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SOVIETU JĖGOS PUOLA NACIUS PRIE ON
ROGACEVO SRITYJE VOKIEČIAI PASI 

TRAUKE 19 MYLIŲ
Kituose frontuose sovietai sustabdė 

nacių atakas

Dniepro fronto vietose 
Rogačėvu nustūmė vo- 
19 mylių atgal, skelbia 
karo pranešimas.

MASKVA, Rusija, liep. 15 d. 
— Raudonoji armija šiandien 
pradėjo atakuoti vokiečius įvai
riuose 
ir ties 
kiečius 
sovietų

Sovietų laikraščiai tvirtina, 
kad pradėta raudonos armijos 
ofensyva į vakarus eina pasek
mingai ir priešininkų karo jė
gos traukiasi visuose frontuo
se. Besitraukdami vokiečiai ar
tilerijos ugnimi apšaudo ankš
čiau pagrobtus kaimus ir de
gina ukius. i

Rusų kdntraataka prasidėjo 
sekmadienį Rogačevo srityje 
ir vakar išsivystė į pietus, kur 
viskas vykstą pasekmingai. Vo
kiečiai bandė sustabdyti pirmyn 
žengiančius rusus aviacija, be 
jų pastangos buvo palaužtos 
Sovietų aviacija numušė dido 
ką vokiškų bombanešių skai
čių.

Priešo linijosųą prąsiveržu- 
sios sovietų dalys Unaikincrvie- 
pą naęiy aęjilerijoą pujkų, su
naikino tankų dajįįf ir Vokie
čių pėstininkus privertė bėgti. 
Dalis vokiečių pąteko raudon
armiečių nelaisvėn.

Rogačevo gyventojai, kurie

buvo pabėgę vokiečiams užėmus 
miestelį, dabartiniu metu grįž
ta atgal. Daugelis nerado savo 
namų, nes vokiečiai juos buvo 
sunaikinę. Sovietų aviacija bom
bardavo priešo užfrontę ir ne
leido nacių tankams priartėti 
prie pryšakinių kovos linijų.

Du rumunų ir vokiečių pul
kai, kurie dienos metu pajėgė 
prasiveržti per Dnieprą, naktį 
sovietų kariuomenės buvo už
pulti ir visiškai sunaikinti. Vo
kiečiai nelaukė tokio stipraus 
užpuolimo naktį, tvirtina ne
laisvėn paimtieji.

Raudonoji armija sunaikino 
didoką nacių batalijonų skai
čių ir ištisos mylios nuklotos 
nacių lavonais, sako praneši
mas.

Užsienio komisariato valdi
ninkas Lozovskis pareiškė, kad 
sovietų valdžia dabartiniu me
tu dar nemano kelti krašto so
stinės krašto gilumom Jis pa
neigė per turkų radiją paskelb
tas žinias šiuo reikalu.

Lozovskis padarė,/šį už tikri - *.

"X. S M ».'A.V.'t>reky-
savo apie sovietų valdžios nu-| 03, SU 1V1CKS1K3 
sistatymą sostinės perkėlimo 
reikalu.

'K

Rusai Nuneigia Vokiečių Skelbiamus Laimėjimus

NAUJIENŲ-4 CM* Tol-photo
Tuo tarpu kai vokiečiai giriasi laimėjimais visam fronte, kaip kad paro

doma žemėlapy kairėj, Rusija skelbią, kad jos armija atlaikė nacius ir neleido 
vokiečiams .prasiveržti niekur, žemėlapis dešinėj parodo fronto stovį taip, kaip 
kad skelbia Maskva. ; ‘

NACIAI ARTĖJA PRIE NOVGORODO
Iki Leningrado tik 

tai 100 mylių
BERLYNAS, Vokietija, 

15 d. — Vokiečių tankų 
zijos šianiden priartėjo 
Novgorodo, kuris randasi
tai 100 mylių atstumoj nuo Le
ningrado, tvirtina vokiečių pra
nešimas.

liep. 
divi- 
prie 
tik-

vo paėmimą, bet paskutiniu me
tu patirta, kad raudonoji ar
mija smarkiai priešinasi.

Ypatingai smarkus mūšiai ei
na Berdičevo ir 
tyse.

Vokiečių karo 
panoro veržtis į
stinę, kai pakraščiuose randa-1 tenkinti, 
si stiprios sovietų jėgos, ku-1 darbai, 
rios galėtų atkirsti pryšakinės 
nacių dalis.

žitomiro

vadovybė
Ukrainos

NAE1ŲWDA puola rooseveltą

v
bK

BOLŠEVIKŲ NETVARKA SUMAŽINO DAR 
BINGUMĄ LIETUVOS FABRIKUOSE

Kartonažo fabrike 
didele nešvara

prancu-

lakūnas, 
komunistais,

Ickes žodžiais puola 
Lindberghą

NEW YORK, N. Y., liepos 
15 d. — Sekretorius Ickes, kal
bėdamas laisviems 
zams, labai smarkiai 
lakūną Lindberghą.

Ickes tvirtina, kad 
ilgai dirbęs su
dabartiniu metu pradėjo juos 
pulti, bet niekad neužpuolė 
nacių.

Nacių kryžiaus kavalierius 
niekad nepasakė blogo žodžio 
prieš Hitlerį. Goebbels dau
giau pakenkė prancūzams, ne
gu Hitlerio armija, baigė Ic- 
kes.

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 15 d. — Patirta, kad Kau
no kartonažo fabrike visiškai 
sumažėjo darbingumas bolševi
kų , viešpatavimo laikais.

Patys komunistų agentai 
skundėsi fabrike esama nešva
ra, bet dabar pasirodė visiš
kas nesugebėjimas adminis
truoti tokios svarbios įmonės.

Voratinkliai supasi ant bal
kių, langai apkamšyti skudu
rais ir viduje nebuvo pakan
kamai šviesos.

Kaltina sukilimo 
, ruošimu

Bolševikai norėjo iš
vežti fabriką

Vokiečių štabo pranešimas 
sako, kad operacijos vyksta su
lig numatytu planu, bet nemi
ni Novgorodo.

Vokiečių agentūros tvirtina, 
kad raudonos armijos pastan
gos sulaikyti nacius Dniepro 
pakraščiuose eina niekais.

MEKSIKA, sostinė, liep. 15 
d. — Jungtinės Amerikos Val
stybės sutiko 18 mėnesių laiko- 
tarpyj pirkti visą karo medžia
gai reikalingos žaliavos pertek
lių. * .. m

Meksika pasižadėjo pardavi
nėti žalią medžiagą tiktai pie
tų ir centro Amerikos valsty
bėms, o visus likučius parduos 

sri-1 Jungtinėm Valstybėm.
Šiuo reikalu vakar vakare 

ne- užsienio ministerijoj pasikeista 
so-1 dokumentais. Meksikiečiai pa

neš žymiai padidės

Kaltinu kUro 
’ praplėtimu

Sušaudytas sovietų 
komandierius

liep. 
raų- 
tvir-

BERLYNAS, Vokietija, 
15 d. — Paimti nelaisvėn 
donosios armijos kareiviai 
tina, kad sovietų armijos ko-
mandierius PabalČio kraštuose 
tapo sušaudytas. '

Šis sovietų generolas koman
davo Lietuvoj, Latvijoj ir Es
tijoj stovėjusią sovietų kariuo
menę.

Aukštoji sovietų kariuome
nės vadovybė mano, kad Pabal
Čio kraštų komandierius labai 
greitai pasidavė priešui, todėl 
jis ir buvo nuteistas sušaudy
ti.

Rusai priešinasi Kie 
vo apylinkėse

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
15 d. — Visa nacių spauda šian
dien smarkiai pradėjo pulti pre
zidentą Rooseveltą. x ‘

Tvirtina, jog Rooseveltas da
vęs Amerikos karo laivynui įsa
kymą šauti į vokiečių karo lai
vus, kad tuo būdų butų išpro
vokuotas konfliktas tarp Ame
rikos ir Vokietijos.

Roosevelto veiksmus vadina 
išdavikiškais ir provokatoriš- 
kais. Rooseveltas rengiasi pul
ti .vokiečius, kai šie naikina 
bolševizmą, skundžiasi naciai.

ro laivus ir orlaivius, kurie bu
vo Syrijos aerodromuose.

Prancūzų kareivius pasižadr 
nuginkluoti patys prancūzų ka 
rininkai ir visus ginklus ati
duoti britams. Beirute posė 
džiaus nuginklavimo komisija.

ST. PAUL, liep. 15 d.—Fe
deralinio teismo atstovai šian
dien įteikė apkaltinimą 29 as
menims, kurie ruošė sukilimą 
ir norėjo nuversti dabartinę 
tvarką.

Suimtųjų dauguma' pri'klau-? 
so prie vadinamos Socialistų 
Darbininkų Partijos.

Sv^rbe^iieji * kaltinamieji 
yra Vincent Ray Dunne, Carl 
Skorlung, James Cannon, Far- 
rell Dobbs ir kiti. Ši organi
zacija turėjo skyrius Chicagoj 
ir New Yorke.

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 15 d. — Darbininkai tvir
tina, kad bolševikai sąmonin
gai netvarkoje laikė fabriką, 
kad turėtų progos prikibti ii- 
'vėliau išvežti ją i Rusiją.

Bolševikų laikraščiai patarė 
‘Soiuzutil” bendrovei atvažiuo
ti prie kartoįrfp fabriko ir

■ visit išvežti j Rusiją.
Jeigu komunistai bųtų turė

ję laikb, ko gero, fabriką'bu
tų išvežę, bet kai kuriė netu
rėjo laiko nė patys išbėgti.

Naciai kursto japo
nus prieš rusus

Anglai bombardavo 
Siciliją Syrijos ginklai ati

teks britams

Reikalauja pratęsti 
karo tarnybą

■ \

WASHINGTON, D. C., liep.
15 d. — štabo viršininkas 
Marshall pasakė kongreso na;

ROMA, Italija, liep. 15 d. —I riams, jog yra būtinas reika- 
Britų karo aviacija praeitą nak- ias pratęsti karo tarnybą, 
tį bombardavo Messiną ir ki- Kariuomenės vadovybė Is- 
tas Sicilijos vietas, skelbia ita- iandijon butų pasiuntusi ka
lų karo pranešimas. reivitis, bet ne jurininkus, jei-

Britai užmušė vieną gyven- '^aro 
toją ir keturis sunkiai sužei- Ogesnis, 
dė. Nuostolių padarė didelių Dabar 
nuosavybei, bet karo siekiniai | y!^’±.n68 
nepasiekti.

Valdžios sluoksniai žino, kad 
britai yra pasiryžę bombarduo
ti Italiją, bet liaudis yra pasi
ryžusi pakęsti grasinimus, sa
ko laikraščiai.

tarnybos metas butų

negalėjo siųsti karei- 
dalis jų norėtų va

žiuoti namo. Jurininkų korpu
są karo vadovybė norėtų lai
kyti kitiems tikslams.

VICHY, Prancūzija, liep. 15 
d. — Petaino valdžia šiandien 
spaudai paskelbė paliaubų tek
stą, kuris buvo pasirašytas Ga
lilėjos mieste.

Prancūzai pasižadėjo atiduo
ti britų karo jėgoms visus ka-

LONDONAS, Anglija, liep 
15 d. — Diplomatiniai sluok
sniai tvirtina, kad vokiečių di
plomatai be sustojimo kursto 
japonus padaryti užpuolimą 
prieš sovietų Rusiją.

Japonai nesiskubina užpulti 
sovietų, bet rengiasi pagrobti 
dalį prancūzų Indokinijos.

Japonai žino, kad sovietai 
laiko visą kariuomenę rytuose. 
Europon nieko neišvežė, todėl 
ir nemano pradėti pulti sovie
tų Rusijos.

—< Praeitą naktį Vokietijoj 
ir visuose nacių okupuotuose 
kraštuose tapo uždaryti Jung
tinių Valstybių konsulatai.

Rudenį teis 33 na
cių šnipus

NEW YORK, N. Y., 
15 d, — 33 asmenys, 
prisipažino dirbę nacių 
nėjimo darbą, bus 
rugsėjo mėnesį.

Tai bus viena didesnių šni
pinėjimo bylų, nes suimta keli 
labai svarbus tarptautiniai 
šnipai.

FBI agentai tvirtina, kad su-

Kauno sportininkai 
sumušė Maskvą

liepos 
kurie 
šnipi- 

teisiami

tarptautines šnipinėjimo gran
dies, kuri dirbo vokiečiams. 
Suimtųjų tarpe yra praeito ka
ro šnipų.

BERNAS, Šveicarija, liep. 15 
d. — Prieš patį vokiečių-sovie- 
tų karą Kaune įvyko Kauno ir 
Maskvos &repšiasvaidininku 
rungtynės.

Kauno krepšiasvaidininkai su
pylė geriausius Maskvos spor
tininkus 40 prieš 25.

Vilniuje po sunkios ligos mi
rė populiarus futbolininkas An
tanas Lingis. Lingis atstovavo 
Lietuvą keliose tarptautinėse 
rungtynėse ir skaitėsi geru fut
bolininku.

Rooseveltas nori 
taupyti laiką

w . . . i WASHINGTON, D. C., liep.
Britai — sovietų p5 d.— Rooseveltas šiandien 

sąjungininkai pąpj-a^ kongresą kad jam 
° I leistų visose valstybėse įvesti

vasaros laiką, 
taupyti kelias 
das.

Rooseveltas 
rodžius viena ar dviem valan
dom anksčiau visose tose vals
tybėse, kur žmonės dirba kr aš* 
to apsaugai

LONDONAS, Anglija, liep. 
15 d. — Premjeras Churchill 
šiandien pareiškė britų parla
mentui, kad britai sudarė są
jungą su rusų valdžia ir ru
sus skaito savo sąjungininkais.

Britai neturi nieko bendro
BERLYNAS, Vokietija, liep.Įsu komunistinėmis idėjomis.

15 d. — Vokiečių spauda iau bet kartu su rusais kovoja prieš 
buvo pasiruošusi paskelbti Kiol Hitlerį.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Prezidentas pareiškė, kad nepratęsus karo tarnybos, 

sa Jungt. Valstybių armija paįrs ir jokiai kovai nebetiks. Rei
kalauja kongresą pratęsti tarnybą.

— Vokiečiai deda pastangas įgyvendinti taiką vakaruose. 
Per savo agentus Amerikos valdžiai darė įvairius pasiūlymus, 
bet Rooseveltas juos atmetė.

— Vakar vakare britų kariuomenė įžengė Beirutan, Leba- 
sostinėn.
— Vokiečių kariuomenė pasistūmė 45 mylias už Pskovo.
— Sovietų aviacija bombardavo Rumunijos miestus ir di

desnes žibalo versmes. Visoj Rumunijoj sukelti dideli gaisrai.
— Vokiečiai įteikė Amerikos valdžiai protestą todėl, *kad 

neleido konsului Weidemanui laukti kito laivo Japonijon, bet 
liepė išvažiuoti Lisabonan.

