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RAUDONOJI ARMIJA SUSTABDĖ NACIUS ORO KARO PASĖ TOS RUSIJOJE

Valdžios sluoksniuose auga pasitikėjimas
MASKVA, Rusija, liep. 16 d. 

— Raudonoji armija visuose 
frontuose sulaikė jau penktą 
dieną besitęsiančią vokiečių 
ofensyvą, skelbia paskutinis so
vietų karo pranešimas. Vokie
čiai nė viename ruože nepajė
gia stumtis pirmyn tokiu grei
čiu, kaip jie stūmėsi pirmomis 
karo dienomis.

Sovietų valdžios sluoksniuose 
auga pasitikėjimas savo jėgo
mis ir tikimasi priešo jėgas pa
laužti toli nuo sostinės. Pietų 
fronte pradėta sovietų ofensy- 
va vystosi pasekmingai ir prie
šas vejamas atgal nuo Dniep
ro pozicijų.

RogaČevo ir žlobino srityje 
sovietų jėgos užmušė daugiau, 
negu 1,500 nacių kareivių, ku
rie bandė pastoti kelią raudo
nai armijai. Sovietų jėgos, ku
rios buvo priverstos persikelti 
per upę, kad galėtų paimti Ro- 
gačevą, sunaikino didelį skaičių 
prieštankinių pabūklų ir 27 na
cių tankus.

Leningrado srityje sovietų 
kariuomenė labai smaukia! prie
šinasi besiverženčjam'priešui ir 
lėtina jo piriuynei<^.uStfnaikin- 
tų vokiečių: tanioj skaičius yra 
labai didelis. Nukenčia ir vokie
čių aviacija, kurią pnedžioja so
vietų naikintuvai.

ATSISTATYDINO JAPONŲ KABINETAS
Mikado ieško naujo 

premjero
TOKIO, Japonija, liep. 16 d.

— Princas Konoje šiandien įtei
kė japonų mikado savo kabi
neto atsistatydinimo pareiški
mą.

Mikado priėmė atsistatydini
mą ir paprašė dabartinio ka
bineto narių eiti pareigas, kol 
bus sudaryta nauja valdžia.

Mikado buvo išvažiavęs ato
stogoms, bet įvykus netikėtam 
kabineto kriziui, su karaliene 
sugrįžo į sostinę ir tariasi su 
svarbesniais politikieriais.

Nesutarimai užsie
nio politikoje

TOKIO, Japonija, liep. 16 d.
— Neaiški padėtis užsienyje ir 
nepasitenkinimai viduje iššau
kė japonų kabineto krizį.

Kabineto nariai negalėjo su
tarti dėl tolimesnės japonų už
sienio politikos. Kabinetas pa
darė nutarimus, bet pabijojo 
skelbti juos visuomenei.

Tvirtinama, kad tokių nuta
rimų nepadaryta, nes ministe 
rių nuomonės labai skyrėsi.

Filipinų vandenys 
minuoti

MANILA, Filipinų salos, liep., 
16 d. — Manilos uosto vande
nys minuoti ir joks užsienio 
laivas negalės plaukti be paly
dovų.

Be to, uostan laivai bus įlei
džiama tiktai dienos metu, nak
tį uostas uždaromas. Maniloje 
stovi sMprus Jungtinių Valsty
bių karo laivyno dalinys.

Vokiečiai bandė prasiveržti 
prie Kievo, bet visame šio fron
to sektoriuje raudonoji armija 
taip smarkiai pasipriešino na
ciams, kad beveik niekur jiems 
nepavyko pasiekti numatytų už
imti vietų.

Nuo rytdienos valdžia Mask
voje įvedė korteles maistui. Ne
trukus bus įvestos kortelės dra
bužiams. Kiek vėliau tokia tvar
ka bus įvesta ir kituose sovie
tų miestuose. Valdžios laikraš
čiai skelbia, kad maisto nesto- 
kuoja, bet geras maisto suskir
stymas reikalingas, nes karas 
bus ilgas.

