
rėjau saldžiai juoktis klausyda
masis dargi studentų pasakoji
mus apifc mus ir musų gyveni
mą.

Kfeiidrai Lietuvoje buvo ilgą 
laiką išsidirbus nuomonė, jog 
P. Amerikos- lietuviai — tai nie
kas: įiei taktingi, nei jie apsi
švietę, nei jie organizuoti, nei 
jiems rupi Lietuva, vletiu žo
džiu, nuvažiavo ir žuvo, smir
dėjo.

Keista ndohionė, tiesa?
Bet ji buvo įsivyravus, ji bu

vo dargi apėmus š. Amerikos 
lietuvius^ kiek tekb patirti per 
pasaulinį lietuvių kongresą iš 
Amerikos lietuvių atstovų lupų.

Tiesa, mes nėsilyginame su Š. 
Amerikos lietuviais, bet turime

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra.
BLACK B AND LUMP

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

O kalbant apie P. Amerikos 
lietuvius reikia būtinai atminti, 
jog ji labai jaunutė ir visgi ne
žiūrint to — šiandien jau sti|> 
ri visais atžvilgiais.

Be to, reikia atminti, kad P. 
Amerika ne lai, kas š. Amerika, 
kur lietuviai rado nuolatos au
gančią pramonę, kuri teikė gau
sių darbų, gi mus vietos pra
monė menkutė, laukta emigra
cija sulig vietos valdžios ap
skaičiavimų, turėjo virsti žemės 
ūkio didinloja, o ne miestų pla
tintoja.

Maža to, vos dešimtmetį pa
gyvenus svetur, užklupo pašau- 
lin’s krizas ir dabar .karas, ku
ris čia viską sustabdė, pabran
gino ir padidino bedarbę.
Kokia emigracija biivb po karo?

Po Didžiojo karo Lietuvoje 
buvo nemaža žmonių, kurie tu 
rojo vykti į užsienį, bet pat 
Lietuva buvo vos prisikėlus, vos 
teapdailinusi savo paviršių po 
karo griuvėsių, po sunkios vo
kiečių okupacijos, kuri iščiulpė 
visus syvus.
Kraštas buvo nualintas, pinigų 

niekas gausiai neturėjo ir vyko 
vargingiausias elementas, dargi 
nepabijojęs nežinomų darbo sui- 
tarčių, kurtas pasirašydavo Lie
tuvoje, kad tik nuvežtų veltui.

Brazilija ypač gavo didelį 
nuošimtį vargingiausių lietuvių, 
kuriuos vežė, kaip vergus į fa
zendas ir visgi šiandien ten lie
tuviai jau ne taip blogai stovi, 
nors per tą laiką pergyveno 
dargi pilietinį karą, kelias? re 
voliucijas ir 1.1.

A teičiai Už tikrin ti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus. nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

or voun

U4» TO

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

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SOi HALSTED STREET

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

ŪK ŪF PRTTERrlS

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, UI.

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija



NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, liepos 15, 1941

Bando Likviduoti 
Automobilių Streiką

Unija Nori Pripažinimo, 
Didesnių Algų

< DETROIT, Mich. — U.S. gin
klų taryba ragina darbininkus 
grįžti į darbą. Sealed Power 
Corporation dirbtuvėje, Muske- 
gone, kuri gamina dalis maši
noms.

Streiką ten paskelbė AFL 
Auto Workers unija. Kompani
ja atmetė jos reikalavimą pa
kelti algas ir pripažinti uniją.

Taryba prižada darbininkams, 
kad ištirs ginčą ir padarys be
šališką nuosprendį.

Valstija Paskyrė 
52 Chicagiečius 
Policistais

Lietuvių Nei Vieno
Illinois valstijos saugumo 

departamentas vakar paskyrė 
52 jaunus chicagiečius valstijos 
policistais. Jie turi raportuoti 
pareigoms šiandieną. Kandida
tai buvo išrinkti tarnybai kvo
timų 'keliu. Juos laikė viso apie 
5,000 vyrų.

Paskirtųjų tarpe lietuvių, 
rodos, nėra nei vieno, nors ke
liolika jų laikė minėtus kvo
timus.

Laidotuvių Direktoriai

Rado Nužudytą 
Ūkininko Žmona, L '

Ieško Berniuko
Buvo Paroliuotas Kalinys
Prie Woodstock’o, III., ūki

ninko J. M. Jung’o ūkio pieni
nėje buvo atrasta nužudyta ja 
38 metų žmona Margaret.