—- Amerikos laivas West Point vakar privalėjo išplaukti 
{ Lisaboną su vokiečių ir italų agentais. Išvežami 4 "areštuoti 
nacių agentai* Vpkiečiakpasižadėjo paleisti 4 areštuotus Ame- 

šiuo budu prezidentas pa- rikos piliečius.
mdotu šviesaus rvto ' valan- > •— Vokipč

kad galėtų su- 
šviesos valan-

pavarytų laik-

naudotų šviesaus ryto valan
das. /

no

vi-

VICHY, Prancūzija, liep. 15 
d. — Paryžiaus laikraščiai skel
bia, kad didelė prancūzų orlai
vių dauguma pabėgo Turkijor 
prieš taikos pasirašymą su ba
tais.

Prancūzai pasižadėjo atiduo
ti britams orlaivius, bet orlai
vių Syrijos aerodromuose bri 
tai neberas.

Didelė prancūzų karo laivų 
dauguma -taip pat išplaukė ' 
Turkiją. Syrijoj Petaino pran
cūzai nebendradarbiauja su lais 
vais prancūzais.

— Vokiečių konsulai Wiede- 
man ir Borchers, kurie norė« 
jo plaukti Japonijon, orlaiviais 
skrenda New Yorkan, kad ga
lėtų išplaukti Europon kartu su 
italų ir nacių agentais.

— Didelės britų aviacijos 
eskadrilės smarkiai bombarda
vo Bremeną ir Hamburgą. Pen
ki britų orlaiviai nesugrįžo. '

T

. oĮtiečiai skelbia, kad nacių kariuomenė kovoja Kievo 
jatvėse, tuo tarpu rusai paneigia šias žinias.

Debesuotas ir vėsesnis.
Saldė teka — 5:28; leidžias* 

— 8:24.

Ukmergiečiai neda
vė valdžiai javų

BERNAS, Šveicarija, liep. 15 
d. — Patirta, kad Ukmergės 
apskrities ūkininkai nedavė so
vietų valdžiai javų ir nekrei 
pė dėmesio į grasinimus.

Sovietų valdžia reikalavo iš 
Ukmergės ūkininkų 35,000 
centnerių javų, tačiau pristaty
ta tiktai 13,074 centneriai.

Bolševikai apkaltino Siesikų 
valsčiaus viršaitį ir Širvintų 
komiteto pirmininką sabotažu 
ir energijos stoka.

— Admirolas Darlanas per
ėmė savo asmeniškon kontro- 
lėn visą Prancūzijos policiją.

Per Liepos ir 
Rugpiučio 

MENESIUS
NAUJIENŲ RASTINE BUS

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

šeštadieniais 
TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.

"NAUJIENŲ" ADM
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ŠIS TAS Iš ŠEN IR TEN

TU ŽINIOS
ANGLŲ—RUSŲ SUTARIMO PASIRAŠYMAS' r. a simosiui, ku*| Toronto Kanada 

•savo ilgoj kalboj labai plačiai'

H

“BLACKOU'T

TORONTO, Ont. — Dauge
ly Kanados miestų buvo iŠ- 
praktikuota užtemdymas. Tas 
buvo reikalinga kariuomenes 
manievrams ir dalinai civilių 
supažindinimas su galimu 
priešo užpuolimu, ir kaip nak
ties metu orientuotis. Toks 
miesto užtemdymas įvyko ir 
Toronte birželio 18 dienos va
kare ir tęsėsi 15 minučių.

Tame reikale buvo prašomi 
visi gyventojai kooperuoti, kad 
viskas įvyktų kuo geriausiai.

Kadangi mums tenka gyven
ti pakalnėje, o ant kalno ran
dasi didelis parkas, tai nuta
rėm, kad bus daug įdoihiau 
stebėti viską iš to kalno.

Nuvykę radom jau minių 
minias žmonių tame parke, 
matyt, visi kiti irgi taip gal
vojo, kaip ir mes. Ir tiesa, nuo 
kalno galima buvo matyt di
džiausią ir svarbiausią dalį 
miesto. Tik už vieno kvartalo 
nuo kalno randasi karo ligo
ninė, kelių aukštų milžinas 
namas, su kiekvienu apšviestu 
langu vakare. Galima buvo 
girdėti žmone^ kalbant: Ką li
goninė darys, juk jie negali vi
sų šviesų užgesinti.

Bet visų dideliam nustebi
mui ligoninė pirmutinė visiškai 
aptemo po pirmo signalo. Po 
antro signalo aptemo didesnė 
miesto dalis ir gatvių šviesos, 
o po trečio miestas visai juo
du šydu užsidengė. Pasitaikė, 
kad netolimai matėsi kelios 
šviesos privatiniuose butuose 
ir minia negalėjo paslėpti savo 
pasipiktinimo tokiais neklaus- 
žadom, bet po kelių minučių 
ir tos šviesos dingo. Pasidarė 
kažkaip nejauku, liūdna ir 
mintimis persikeli į tas vie
tas, kur jau beveik du metai 
kaip žmonės tamsoje gyvena.

Naktis pasitaikė nepaprastai 
giedra. Nė mažiausio debesė
lio nesimatė, tik žvaigždžių 
sietynas padangėje žybčiojo. 
Staiga pasigirdo lyg koks dus-

lus urzgesys. Visų akys buvo 
nukreiptos į dangų. Nieko ne
paprasto nebuvo galima įžiū
rėti, tik žvaigždės pradėjo po 
padangėm “slankiot”. Miesto 
centre įtaisytas prožektorius 
pradėjo savo medžioklę ant tų 
slenkančių žvaigždžių ir pasi
rodė, kad tai buvo lėktuvai, 
bombonešiai. Tas parodo kaip 
sunku įžiūrėti priešo lėktuvus 
nakties metu ypač jeigu naktis 
žvaigždėta, nes jie naudoja tik 
vieną šviesą, kuri atrodo kaip 
žvaigždutė. Kelių aukštų rūmų 
viršūnėse buvo fajerverkų pa- 
gelba iliuminuotas gaisras, ku
ris neva kilo iš numeštų bom
bų ir tas buvo gana vykusiai 
padaryta; tikrai atrodė, kad 
tų dangoraižių viršūnes nu
degė. Ta iliuminacija tęsėsi tik 
tris minutes, o paskui vėl tam
su ir ... signalas gyvybės ir 
miestas vėl sužibo.

Taip tai buvom supažindinti 
su “blackout”.

KOMUNISTIŠKI BEPROČIAI

“Liaudies Balse” Z. J. savo 
pastabose tiek liejo pagiežos 
“Naujienoms” ir “Keleiviui”, 
įmaišydamas ten ir asmens, ku
rie stovi prieky kovos už Lie
tuvos nepriklausomybę ir jos 
žmonių laisvę, kad jau tikrai 
pasirodė paskutinis žlibis bet 
kokiame politikos susivokime. 
Matyt, kad jis dar lyg ta ka- 
tarinka nebuvo paspaudęs ki
to gnybtuko ir dainavo seną 
komunistišką dainą. Jis, pa
vyzdžiui, sako: “šiuos žodžius

i
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NAuJIfcNU-ACME TelephoM
Ši fotografija, Atsiųsta iš Maskvos per radiją j parodo anglų-rusų sutarimo 

pasirdšymo momentą. Už stalo rašosi Molotovas^ Stovintieji, iš kairėš dešinėn, 
yra: Mr. Uunlop; Sir Stafford Cripps, Britų hmbasadoriUs; Stalinas ir D. Trėnt.
-1 ■ - - -...  : -J----- --- ....v.. ------------------- ----------hj.-u.................. ..... . .... .l.i ---- -

soma po Stalino padu, o Z. J.jjelis išnešiojo debesėlius. Ma
tam tiki. Be to, Z. J. šlykščiai tyt, dienelė bus graži, visi par- 
meluoja primesdamas “Nau- ko rengėjai į darbą kuo sku- 
jienoms” kokį nors hitlerišku- bidusiai, kad baigti pradėtą 
mą, nes “N-nOs” kaip tik prieš puošimą, 
tai yra grieščiaus.ai nusista- 
čiusios. Z. J. gali meluot ir 
akis dumt tiems, kurie tik 
vien “L. B.” skaito, bet ne 
tiems, kurie pavėlina sau pa
žvelgti į padoresnę spaudą Tr 
pasižvalgyti platesniu akyra- 
čiu. Veltui Z. J., savo pastabo
se ir J. Yla editoriale gąsdina
Tarybos narius kokiu Uor.s'nių, draugų ar iš- pažįstamų 
skundimu ar kitu baubu. Kas1 nukentėjo. Šavi^dačpe susilau- 
svogunų nevalgo, tas j'ais ir 
nekvepia, taip ir jūsų brolu
čiai kokie nors *kalfįnimai 
mums nėpriiips, 
ir neturėtų jo] 
Mes džiaugiamės gyvendami 
demokratiškoje Kanadoje ir 
tokio pat gyveninio trokštame 
musų senajai tėvynei Lietuvai, 
tai ar čia yra kas nors blogo? 
Jus gi niekuomet nebuvot pa
tenkinti šia tvarka ir kovojot 
už komunizmą. France#

žmonės renkasi kuo skait- 
au- 
Pa-

tingiausiai, -r. vieni savo 
tomobiliais—kiti busais.
stelbiu kiekvieno lietuvio vei
de liūdesį, nes tą dieną pasie
kė žinia, kad KAUNAS tapo 
išbombarduotas.' Ir vėl kitas 
smūgis—gal ne vienas iš gimi-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabl- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėjo per 
A. RYPKĖVIC1Ų 

1739 S. Halsted St

Raštine atdara kas vakaras 
Iki 8 Vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

apibudino Lietuvos visą praei
tį iki šių laikų, paaiškindamas 
diktatorių nusistatymus, kaip 
Jie tuos ntisistalymus užlaiko... 
taip aukštai yra išaugus sovie- 
ų Rusijos kultūra... kaip su
pranta rusų karininkų žmonos 
apie drabužius ... kokia Lietu
voj yra dabar sistema. Paaiš
kino apie areštus, kaip be jo
kio reikalo suima niekuo ne
kaltus žmones, nei patys ko
misarai nežino už ką jie juos 
areštuoja ir t. t.... Baigdamas 
kalbą, musų gerb. svečias ra
gino nenusiminti ir, ateityje 
dirbti, kolei Lietuva bus lais
va.

Karštą kalbą pasakė šio sky
riaus iždininkas iP. Matas Vaik- 
šnora, kuris visuomet atvirai 
ir griežtai kovoja, neišskyrė 
nei vieno, ar lai jam būt Lie
tuvos tautos ar Lietuvos liau
dies priešas. Jis pasakė, kad 
mes turime vesti kovą tol, kol 
musų tauta ir liaudis bus lais
va.

Tame piknike matėsi ir bol
ševikų. Visos kalbos bolševi
kams tartum karštu vandeniu 
akis plikino. Girdėjosi jų bū
riuose net grąsinimų, bet ma
tyt, niekas jų nenusigąsta.

Mylintis Lietuvą
i | (Bus daugiau)

PIKNIKAS-GEGUŽINĖ

Aušros choras rengia liepo > 
(July) 20 dieną, sekinad enį,

drg. Daubario farmoj.
Kviečiame visus lietuvius 

kaip Kanados, taip ir Amerikos 
atsilankyti j šj musų įžymų su
važiavimą, kur visi turesinc 
progos pasimatyti ir draugi 
savo mintimis pasidal nti.

Pikniko vieta patog ausia vi
sokiais budais: geriausios mau
dynes tiems, kurie myli mau
dytis; gražiausios pievos dobi
lais pasipuošę tiems, kurie my
li žaisti ar ilsėtis.

Tad visi išvien, ypač Ameri
kos lietuviai, k. t. Niagara 
Falls, Buffalo, Rochester, Det- 
roit ir kitų kolonijų atvažiuo
kite atlankyti savo gimines, pi- 
žįstamus ir draugus, ir draug? 
paklausyti Aušros choro dainų.

Visus nuolankiai kviečia 
Aušros Choras

P. S. — Kelrodis: Highyvay 
Nr. 3 privažiavus Dannvil'c 
sukti į pietus. Pervažiavus upę 
daboti ženklus, kurie bus iška
binti prie kelio.

Aušros Choras.

kalba išgyrė tarybos darbus, 
ragino nenustoti dirbti ir lin
kėjo musų siekiams laimėjimo. 
Toliau kalbėjo Ville La Šalie 
majoras P. A. LeroUx prancū
zų ir anglų kalbomis. Potam 
buvo kelios mitintos pertrau
kos, nes musų garbės svečiai 
(svetimtaučiai) rengėsi išva
žiuoti.

(Pertraukai pasibaigus pro- 
gramo vedėjas P. P. Tautkus 
perstatė tris gabius daininin
kus p-nus Rajecką j Bobelį ir 
Vaišvilą, kurie labai puikiai su
dainavo. Musų mažoji artistė 
Kllnioiiytė irgi visus palinks
mino su deklamacija ir dai
linto. P. A. Sakalas karštai ir 
širdingai , pį^re^ę^ kad mes 
taip pat liūdim visų lietuvių 
skausmus, nes kaip girdis, mu
sų tėvynė vėl liko karo lauko 
vieta, kur plusta svetimos ar
mijos, naikindamos musų bro
lių turtus, daug paims nekaltų 
žmonių gyvybių. Taipgi primi
nė, kad po baisių audrų visuo
met ateina graži ^giedra, taip 
d r musų Lietuvą po šio bai
saus karo bus laisva ir nepri
klausoma.

štai prisiartina laikas tarti 
žodis musų didžiai gerbiamam

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Knox nenori nusilei

sti Hitleriui

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže 
135th and Archer Avė. 

Sekmadienį
Liepos 27 d., 1941 m.

oN. 4635 — Sportiška suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

WASHINGTON, I). C., licp. 
14 d. — Laivyno sekretorius 
Knox laikraštininkams šiandien 
.pareiškė, kad jis nenorįs įvel
ti Jungtinių' Valstybių dabar- 
tinian .karan?- ' -■

Knox pridėjo, kaa vis dėlto 
butų daug geriau kovoti, negu 
nusileisti Hitleriui 
klausyti Hitlerio 
nuostatų.

Amerika privalo 
pagelbą britams,
ir nekreipti jokio dėmesio į vo
kiečių pareiškimus.

kerne gerbiamą > Svečia poną 
A. Simutį, atvykusį specialiai 
iš New Yorko Lietuvos Gene
ralinio ' Konswla’lCpp>kad''apibu
dinti vienerius metų Lietuvos 
žmonių vargus dr kankinimus. 
Musų gerb. svečias tapo paso
dintas prie gražiai papuošto 

■stalo. Nepoilganii pasirodė 
Ville La Šalie franeuzų para
pijos klebonas Kun. A. Brunet, 
tos apygardos majoras ponas 
A,, Leroux ir policijos viršinin
kas C. Belioit. Visi maloniai 
susipažino Su kalbėtoju ir ki
tais lietuviais. Jie pirmą kartą 
dalyvavo lietuvių parengime, 
labai gėrėjosi, prižadėjo ir vėl 
atsilankyti pas lietuvius, kurie, 
jų tvirtinimu, yra malonus ir 
širdingi žmonės. Labai gaila 
kad lietuvių klebonas J. Bo- 
binas atvyko ant trumpo laiko 
ir jam neteko su visais svečiais 
susitikti. Be to, turėjome savo 
tarpe musų veiklią ir energin
gą rašytoją Mariją Aukštaitę.