LONDONAS, Anglija, liep. 
16 d. — Britų valdžios sluok
sniuose sukėlė didelį nusistebė
jimą raudonos armijos pajėgu
mas atsispirti mechanizuotom 
vokiečių divizijom. Jeigu so
vietų jėgos sugebės dar kelias 
dienas atsispirti naciams, tai vi
si blitzkriego planai nueis nie
kais.

Vokiečiai turėjo labai didelių 
nuostolių rusų frontuose-. Tie 
nuostoliai apsimokėtų, sako bri
tai, jeįgd karas .»greitai , butų 
baigiamas. B.et jeigu rusai su
gebės sulaikyti vokiečių > armi
ją, tai tada nacių generolai pra
laimės karą. • >

Turima žinių,, kad Pacifike 
Amerikos ir britų karo laivynai,, 
glaudžiai bendradarbiauja. Bri
tai minavo Hongkongo vande
nis.

Naciai naikina so
vietų artileriją

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
16 d. — Vokiečių artilerija su
naikino žymią sovietų artileri
jos dalinį Vitebsko srityje, skei- 
jia nacių pranešimas.

Raudonoji armija bandė ke~ 
iose vietose pulti vokiečių jė

gas, bet visur raudoniesiems bu
vo pastotas kelias, skelbia vo- 
ciečiai.

Vokiečių štabas paaarė labai 
trumpą pranešimą, kuriame tik
tai pažymi, kad operacijos vyk
sta pasekmingai, bet nenurodo 
kur.; ,

Rusai vartoja Ame
rikos lėktuvus

----- -------— r

BERLYNAS, Vokietija, liep.
16 d. — Vokiečių radijas skel- 
biat kad nacių aviacija labai 
smarkiai kaujasi su britų karo 
orlaiviais sovietų frontuose.

Naciai nurodo,' kad sovietų 
pusėje vartojami Martin ben
drovės gaminti bombąnešiai.

(Jeigu šios vokiečių skelbia
mos žinios butų tikros, (tai ga
lima manyti, kad rusai vartoja 
Amerikoj gamintus orlaivius, 
nes ši bendrovė yra ameriko
niška).

ORAS .« .
• Giedras. . . .. \

Sau’ė teka —r 5:28; i leidžiasi 
— 8:23.

vokiečių pėstininkai 'apvalo' Kilsuos miestą po to, kui jį ųpvuii: nucią 
karo aviacija. Paveikslas pasiustas iš Be lyno per radiją.

SENATAS RENGIASI PRATĘSTI KARO 
TARNYBA MOBILIZUOTIEMS 

C'

Narius paveikė
F.D.R. pareis.

, kiniai
1 .‘___________ : ■

WASHINGTON, D. C., liep. 
16 d. — Griežti ir aiškus pro 
zidento Boose’velto pareįškima: 
paveikė senato narius ir mano 
ma, kad karo tarnybos metas 
3us pratęstas jau mobilizuc 
;iems kareiviams.

Tarnyba bus pratęsta nacio
nalinės gvardijos nariams, mo 
bilizuotiems kareiviams ir at 
sarginiams.

Senato komisiją ir kongrese 
yderius informavo karo depar
tamento sekretoriaus padėjėjas 
Patterson.

Leis siųsti kareivius 
užsienin

WASHINGTON, D. C., liep. 
16 d. — Patyrę opozicijos se
natoriai pareiškė, kad kongre. 
sas ir senatas sutiks su pre 
zidento pageidavimais apie rei
kalą pratęsti kareiviavimo lai
ką. ; .

Tie patys senatoriai mano, 
kad sekančiuose posėdžiuose 
senatas leis karo vadovybei ii 
prezidentui siųsti Amerikos ka
reivius už vakarų žemyno ri- 
bų.

Gen. Marshall jau pajėgė jti-. 
kinti daugelį senatorių apie to
kio nutarimo reikalingumą.

Laivyno komisija ne
posėdžiaus slaptai
WASHINGTON, D. C., liep. 

16 d. — Senato laivyno komi
sija nutarė panaikinti slaptus 
komisijos narių posėdžius.