McHenry apskričio policija 
artimuose miškuose ieško 16 
metų berniuko, Richard Weso- 
lik’o, kuris pas Jung’us gyve
no. Vakar rytą jis kur tai din
go, ir spėjama, kad jisai tur 
būt moteriškę užmušė.

Wesolik buvo paroliuotas iš 
St. Charles pataisos namų.

100 Sunkiai Susirgo 
Piknike

MILWAUKEE, Wis. — Al 
dermanas John Kalupa ir apie 
100 kitų žmonių sunkiai su
sirgo užvalgę netikusio maisto 
viename našlaičių naudai reng
tame piknike.

Spėja, kad “pajai”, kurie bu
vo nupirkti piknikui, buvo su
gedę.

• 36 balandžiai sudegė gais
re, kuris ištiko medinį namą, 
adresu 8705 Saginaw avenm. 
Paukščiai priklausė Joseph Ke- 
zinskiui. Iš 40, tik 4 išliko gy
vi. Ju 'vertė siekė apie 200 

c f

dolerių.

MERGINOS JAM NEAPEINA . o. TUOM KART!

goms namo, St. Louis, “ignoruoja” dyi gažias, pro jo namus, einančias mergi
nas. Morrow buvo vienas iš tų 350 kareivių, kurie pravažiuodami golfo lauką ir
pamatę keletą merginų perdaug garsiai savo jausmus išreiškė, ir po to buvo Leit. 
Gen. Ben Lear’o “nubausti”—turėjo 15 mylių pėkšti eiti. <

J. V. Civilinė Tarny
ba Priima Prašymus 
Tarnyboms

Jungtinių Valstijų Civilinės 
Tarnybos Komisija skelbia kvo
timus sekančioms tarnyboms:

Senior Inspector, Powder and 
Explosives, $2',600 A Year.

Inspector, Povvder and Ex- 
plosives, $2,300 A Year.

Associate Inspector, Povvder 
and Explosiveš, $2,000 A Year.

Assistant Inspector, Powder 
and Explosives, $1,800 A Year.

Junior Inspector, Powder and 
Explosives, $1,620 A Year.

Aplikacijos priimamos iki to
limesnio nurodymo.

0 0 0
Chief Engineering Draftsman, 

$2,600 A Year.
Principal Engineering Drafts

man, $2,300 A Year.
Senior Engineering Drafts

man, $2,000 A Year.
Engineering Draftsman, $1,- 

800 A Year.
Assistant Engineering Drafts

man, $1,620 A Year.
Aplikacijos bus svarstomos 

gavimo tvarkoje. Jas galima 
siųsti iki gruodžio 31, 1941 m.

0 0 0
Principal Navai Architect, 

$5,600 A Year.
Senior Navai Architect, $4,- 

600 A Year.
Associate Navai Architect, 

$3,200 A Year.
Assistant Navai Architect, 

$2,600 A Year.
Aplikacijos bus svarstomos 

gavimo tvarkoje. Jos bus pri
imamos iki birželio 30, 1942 m. 

0 0 0
Poultry Coordinator, $3,800 

A Year.
ši tarnyba yra Agrikultūros 

departamente. Aplikacijos reikia 
priduoti U.S. Civil Service Com- 
mission, Washington, D. C. ne
vėliau rugpiučio 1, 1941.

0 0 0
Principal Marine Engineer, 

$5,600 A Year.
Senior Marine Engineer, $4,- 

600 ,A Year. x
Marine Engineer, $3,800 A 

Year.
Associate Marine Engineer, 

$3,200 A Year.
Assistant Marine Engineer, 

$2,600 A Year.
Aplikacijos bus svarstomus 

gavimo tvarkoje. Jos priima
mos iki birželio 80, 1942.

0 o ©
Executive Officer, $8,000 A

Year.
Chief Administrative Officer, 

$6,500 A Year.
Principal Administrative Of

ficer, $5,600 A Year.
Senior Administrative Of

ficer, $4,600 A Year.
Administrative Officre, $3,- 

800 A Year.
Aplikacijos blanka, Form 

4000—ABC turi būti priduota 
U.S. Civil Service Commission, 
Washington, D. C. ne vėliau lie
pos 21, 1941 m;

0 0' 0
Junior General Mechanic, $1,- 

500 A Year. H
Aplikacijos tūri būti priduo

tos iki liepos 24, 1941 m. šios 
tarnybos vieta — Fort Sheri- 
dan, Illinois. ,J

Jeigu Kas Pelnė 
Šitam Apiplėšime, 
Tai Tik Padzimas
Gavo Naują, Truputį Padėvėtą 

švarką
Ties 5804 South' Western 

avenue, plėšikas užklupo 52 mė- 
'tų Stasį Padzimą, nuo 5533 
South Claremont avenue.