Programa prasidėjo su Ang
lijos ir Lietuvos himnais. Po
nas 1P. Tautkus, tos dienos ve
dėjas, pakvietė Tarybos pirmi
ninką P. A. Navicką pasakyti 
įžanginę kalbą. Pirmininkas 

I trumpai apibudino tos dienos 
tikslus, ragindalfias visus vie
ningai dirbti tiž išlaisvinimą

Vokietija) dar nėra tikrai ži
noma, kieno rankose^ yra* Kau
nas, na, o “Naujienos” ir “Ke
leivis” vos tik išgirdo Helsin
kio pranešimą, tuojau didžiau
siais antgalviais paskelbė: “Lie
tuva Paskelbta Nepriklauso
ma”, dar tik karui karui pra
sidėjus. Juokingas dalykas. Ar 
kas gali būti nepriklausomas 
po Hitlerio padu? Kokiai ša
liai, kokiai tautai yra Hitle
ris davęs nepriklausomybę?”

Tai taip rašo “L. B.” štabo 
narys ir tai ne nuo “Marso ar 
Mėnulio”, bet čia iš Toronto 
vidurio, kur egzistuoja radio, 
kuris duoda kelis kart per die
ną pasaulinių įvykių praneši
mus Ir kur išeina keli dideli 
dienraščiai iš kurių Kanado
je gyvenantieji lietuviai gau
na anksčiau žinias, negu kad 
juos pasiekia “Naujienos” ar 
“Keleivis”, ir visi jie girdėjo 
per didelius radio tinklus kada 
Kaunas buvo imamas Ir kad 
po savaitės, mūšiai jau ėjo 
prie Minsko, o Kaunas tikrai 
buvo užimtas pirmomis karO 
dienomis. Tai prie ko čia kal
tinimas “Naujienoms” ar “Ke
leiviui”? Ar kad jie pasinau
dojo pasauliniais pranešimais? 
Bet to, lietuviai, kurie kovoja 
už Lietuvos nepriklausomybę 
netiki, kad Lietuva gali būti 
nepriklausoma po Hitlerio 
padu, kaip kad Z. J. sako, bet 
jie taipgi netikėjo ir netiki,1 primeha, kad kartu liūdi su vi- lis žodžius į Lietuvius. Francu- 
kad Lietuva gali būt nepriklau- 'sa Lietuva. Staiga pakilęs Ve- zų klebonas A. Brunet anglų

jieųneturi 
^pagrindo.

Montreal, Kanada
Birželio 22 d. Ville La Šalie

ba suruošė nepaprastą pikniką, 
kuriame labai gražiai paminė
jo gedulo dieną vienerių me
tų sukaktuvių netekimo musų 
mylimos tėvynes nepriklauso-

Nuo pat anksto prasidėjo 
parkas puoštis Anglijos ir Lie
tuvos vėliavomis. Apie estradą 
iškabinta dideli plakatai su 
obalsiu: “Už išlaisvinimą Lie
tuvos—Už ištikimybę Kanadai 
—Už santarvės pergalę”. Taip
gi anglų kalba: “For liberation 
of Lithuania—for loyalty to 
Canada—For vietory of thc 
Allies.”

Rytas buvo liūdnas—saulutė musų tėvynės Lietuvos. P. P. 
pasirodo ir vėl pasislepia < už Tautkus puikiai paaiškino 
pilkų debesėlių: nepoilgam franeuzų kalba tos dienos pa- 
pašlapino žemelę keletas lie- rengimą, pakviesdamas musų 
taus lašelių, tarytum saulutė svetimtaučius svečius tarti ke*

JACK SWIFT-

ir sutikti 
diktuojamų

teikti visa c 

sako Knox,

— Britų aviacija bombardavo 
prancūzų uostus ir paskandino 
du vokiečių karo laivus.

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE ^^šlte necenzuruotų žinių IŠ Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $600, Chicagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašui \

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET 

chicago, Illinois

4

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
varde ir adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paŠ- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

Mferoc

(Vardas ir pavardi)

(Adresai)

NAUJIENOS Patiem Dept 
178# S. Halsted SL, CMeage, DL

Čia įdeda 15 eentq Ir praiaa

THAT’S ENOUGH, PROEESSOft!
THĖ GOBLIN5 HAVE GOHĖ BACK 

TO THEIR DENS.

THE MONŠTERS 
HAVE 0ESET

MAN THE TOPSIDE 
DIS-RAY 0ATTERY, 

PROFESSORJ
J ACH AND THE 
©IRLS FIRST. 
THERfe IS THČE 
CHANNEL OFF THE

PORT BOW.
tJJONSTPOUS 

FORMS 
RUSH UPON 

THE AURORA 
IN THE 6PĖAT 
3EA GROTTO 

WHERE 
LOŠT SHIP5 

OF E VE R Y AOE 
OAlFT A0OUT 

IN THEIR 
FINAL 

AE5TING 
place

I W0ULD LlKĖ Td 
EXPLDRE 5OMĖ OF 
THESE 3UNKEN 
VĖSSfeLS. WE COULD 
SOLVE MANY 5ĖA 
MYSTHRI 

WA<o
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KORESPONDENCIJA
Kenosha, Wis

MUSŲ MARGUMYNAI
Kaip ir visur kitur, taip ir 

pas mus žmonės juda, kruta. 
Pasitaiko ir linksmų ir liūdnų 
naujienų: vieni gimsta, kiti 
miršta, o treti apsiveda. Gaila 
tik, kad visokie naminiai rei
kalai sulaiko nuo tų dalykų ap
rašymo. .Mat, nėra laiko. Gal 
ateityje turėsiu progos kiek 
daugiau parašyti.

Tenka vienu labai nemaloniu 
dalyku nusiskųsti: turime tik
rai nekokią vasarą. Kai tik 
šventė, tai ir lyja. O jei nelyja, 
tai tiek šalta, jog tiesiog nuo 
pečiaus nesinori pasitraukti.

Dažnai šiokiomis dienomis 
oras šiltas ir saule, kaip sako
ma, žeme riedinėja, o kai atei
na sekmadienis, tai dangus pa
niuręs, ašaroja.

Štai mes buvome tikrai nu
sitarę į Chicagos Lietuvių 
Draugijos pikniką važiuoti. At
sikėlėme ryto metą ir visas no
ras dingo.

Šalta ir lietus, — tai koks 
jau ten piknikas begali būti.

Netrukus pikniką rengė mu
sų kaimynai vvaukeganiečiai.

Ir vėl ta pati istorija pasi
kartojo: šalta ir lietus.

Kaip atrodo, šią vasarą pik
nikais nelabai teteks džiaugtis, 
o rengėjams bus nemažai ir 
galvos skaudėjimo. Tai nėra 
“fonės”, — kol viską piknikui 
prirengi, tai reikia daug darbo. 
Dažnai susidaro ir pusėtinos iš
laidos. O čia, žiūrėk, oras vis-

ir turi būti gerai. Juo labiau,] 
kad mes esame bejėgiai orą 
kontroliuoti.

Geriau tad pakalbėsiu apie 
kitus dalykus. Pirmiausia no
riu tarti širdingą ačiū visiems 
tiems, kurie neatsisakė tikietų 
pasipirkti “Naujienų” piknikui. 
Išpardąviąu jau keturias kny
gutes, ir tai daugiausia lietu
viams. Jei geri bičiuliai stos 
man į talką, tai parduosiu ir 
likusias knygutes, kurių dar 
turiu kelias.

O tada bus smagu pasimaty 
ti su visais draugais naujien'e- 
čiais “Naujienų” piknike liepos 
27 d.

Gi dabar sakau visiems: “Iki 
pasimatymo Naujienų pikni
ke”. —K. Radovičienė.

SMULKIOS ŽINIOS

J. V. MARINAI LONDONE

Bet tiek to su oru, — nieko 
čia nepadarysi: kaip yra, taip

— Ispanijos falangistų legi- 
jonui, kuris vyks kovoti prieš 
bolševikus, vadovauja falangis
tų generolas Munoz Grande. Jis 
išskrido Berlynan įsakymų gau
ti.

— Vokiečių valdžia išrankio
jo iš prancūzų vienuolynų an
glų pilietybės vienuoles ir jas 
laiko koncentracijos stovyklose. 
Iš viso naciai suėmė 300 anglų 
vienuolių.

— Churchill pareiškė, kad 
pasibaigus karo operacijoms 
Syrijoj, laisvi prancūzai ir bri
tai dės pastangas atstatyti Sy- 
rijos ir Lebano nepriklausomy- 
bę.

— Britų valdžios sluoksniuo- 
se keliama didelio susirūpini
mo dėl Leningrado likimo. Ne
žinia ar rusai pajėgs atsispir
ti priešo jėgoms.

— 18 Norvegijos gubernato
rių atsistatydino, nes jie neno
ri tarnauti Quislingui. Du at
sistatydinusius gubernatorius 
vokiečiai jau areštavo.

tvaUJIENŲ-ACMIi. TelephOto
Du J. V. marinai (kairėj) kalbasi su policininku An

glijos sostinėje. Marinai Londonan nusiųsti dirbti Ame
rikos ambasadoje.

Amerikos Armija
Bus Labai
Triukšminga —

Ieško 3 Metų
Berniuko Tėvų

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTII
3451 **’

Archer Avė.
4030 .

Archer Avė. ■
• Tel.

VIRginia 
1515

SALES

Tel.
VIRginia

2332
BALZEKAS MOTOR

“U WILL LIKĘ US”

X Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 0 A Q r nnn n n 
ATSARGOS FONDĄ Virš OA-OOjUUU.uU

MNGS
i

3

LOAN ASSOCLATIONof Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRgima Ilki

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.

ana

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

Company
1728 N. Damen 
gavusi iš armi- 
pagaminti 1,200

(bug-WFL Drum 
nų dirbtuvė), 
avenue giriasi 
jos užsakymą
mažų ir 180 didelių būgnų, Jie 
kainuos apie $20,000.

Užvakar Brookfield žvėryno 
sargai užtiko beklaidžiojantį 3 
metų berniuką. Jis pasiskundė, 
kad jo “tėvas kur tai pasime
tė”. Po dviejų dienų niekas ber
niuko neatsišaukė. Savo pavar
dės jis nežiną, arba negali iš
tarti. Jo vardas Tommy.

BRIDGEPORT ROOFTNG AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted SL VICtory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Nauji Balsavimai 
Harvesteryje 
Liepos 30-tą

Federalė darbo taryba pa
skelbė, kad nauji darbininkų 
balsavimai Int. Harvesterio Mc 
Cormick dirbtuvėje įvyks lie
pos 30 d., nuo 6 vai. ryto iki 
6 vai. vakare.

Pirmieji 
birželio 17 
mo, kuriai unijai priklauso tei
sė darbininkus 
nei viena pusė 
mos balsų. Už 
kus atstovauti 
AFL.

balsavimai, įvykę 
d., neišrišo klausi-

atstovauti, nes 
negavo didžiu- 
teise darbinin- 
kovoja CIO ir

LIETUVIAI
ARMIJOJE JUDĖJIMAS padaro tai!

Šią savaitę armija šaukit 
metams tarnybos šiuos South- 
sidės lietuvius:

South

Šou f.

450'

Trys Bankai Moka
Dividendus
Išdalins $152,916; Erightonpar- 

kiečiai Gauna $34,500
auditorius Lueder 

tris Chicagos ban-
Valstijos 

autorizavo 
kus išmokėti $152,916 dividen
dais savo buvusiems depozito- 
riams.

Vienas tų bankų yra Bright- 
on Park State bankas. Jis iš
mokės $34,498.

$16,777 depozitoriams gra
žins Marshall Sųuare Bankas, 
o $101,641 — Stony Island 
Trust and Savings bankas.

James T. Giblin, 6315
Honore street

Leonard F. Eismann,
South Wood street

Alfred J. Kmze, 8139
Paulina street

Valentino J. Bernotes,
South Emerald avenue

Stanley J. Bernotes, 4505 S
Emerald avenue

Georgo R. Ashment, 4615
South Wells strce.t

Alfred P. Waitkus, 6612 S.
Talman avenue J

Walter Sr Mekalunas, 575.
South Trumbullavenue

Raymond J. Raskey, 5311 S.
May street

Daniel J. Aldenis, 5741
California avenuemgl

Leo F. Krusza, 4115 
lllth street

William S. Masalsky*
South Trumbull avenue

August J. Norkus, 5421 So.
Neva avenue

Otto E. Kairis, 3925 W. 65th 
street.

South

West

11136

Naujienų Namo Fondo 
PIKNIKAS 

Sunset Grove Darže 
Liepos 27 d., 1941 m.

“Maudo” Aukščiau 
šią Stovylą 
Chicagoje

Ant Chicagos grudų biržos 
viršaus (Board of Trade), 600 
pėdų virš gatvės, stovi seno
vės graikų grudų dievaitė, “Ce- 
res”. Per 12 metų ji ten stovi 
— ir per tą laiką dūmai, vė
jas, lietus, apnešė ją storu sluo
ksniu purvo.

Darbininkai dabar stovylą 
“maudo” speciale rūgštimi. Kai 
darbą užbaigs, stovylą vėl 
spindės, kaip ir pirmiau. Ji pa
daryta iš aluminijaus.

Vokiečių Komitetas 
Už Demokratija

MES GIRDIME šiomis dieno
mis daug apie mekanizuotas ir 
motorizuotas jėgas ... Bet tai 
nėra nauja idėja. Ar esate 
pastebėję Illinois Bell Tele- 
phone linijos jauktus pagal 
vieškelį? Tai yra mekanizuoti, 
motorizuoti vienetai—kiekvie
nas su .patyrusiais ir įgudu
siais vyrais — kiekvienas ap
rūpintas įnagiais, jėga ir me

džiagomis.
Užstatykit “THE TELEPHONE HOUR” kas Pirma

dienis, 7 P. M., Dienos šviesos Taupymo
Laiku, WMAQ.

Kadangi jūsų telefono kom
panija ruošiasi galimiem opos 
įvykiam normaliu laiku—ir ka
dangi ji gali pašaukti pagal
bą, jeigu reikia, iš bet kurios 
kitų 23 Bell Sistemos operuo
jančių kompanijų—tai ji gali 
teikti jum veiklų, žemai-kaš- 
tuojantį ir užtikrintą patar
navimą, kurio jus tikitės ... 
Illinois Bell Tele.phone Co.

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

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZBBIS. Be,.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Atvykit ir Paimkit Jį!

MIRACLE HOME 
Kurs Tinka Kiekvienai Šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI C ft A 00 
40 pėdų Lotai— Q / U 04 
VISI pagerinimai K _ I 
yra. 7c karteris į Im V 
Vidurmiestį. BAŽ- 
NYČIOS, KRAU- l MĖNESI 
TUVfiS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio b eis m en tas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti— 
Apžiūrėti

Mažas

MADOS

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ino.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
. 5444 ARCHER AVĖ

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

4799

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 .... $9.75

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00—7:45 VAL. RYTE

Ae

KIENO KALTE?
Bet-
Kas užmokės bilas?