Geriau įsileisti laikraštinin-
kus posėdin, sako komisijos pir
mininkas Walsh, negu leisti 
jiems rinkti žinias koridoriuo
se.

Laikraštininkai pasižadėjo ne
skelbti karo reikalu# liečiančii4medžiagą į Kaukazą, kai vokiečiai užims minėtas vietas, bet tųr- 
žinių, todėl nėra reikalo slap- [ką valdžia atmetė nacių prašomą.
stytis. Slaptai gaunamos į. žinion 
iškreipiamos. t. .t

IšVyti agentai dar 
neišplauke

■ ' ■ ■ / -^4-.------- - . ■

;NEW YORK?^. Y., liep. 16 
d. — West Poiht, kuris priva
lėjo išplaukti vakar ;vakare, dar 
ir šiandien1 neišplaukėm iš New 
Yorko uosto. , , - ■

West Pointe susodinti vi i vo
kiečių ir /italų konsulatų agen 
tai, kuriems Roosevcltas įsakė 
išvažiuoti iš Amerikos; f

Policija tikrina išvažiuojamu 
asmenų dokumentus ir. bagažą. 
Kiekvienas fašistų agentas pri
valėjo sumokėti po 300 dole
rių už kelionę iki Lisabono.

AFL planas karo 
gamybai didinti

WASHINGTON, D. C., liep. 
16 d. — AFL prezidentas Wil- 
liam Green šiandien įteikė ka
ro medžiagos gaminimo tvar
kytojui Sidney Hillmanui planą, 
kaip galėtų būti pagerintas me
džiagos gaminimas.

Green išdėstė kokių priemo
nių turėtų imtis valdžios atsto
vai, kad gautų geresnį darbi
ninkų bendradarbiavimą ir dar
bo procesas butų užtikrintas.

Hillman pasižadėjo atydžiai 
studijuoti pasiūlymą.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Japonijoj numatomas sudaryti griežtas nacionalistinis 

ministerių kabinetas, kuriame svarbią vietą užimsią kariškiai.
— Petaino valdžia areštavo daugelį sovietų agentų okupuo

to j ir neokupuotoj teritorijoj.
— Paskutinis sovietų pranešimas kalba apie kovas vykstan

čias Smolensko srityje.
— Britų aviacija smarkiai bombardavo Rotterdamo uostą, 

kuriame buvo didokas vokiečių laivų skaičius. Bombos pataikė 
15,000 tonų nacių laivui.

— Amerikos karo vadovybe atstatė nuo užiitiamų vietų 17
generolų. Visi pakeisti jaunesniais generolais.

— Du belgų lakūnai pasitaisė sugedusį lėktuvą, pasivogė nuo 
nacių benzino ir atskrido į Angliją, kad galėtų kovoti prieš 
nacius.

,u — Nacių ambasadorius prašė turkų valdžios praleisti karo

Vokiečiai praeitą naktį .paėmė Taliną, Estijos sostinę 
Macių jėgoj ėjo pirmyn juros pakraščiais. ‘ 1

Paskandintas italų 
laivas

KAIRAS, Egyptas, liep. 16 d 
—. Britų aviacija šiandien bom 
bardavo italų kanvojų, kuris i. 
Lybijps įjldukė į Italiją.

: Britų A<tktaęabąįęšiąi užmeti 
bombas ant Kefi’ų italų laivų 
Vienas kanvojuje plaukęs lai va. 
sudužo nuo bombos ir pasken
do.

Kiti britų orlaiviai šiandie: 
smarkiai bombardavo du nacii 
aerodromus Kretos saloje. Eleu 
sis miestely, visai prie Atėnų 
esąs aerodromas, taip pat buve 
bombarduotas.

Goeringas Hitlerio 
nemalonėj

LONDONAS, Anglija, liep 
16 d. — Užsienyje pasklidę gan
dai apie Goeringo nesantaika 
su Hitleriu pasitvirtino, sake 
Londono laikraščiai.

Goeringas kalbino Hitlerį 
tiek sustiprinti vokiečių avia
ciją, kad ji galėtų užpulti ii 
sunaikinti britų salas.