Padzimas nebuvo labai baikš 
tus, tad piktadariui pasiprieši
no. Ęjnė jį smarkiai kočioti. 
Tiek smarkiai, kad piktadariai 
spruko Padzimui iš rankų ir 
pasileido bėgti. Jis tiek skubė
jo, kad Padzimui paliko ir sa
vo švarką.

Paliko Ir Adresą
Tai butą ir neatsargaus plė

šiko, nes švarke jis paliko kor
telę su savo pavarde ir adresu, 
Padzimas savo “grobį” nunešė 
į Chicago Lawn policijos nuo
vadą, o iš ten keli policistai 
tuojau sudėjo piktadariui vizi
tą nurodytu adresu, ir jį areš
tavo. Piktadaris yra 25 metų 
Robert Laird, nuo 5938 South 
Parnell avenue.

Rekordai parodo, kad jisai 
sėdėjo keturis metus West Vir* 
ginia kalėjime už apiplėšinėji
mus.

• Laike ginčo alinėj® ties 
1814 W. Division Street, buvo 
pašautas 21 metų jaunuolis, 
Stanley Chlopek, 1735 Potomac 
avenue. Policija laiko jį po areš
tu.. kadangi Chlopek atsisako 
išaiškinti kaip ir kas jį pašo
vė.

Garsinkitės “N-nose’

Laukia Naujų 
Balsavimų McCor- 
mick Dirbtuvėje
Darbo Taryba Patvirtino CIO 

Uniją West Pullman’ui
Kadangi nei AFL nei CIO ne

gavo reikalaujamos balsų didžiu
mos International Harvester 
bendrovės McCormick dirbtuvė
je, tai federalė darbo taryba 
žada paskirti naujus balsavi
mus. Pereitieji balsavimai įvy
ko birželio 18.

Taryba netrukus paskirs da
tą naujiems balsavimams. Abi 
unijos jiems jau ruošiasi ir va
ro atkaklią agitaciją darbinin
kų tarpe.

Pasiremdama birž. 18 d., bal
savimų rezultatais, darbo tary
ba patvritino West Pullmano 
dirbtuvėje CIO Ūkio mašinų 
uniją, taipgi International Die 
Sinkers Conference.

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30
vq1 vakare

WHFC—-1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

(Mirė Automobilių 
Pionierius Fisher

DETROIT, Mich. — Henry 
Ford ligoninėje mirė Fred Fish- 

į ar, steigėjas Fisher Bodies au- 
.omcbilių dalių bendrovių, ir 
jutoinobilių pionierius. Jisai 
juvo 63 metų amžiaus. Sirgo 
širdies liga.

Du Žuvo Auto.
Nelaimėje

BELOIT, Wis. — Prie Roek- 
tono, UI., įvyko trijų automo
bilių nelaimė, kurioje buvo už
muštas rockfordietis, Henry 
Pearson, 27 m. a., ir jo 21 me 
tų žmona.

Vieną automobiij vairavo Gc- 
rald A. Burns, kareivis iš Camp 
Forrest stovyklos.

Susitaikė St. Louis 
Karpenteriai Ir 
Mašinistai

ST. LOUIS, Mo. — Vakar 
buvo likviduotas jurisdikcinis 
nesusipratimas tarp AFL ma
šinistų ir karpenterių, kuris bu
vo sustabdęs darbą keliose gin
klų pramonėse. Per savaitgalį 
abi pusės atlaikė derybas ir 
skirtumus išlygino.

O Policijos departamentas 
žada imti nagan automobilistus, 
kurie eikvoja gasoliną pcrgrei- 
tu, neekonomišku važiavimu ar 
važinėdami sugedusiais automo
biliais. Dėl šalies ginkluotės 
Amerikoje gali pasireikšti dide
lis gąsdino trukumas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 6597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS* 2—4 popiet ir 7—9 
valrarn. trečiadieniais ir sekmadie

niai*! nagai susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

Pittsburghiečiai 
Dargiai Chicagoje

Vakar “Naujienose” lankėsi 
pp. Povilas P. ir Gertrūda Dar
giai iš Pittsburgho. Jie čia at
vyko trumpas atostogas pralei
sti. Atvyko i Chicago iš At
lantic City, N. J., kur p-s Dar- 
gis buvo nuvykęs radio kon 
vcncijai.