. t' ii

0Si
■ii'

No. 4799 — Popietinė suknelė. Su
kirptos mieros 16, 18 ir 20 taipgi 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48.

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

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

Turner salėje šįvakar įvyks
ta vokiečių mitingas, kuriame 
bus organizuojamas Chicagos ' 
skyriaus naujo komiteto* “Ger- 
man-American Congress for 
Democracy”.

Organizacijos tikslas yra vi
sais galimais budais kovoti 
Hitlerizmą Amerikoje, ypač 
tarp vokiečių kilmės žmonių. :|,:

Organizacijos lyderis Chica-P 
goję yra siuvėjas, Nicholas 
Pesth, 3500 W. North avenue.

. IR KITŲ

Rašom visokią Apdraudą 
ugnies T. R Y P K E V I C I A gyvasties 
LANGŲ 1739 SO., HALSTED STREET ’ APVOGIMŲ

(NAUJIENŲ NAME)

NAUJIENOS
1739 South Halsted StreC 

CHICAGO, ILLINOIS 
TeL Canal *500

(Vardas Ir pavardė) 

(Adraaaa)
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NAUJIENOS
Thč Lithuaniam Daily* News

Ptiblished Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Pramonės karas
Dabartinio karo mūšiuose žūva daug mažiau karei

vių, negu pereitojo karo. Pėstininkų masėms šiandien 
beveik netenka eiti į atakas. Mušius paprastai atlieka 
motorizuotosios divizijos, prieš kurias pėstininkai atsi
laikyti negali. Pėstininkai atvyksta užimti tam tikrą te
ritoriją po to, kai tankai su aviacijos pagalba jau būna 
iŠ tos teritorijos priešą išviję.

Kova eina ne tiek tarp žmonių, kiek tarp mašinų. O 
mašinas gamina pramonė. Hitleris yra galingas ne dėl 
to, kad jisai esąs koks ten “geniališkas” karo vadas, bet 

to, kad Vokietija turi aukštai išvystytą pramonę. 
Jei ne Vokietijos pramonė, Hitleris nereikštų nieko.

Francuzija buvę sumušta, kadangi jos pramonė bu
vo daug menkesnė, negu Vokietijos. Tik po pereitojo pa
saulio karo Francuzija pradėjo plėsti savo stambiąją 
pramonę (gautais iš Vokietijos “reparacijų” pinigais), 
bet Francuzijos kapitalistai nemokėjo jos kaip reikiant 
suorganizuoti. Darbo santykiai pramonėje buvo blogi. 
Kuomet darbininkai ėmė kovoti dėl socialinės apdrau- 
dos, kapitalistai taip įtūžo, kad pasidarė. respublikos 
priešai.

Ir Rusijos kariuomenė šiandien nestengia sulaikyti 
nacių karo mašinos daugiausia dėl to, kad bolševikai ne- 
sugebėjo įkurti stiprios pramonės. Nežiūrint visų Stali
no industrializacijos “piatilietkų”, sovietų Rusija dar 
vis tebėra daugiaus žemės ūkio, negu pramonės kraštas. 
Pramonės išvystymo atžvilgiu, Vokietiją yra pralenku
si tiktai Amerika. Todėl tiktai Amerika ir tegali su
mušti Hitlerį. > ‘

Washingtonas?dar vis tikisi, kad Amerikai nereikės 
siųsti i karą'savo kariuomenės. Ji butų laiminga, jeigu 
iki karo pabaigos ji galėtų būti tiktai “demokratijųr ar
senalas”. Tačiau, jeigu Jungtinėms Valstybėms ir teks 
siųsti į Europą naują “ekspedicijos jėgą”, tai ji nebus 
tokia didelė, kaip kad buvo pereitame kare. Tuomet į 
Francuziją buvo nugabenta daugiau kaip du milionai 
kareivių.

Jeigu tokia jėga butų pasiųsta j karą dabar, tai 
dauguma Amerikos darbininkų turėtų dirbti tiktai ka
rui. Vienam kareiviui išlaikyti fronte šiandien reikia 18 
žmonių darbo, o pereitame pasaulio kare vieną kareivį 
išlaikydavo 5 žmonių darbas. Kareiviui, žinoma, reikia 
ne tiktai ginklų ir amunicijos, o ir maisto, drabužių ir 
kitų vartojimo daiktų. Kariuomenei todėl turi dirbti ne' 
tiktai pramonė, bet ir žemės ūkis. Tačiau kareivio mais
tui ir drabužiams šiandien reikia ne daugiau darbo, 
kaip pereitame kare. Tai kodėl dabar turi dirbti 18 žmo
nių vienam kareiviui išlaikyti fronte, kuomet pirmiaus 
pakakdavo tik 5 žmonių darbo? Todėl, kad šiame kare 
yra vartojama daug daugiau mašinų. Iš to yra aišku, 
kad didžiausią karo naštos dalį šiandien turi pakelti 
pramonė.

Taigi ir Amerika gali padėti Anglijai paklupdyti 
Hitlerį ne tiek savo kariuomene, kiek savo pramone. 

■■■■ ■ .i ■ A ■ . — M ■ ■■--- . ..

Rusijos ūkininkai neremia karo
Vienas žymiausiųjų komentatorių Washingtone, 

Paul Mallon, šį pirmadieni palietė labai įdomią žinią, 
kuri buvo paskelbta prezidento Roosevelto konferenci
joje su kongreso nariais.

Vienas, atstovas, sako jisai, toje konferencijoje už
siminė apie pranešimą, tilpusį spaudoje, kad Vokietijo
je esą “vidaus nesutikimų”. Tuomet vienas “administra
cijos autoritetas” atsakė, kad žinios, kurios ateina iš 
Rusijos, esančios blogesnės:

“Valstiečių sluoksniai nekooperuoja karo poli
tikoje.”
Su kuo Rusijos valstiečiai nekooperuoja, aišku: su' 

Stalino valdžia.
Yra reikšminga, kad Šitą faktą pažymėjo ne šiaip 

sau žmogus, bet administracijos autoritetas, t. y. arba 
pats> prezidentas Rooseveltas, arba vienas artimųjų jo 
bendradarbių. Roosevelto administracija stoja už Rusi
jos rėmimą jos kare prieš Hitlerį, todėl negalima many
ti, kad žmogus, kuris tą faktą paminėjo, norėjo Rusiją 
diskredituoti.

Rusijos ūkininkai, matyt, iš tiesų nenori lieti savo 
kraują už Staliną, kuris atėmė iš jų žemes ir prievarta

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams.....................  $8.00
Pusei metų___________ _.... 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ____ 1_  1.50
Vienam mėnesiui ________  .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
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:
Metams ..................... $8.00
Pusei metų ............................ 4.00
Trims mėnesiams ................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

suvarė juos į valstybinius dvarus — “sov-chozus” ir 
“kol-chozus”, kur jie dirba po valdžios komisarų prie
žiūra ir turi už pusdykę atiduoti valdžiai produktus, 
kuriuos jie pagamina. Ūkininkai dažnai turi badauti, o 
valdžia jų darbo vaisiais maitina milionus biurokratų ir 
žvalgybininkų, kurie išplėšė Rusijos liaudžiai visas jų 
pilietines teises.

Jau tuomet, kai Stalinas pradėjo Rusijos žemes 
ūkį “kolektyvizuoti”, Raudonosios armijos vadai įspėjo 
Kremliaus diktatorių, kad tokia valdžios politika blogai 
atsilieps tarp kareivių, kurių didelė dauguma ateina iš 
sodžiaus. Maršalas Tuchačevskis tiesiog sakė, kad, jeigu 
valdžia tos nelemtos “kolektyvizacijos” nesustabdys, tai 
jisai negalės atsakyti už kariuomenės ištikimybę vai“ 
džiai. Tuchačevskį parėmė gen. Gamarnik, maršalas 
Egorov, maršalas Bliucher, gen. Putna, x gen. Uborevi- 
čius ir kiti stambus armijos viršininkai.

Bet Stalinas jų įspėjimų nepaisė. “Kolektyvizacija” 
buvo įvykinta. Ūkininkai, kurie atsisakė eiti į “kol-eho- 
zUs”, buvo apšaukti “kulokais” ir be /pasigailėjimo nu
bausti. šimtus tūkstančių tų “kulokų” Žvalgyba išgabe
no į Sibiro miškus ir Turkestano tyrlaukius, kur dauge
lis jų mirė nuo šalčio ir ligų. •

Laimėjęs šitą žiaurią kovą su ūkininkais, Stalinas 
atsiminė Raudonosios armijos generolus, kurie drįso jo 
politikai priešintis. Jie buvo apkaltinti, darę “slaptus są
mokslus” su Vokietijos generaliniu štabu —* ir buvo su
šaudyti !

Kad tas kaltinimĮas buvo melagingas, šiandien yra1 
aišku. Nes, netrukus po to, kai generolai buvo “likvi
duoti”, pats Stalinas susitarė su Vokietija.

Šiandien pildosi tai, ką pranašavo maršalas Tucha
čevskis: valstiečiai atsisako remti valdžios karo politi
ką. O valstiečiai Rusijoje sudaro milžinišką daugumą 
gyventojų.

Demokratijoms ne tiek yra pavojinga, kad Rusija 
gali pralaimėti karą su Hitleriu. Kad ji laimės, nedaug 
kas ir tikėjosi* Bet butų bloga, jeigu Hitleris gautų pro
gą, sumušęs Rusiją, grąžinti žemę ūkininkams ir tokiu 
budu suvaidinti liaudies akyse “išvaduotojo” vaidmenį. 
Tuomet Hitleriui nesunku butų įjungti Rusiją į savo 
“naująją tvarką” — ir kaip tuomet anglai ar kas kitas 
galėtų nacius iš tos milžiniškos šalies iškrapštyti?

APŽVALGA ~
BUSIMASIS RUSIJOS 

CARAS?

>1 u. ii i> --- ------------------------

VISOS EUROPOS 
KAIZERIS

'' . __
Hitleris ruošia naują organi

zacijos planą Europai.
Tuo pačiu metu, kai rytinia

me fronte vyksta didžiausieji 
šio karo mūšiai, po Himmlerio 
(Geštapo viršininko) priežiūra 
yra ruošiama “Europos Jungti
nių Valstybių konstitucija”, ku
ri bus paskelbta šį rudenį Vie
noje. Pagrindinius ruožus tai 
konstitucijai \ pateikė pats na
cių “fiureris”. Konstitucijos 
projektui pagaminti yra paskir
ta komisija iš nacių juristų. 
Komisijai pirmininkauja Ro- 
land Freisler.

Pagal Hitlerio planą, Europa 
bus suorganizuota, kaipo są
junga “nepriklausomų” valsty
bių, kurios kiekviena turės ka
ralių, o visų karalių galva bus 
Hitleris, kuriam projektuoja
ma duoti “kaizerio” titulas.

Naciai iki Šiol buvo monar
chijos priešai, bet dabar 
Himmleris stengiasi jiems įkal
ti į galvas monarchizmo įdėją. 
Nacių užkariautose šalyse šitą 
įdėją~ skleidžia tarp hitlėrizmo 
šalininkų Gėštapo agentai. Kai 
kur dėl to įvyksta aštrių gin
čų.

Kroatijoje, pa v., nacių vadas 
Dr. Pavėlič pasipriešino tam, 
kad “išvaduotoji” Kroatija bu
tų paversta monarchija, ir tik 
po to, kai Hitleris, histeriškai 
plusdamas it* šaukdamas, Pave- 
ličą nugąsdino, tai šis sutiko 
priimti italų hercogą Spoleto 
UŽ Kroatijos karalių.

Kitoms Hitlerio užkariau
toms šalims irgi yra ieškomi 
karaliai. Karaliaus sostą Len
kijoje /naciai siūlo buvusiam 
Lenkijos senatoriui, grafui 
Rostworowskiui. Ukrainai Ber
lynas turi paskyręs hetmhną 
Skoropadskį.

Yra paskirtas jau ir “caras” 
Rusijai.
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Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Hitleris planuoja, kai tik Ru
sija bus sumušta, paskirti jai 
naują valdžią. Berlyne jau yra 
paruoštas naujas Rusijos caras.

Į caro sostą yra skiriamas 
generolas Biskupski.

Bet naujasis Rusijos ; caras 
viešpataus ne tokioje plhčiojc 
teritorijoje, kaip buvusioji Ro
manovų imperija. Jo karalystė 
susidės iš Maskvos ir Novgoro
do, gubernijų. Kitos žemes buš 
nuo tos karalystės atskirtos ir 
naciai padatys iš jų eilę “ne
priklausomų” valstybių su at
skirais. karaliais.

Kas yra tasai generolas Bis
kupski? Jisai yra senas Alfredo 
Rozenbergo draugas. Juodu su
sipažino senajame Peterburge. 
Po bolševikų revoliucijos Rusi
joje generolas Biskupski pabė
go į Vokietiją ir apsigyveno 
Miunchene., Tenai Biskupskis 
pasidarė .mokytoju Hitlerio, 
kuris tuo metu tarnavo kaipo 
šnipas, Vokietijos kariuomenei. 
Biskupskis,;aiškino Hitleriui ir 
jo draugams, kas yra bolševiz
mas, kaip bolševikai vedė pilie
tinį karą Rusijoje, ir pasakojo 
apie savo patyrimus iš kovų su 
bolševikais Peterburge ir Ma
skvoje. Nėra abejonės, kad Hit
leris iš to caro generolo įgijo 
daug įdėjų savam “nacional- 
socializmui”.

Kai valdžia Vokietijoje pate
ko į nacių rankas, generolas 
Biskupski buvo suareštuotas. Jį 
laikė kelis mėnesius kalėjime 
nacių radikalio spdrno vadas, 
kapitonas Roehm, hitlerininkų 
milicijos viršininkas. Jis neap
kentė Rosenbergo, Hesso ir 
Goeringo, kurie vadovavo deši
niajam nacių sparnhi. Hitleris, 
kaip žinoma, susidėjo, galų ga
le, su dešiniaisiais naciais ir 
1934 m. birželio 30 d. kap. 
Roehmą ir jo Vienminčius 
(daugiau kaip 1000 žmonių) 
išžudė. Nuo to laiko generolo 
Biškupškio gyvenimas Vokieti-

Įdomu ir naudinga 
žinoti

s Anglų rašytojas Kašingas 
apskaičiavo, kad žmonija per 
3529 metus tik 268 nekariavo. 
Taigi taikos laikotarpis sudaro 
tik 8% karų laikotarpio.

Amerikos profesorius Tomas 
Meri nustatė, kad 78% karų 
prasidėdavo antroje metų pusė
je, 14 %• — tarp balandžio ir 
birželio mėnesių if/8% tarp 
sausio ir kovo mėnesių.