Tuo tarpu Ribbentropas, Goe- 
bbels, Himmler ir generolai pa
tarė pulti Rusiją. Dabartiniu 
metu Goeringas gyvena save 
dvare Karin Hali.

— Roosevelto patarėjas Har- 
ry Hopkins orlaiviu' išvyko į 
Londoną, kad galėtų susitarti 
dėl naujos karo medžiagos ga 
minimo.

MARIAMPOLE SUDEGINTA, VILKAVIŠKY
JE PASILIKO TIKTAI KELI NAMAI
Daugelis kaimų ir miestelių visiškai 

sunaikinta
Iš PATIKIMŲ ŠALTINIŲ EUROPOJE TELEGRAFU 

GAUTOS ŽINIOS
BERNAS, Šveicarija, liepos 16 d. — Iki šiol susisiekimas 

su Lietuva dar negalimas nei telegrafu nei laiškais, todėl smul
kesnių ir pilnesnių žinių apie pastaruosius įvykius negalima 
gauti.

Kaip jau anksčiau spaudoje buvo pasirodžiusios žinios, su
kilimas įvykęs birželio 23 dieną. Sukilėliai didvyriškai, veik pli
kom rankom, užėmė Kauną, Vilnių ir kitus Lietuvos miestus ir 
tuojau pat paskelbė nepriklausomybės atstatymą.

Taip pat išleista eilė patvarkymų, panaikinančių bolševikų 
Lietuvoje įvestą netvarką. Vienu iš tokių patvarkymų panai
kinami bolševikų Lietuvoje įvesti sovehozai, kurie valdžios dva
rų pavidale buvo naujoviška baudžiava Lietuvos žmonėms.

Sukilėliai paskelbė naują vyriausybę su Lietuvos Pasiunti
niu Vokietijai Škirpa priešakyje. Į šią vyriausybę įeina Užsienio 
Lietuviams Remti Draugijos pirmininkas adv. Rapolas Skipitis, 
buvęs kariuomenės vadas generolas Stasys Raštikis, buvęs merg. 
‘Aušros” gimnazijos mokytojas ir iki bolševikų okupacijos Vy- 
auto Didžiojo Universiteto lektorius Juozas Ambrozevičius, že- 
nės Ūkio Akademijos Dotnuvoje profesorius Ba’.ys Vitkus, sa- 
o la ku lankęsis Jungt. Amerikos Valstybėse, ir buvęs Lietu
os Banko direktorius Vytautas Statkus.

Prieš pat rusų-vokiečių karą bo’ševikai išgabeno iš Lietu- 
/cs kebas dešin tis tūkstančių inteligentų ir ūkininkų ištisomis 
šeimomis, kurių tarpe išgabenti Kazys Bizauskas, Voldemaras 
Čarneckis, generolas Nagius-Nagevičius,

Visa Lietuva baisiai nukeTilėju^i. Daug miestų ir kaimą 
?is?i suraikintu Vilkaviškyje liko tiktai bažnyčia ir keli na
mai, Marijampolė stipriai apdegė. x

Lietuvos Raudonasis Kryžius šaukiasi pagalbos, nes tūk
stančiai šeimų dėl bolševikų okupacijos ir karo audros yra liku- 
;ios be maisto ir pastogės.

Škirpa ir Skipitis tuo tarpu tebėra Berlyne. Atrodo, kad 
okiečiai sukilimo faktą lyg tai ignoruoja, teskelbdami, kad Lie

tuvos gyventojai jų karius su džiaugsmu sutikę. Iš Lietuvos su
kilėlių ginklai atimti, o vokiečių intencijos ateičiai bent dabar 
dar nežinomos.

Kauno radijas tebeskelbia laikinosios administracijos įsa
kymus, nurodymus, bei paskyrimus. Visoje Lietuvoje įvestos 
maisto kortelės.

Rusai kovos ir Mas- j Italai užlaikė Ameri
kos konsuluskvą praradę

LONDONAS, Anglija, liep. 
16 d. — Sovietų ambasadorius 
Maiskis šiandien pareiškė, kad 
rusai yra pasiryžę tęsti karą 
prieš vokiečius net ir tuo at
veju, jeigu naciai paimtų Mas
kva.