Jisai yra visų ateivių progra
mų direktorius stotyje WWSW.

Naujienų Namo Fondo 
PIKNIKAS 

Sunset Grove Darže 
Liepos 27 d., 1941 m.
KITI LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western A ve. 
VATANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINŠ“
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTS <
3325 So. Halsted St. ?

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

“ KITATAUČIAI ~
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 6994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 9o Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų teL—Hyde Park 3395
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NAUJIENOS, Chičago, UI.

MIESTAS LABAI SUSIRŪPINĘS DIDELEI 
AUTOMOBIllį NELAIMIU SKAKIEilfl

Per Savaitgalį žuvo 14 Žmonės
Nei piktadarių šautuvai nei Visi trys buvo užmušti kęlei-

ligos tiek neretina Chicagos gy
ventojų skaičiaus, ir tiek ne
guldo ligoninėse, kiek automo
biliai. Pastaruoju laiku buvc 
tiek daug nelaimių, kad mieste 
vaĮdyba ir policijos departamen 
Ūš labai susirūpino kas daryti.

Per praėjusį sąyaitgalį auto 
mobiliai užpiušė jau vaka: 
“Naujienose” minėtų Petronelb 
Pocius, 1830 S. Peoria st., ii 
sekamus žmones:

Charles M^choyvitch, 31 me 
tų amžiaus, puo 5207 S. Saw 
yer avenue;

£dwa$ Glostęs, 48, 511’.' 
Soujh Spaulding ąvenue, ir

16 m. Thęjnas Whetherjiųit. 
5134 South Wood Street.

cl. 3,.
PETRAS ANDRYAUSKIS 

920 West 35th Place
Persiskyrė su šiuo .pasauliu 

liepos 12 d., 1:30 v. ryto, 1941 
m., sulaukęs puses 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, brolį Fran- 
ciškų, brolienę ir kitas gimi
nes.

Priklausė prie Simano Dau
kanto Dr-jos ir Susi v. 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 
£itęikti jam ipaskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.'

Nuliūdę liekame:*5 T: 
Moteris, Duktė, žentas, Sū
nūs, Brolis ir Giminės.

Lai d? Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tel. YARDS 4908.

vinio automobilio susikulimę sų 
troku, prie Ridgeland avenuę įy 
Southwest Highvvay.

Toje nelaimėje septyni ?ipo 
nės buvo užmušti, jų tarpę:

30 m. Stephen Mandel^yyski, 
5212 South Kedzie avenuę, ir

20 m. Joseph Pckar, 335$ W- 
61st avenue.

Užmušė Berniuką
12 metų berniukas buvo už 

muštas mažam autobusui susi
kūlus su ūkininko automobiliu •t
prie LaGrange, Indianos. Už
muštasis buvo Ronald Chapps, 
nuo 1412 South 6th avenue, 
Maywood, III.

Sužeistų buvo 10 — 'visi ber
niukai, nuo 5 iki 14 metų am
žiaus. Vieni iš Illinois, kiti iš 
Michigano.

Užmušė Tris
Prie Libertyvillc, III., ant 

vieškeliu 59A., dviejų automo
bilių susikulimę žuvo trys kiti 
chicagiečiai, o keturi buvo su
žeisti. Užmuštieji yra:

Russell Dow, 53 m.a.,
Harry Lawson, 57 m.a., ir
Mildred Vlcek, 26.
Prie LaGrange Roąd ir 26- 

tos, automobilis mirtinai suya- 
žinėjo 21 metų merginą, Ethei 
Miller, iš Lonibard, III.

'1-4..... IRT

PETRONĖLE POCIENE 
(po ęirmu vyru Tumpięne)

KARIAUJA NEŽIŪRINT KALBU APIE TAIKA

PERSONAL 
Asmenų Ieško

REIKALINGA PATYRUSI mo
teris skudurų sortuoti. Tik patyru
si tesikreipia; 1214 No. Leavitt St. 
ARMitage 6951.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PUSAMŽIS VYRAS ieško darbo 
prie namų. Dženitorius ir bandy
mam Suprantu kūrenti boilerį ir 
kitus namų darbus, šaukite Tony 
Hemlock 0707, nuo 8 iki 5 vakaro.

OU V dk. A A V LN W 
AebKo Oaroo

į NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Nors taikos dęrybos jau vedamos, anglų kareiviai Sirijoje tęsia maršavimą Bei

ruto link. Čia kareiviai atsargiai prisidengia “tankų kliūtimis, 
ėjo per anglų cenzorius.