& Vokietijoje nuo lapkričio 
1 d. parduodamas tik “karo 
meto muilas”, pagamintas iš 
kažkokių nežinomų medžiagų. 
Kiekvienas pilietis gali gauti 
mėnesiui tik 80 gramų muilo. 
Šeimininkių reikalams duodami 
muiliniai milteliai, 100 gramu 
mėnesiui. Skutimui vyrai gau
na muilo gabaliuką penkiems 
mėnesiams.

8 Visoje Lenkijoje dabar ei
na tik vienas laikraštis lenkų 
kalba. Jį leidžia vokiečiai.

» Prancūzų kareivis, būda
mas fronte, kasdien gauna 750 
gramus duonos, 400 gramų mė
sos ir žuvienos, 100 gramų vai
sių ir ryžių, 48 gramus cuk
raus, 35 gramus kavos, 20 gra
mų druskos, 30 gramų lašinių, 
1 litrą vyno arba alaus ir 20 
cigarečių. Taikos meto davinys 
kiek mažesnis, būtent: 750 gt*. 
duonos, 350 gr. mėsos ir žuvie
nos, 60 gr. vaisių, 32 gr. cuk
raus, 24 gr. kavos, 1 litrą Vy
no arba alaus ir 10 cigarečių.

& Švedijoje teisiamas “šven
tasis”, suomis Sikivaro. “šven
tasis” skelbė; kad šiemet Die
vas įsakęs žmonėms kuo dau
giausia gerti degtinės. Švedijos 
vyriausybė, neleidžianti laisvai 
pardavinėti spirito, laužanti 
Dievo įsakymą.

“Šventasis” organizavo slap
tą degtinės “varymą” “Dievo 
garbei”. Prasidėjo girtuokliavi
mas, kuriame .dalyvavo ir “se
serys paatrnąutojos. Pagaliau 
“šventasis” ėmė' rengti “bro
lių ir seserų meilės šventes” ir 
pateko į kalėjimą už slaptą

joje vėl pasidarė saugus.
Busimas Rusijos “caras” tu

ri adjutantą, pulk. Cllomutovą, 
kuris tarnavo caro gvardijoje. 
Be to, yra paskirta Rusijai jau 
ir “dvasiška vyriausybė”. Kai
po jos galva, numatomas vys
kupas Serafimas.

degtinės varymą ir ištvirkavi-J 
mą.

s Niujorko universitete mi
rė seniausias studentas pasau
lyje Vilimas Brijandas, 78 me
tų amžiaus. Jis buvo išklausęs 
98 semestrus, . vadinasi, maž
daug 12 kartų buvo išėjęs uni
versiteto mokslus, bet diplomo 
(mokslo baigimo pažymėjimo) 
jam vis dėlto neteko gauti.

« Indijoje naktimis automo
biliai dažnai užvažiuoja ant na
minių dramblių. Todėl, nelai
mei išvengti, dramblių savinin
kams įsakyta Sutemus prika*- 
binti žibintus prie gyvulių uo
degų.

m Kalifornijoje (Jungt. Ame
rikos Valstybės) vienas pilietis 
buvo teisiamas už tai, kad sa
vo pažįstamą panelę pavadino 
“Ilganose”. Teisėjas, remdama
sis ekspertų nuomone, kad pa 
neles nosis yra normalaus il
gio, nubaudė šmeižiką dviem 
savaitėmis arešto. Sprendimas 
motyvuotas (paremtas) tuo,
kad moters gyvenime veidas 
vaidina svarbų vaidmenį.

VANDUO MAISTE
Gerdamas pieną, nenutuksi. 

Geriausiame piene yra 87 % 
vandens, o kitos jo dalys yra 
šios: 4% proteino, 4% rieba
lų, 4% cukraus.

Tiems, kas nori suplonėti, 
patartina gerti pieną — nuo 
vandens nenutuksi. Kiti maisto 
produktai, kuriuos pataria val
gyti suplonėjimui, yra šie: ko
pūstai — 86% vandens, mor
kos — 88% vandens, obuoliai 
— 85% vandens, apelsinai — 
80% vandens. Jei norėtum pa
storėti, valgydamas tokį mai
stą, turėtum labai daug jo su
vaitoti.

Henderson priešina
si infliacijai

ATLANTIC CITY, N. J., liep.
14 d. — Leon Henderson, kai
nų tvarkytojas, šiandien per
spėjo gyyėntojuš, jog reikia 
dėti pastangas išvengti inflia
cijos.

Karo reikalavimai kasdien au
ga, žalios medžiagos pareikala
vimas kasdien didėja ir netru
kus valdžia bus priversta im
tis racionalizacijos.

Sąryšyje su aprubežiavimais 
vienoje ūkio srityje yra gali
ma infliacija, todėl ir patarė 
jos išvengti.

Sunkiai Sužeidė 
Ambrosia Bravoro 
Prezidentą

Užmušė Berniuką
Užvakar vakare automobilis 

užmušė 13 metų berniuką Pe- 
ter Stenfeld, prie Wolf ir Cen
tral avenue, DesPlaines.

Taipgi prie DesPlaines, Rand 
Road ir Central avenue, ma
šinai įvažiavus į stulpą buvo 
kritiškai sužeistas, stambus 
Bridgeporto biznierius, Frank 
H. Hinkamp, Ambrosia alaus 
bravoro prezidentas. Jis 77 me-1 
tų amžiaus. Guli Alexian Bro
thers ligoninėje.

Kalbės Apie Giminių 
Atitraukimą
Iš Europos

■- - -
Įdomus Raudono Kryžiaus 

Programas
šįvakar per radio stotį 

WCBD, 7:30 v.v„ kalbą pasa
kys Raudonojo Kryžiaus virši
ninkas Chicagoje, Roger Hot- 
den. Jisai aiškins klausytojams 
kokiais budais Raudonasis Kry
žius gali pagelbėti amerikie
čiams atitraukti savo gimines 
iŠ Europos, jeigu tie giminės 
yra Amerikoje gimę arba yra 
ar buvo Amerikos piliečiais.

(Giminių, nebuvusių Ameri
kos piliečiais, R. K. negali ati
traukti.)

ŠAUKS VIENOS 
KONGRESĄ

Naciai tikisi greitai užkariau
ti Rusiją. Kai Stalinas pasiduos 
arba kai, vietoje Stalino, bus 
sudaryta Rusijoje nauja, Hitle
rio kontroliuojama valdžia, tai 
naciai sušauks Vienoje Euro
pos kongresą “naujai Europos 
tvarkai” paskelbti. Tas kongre
sas "yra planuojamas rugsėjo 
mėnesiui.

Į Vienos kongresą bus pa
kviesti visų Europos valstybių 
atstovai. Kai jie susirinks, Hit
leris paduos jiems “patvirtinti” 
“Europos Jungtinių Valstybių 
konstituciją”, kurioje kiekvie
nai šaliai bus nurodyta jos vie
ta “naujoje Europoje”. Jos vi
sos, žinoma, bus Vokietijos va
salai. Hitleris čia biis paskelb
tas Europos “kaizeriu”.

Tokius planus šiandien turi 
naciai. Jų tikslas yra parodyti 
pasauliui, kad Europa yra su
organizuota po Trečiojo Reicho 
vadovybe ir kad todėl Anglija 
ir Amerika neturi pamato dau- 
giaufe į Eurbpos reikalus kištis. 
Vienos kongresas paskelbs “Eu
ropos taiką”; o jeigu Anglija 
atsisakys tą taiką pripažinti, tai 
Hitleris paskelbs, kad anglai 
yra “agresoriai”, Ir kvies visas 
Europos thūtas į katą prieš 
Angliją.

šito nacių plano pasisekimas 
tačiau pfiklaUsys nuo to, ar 
vokiečiams pavyks per ateinan
čius du mėnesiu pabaigti Rusi
jos užkariavimą.

Lietuviai Užsieny j 
Ieško Pažįstamų, 
Giminių Chicagoje

PAIEŠKOJIMAS No. 120.
Lietuvos Konsulatas Chica

goje turi prašymus iš lietuvių 
gyvenančių įvairiose pasaulio 
dalyse surasti jų gimines arba 
pažįstamus.

Ieškomųjų asmenų sąrašas 
Čia seka:

1. BALKUS, Jonas, kilęs iš 
Trakų apskr., Genionių km. 
Gyveno Chicagoje.

2. KILIKEVIČIENĖ, Antaną- 
na. Tėvų pavarde Slavenaitė. 
Kilusi iš Seinų apskr., Dusny- 
čios km. Paskutiniu laiku gy
veno Clevelande.

3. KUBEKAITĖ, vardas ir 
pavardė po vyru, jei ištekėju
si, nežinomi. Ieško Juozas Bal
kus.

4. KURTAUTAS, Juozas 
(Kurtoft). Taipgi žinomas kai
po Juozas Rimkevičius, kilęs 
iš Kauno. Gyveno Danville, 
111. Jo ieško Silvestrą žaltaus- 
kaite*

5. PUlKlS, Jonas. Amerikon 
atvyko 1909 m. Gyveno “Kol- 
ze” (gal Goles), 111. Jo ieško 
Vladas Puikys.

6. PUžERAUSKAITĖ, Juzė. 
Gyveno Chicago, III.

7. (PODRIBONIS, Bronislo
vas. Atvyko Amerikon 1910 
metais. Gyveno ant Garden 
avenue, Hamilton, Ohio. Jo 
ieško jo brolis Feliksas.

8. RIMKEVIČIUS, Juozas, 
taipgi žinomas kaipo Juozas 
Kurtautas. Gyveno Illinois . v.

9. SLAVĖNAI, Juozas ir Jo-Z 
nas, kilę iš Seinų apskr., Dus- 
nyčios km.

Aukščiau suminėtieji asme
nys arba tie, kurie apie ieš
kančius turi žinių, prašomi 
tuojau atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas,
30 North La Šalie SI., 

Chicago, Illinois.

Berniukas Mirė 
Belošdamas 
Futbolą

Belošdamas futbolą Wicker 
Parke su keliais kitais berniu
kais širdies ataką gavo- ir mi
rė 16 metų berniukas, Edward 
Gewartowski, 1742 N. Damen 
avenue. Keletą metų atgal jisai 
sirgo difteritu, ir liga jo širdį 
paveikė.

GAISRAS
BRIDGEPORTE

Adresu 3818 South Halsted 
street užvakar naktį buvo už
sidegęs tuščias namas, priklau
sęs vienam J. Kavanaugh. Nuo
stoliai vidutiniai.

ŠKOTO TAUPUMAS

Anglijos gyventojai škotai y- 
ra išgarsėję savo taupumu. Bet 
ypač garsios pasakaitės apie 
škotų taupumą, štai viena tokia 
pasakaitė.

Vieną rytą Džimas iš Glasgo- 
vo įgnybo, kaip paprastai, sa
vo žmonai į ranką, kad jau lai
kas keltis. Didžiam škoto nu
stebimui jo žmona nereiškė jo
kių gyvybės ženklų, ir Džimas 
turėjo pripažinti, kad ji miru
si. Geroji škoto žmona nakties 
metu išleido paskutinį kvapą.

Valandėlę paliudijęs, staiga 
Džimas vėl pragiedrėjo. Jis šo
ko iŠ lovos, pašaukė senąją tar
naitę ir'jai suriko:

—Šiandien išvirk tik vieną 
kiaušinį. Antrasis butų nereika
lingas turto eikvojimas.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Sekmadienį
Liepos 27 d., 1941 m.



Trečiadienis, liepos 16, 1941 NAUJIENOS;-Chicago, III.

Į Iš Pietų Amerikos
St. Miščikaa-žiemys.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI IR LIETUVA
(Tęsinys)

Yra ir vargstančių, bet kui’ 
jų nėra? Bet vargu mes lietu
viai atsižvelgiant į musų ben
drų skaičių, turime didesnį 
vargšų skaičių, negu kitos tau
tybes, norėtųsi dargi pasakyti, 
jog mažiausią, jei neskaitysime 
vokiečius, anglus ir prancūzus, 
kurių rankose visa pramonė ir 
kurie kitoniškai gyvena visais 
atžvilgiais, negu mes lietuviai.

Negalime girtis milijonieriais 
— lietuviais, bet visgi turime 
pakankamai tautiečių, kurie ga
lima paskaityti turtuoliais, var
tančiais dešimtis tūkstančių.

Musų organizacijos.
Musų organizacijos silpnos ir 

ne tokios turtingos kaip šian
dien š. Amerikoje, bet ir skai
čius skirtingas. Neorganizuotu- 
mo priežasčių yra labai daug ir 
svarbiausia ne ta, kaip vienas 
tvirtino “Naujienose”, kad bol
ševikų dcsorganizuoti ir demo
ralizuoti, bet todėl, kad visų 
lietuviškų organizacijų labai 
buvo liūdna pradžia dėl pseu- 
dolnteligentų, kurie savinosi iž
dus.

Tai tikra epidemija ir nepa
prastas Inteligentijos vardo žlu
gimas.

Nepriklausomoj Lietuvoj bu
vo pakankamai darbo kiekvie
nam inteligentui pirmuoju de
šimtmečiu, jų dargi truko ir to
dėl pirmi inteligentai čia atvy
kę, atvyko jau su dėme iš Lie
tuvos, apvogę kokį kooperaty
vą ar panašiai pasielgę, č’a at
vykę taip pat nenorėjo gyventi 
iš paprasto darbo, metėsi prie 
organizacijų, stengėsi pakliūsi į

kios vietelės, kur galima butų 
pelnytis iš svetimų.

Niekur nebuvo toks didelis 
skaičius aferistų, apgavikų iš 
tariamų inteligentų, kaip čia 
pas mus.

Savo laiku čia buvo tolygu 
sakyti — inteligentas arba va
gis, šie žodžiai reiškė tą pat.

Politiniai emigrantai jau bu
vo kitoniški, bet jų maža bu
vo ir kriminalistų — psetldoin- 
teligentų palikta renomė buvo 
tiek biauri, kad niekas nenorė
jo nieku pasitikėti.

Tuos 'vadinamus pseudointe- 
ligcntus pasekė ir kiti, visuo
menės skatikas virto saldžiu 
kąsniu kiekvienam. Kaip galė
jo augti organizacijos, laikraš
čiai, kad kiekvienas fondas po 
dviejų, trijų apvogimų išnyk
davo, laikraščio administrato
rius pasitraukdamas palikdavo 
išaikvojimą?

Buvo didelis nepasitikėjimas.
Bet šiandien visai kitas' rei

kalas: nešvarus elementas iš or
ganizacijų pašalintas, apsidrau
sta geriau ir organizacijos tarp
sta, auga, įsigyja nekilnojamą 
turtą, drįsta dargi šiandien už
sitraukti paskolą ir joms sko
lina, nes šiandien jau pasitiki.

Tokius sukrėtimus, negalavi
mus turi pergyventi visi, nes 
žmonės buvo dar vienas kitą 
nepažinę, nežinojo iš kur ir ko
dėl čia atvyko.