Sovietai turi pakankamai ka
ro fabrikų krašto viduje, kurie 
galės aprūpinti kovojančią ka
riuomenę reikalingais šoviniais.

Prieš kelis metus sovietų val
džia sunkią savo industriją nu
kėlė į krašto gilumą.

Naciai neturi pakan
kamai orlaivių

LONDONAS, Anglija, liep. 
16 d. — Patirta,' kad nacių ka
ro vadovybė atitraukė didoką 
savo orlaivių skaičių iš sovie
tų fronto.

Britų aviacija naciams daro 
nepaprastai didelių nuostolių, 
bet be rusų fronto orlaivių vo
kiečiai negali tinkamai pasiprie
šinti.

Nacių orlaiviai negauna pail 
sėti. Nuo vieno fronto juos siun
čia į kitą. Nesenai vokiečiai 
juos iš vakarų nukėlė į rytus, 
o dabar vėl traukia atgal.

— Japonų valdžia šiandien 
įteikė J. V. užsienio departa
mentui protestą dėl nepaprastai 
didelės laivų kontrolės Pana
mos kanahi plaukiantiems lai
vams.

ROMA, Italija, liep. 16 d. — 
Italų valdžia užlaikė traukin1, 
kuris vežė Italijoj ir Graiki
joj dirbusius Jungtinių Valsty
bių konsulus.

Italai norėjo patirti ar Ame
rikos valdžia išleis iš New Yor- 
ko italų ir vokiečių konsulus.

Amerikos ambasadorius Phil
lips šiuo reikalu kalbėjosi su 
ministerių Ciano ir reikalavo, 
kad konsulai kelionėje ilgiau bu
tų neužlaikomi.

— Kubos ministerių kabine
tas šiandien įteikė prezidentui 
Batistai atsistatydinimo pareiš
kimą.

— Britų valdžios sluoksniai 
pareiškė, kad britų karo jėgos 
netrukus apleis Islandiją.

— FBI biuras reikalauja, 
kad karo metu butų žymiai pa
didintas policijos personalo 
skaičius*.

Per Liepos ir 
Rugpiučio 

MĖNESIUS
NAUJIENŲ RASTINĖ BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 VAU. RYTO 

IKI 8 V AL. VAKARO, 
šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 V AL. POPIET. 
Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
"NAUJIENŲ” ADM 

__________________________J
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MOKYKLĄ VAIKŲ 
LIGONINĖJE

Gal visiems chicagiečiams 
yra gerai žinoma vaikų ligo
ninė vardu “The Children’s 
Memorial Hospital”, nes toji 
ligoninėje yra daug vaikų. 
Mokyklos Taryba yra pasky
rusi keturias mokytojas./ šis 
viešų mokyklų skyrius yra 
skaitomas kaipo dalis Lincoln 
mokyklos, kuri yra toj apy
linkėj.

Didžiuma mokinių šiame 
skyriuje priklauso pirmoms 
trims klasėms, bet iš viso 
randasi vaikų, nuo prieš-pra- 
dinės iki aukštesnės mokyklos. 
Tokios pat lekcijos yra šioj 
mokykloj dėstomos, kaip ir ki
tose viešose mokyklose.
NAUJAS RAŠTAS

Per praėjusius kelis metus 
šioj mokykloj ypatinga svarba 
buvo dedama ant pamokinimo 
skaitymo pradinėse klasėse, o 
aukštesnėse klasėse ant page
rinimo skaitymo ir pataisymo 
jame klaidų.

Pradiniems mokiniams ir 
tiems, kurie dar nebuvo 
mokinami kursyviško *-ra*ito, 
greitraščio (taip kaip didžiuma 
rašo), buvo duodamos instruk
cijos naujo metodo rašymo, 
vadinamo “manuscript” rašy
mo, kuris išrodo kaip spauda.