Fotografija per-

Dar Keturios Aukos
Įeitose automobilių nelaimė- 

sę žuvo dar ir šie žmonės:
49 m. Armanda Pietrini, 511 

Ąrmour street, prie namų;
18 m. John Golobono, Fair- 

view ayenue, Joliet;
62 m. x Nicholąs Reder, iš

Griffith, Ind., ir
66 m. Gust Enęboig, 

South Western avenuę.

LIETUVIAI FUTBOLININKAI STIPRIAI 
LAIKOSI SPORTO BALSAVIMUOSE

Apolskis ir Osmanski aukštai 
vertinami

4232

CUASSIFIAD ADS

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

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

PATYRUSI FUR FINISHER. Pa
stovus da.rbas. Geras mokestis.

FUR CRAFTSMAN
190 N. State St., Room 1134.

HELP VVANTED—MALĖ 
______ Darbininkų Reikia 

REIKALINGAS BARTENDERIS. 
Turi būti švarus. 3729 So. Morgaą 
Street.

RĘĮKALINGAS PORTERIS į ta- 
verą, kad galėtų rytais pabūti prie 
baro. Kambarys, užlaikymas ir 
mokestis. 4306 S. Ashląnd Avę.

EURINISMED RcJuMS—lO

_________________

RENDUOJAMAS APŠILDOMAS 
kambarys Brighton Parke.

4450 So. Spaulding Avę.

’ FOR RENT—lN GkNEI^A^ 
ftepddaj~Bendrai ' r

RENDUOJASI ■ OFISAS su re- 
ceptiori rooih. Ant antrų lubų. Nau
jame name, dėl daktaro, advokato 
ar kito ko. Rendos $30.00 į mėne
sį. 6924 So. Western Avė. šaukite 
HEMlock 7730.

#u«i^ess"uha^ces’" 
Biznio Progos

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP, 
ir moterų apatinių rūbų krautuvėj 
Yra kambariai gyvenimui. Už 
$400. Gali padarytį gerą gyveni
mą. Lietuvių apgyventa.

2707 W. 51st St.

a. + a.
ALEKSANDRAS 

DABULSKIS
430 West 39th St.

Persiskyrė su š uo pasauliu 
Ee. ps 12 u., 12:20 ryto, 1**41 
m., sulaukęs 51 m. amž., gi
męs Lietuvoj, Tauragės ap
skrity, Skaudvilės parap., Pil- 
pudos kaime. Amerikoj išgy
veno 32 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Tarną, dėdę Tarną Wasi- 
liadskį, giminaičius Joną ir 
Juozapą Wasiliauskius, pus
seserę Joanną ir švogerį Sta
nislovą Petrošius ir jų šeimas 
ir kitas gimines Amerikoj. 
Lietuvoj paliko 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, 
Seserys, Dėdė ir Giminės.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 13 d., 2;40 v. ryto, 1941 
m., sulaukus 45 m. amž., gi
mus Lietuvoj, Kretingos aps
krity, Tūzų kaime. Amerikoj 
išgyveno apie? 25 inetus.

'Paliko’ ‘ flid^lTame nuliudime 
vyrą Antaną, 2 sūnūs, Juoza
pą ir Bronislovą, švogerką 
Marcijoną 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 Pocie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūnus 
ir Giminės.

e feisėjas
vakar nųtęisė elektros 
25 metų chięagietį John Heųp 
Brcwrę Balandžio 15 d., jisai 
apiplėšę valgyklą ad. 4635 Cįą- 
rendoni ąvęnųę, iy peiliu i)udų- 
rė savjnįųk^ jo^ęph Gordojfą.

I^iųę v 
kėdėn ‘

4

Ę^TįRONĖLĖ RIMKUS 
(po' tėvais

Gyv. 4406 Sq. pariby • Avę. •
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 12 d., 4:30 v. popiet, 
1941 m-j ęuląukus 52 m. amž., 
gimus Lietuvoj, ‘ Tauragės ap
skrity, Batakių parap. . Ame
rikoj išgyveno 29 metus.

Paliko' dideliame nuliudime 
vyrą' Vincentą, J sūnų Jorią, 
marčią Harriet, anūką Joyce, 
brolį Joną ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų, o 
Lietuvoje—brolį Antaną, sese
rį Magdaleną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 6812 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, liepos 17 d., 8 
Mal. ryto. Iš koplyčios bus 
nulydėta į Gimimo Pan. Šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už . 
.velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Petronėlės Rim
kus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskdtiriį patar
navimą ir atsisVėįkmimą.