Maža to, inteligentijos buvo 
maža, ta pati arba šaltai žiū
rinti į organizacinį gyvenimą, 
arba sugedus, arba tiek ambi
cinga, kad nesutikdavo su ki
tais ir priedo — nepaprastai na- 
chališkas Lietuvos valdžios ki-

iždininkus arba bendrai prie to- šimasis per siunčiamus menkos

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

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

RUSAI SUGAVO VOKIEČIUS LAKŪNUS

NAUJIENŲ-ACM*" Tclephoto
Rusų kareivis daboja keturis nusiminusius vokiečių lakūnus, pagautus kažkur

nacių-rusų karo fronte. Fotografija, perėjusi per rusų cenzorius, atsiųsta iš Mas
kvos per radiją.
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PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.
Telefonas ATLANTIC 4290.

(N. W. kamp. 
State ir 55 St.)

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

□ Apšildymu □ Stokeriu
O Plumbingu □ Sienų Tailu

Vardas ..

Adresas

Telefonas

No. 2868 — Mėgstąs patiesalas

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2668
| 1739 So* Halsted St, Ckleago, UI

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

I Vardas ir pavardė--- -----------------------------------------------------------------

Adresas—......... ........

doros kunigus į kolonijos 'vidu
jinį gyvenimą.

Gėda dargi rašyti apie kai 
kurių konsulų elgesį musų tar
pe. Buvo prieita dargi prie to, 
kad atskiri asmens arba dargi 
organizacijos buvo įskundžia- 
mos policijai kaip bolševikiš
kos, nors nieko bendro neturė
ta su jais.

Bet šiandien ir ši liga pergy 
venta.

Šiandien ir šioje srityje atsi
stojame tvirčiau ir (žengiame 
kasdien pirmyn.

Ar mes visi bolševikai?
Vienas didžiausias melas, ku

ris paskleistas apie mus, tai ta
riamas visiškas lietuviškos ko
lonijos subolševikėjimas, kas 
neatatinka tiesą, nes jei taip 
butų, tai jie turėtų būti užka
riavę visas organizacijas, turė
tų geriausią ir didžiausią laik
raštį, gi Visiškai priešingai yra: 
jų laikraštis menkiadsias, pre
numeratų turi mažiausia, pati 
organizacija negausi, gausus jie 
tik savo riksmais, reklama, ku
ri gali apgauti toliau gyvenan
čius, bet ne mus vietinius.

Bet ši mintis apie mus išsi
dirbo dėka kunigų, dėka dargi 
Lietuvos valdžios atstovų, kurie 
nei vieni, nei kiti nesulaukę pri
tarimo savo darbams, neįstengę 
nežiūrint visokių subsidijų ir 
privilegijų, įsigyti kolonijos pri
tarimo — apkaltinimo visą ko
loniją bolševikais ir baigta!

Jei pasižiūrėsime gerai lai lie
tuvių bolševikų P. Amerikoje 
pilnoje to žodžio prasmėje ne
bus gal nei tūkstančio, tai yra, 
kurie yra partijos nariais.

Pritarėjų?
Simpatizantų?
Tų priskaitysime šiek tiek 

daugiau, bet visus sudėjus į 
krūvą, dargi tuos, kurio nuei- 
na bent į jų parengimus dau
giau, negu į kitų, gausime tokį 
mažą nuošimtį, jog vargu be
sudarys bent penkis nuošim
čius.

Paskutiniai Lietuvos įvykiai 
jų eiles nei kiek nepądidino, bet 
priešingai, sumažino ir mažins.

Bet šį bolševikišką baubą te
benorima išpusti ir šiandien, 
norima šiandien dar tvirtinti, 
kad tas ar anas — bolševikas, 
nes . . . nusistatęs prieš Smeto
ną!

Dargi juokai, kuomet žmo
nės, dar šiandien, kuomet reikia 
gerokai apsižiūrėti, reikia kaip 
galint didesnį skaičių lietuvių 
suburti — gimdo bolševikus 
ten, kur jų visai nėra.

Ir šitą stengiasi padaryti sme- 
tonininkai ir aferistinė penkta 
kolona vadovaujama tariamd 
daktaro SaČikausko, kuris nori 
drumsti labiau vandenį, kad 
galėtų atgaivinti tuos laikus, 
kuomet gyveno iš visuomenės 
pinigo visokiomis apgaulėmis 
pasisavinęs. •

Ir keisčiausia, kad šitokiais 
žmonėmis tikima, ne tik tiki
ma, bet remiantis jų melais da

romos tam tikros išvados.
Šie tipai dargi vieną iš rim

čiausių bei didžiausių lietuvių 
laikraščių P. Amerikoje “Ar
gentinos Lietuvių Balsą“ paver
tė bolševikišku organu.

Už ką? Kodėl?
Kodėl šiandien jis virto bol

ševikiškas ?
Kad nepasisakė griežtai prieš 

bolševikus? Nepasmerkė Lietu
vos okupacijos?

Nejaugi?
Kas šį laikraštį skaito ir se

ka turi pripažinti, jog jame nie
kur ir niekur nebuvo nei vie
nos eilutės, kuri butų paro
džius, jog šis laikraštis pritaria 
esamai padėčiai Lietuvoje, tiki 
Stalino saule ir 1.1.

Jis nekovingas — tiesa!
Jis nėra tinkamoje aukštu

moje atsižvelgiant, jog šian
dien aukso’Aridiii'io negali būti, 
visi turi griežtai pasisakyti už 
vieną ar kitą pusę, .nes visame 
pasaulyje vykšta žūt būtina ko- 
VU? ' ’ ’

Tiesa.
Bet nejaugi* galima pasakyti, 

kad kiekvienas,, kas ne griežtai 
su mumis — musų priešas?

Pats “Arg. Liet. Balsas“ po 
truputį ir pradeda krypti jad 
daug griežtesnen pozicijon prieš 
Rytų “saulę“ ir galima tikėtis, 
jog jis nukryps visiškai.

Be to, reikia atminti, kad šis 
laikraštis yra grynai informaci
nis ir dargi Smetonos laikais 
laikėsi to tariamo aukso vidu
rio, nors ir su antisfnetoniniu 
atspalviu, kaip lygiai šiandien 
anlistalinišku. Bet nei jis prieš 
Smetoną nevedė griežtos kovos, 
nei jis įsiveža iki šiol antistali- 
niškon kovon, bet viena aišku, 
kad visi, kurie stovi arti prie 
šio laikraščio yra griežtai nusi
statę prieš bolševizmą ir tikiu, 
jog netolimojo ateityje šis laik
raštis paims griežtesnę liniją, 
nes šiandien ant dviejų kėdžių 
sėdėti negalima, maža to, nega
lima būti indiferenčįu, kuomet 
sprendžiamas Lietuvos likimas.

Bet tai nereiškia, kad jis sta
ti n iškas, kad jis pritaria dabar
tiniai Lietuvos Quislingų val
džiai.

Po šia tariama propaganda 
prieš “Arg. Liet. Balsą“ kaip 
prieš buk bolševikišką simpati- 
zantą slepiasi visai kas kitai 
norima šis laikraštis pražudyti, 
kad jam žuvus, jo pozicijas už
imtų smetonininkai-hitlerlstai 
ir dargi bolševikai.

Maža to, toki Sačikauskai 
slapstydamiesi po slapyvardžiais 
ir be jų keršija už jų demas
kavimą, kuomet buvo pajusta, 
kad šie žmonės nori padaryti 
sau biznelį iš tariamo Lietuvos 
vadavimo rinkdami pinigus, ku
riuos nusineš, kaip jau daug 
kartų padarė.

Ne mano reikalas ginti “Arg. 
Lietuvių Balsą“ bet nesu taip 
pat pritarėjas jo pasiimtai lini
jai, priešingai, aš skaitau pra
sižengimu tokią taktiką, bet... 
visgi negali prisidėti prie tų,

kurie meluoja ir pučia burbu
lą grynai dėl asmeniškų sume

timų arba turėdami juodus tik
slus.

Pats “Arg. Lietuvių Balsas“ 
daugiau pelnytų atvirai pasisa
kęs prieš StaLną ir viską, kas 
dedasi Lietuvoje ir to iš jo rei-' 
kalauja patys skaitytojai ir ti
kime, kad tai įvyks.

Bet visgi jame daugiau telpa 
antipaleckinės medžiagos, negu 
kitoniškos, gi ta tariama bol
ševikiška medžiaga yra grynai 
informacinio turinio žinios, bet 
ne gyrimas.

Bet susitvarkys ir tai!
Visai kitoniška padėtis butų 

visame kame, kad tarp P. A 
merikos lietuvių ir š. Amerikos 
lietuvių, antismetonininkų bei 
antistalincų užsimegstų artime
sni ryšiai.

Š. Amerikos lietuvių griežtas 
nusistatymas sustiprintų ir čia 
dvasią ir pati kolonija nesijaus
tų taip nuo viso lietuviško pa
saulio atskirta kaip šiandien.

Ištieskime vieni kitiems ran
ką ir ženkime bendru keliu prie 
Lietuvos išvadavimo iš po oku- 
pacijcs, prie jos nepriklauso
mybės atstatymo!

(GALAS)

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 R<L, Austin 1175

Remkite Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

PASKOLAII II V11U LPĮ išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO
Mokame 3H% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J Kaz.anauskas, Sec.

Tvmss $1,000,000.00

XS<iiS^MATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turinie Didžiausi Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei- 
Tris Metus—Apkainavimai Nemokamai

Mes finansuosime jūsų namo 
kia

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų 
Statybai

©A’ t
3 9 g

numokėti.' Mokėkite per Tris 
x į t. LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MODDY LUMBER CO.
STANLEY IATWINA3—Generalls Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

1739 SO. HALSTED STREET

1

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

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

A t ei či ai Užtik r i n ti!

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

INSURED

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

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

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. 5883-5840

Sopkie

Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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

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

Vardas ——---- - ------ -------------

Adresas ------------ ------------------

Miestas---------------------------------

Valstija________ :
••r

Miestas ir valstija------------- .----
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Illinois-Indiana ---------- iŽinios i
Sustreikavo Plieno 
Darbininkai

ECORSE (DETROIT), Michz 
— Vakar į streiką išėjo dar
bininkai Great Lakęs Steel Cor
poration dirbtuvėje, Ecorse. 
Nors CIO unija oficialiai ne
skelbė streiko, vienok unijos 
pikietos patroliavo dirbtuvę. 
Ginčas eina dėl naujos sutar
ties.

Užtiko Slaptą 
Varyklą Ūkyje

LAKE GENEVA, Wis. — 
Penki alkoholio biuro agentai 
susekė ir konfiskavo slaptą deg
tinės varyklą netolimam ūkyje, 
kuris priklauso George F. 
Schultzui. Agentai jį areštavo, 
taipgi Emile Richio, Frank Cu- 
cunato, Aldo Nudi ir Walter 
Steffen, iš Kenoshos. Varykla 
buvo 1,000 galionų įtalpos.

Derasi Dėl Naujos 
Angliakasių 
Sutarties

SPRINGFIELD, III. — Chi- 
cagos Union League Kliube 
United Mine Workers unija ir 
kasyklų operatoriai susirinko 
deryboms dėl naujos algų su
tarties. Abi pusės spėja, kad 
derybos užtruks apie dvi sa
vaites.

Vyras Turi Teisę 
Žmona Mušti —

Juk Taip Darydavo “Senam 
Krajuje”

WAUKEGAN, III. — Ūkinin
kas Martinas Horak užsimokė
jo $82.50 pabaudos, bet jis ne
atsižada privilegijos periodiniai 
apkulti savo žmoną.

Jis aiškino Waukegano teise 
■ui Harry Hoyt, kad vyrui pri 
klauso teisė žmoną mušti, jeigu 
ji nepaklusni. Juk taip dary- 
lavo “sename krajuje”, taip 
,en daro ir dabar. Horak yra 
lekoslovakas.

Bylą prieš jį užvedė žmona 
Albie Horak, astuonių vaikų 
motina.

Labai Didelis 
Persikų Derlius

CABBONDALE, III. — Illi
nois vaisių birža apskaičiuoja, 
kad šįmet valstijoje užderės 
tarp 3,000,000 ir 4,000,000 bu
lelių persikų — “pyčių”. Tai 
bus didžiausias derlius pasku
tinių 10 metų bėgyje.

Prigėrė
Ežere

ALLEGAN, Mich. — Big 
Lake ežere prigėrė 20 metų 
michiganietis, Leo Hartwell. Jis 
nėrė vandenin iš laivelio, ir ne
beiškilo į paviršių.

RAGINA BRIDGEPORTO, KITŲ KOLONIJŲ 
GYVENTOJUS DAUGIAU RŪPINTIS 

GATVIŲ ŠVARA
Į , ' Į.V , ■ TĮ; ■■ Į- Įįl- Į.:, ■ /

Iš 11-to Wardo Dem. Kliubo Veikimo
l

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3fofjn JT. (Eutieifciž
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

|AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742
So. Hermitage Avė, 

South Fairfield Avenut 
Telefonas LAFAYETTE 0727 

KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDyKai

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

nitimMiiit'imimiiHimiiiamiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 168th Street Tel. Pullman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

■o

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP

Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
TARds 1139

Bridgeporto (11-to Wardo) 
Lietuvių Demokratų Organza- 
cija rugpiučio 3 d. rengia p k- 
niką, kurio pelno 25% ski-.ią 
Lietuvos Raudonam Kryžiui 
šelpti Lietuvos žmtones, nujken- 
tėjusius nuo karo ir bolševikų 
teroro. Piknikas įvyks Liberty 
Grove darže.

Tarimas dalį įplaukų pašvęs
ti Lietuvos reikalams buvo pa
darytas pereitame organizaci
jos susirinkime, kuris įvyko 
liepos 10 d. Pirmininkavo Pra
nas Naujokas, o sekretoriaus 
pareigas ėjo raštininkas V. M. 
Stulpinas.

Apsvarsčius visus pikniko 
reikalus, susirinkimas priėjo 
prie dabartinės padėties Lietu
voje.

Dėl Lietuvos įvykių
Visiems yra žinoma, kaip 

baisiai musų sena tėvynė Lie-Z 
tuva nukentėjo nuo rusų tero
ro, kiek jie tūkstančių iššaudė 
nekaltų Lietuvos piliečių, pa
prastų darbininkų, valdininkų, 
kareivių, biznierių, kunigų ir 
net vyskupų (Telšių vyskupas 
Staugaitis buvo bolševikų nu
žudytas). Todėl ir susirūpinta 
teikti Lietuvos žmonėms kokią 
nors pagelbą.

Precinkto kapitonas B. J. Ja
kaitis pakėlė sumanymą, kad 
butų geras dalykas, jei musų 
organizacija paskirtų tam tik
rą dalį pelno nuo pikniko Lie
tuvos Raudonam Kryžiui. Jis 
pasiūlė, kad bbtų skirta 25%.

Jo sumanymui pritarė senas 
Bridgeporto veikėjas Jonas 
Dimša, kuris karštai ragino su
sirinkimą tokį nuošimtį skirti. 
Taipgi tarė savo žodį ir V. M. 
Stulpinas, pritardamas tokiam 
sumanymui. Kadangi iš susi
rinkusiųjų neatsirado priešin
gų, todėl eita prie balsavimo, 
kur ir buvo vienbalsiai nutarta 
25% nuo gryno pelno pasiųsti 
Lietuvos Raudonam Kryžiui 
sušelpimui nukentėjusių nuo 
rusų komunistų teroro.