šis naujas raštas, pirmiau
sia pradėtas Anglijoje, yra la
bai vartojamas Amerikoj, ypa
tingai pradinėse klasėse. Jis 
yra jauniems mokiniams leng
viau išmokti, nes išrodo kaip 
atspausdintos raidės. Vėliau, 
vidutinėse klasėse yra leng
viau išmokinti vąikąms pa
prastų raštų.

Bet vaikams, kurie turi gu
lėti lovoje, šis “manuscript” 
raštas yra mechaniškai daug 
pageidaujamas ir daug leng
vesnis. Dėl to patekę į ligoninę 
vaikai yra mokinami šio nau
jo rašto.
ĮVAIRUMAI LIGONINĖJE

Kad pamokinti geriau šįpps 
vaikučius ligonius ir pagelbė
ti jiems įdomiau ir linksmiau 
praleisti dienas, jiems yra su
teikiama įvairių užsiėmimu. 
Tarp jų yra leidimas mėnesi
nio žurnalo, daržininkystė ir 
auginimas ir priežiūra gėlių 
ir daržovių, ir gaminimas ir 
mainymas dovanų.

žiemos laiku, gėlės ir bul
vės (“bulbs”) yra auginami 
yiduj, o pavasarį daržovių ir 
gėlių sėklos yra sėjama kieme 
arba dėžėse ant stogų ar aut 
langų slenkščių. . .

Vaikai gauna daug džiaugs
mo ir taipgi daug geros prak
tikos gamindami straipsnius ir 
piešinius dėl jų mėnesinio žur
nalo, vardu “Vaikų Įvykiai” 
(“Chi|d Eveiitų’’).

O doyanps, kuriąs vaikai pą- 
tys padarų yra siunčiamos vai
kam8’ kurta vtapoj Petroj- 
to ligoninėje. Q ąpsimanymąs 
dovanomis su vaikais kitame - • « • •• • • ♦ * 
mieste suteikia abiejų miestų 
mažiems ligoninis daug džiaug
smo.

Turėdami užsiėmimų ir gal
vodami apie įvairius linksmus 
veikimus, vaikai gali greičiau

pasyeikti if tuo laikų, kai gu
li ligoninėje, turi progos atlik? 
ti savo mokslo darbus.

UĘTŲVAITĖ VAIDINTO?
JA AMERIKONIŠKOJ 

SCENOJ

Kasdien girdime kų nors 
naujo apie musų jaunuolių at- 
siekimus. Visas tas žinias mie
lai sutinkame ir dalinamės su 
kitais, su tais, kuriems rupi, kų 
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musų jaunimas veikia,
Nekartų teko spaudoj skai

tyti apie advokato ir Dr. šla
kių dukterį Heleną, kuri belan
kydama tfraųms mokyklų daly
vaudavo įvairiuose parengi- 
ipųose ip radio programose.

Paskutinė žinia, kuri pasiekė 
šių žodžių rašytojų apie Heleną, 
yra ta, kad ji liko reguliare na
re taip vadinamų “Grand De- 
tour‘Players”, kurie per visų 
vasarų Vaidina įvairius veika
lus Oregon, III. Helena yra vai
dinusi sustatė “The Family Up- 
stairs”, “Personai Appearance” 
ir kituose veikaluose su pasise
kimu.
' Panašios vasarinės “stock 
companies” yra labai populių- 
rėš ten, kur vieši daug vasaro
tojų. Helena turi progos įgyti 
scenoje patyrimų, kuris galės 
nemažai jai pagelbėti jos ateį- 

-ties veikloj. Geriausio pasiseki
mo tau, Helena. —Nora G.

KAIP TAPTI DVASIA

Kartų buvo dvi dvasios, abi 
sėdinčios ant lovos kertės. Pir
moji dvasia klausė antrosios 
dvasios: “Ar tu tiki į žmones?

“Taip”, antroji dvasia atsu
ko, “aš tikiu į žmones, nes aš 
kartų irgi buvau žmogus.”

“Negalimas daiktas!” atsakė 
pirmoji dvasia. “Ir kaipgi tų 
palikai dvasia?”