Nuliud liekavę: Vyras, | 
Sūnūs, Brolis, ^įįęsuo, Marti, | 
Ahtikas if kitos Giminės.

Laid. Direkt. ' Alanas Pet- | 
kus, Tel. GROveįiill 0142.

Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

ANTANINA 
BLAZEVICZIENĖ
Po tėvais Ustcius.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 13 d., 12:10 v. popiet, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj, Raseinių ap
skrity, Laužinikų kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vysą Silvestrą, dukterį Stefa
niją, sūnų Boleslovą, 2 sese
ris: Louise, švogerį Edward 
Degling ir jų šeimyną, Pauli
ną Ustcius (jie gyvena East 
Orange, N. J.), 3 pusseseres: 
Pauliną Butėnas, jos vyrą 
Juozapą, Joliet, III., Marijoną 
Raubienę ir jos vyrą Kazi
mierą, ir Pauliną Brazlaus- 

'kienę, jos vyrą Adomą ir jų 
šeimynas, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų, o 
Lietuvoje brolį Antaną, jo 
šeimyną ir kitus gimines.

Kūnas .pašarvotas namuose, 
4410 So. Hermitage Avė. Lai
dotuves įvyks ketvirtad., lie
pos 17 d., 8:00 v. ryto iš namų 
į šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos Blaze- 
viezienės giminės, čĮraugaf ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Duktė, Sūnūs, Seserys, Bro
lis, Pusseserės, švogeriai ir 
kitos" Giminės. *«•“"v; *

Laid. Direkt. J. Ę. Eudeikis, 
Tel. YARDS J74Į1.

Nežiūrint, kad paskutiniais 
keliais metais lietuvių futboli
ninkų skaičius Amerikos uni
versitetuose ir kolegijose žy
miai sumažėjo, lietuviai vistik 
dabar visoj šaly vedamuose 
“geriausių futbolininkų” Rinki
muose savo atlaiko.^, r (. ;

RontęsfaąJ'^rašidėj o ;vos^tik 
prieš pora dienų, o jau septy
ni lietuviai užėmė viršūnių vie
tas. Tai yęų( gCf’Rč ženklas. Rei
kia atsiminti,^kųd pirmosiomis 
badavimo dięnpmis balsai pa
prastai suplaukia tik už pa- 

geriau- 
Tvirtas 

pirmoje 
parodo, 
kuriuos 
pasauly, 
geriau-

Osmanskio pirmas vardas 
yra Juozas ir jis yra jaunesny
sis garsiojo Bill brolis. Bill Os
manski, kaip atsimename, prieš 
dvejetą metų buvo pripažintas 
pačiu goriausiuoju ir vertin- 
giausiuoju futbolininku viso
je Amerikoje. Dabartiniu metu 
Bill studijuoja dentisteriją 
Noythwestern universitete, o 
rudęps,. Įlietu lošia profesinį 
futbolų" su Čhicago Bears ko
manda.
Brolis Neatsilieka Nuo Brolio

VIRĖJA, BENDRAS NAMŲ dar
bas. Patikima. Miesto paliudymai. 
Suaugusių šeimyna. Yra skalbinių 
plovėja. Gyventi vietoje. $10—$15.

CEDarcrest 2259.
• Beverly Hills.

PARDAVIMUI čeverykams tai
syti ŠAPA. Priežastis mirtis. Uždė
ta prieš 7 metus. Kaina nebrangi.

2023 So. Western Avė.

PRESS GIRL, Lady clothes iron- 
ers. Trumpos valandos. Po 4:30.

2222 No. Crawford Avė.
ALBany 2200.

TAVERNA SU VIRTUVĖS įren
gimais. Geras biznis. Greitam par
davimui. Reikia parduoti kadangi 
kitą biznį turi.

5222 W. Division.

PATYRUSI MERGINA 
Meat Market už kasierką.

1745 So. Halsted St.

dirbti

Čius gcriausiųoshis il
siai žinomus į ptĮętus. 
lietuvių pasirodymas 
Įtaisų ręgistriųęi^pje 
kad tie keli ^lietuviai

I dar turime futbolo 
priklauso prie pačių 
šiųjų.
Rinkimuos^ Dalyvauja Daug 

Laikraščių
Futbolininkų balsavimusC

į praveda ne vienas kuris laik- 
i rastis, bet 263, atstovaują A- 
merikos publikų nuo Atlanto 
iki Pacifi’ko krantų. Konteste 
dalyvauja ir keli šimtai radijo 
stočių atstpyą.ujų beveik kiek
vienų valstijų.