Popiergaliai ielose
Gatvių ir ielų komisija pra

nešė, kad Bridgeporto lietuviai 
namų savininkai labai gerai 
padarytų, jei patys ir savo ren- 
dauninkams prisakytų nepilti 
popierių palaidai į ielas, bet 
kad juos sudegintų ir tiki tada 
piltų pelenus į tam tikslui pa
darytus baksus. Tada tai musų 
apylinkė butų daug švaresnė, 
nes vėjas pakilęs popiergalių 
nenešiotų po gatves. Miesto 
valdžia reguliariai pelenus iš 
baksų išveža. Todėl jei norime, 
kad musų apylinkė butų šva
resnė, tai prie to turi prisidėti 
patys namų savininkai ir ren- 
dauninkai. Namų savininkai, 
kurie dar neturi, tai turi pada
ryti tam reikalui baksus, kur 
butų galima supilti pelenus ir 
šiukšles.

Nėra tiek policistų
čia reikia atminti, kad mies 

to valdžia negali prie kiekvie
nos namų šeimininkės pastaty
ti po policijantą prižiūrėti, kad 
ji išnešus savo šiukšles nepiltų 
palaidai ielon. Čia reikia šeimi
ninkių kooperavimo.

Butų gerai, kad tokios tvar
kos laikytųsi ne vien Bridge- 
portas, bet ir kitos lietuvių ko
lonijos. Tada tai butų musų 
lietuvių apgyventos apylinkės 
daug švaresnės ir malonesnės 
mums patiems.

Prievarta negelbės
Miesto švarumas priklauso

daugiau nuo to, kiek jo gyvenu 
tojai prie jo švarumo praside
da ir jį palaiko. Jei patys, mies
to gyventojai prie švaros palai
kymo neprisideda, tai policijan- 
tai prievarta švaros jų negalės 
išmokinti. —Reporteris.

VAKAR CHICAGOJE
• Iš buto adresų 932 Ains- 

lie avenue vagys išnešė kailių 
ir rūbų už $350.00. Namas pri
klauso apdraudos agentui Ed- 
die Richmond’ui.

Pinigai Įdėti Šaldy
tuve “Ištirpo”

JQLIET, III. — Išvažiuoda
ma sekmadieniui iš namų, Mrs. 
Ernest A. Toppel, 2120 Cale- 
donia, šaldytuve pašiepė $65.

Kai sugrįžo, pinigų neberado. 
Piktadariai įsilaužė į butą, ir, 
matyt, tiek kruopščiai pinigų 
ieškojo, kad neaplenkė nei šal
dytuvo.

• Miesto teisėjas McCormick 
paliuosavo nuo atsakomybės ka
reivį iš Camp Forrest, Rein 
hard A. Thomas, kuris buvo 
suimtas pereitą šeštadienį už 
tariartią policisto užpuolimą.

• Į karo aviaciją Chicago- 
je įstojo dvynukai, George ir 
William A. Mųrray, nuo 261 
Beach Road, Glencoe. Jie 22 me
tų amžiaus. Į karo lakūnus 
taipgi įstojo Spenęer Church- 
ill’as, 12001 Eggleston avenue, 
Anglijos premjero Churchillo 
bendravardis.

/•(

• Elgino policija spėja, kad 
chicagiečiai plėšikai įsigavo į 
vietinę Graening and Rąusch- 
ert auksinių daiktų krautuvę, 
adresu 176 East Chicago st., 
ir pasigrobė : brdngenybių už 
apie $5,000.

• Chicagietis^ Adlai E. Ste- 
venson, 1020 Laite Shore Drive, 
buvo paskirtas asistentu U.S. 
laivyno sekretoriui Col, Frank 
Knox. Jis yra garsus advoka
tas, giminaitis buvusio U.S. 
vice-prezidentb. n

e Vienoje alinėje D. W. 
Lyons, 6019 Ębrchester avę., 
sutiko du nepažįstamus, “sim
patingus” vyrus. Po kelių “bui> 
nelių”, visi tryš išėjo į gat
vę, ir nepažįstamieji ten LyL 
ons’ą smarkiai 'sumušė, atėmė 
$20, ir jo naują automobilį.

• Išėjusi iš lygsvaros dėl li
gos pasikorė 32 metų mergina, 
Miss Alice Anderson, 11241 Lo- 
thair avenue. Tėvas atrado jos 
kūną buto skiepe.

• Field Muziejuje vakar bu
vo atidarytas naujas skyrius, 
skiriamas išimtinai žuvų eks
ponatams. žuvys yra parodo
mos aplinkumoje, kurioje jos 
gyvena, upėj, ar ežere ar ju
roje. Muziejus yra labai įdo
mus.

)

• Galenoje, III., pasikorė 
James B. Sheean, buvęs North- 
western gelžkelio vicęupreziden- 
tas ir generalis advokatas. Jis 
buvo 78 metų amžiaus. Sirgo.

• Illinois Cfentral ligoninė
je, vonioje buvo atrastas ne
gyvas 75 metų ligonis, James 
J. Parker, 1369 E. 50th Street. 
Jisai sirgo plaučių uždegimu.

• Viename lokaliame “Ame
rica First” komiteto mitinge, 
prie Loyola gatvės, buvo pada
rytas įnešimas rinkti Lindber- 
ghą į J. V. prezidentus.

• Bevažiuodamas gatvekariu, 
prie Madison ir Western avė. 
mirė 55 metų chicagietis, Ju
lius Leavitt, 3256 Washington 
bulvaras. Jis sirgę §ir<Įies liga.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Suriset Grove Darže
135th and Archer Avę.

Sekmadieni
Liepos 27 d., 1941 m.

GIMIMAI
CHICAGOJE

Trekas Sutrynė 
Darbininką

PEORIA, III. -J— Žvyro pil
nas trokas parmušė ir ratais 
mirtinai sutrynė 50 metų dar
bininką iš Chillicothe, Henry 
W. McCullough.

Vokietijos Konsulas 
Pasilieka Chicagoj

Vakar prieš vidurnaktį Ame
riką turėjo apleisti visi Vokie
tijos ir Italijos konsulai, taip
gi' jų štabai. Vokietijos konsu
las Chicagoj, Dr. Emil Baer, 
1320 N. State st., betgi pasi
liko Chicagoj. Jis negali atlik
ti kelionės Vokietijon, nes sun
kiai serga.

Kontestuoja 
Cigaretų Taksų 
Įstatymą

Sako, Nelegalis
S. Bloom . Ine., tabako firma 

Chicagoje, užvedė bylą Circuit 
teisme prieš valstiją, kurioje 
argumentuoja, kad valstija ne
turi teisė^'kolektuoti 2c.,' ciga
retų taksų, nes jie nekonsti- 
tuciniai. ! 'i

Firma reikalauja teismo iš
duoti indžionkšiną, draudžiant 
valstijai taksus rinkti.

GAISRAS
VIDURMIESTYJE

Prekių sandėlyje kilęs gais
ras padarė apie $1,000 nuosto
lių Stebbins Hardware Co., 
krautuvėje, ad. 15 W. Van Bu- 
ren Street.

DASKAL, Robert, 415 Aidint 
Avenue, gimė gegužės 2’3, tė
vai: Jack ir Syivia.

DRUKTENIS, Beverly, 6931 
South Maplewood Avenue, gi 
mė birželio 21, tėvai: John ir 
Jean.

SONGAILA, Walter, B. Jr„ 
4334 South Maplewood Avė., 
gimė liepos 1, tėvai: Walter ir 
Bernice. \

YUN0WICH, Isabel, 1843 
West 54th Street, gimė birže
lio 27, tėvai: Edward ri įsa- 
bei.

BENEVICH, Daniel, 4747 S. 
Honore Street, gimė birželio 27, 
tėvai: Peter ir Stella.

Grąsina Uždaryti 
Tabako Krautuves 
Be Laisnių

Miesto teisėjas Borelli per
spėja krautuvininkus pardavi
nėjančius tabaką, kad uždarys 
jų krautuves, jeigu tuojau ne- 
įsigys cigaretų laisnių. Laisnių 
dar neturi apie 300 biznių, 
daugiausiai restoranų ir vais
tinių. Laikas naujiems lais- 
niams suėjo liepos 1-mą.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

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 
vsl vfikore

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

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 sutart 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

........... 11111

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
V edy boms

(Chicagoj)
Joseph R. August, 25, su He

leri M. Kakta, 24
Stanley Onopa, 24, su Jean 

Kutą, 26

Reikalauja
Perskirų

Joseph F. Schrage nuo I eo- 
nora Schrage

Gauna
Perskiras

Helen R. Kelen nuo George 
G. Kelen

Mirimai Sumažėjo 
Chicagoj

Chicagos sveikatos departa
mentas skelbia, kad šįmet .37? 
mažiau mirčių negu pernai. Per 
šešis mėnesius š’met mirė 18,- 
310 žmonės, o pernai — 18,- 
989.

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. 

f

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 0597

Tel. YARDS 3149
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’F
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZURRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS- 2—4 pnnift Ir t—9 
’^nkorn. trečiadieniais ir Rekmadie- 

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

KITI LIETUVIAI D AKT A RAI^^
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

” DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St. s

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 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 11 

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. N**d. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
lamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-3 
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 Sn Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų teL—Hyde Park 3395

\



trečiadienis, liepos 16, 1941 NAUJIENOS, Chicago, UI. "I

Nepaprastas plieno
darbininkųjaimėjimas

Republic Steel Sutiko Pasirašyti Sutartį* 
Atmoka Milionus Dolerių Algomis

TIK 11 DIENU LIKO IKI NAUJIENŲ 
MILŽINIŠKOJO PIKNIKO 1’0 ( IIICAGĄ

PASIDAIRIUS
CLASSIFIED ADS.

Neveltui buvo pralietas dar
bininkų kraujas prie Republic 
Steel dirbtuves, South Chica- 
goje, 1937 metais.

Bulvių Nekas.
Tos žiaurios skerdynes tiek 

sukėlė visuomenės opiniją 
prieš Tom Girdlerį, firmos 
viršininką, ir jo pakalikus, 
kad jie turėjo galiau darbi
ninkams pasiduoti.

Gitdleris vienu laiku kum- 
ščia daužė krutinę ir tikrino, 
kad “eis bulves kasti pirm ne
gu tarsis su CIO.” Bet vakar

pasirodė, kad jis neis tų bul
vių kasti, o vienok sutartį sU 
unija pasirašys.

Algos 6,500 Darbininkų.
Firma sutiko WashingtOiid 

darbo tarybai atmokėti algas 
už visą nedirbtą laiką darbi
ninkams, kuriuos pašalino po 
streiko, (viso jų 6,500), juos 
priims atgal į darbą ir pripa
žins CIO visose savo dirbtu
vėse (jų turi 15-ką) Chicago* 
je ir kitur, kur tik CIO turi 
didžiumą.

Algomis Republic Steel at
mokės kelis milionus dolerių.

PETRAS ANDRYAUSKIS 
920 VVest 35th Place

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

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Vasi
liauskaitę, dukterį Oną ir 
žentą William Sharauskas, sū
nų Juozapą ir marčią Marga- 
ret, auką Juozapą, brolį Fran- 
ciškų, brolienę ir kitas gimi
nes.

Priklausė prie Simano Dau
kanto Dr-jos ir Susiv. Lietu
vi t 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
mai dalyvauti J laiįotuyęse, Ir 
sųteikfį jąm paskutinį -patar
navimą ir ’ dfeiisveiŪlnimą. ■

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

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

Kas Nors Negaus 
Gerti ...

TOWN OF LAKE.. — Iš au
tomobilio, priklausančio Louis 
Gillen’ui, 4412 South Wood st., 
kas tai pavogė du cilinderius 
duju, naudojamų alui, 20 ga
lionų sirupo “popsui”, 4,000 po
pierinių puodukų ir 40 pėdų 
varinio vamzdžio.

Gillcn tarnauja Už mechani
ką vienai gėrimų firmai.

Petronėlė rimkus 
(po tėvais Alvikyte) 

Gyv. 4406 So. Karlov Avė.

Netrukus Kas Nors Važinės Tuo Packardu!
Viši lietuviai, ktihlš tuH jšiglję tikiet^į Naujiėhlį 

pikilikį, kuris įvyks llėpbs 27 dietią, jau tos dienos lau
kia. ir VlšMi uestebėtlii^ kad laukiu, kiekvienas mahd, 
kad bus laimingiausias, — jis gaus tų Packerd automo
bilį!

Retai tegalima gauti tokių brangių, dovanų. Nau- 
jlbuoš šįmet skiria Packard autotriebiiliį. ir kas nors jį 
gaus. Virš tūkstantį dolerių tas automobilis kainuoja.

Sunset parkas, kaip jau visiems chicagiečiams žino
ma, randasi prie 135 gatvės ir Archer Avė., Lemont, 111. 
Tai yra gražus daržas su gražiais kalneliais, kurie lie
tuviams labai patinka. Yra didžiausias laukas automo
biliams pastatyti. Susigrūdimo nėra jokio. Didžiausias 
baras/dėl ištroškusių, žodžiu, yra visi patogumai pikni- 
kaujantiems.

Dar liko 11 dienų iki’ Naujienų didžiojo pikniko. 
Dar yra laiko naujus rubus įsigyti arba ir naujų auto
mobilių. Vyrai ir mergaitės nori būti gražiai pasipuošę, 
kad vieni kitiems įtiktų. Tai naturalis dalykas. O Nau
jienų piknike svietelio bus tūkstančiai. Taigi tūkstanti
nei miniai pasirodyti verta gražiai pasipuošti — vasa
riškai.

Iki malonaus pasimatymo Naujienų piknike.

Su Vygantu
PERSONAL 

Asmenų Ieško
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.

brrvA'iiUN vvanTED 
Ieško Darbo

kas tai

yra tam tikrų
kurie išlenda
praeities ir momentui
paima viršų musų pro-

pergyve- 
iš miglo-

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.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

FUKN1SHED ROOMS—TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

PARENDUOJAMAS kambarys 
vyrui ar merginai prie mažos šei
mynos. Visi suaugę. Furnišiuotas ar 
nefurnišiuotas. 8033 S. Paulina.

ANT RENDOS KAMBARYS dėl 
vaikino, Brighton Parke. Prie ma
žos šeimynos. 4225 So. Califomia 
Avenue.

BUSINESS CHANUES 
_________ Biznio Progos ' 
PARDAVIMUI BEAUTY shop 

ir moterų apatinių rūbų krautuvė. 
Yra kambariai gyvenimui. Už 
$400. Gali padaryti gerą gyveni
mą. Lietuvių apgyventa.