Sekantieji lietuviai pasirodę 
tvirtai pirmoje balsų registrą- 
sijoje (po pavardžių nurodo
ma jų miiycrsitetai): Kuzman 
iš Fordham, Kubelius iš Drake, 
chicagietis Ray Apolskis iš 
Marųuętte, Gladchuck iš Bos
ton, kitas chicagietis Bruno 
Ąndruška iš Iowa, Osmanski iš 
Holy Cross ir Eshmont iš Ford
ham

Matyt, kad Juozas Osmans- 
kis irgi nuo brolio neatsilie
ka — iš 32 atletų už kuriuos 
paduota balsai Įlalf Back’o po
zicijai, .1^ vOsmjanski stovi an
troj .vieloj„JJž jį aukščiau sto
vi tik garsusis Tom Harmoii, 
kuris ant tiek pragarsėjo loš
damas futbolų, kad dabar Hol- 
lywoodo gaminama filmą ku
rioj bus atvaizduota to futbo
lininko gyvenimas ir kurioje 
pats Harmon lošia vyriausiųjų 
—savo paties—rolę.

/Apolskis stovi antroj vietoj 
svarbiajai Centro pozicijai.

Kon testas užsibaigs liepos 
29 dienų. Butų visai gražu, jei 
lietuviai nepatingėtų savo bal
sus šiuose rinkimuose priduo
ti—ir, žinoma, už lietuvius.

Vygantas

HELP VVANTED-M A&&FEM ALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball BkĮg.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-^ėmė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius, 

i Turime didelį pasirinkimą namų 
I pirkti už cash arba mainais. Normų 
pirkti ar mainyti, dėl gfėiięšnįci pa
tarnavimo. šaukite:
PAUL M. SMITH & GO.

REAL ESTATE —' LOAN&- 
INSURANCE " r”

4631 S. Ashland Ąvę.
Tel. YARDS' 1001.“ ' ‘

SUSIĘĮNKIMAI
p; L. K. VYTAUTO DR-JOS pus

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

Šivakar Roselande
Svarbus 9-to Wardo 
Kliubo Susirinkimas

DYKAI! DYKAį!
Mųsų sąrašąs No. 263 dabar išėjęs 
ši spaudos. Jį sudaro 216 TIKRŲ 
reęu estate bargemr esančių Cice
ro j? *Bėrwyne, Riverdaie 'ir Laįvn- 
dale. Jis yra jūsų pagal payętka- 
lavimą. Telefonuokif ar rašykit, 'ar
ba atlankykit musiį ofisą,' o gausit 
mandagų, greitą ir: protingą patar
navimą. Bukit išmintingi! Taupykit! 
Pralenkite infliaciją!

JOHN O. SYKORA
REALTCiR' "

27 metai real estate bizny 
’ Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vado vau j am greitiem 

pardavimam

fervvyne, Riv<

Ragina Mergaites

at

Tarsis Įvairiais Pikniko, Pal
mei' Parko Reikalais

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

Illinois slaugių draugija 
sišaukia į mergaites eiti mo
kintis slaugymo. Slaugių dabar 
labai trūksta, be to, tai prakil
ni ir gerų profesija jaunoms 
moterims. Informacijoms apie 
tai kur galima išeiti slaugių 
mokslus galima gauti ad. 8 S. 
Michigžįp avenue.

AUKSO MAINOS
Biznio namas su . karęiama prie 
skerdyklų-Stock Yards vartų. Kai
ria labai pigi. Mainys ant lotų ar 
mažo namo kur toliau į laukus, ar
ba mažos farmos netoli 'Chicagos.

J. VILIMAS CQ.
6753 So .Rockwell St.

Hemlock 2323

ROSELAND — 9 Wardo Li- 
thuanian Democrat Club’o mė
nesinis susirinkimas įvyks an
tradienio vakare, liepos (July) 
15 diena, Visų Šventų parapi
jos svetainėj, 7:30 v. vakarę.

Visi kliubiečiai prašomi da
lyvauti susirinkime, nes yra 
daug svarbų dalykų pasitari
mui dėl kliubo busiančio pik
niko, kuris įvyks rugsėjo 10 d., 
Ryan’s Woods miškuose, prie 
88 gatvės ir Western Avė.

Platina Serijas
Taipgi primename kliubie- 

čiams, kurie pasiėmėte plati- 
iniui serijų knygutes, jas gra
žinti jeigu jau išpardavėte, o 
kurie dar nęp'asiėmėte, tai 
sii’mkite, nes knygučių dar 
keletas pasilikusių.

Del Palmer Parko

GERAI PASTATYTAS muro na
mas, 5 ir 4 kambariai. Tailo stogas, 
arti bažnyčios ir mokyklos.

6241 So. Paulina.ANTANAS KONČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 13 d., 4:30 vai. vakaro, 
1941 m:, sulauks 65 metų am
žiaus,' ^imęs Lietuvoje. Ame
rikoje išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Jozefiną, sūnų Caro!, 

dukteris: Katariną, Veroni
ką ir Sofiją/ žentą; Florian 
DęCovel/ brolį Petfą, 2 anū
kes, Lucia ir Antoniną ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Kūnas .pašarvotas randasi 
koplyčioj, 1810 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
liepos 16 d., 9 vai. ryto iš 
kopi. į St. Charles parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldds už velionio 
sielą, o' iš ten bus nulydėtas 
į ŠV. Kazimiero kapines.

‘ •' . **£ i 1 ' i , i -

Visi a. a. Antano Kon^^aus 
gimines, ųraugąi ir pažįstami 
esaf nuošįrdziaf kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir! suteik
ti jam paskutinį*.patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie
ka: Moteris, Sūnūs, Dukterys,

AUKSINĖ PROGA
TAM, KAS NORI mainyti savo 

namą ant 6 flatų arba aht 10 fla- 
tų namo į Marąuette Park. Geri 
namai ir aukštos rendos, krautuvės 
ir gatvėkariai. Turime ir daugiau 
visokios rųšies namų ir gerų lotų. 
Pastatysime jums namą pagal jūsų 
reikalavimą. Rašykite ar matykite.

J. VILIMAS CO., 
6753 So. Rockwell £t. 
Tel. HEMlock 23?3.

Pakorė Atsėdėjęs
Ęąusnię Kalėjime

. — 59 metu
c

Jedlinski buvc
apkaltintas, ir

30 dienų už

RONALD CĮIĄfPS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 13 d., ryte, ' m.,
sulaukęs 12 metų amžiaus. .Gi
mė Chicago, III. ‘

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą 
lotte, 
kas, 
zapą 
kitų

Kūnas pašarvotas A.
kaus koplyčioj, 6812 S. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, liepos 16 d., 8:30 
vai. ryto iš koplyčios į St. 
Adrian parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos .pa- 
rrialdos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. . Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Ronaldo Chapps 
giminės, draugai * ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam’v paskutinį patarnavi
mą ir atsišVėikinimą.

Nuliud liekame:
.. Tėvąs, Motina, Močiutė, Tė- 

.... . ’ ■
Laid. Direkt. A. Petkus, 

Tel. GROvehill 0142.

Matthew, motiną Ch'Jr- 
močiutę Marijoną Zwins- 

tėvuką ir močiutę 
ir Sarah Chapps ir 
giminių.

Juo- 
daug

Pet-

4 Laid. Direkt, Stanley W. 
Bafia’ Tel. CANAL 2298.

BRIDGEPORT 
bedarbis Alex 
žmonos Sofijos 
nuteistas kalėti 
betvarkį elgesį.

Bausmę atlikęs, Jedlinski par
vyko namo, ad. 2827 S. Kecley 
avenue, nuplovė virvę, kurių 
žmona naudojo skalbiniams, ir 
įsikorė nuo antro aukšto ve- 
rųndps.

5 Jieškau Charlio Bagdono. Tii 
minus dirbo prie kriaučių, gy-

pa
yra

FARMŠ FOR ŠATE 
Ūkiai Pardavimui

Kliubo egzekutyvis komite
tas paskutiniaipe savo susirin
kime svarstę nusiskundiipus, 
kaįj Pal$er Parke sekmadie
niais bun^ uždarytos visos sa
nitares vietos, nes nesą dar
bininko. Nutarta 
South Park

PARDAVIMUI: 155 akrų pagerin
ta farma. 5 mylios nuo Seneca. 
% cash, balansas lengvais išmokėji
mais. $75 imant ir 1941 dęrliųrLęuis

AvhoEesalk^ur 
Akandil ir [taisai Pfrdavimui

XI I I- ^MOKĖDAMAS CASflT— užklausti ,]ž rakandus, sutaupysi nuo 40 
•komosionieriaus LkL pristatę1?® kiyr.

įOS

yęp,9; ĄL Kuinykįo kodėl tąip elgia-
brolį Petrų Kubųje. Prašąu masi su PUlmer Park, kur la- Ži
si^Aukti.’ 754 W« 35$ Ėg dmį **
tęl. Yą$s W
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