2707 W. 51st St.

I
a. + a.
ALEKSANDRAS 

DABULSKIS
430 VVest 39th St.Persiskyrė su š uo pasauliu 

l.c.’i s 12 u., 12:20 ’. ryto. imi 
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- 
liauskį, 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 12 d., 4:30 V. popiet, 
1941 m., sulaukus 52 m. amž., 
gimus Lietuvoj, Tauragės ap
skrity, Batakių parap. Ame
rikoj išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
•įvyrą Vincentą,. sūnų .Joną, 
marčią Harrietf 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 įvykst 
ketvirtadienį, liepos 17 d.. 8 
vai. ryto. Iš koplyčios bus 
nulydėta į Gimimo Pan. Šy. 
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 paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliud liekame: Vyras, 
Sūnūs, Brolis, Sesuo, Marti, 
Anūkas ir kitos Giminės.

Laid. Direkt. Atanas Pet
kus, Tel. GROvehill 0142.

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone 1.AFATETTE 5800

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 Blaže- 
viczienės giminės, draugai 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 
kitds Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudelkis, 
Tel. VARŪS 1741.

Šįvakar Žemaičių 
Kliubo Susirinkimas

Šįvakar yra šaukiamas pus
metinių žemaičių Kliubo sllSl- 
rinkimas* Hollywood Inn Salė
je, 2’417 West 43rd street, .7:30 
vai. vakare. Pageidatitina, kad 
visi nariai atsilankytų.

Pirmininkas S. Narkis*

Šeštadienį “Birutė” 
Piknikuoja

šį še^tųdlėtiį, liepos 19, “Li
berty” tlatŽe įvyksta Birutės 
ęhoro tehg-iamas^tiak.tinis pik
nikas ’— sŲ, Špklais, dainomis 
mėnesiena it kltdiS piknikų ptie 
dais. Lairhltlgftttl SVeeiui rengė
jai žadd įteikti Padio aparatų.

Chord Vėdėjits p. Jonas tiy- 
anskas SU Štiiltthi Bobby yrfe 
išvykęs atostdgoftis į Kanadą 
(žuvų gaudyti), bet žada Su
grįžti į laiką piknike dalyvau
ti. Busiu.

Palaimintos Lietu
vos Draugija Links
mai Piknikavo
Surengė Išvažiavimą Pereitą 

Sekmadienį

Liepos-July 13 d., Draugija 
Palaimintos Lietuvos plktiikąvc 
Willow VVest Parko* . Willow 
Springs, 1:1.

Narių ir svečių dalyvavo aps
čiai, ir biznis p&gal dalyvių 
skaičių, ėjo neblogiausiai. Pik
niko komisiją StlŪarė Jakaitis, 
Antanavičia ir L Shulmistras, 
su kuriais pilnai kooperavo i) 
visa draugijos valdyba. Prie pa
vyzdingos tvarkos, puikiame 
ore, visi gražiai llhksminosi ik. 
vakaro. Einant pHė pabaigos, 
dauguma reiškė pageidavime 
sekančiais metais suroBgti pik
niką kiek ankščiau.

Tikrins Sąskaitas
Pikniko komisija ir valdyba 

revizuos pikniko sąskaitas Lie
pos-July 16 d. pas B. Jąkaitj, 
826 W. 34th PI., 8 v.v.

Piknikavęs.

McFetridge Pašal
pos Administra
cijos Narys

Gubernatorius Green hasky 
rė William L. McFetridge, j&- 
nitorių unijos prėzidentą, ba
riu pašalpos administracijos, 
Illinois Public Ąid Commission. 
Jis pradės eiti pareigas penk- 
tadteŪĮ,

Gar ginkitės “N-nose”

Antanas Kundrotas 
Sunkiai Serga; 
Ligoninėje

Ėuvo SųpAraližtidtaš

šios savaites pradžioje stai
ga sunkiai susirgo Antanas 
Kundrotas, LSS ir SLA narys, 
ir kitų orgatiižacijų VėlkejAs. 
Jisai gavo krAUji) pAplūdimą 
Strtė^enyse ir b’UVo Stfpafaližuo- 
ms. ... ■■fI

Ligonis gujį’fJSngfšvvdod ligo
ninėje, 60th ir Gtcen Strdet.

P-s Kiihdi’Otąš Ip šėirnyna gy- 
Vėha ■ dd. 51SdUtJi Nėenah

■' Kadangi ligonio1 b&dėtiš sun
ki* ' tai . kiti ky tojai, a]m ( arti- 
ihtįjįį narių, kpl kttfe ne- 
leidžiami.

Nori Ar Nenori— 
Per 9 Mėnesius , 
I BažnyčiaJ C

Maldingumas Už ‘Ztasfizų/umų’

Eastšldėš lietuviai Leo J. 
Schultžai, 7201' Constanče ūve., 
pereitą sekmadienį grįžo Chl- 
cagon iš atostogų fe uf falo, 
New Yorke, ir pašto dėžutėje 
rado laiškų.

Rezliltafe—20 metų Albertas 
Tilvikas, huo 6825 Edst Ehd 
avenue, tlitės eiti į bažnyčių 
kas sekmadienį per 9 mėne
siu s.

Grąsino “UžtriUštl.”

Tilvikas, mat, buvo to laiš
ko autorius, ir prirašęs nela
bai gražių epitetų p-o Schultz 
adresu, iiiagaryČioins pdgrųsi- 
no jį “nugalabinti.”

Laiškų perskaitęs Schultz jį 
perdavė policijai, toji suėmė 
Tilviką, ir vakar berniukų 
teisme teisėjas Hayes bylų 
svarstė.

9 Msn. PPobdcijos.
Eastsidėje Tilvikų šeima 

įtariama sitnpatižavimu Mas
kvos Saulei, bet teisme kalti
namasis tikrino, kad jis labai 
dievobaimingas, Mr kas sek
madienį anksti rytų atsikėlę^ 
dumia bažnyčion mišių 'klau
syti. '' '

Teisėjas Tilvikų IšklatiSė, ir 
atsižVėlgdanids į jo tariamų 
dievobūimiilg'uipą, amžių ir 
faktą, kad tai pirmas nusikal
timas, nuteisė jį 9 mėnesiams 
gero elgėšld* Ir pridūrė, kad 
pėr tuos dėvytiitiš mėnesius jis 
turi kas sekmadienį būti baŽ- 
dyčlojė.

Dabarties viską sukreČian- 
tleji įvykiai yra taip musų 
protus surakinę, kad kartais 
tiesiog Slinku įžiūrėti ar prisi- 
hiinti tai kas nesiriša arba 
neturi bendfd su šios dienos 
problemomis. Kada visas pa
saulis yra baisiosios dabarties 
surakintas ir kada jo visos 
mintys sukrautos į iš tos da
barties besimezgančią ateitį, 
praeitis atrodo tarsi 
tokio nesvarbaus.

Bet 
nimų, 
tosios 
kitam
tuose bei širdyse. Yra tam tik
rų praeities dienų, kurios nu
stelbia ir dabartį ir ateitį.

Lietuviams Liepos Septynio
liktoji yra tokia diena. Rytoj 
jie susikaups keliems momen
tams ir mintyse nulėks atgal į 
1933 metų Liepos 17 dieną ir 
prisimins apie du Chicagos 
lietuvius, kurie buvo lakūnais.

—o—
Prieš aštuonis trumpus me

tus Darius ir Girėnas išskris
dami paliko sekantį testamen
tų:

“Būtinai reikia ir Lietuvos 
sūnums prisidėti prie bendro
jo darbo — tirti dar mažai ži
nomas Žiemių Atlanto vande
nyno oro sroves, o taip pat 
naujai išrastus navigacijos bu
dus ir priemones pritaikyti 
kasdieniams reikalams. Mes, 
gyvendami tokiais laikais, ka
da oras stengiamas panaudoti 
žmonijos reikalams, laikome 
savo pareiga tautos vardu tą 
darbą garbingai atlikti.”

“Oras stengiamas panaudo
ti žmonijos Reikalams...” Ka
žin .ar Datįps su Girėnu tuos 
žodžius tartų šiandien, paskai
tę vienos dienos pranešimus iš 
krauju papludusios Europos.

Kažin ar jie manytų, kad 
yra verta aukoti savo gyvy
bes “tyrimui oro srovių ir 
mtujai išrastų navigacijos bū
dų bei priemonių...”

—o—
Tik astuoni trumpi metai 

prabėgo nuo tos karštos lie
pos 17 d., kada Lituanica su
dužo į šipulius nykiame Sol
dino miške.
chicagiečių 
lantą buvo 
gas įvykis.

Šiandien 
skrenda per Atlantą į Euro
pą, bet žmones net nesidomau- 
ja tų lakūnų pavardėmis. Ir 
šiandien d/uig tų lėktuvų duž
ia į šipulius gal ir tam pačiam 
Soldino miške...

—o—
Turiu vienam voko brangų 

Dariaus-Girėno tragedijos pri-

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

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

2023 So. Western Avė.

Tada tų, dviejų 
skridimas per At- 

didclis ir reikšmin-

minimą — tai mažas audinio 
gabaliukas, kurio viena pusė 
stora raudonai oranžines spal
vos maleva nutepta. 1933 me
tais tas gabaliukas buvo da* 
lis Lituanikos lėktuvo.

Tą relikviją gavau iš Da
riaus sesers po to, kai ji parT 
sivežė iš Lietuvos didesnę au
dinio atkarpą, kurią ji paėmė 
nuo sudužusio lėktuvo, kai jis 
buvo parvežtas iš Soldino į 
Kauną.

Dariaus sesuo parsivežė ir 
kitų garsiajam broliui pri
klausiusių daiktų, jų tarpe — 
Dariaus kišeninis laikrodėlis. 
Išimtas iš negyvo lakūno ki- 
šeniaus, laikrodėlis tebeėjo 
paties Dariaus užsukimu ir te- 
bėrodė jo nustatytą laikų.

—o—
Kol lėikrodėlis buvo Lietu

vos autoritetų rankose, jie 
prižiūrėjo, kad jis butų laiku 
užsuktas ir, kad jis nei sekun
dei nesustotų. Vėliau jis per
duotas Dąriaus seseriai, kuri 
po šiai dienai jį reguliariai už
suka—ir laikrodėlis šioj pat 
vdlandčj tebžtuksi, kaip kad

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

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

5222 W. Division.

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

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

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

CEDarcrest 2259.
Beverly Hills.

PATYRUSI MERGINA dirbti 
Meat Market už kasierką.

1745 So. Halsted St.

SKALBYKLOS
Preso mergina. Moteriškų drabu- 

prosytojos. Trumpos valandos. 
4:30.
2222 No. Crawford Avė.

ALBany 2200. '

LIQUOR STORE WITH BAR. 
Ali new fixtures. No competition.

GOOD NEIGHBORHOOD. 
3605 N. ASHLAND AVĖ.

REAL ESTATE FOR SALfe 
Namai-žeme Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

žių
Po DYKAI! DYKAI!

HELP WANTED-MAdS-FEMALE 
Darbini nkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY i
* 25 E. Jąckson Ęlvd.

13 aukštas, KiTpba’ll Bldg.
■ ji ■ -

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

M

REIKALINGAS PORTERIS į ta- 
verą, kad galėtų rytais pabūti prie 
baro. Kambarys, užlaikymas ir 
mokestis. 4306 S. Ashland Avė.

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
taverne kaipo porter. Gyvenimas 
vietoje. 3327 N. Western Avė.

REIKALINGAS APYSENIS vy
ras kaipo dženitorius rooming hau- 
zėje. Kambarys ir alga. 11 East 
Delaware Place.

REIKALINGAS PATYRĘS vyrė- 
jas dirbti naktimis valgykloje.

3206 So. Halsted St.

PAIEŠKAU BARTENDERIO, kad 
butų daug negeriantis. Atsišaukite 
greitai. 7301 So. Peoria St.

VYRAS BENDRAM DARBUI li
kerių krautuvėje. Baras. Norintis 
dirbti. 22nd ir Hoyne apylinkėj.

Box 3L3, 1739 So.-Halsted St.

REIKALINGAS GERAS ŽMO
GUS dirbti už porterį. Patyrimas 
nereikalingas. $12.00 savaitei, val
gis ir kambarys. ALBany 1213.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendaai—Bendrai

RENDUOJASI OFISAS su re- 
ception room. 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.

KRAUTUVĖ SU 5 KAMBARIŲ 
flatu užpakaly. Randasi adresu 2200 
West 23rd St. Nebrangiai. Gera 
vieta grosernei, meat market, etc.

Šaukite ROCkvvell 2855 arba 
ATLantic 3780.

SUSIRINKIMAI
žemaičių Kultūros klu

bo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
liepos 16 d., Hollywood Inn svet., 
2417 W. 43rd St., 7:30 vai. yak.

—Julia Petraitienč, rast.

Naujieną Namo Fondo 
PIKNIKAS , 

Sunset GrOve Darže 
135th and Archer Avė.

Liepos 27 d., 1941 m.

jis tuksėjo Dariaus kišenėje, 
kada jo kniupščihs kūnas ras
tas prie Lltuatri'kos Šoddlno 
ifllškė, t

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

JOHN O. SYKORA
27 metai real esiatė bizny 

Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujant greitiem 

pardavimam

REALTOR

2 aukštų muro namas, 
kambarių. 1 krautuvė. $80 
sį pajamų. Geram stovy, 
giai. Gera vieta. Cicero.

Cicero 6847

2-4, 1-5 
į mėne- 
Nebrah-

AUKSINĖ PROGA
TAM, KAS NORI maihyti savo 

namą ant 6 flatų arba ant 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. Rockvvell St.
Tel. HEMlock 2323.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA
MAS. 8 kambariai viršuj ir 2 už
pakaly storo, 2 karų garažas. Kar
štu vandeniu šildomas.

1847 W. Marąuette Road.

6 KAMBARIŲ MURO BUNGA- 
LOW. Furnaso šiluma, stokeris, 2 
karam garažas, gera transportacija. 
$5,800. 4829 W. Polk St.

2 AUKŠTŲ MURO namas. Ta
verna, fikčeriai ir 3 kambariai už
pakaly. 2 apartmentai viršuj. Kam
pas 29 ir Emerald. 2 karam gara
žas. Labai pigiai.

JOSEPH CACCIATORE 
VICtory 3649.

..... u i > i ■ — 
FARMS FOR SALE

Ūkiai Pardavimui
300 AKRŲ — SU PASTATAIS 

ir dideliu sodu. Resorto ir vaisių 
distrikto širdis, Manistee Co. 2% 
mylios nuo* miestelio. Kaina $6000. 
Vi cash. Fotografinės nuotraukos 
dykai. SWIGART and Cd., 32 N. 
State St., Chicago.

41 AKRO FARMA. 8 mylios ry
tuos nuo Benton Harbor, avietes, 
agrastai, vyšnios, pyčiai, obuoliai, 
vynuogės. Elektra; stakas ir įna
giai. Claude Sėlis, R. R. 1, Bentdn 
Harbor, Mich.

4HOlIsALE iuRNlfuRE 
Raltandai ir Įtaisai Patdaviiutii

MOKĖDAMAS CASH—
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bito kur.1 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik naoiohalio' 
Žinomi daiktai raMasi pas mus.

ALIŠAUSKAS! SUKUS.
AfilF 86. w&fern . Avfc, 

ChiOtfd, nf TM. REPubllc 6051
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