“O, labai lengvai”, atsakę 
anoji. “Aš buvau moteris. Kar
tų gavau skubų pakvietimų į 
partijų, ir neturėjau kų dėvėtį. 
Visvien jaučiau, kad negalėsiu 
eiti, jeigu neišplausiu apatiųį 
sijonėlį ir neišdžiovinsiu į pus
valandį laiko. Tada atsukau 
šviesos lemputę ir pakabinau 
savo sijonėlį ant tos elektros 
lemputės. Buvau namie visąi 
viena. Karštis nuo lemputės 
pradėjo deginti mano sijonėĮį 
ir kambarys prisipildė dūmų- 
Aš buvau užimta ir nepastebė
jau, kaip durnai nutroškinp 
mane ir — štai aš esu.”

“Tai keista”, atsakę pirmoji 
dvasįa. “Aš kaip tik ąpą dienų 
skaičiau, kad ne vienas žmogus 
tokiu budu tampa c|yasįa, Aš 
ęsu dvasią nųp pat kūdikystės- 
Qąl ip aš taip patekau.”

“Nedaug jąiko ųžinra, kad 
pątapti dvasia”,, ątsakė antro
ji, —- “bet dvasios niekuomet 
včl pagali būti žmonėmis.”

(Priausta)
—— ■ -t——-   •————11 ’ ■ ■: ■ —

Naujienų Namo Fondų
PIKNIKAS

Sunset Groye Darže
135th and Archer Avė.

Sekmadieni
.. Liepos 27 d., 1941 m.

Gra|ps bMrys 208-tos 
Moterų narių ir
susiripku vMbuty-
je prąejto sektpąd epiq pąyąk 5 
ryje, kąd pag^tti ir ».pdątĮ 
vo liųkėjlmųs ilgametei šįo8 
kuopęs narei ir iŠ vįsu moterį: 
veikląą svarbiai d^rbURtaiaį - 
Dr.

šios kdnpps pąR^’tnai mtp 
latos pą^Uymi ąrW^-
tiška ir npfema 
įai pąppoštį grazipmta 
ir įvąirtata kitais pagrąžįmĮpąi^ 
ir ant pąųdpiąąą, 
ir mėjyrįpą Ąinęriko8 įr 
vos triąpąlvgs vęltayps žvaku
tės. Qardeųijų ir orchidėjų kor
sažai puošė yjetąs gąrb^ 
viešnios, Dp. Šlakįs, įr kpppoš 
pirmininkės, p. Stęllą Naryldie- 
nes.

Baigiant yakarieųę p. Nąrvi- 
dienė pasveikino garbės viešnių 
ir visus šia proga susirinkusius, 
palinkėdama Dr. šlakis daug 
gero pasisekimo jos naujose 
pareigose, perstatydama p. S. 
Mikšienę toliau vesti progra
mų.

f-ią Mikšienė perstatė erę

ąųdąRnnU Amerikos ip Į-įetų- 
svo§ hįmnąį. Tapp vįąu įp- 
gį bpvo įpintos visų lietųyįų žį- 
nppąps įpylimps lįauc|Įe$ cĮa}- 
nos. Muzikalę programų vęd5 
Nprą Gugįępė, ir jąi padąįų Ša? 
omėja čėrienė prie piano, ir 
Vąųdą Pyąpskiepe ir StąlĮą 

dąįnpniis, 
(r prie šių 
sįcįėjp vįsąs susįrinl<iiųas.

• » *

pąKengiinąs da- 
pė ipąlpnąųs ir, F0įk ą
pasakyti, kad Spąžų, kąd
ŠĮ 208-tą Mp!eFų Ęuppą 
pųplatos pągerp^ sąyp ilgame
tę nąrę M kpkiąi
{?pępįąiĮąį pj$ą?i|ąĮ pąsitaikiųs.

kuopos narių, kaip antai: po
nias Byanskięnę ir Brenncr, 
p-lę Stąnish ir svečius pp. Bre- 
nner ir šlakį. Viši išreiškė įver
tinimų Dr. Šlakienės darbuotė?, 
gėrėjos jos atsiekimais savų; 
profesijoje ir linkėjo jai num; 
latos progresuoti visuose josJ 
užsiėmimuose. Be kalbų, buvę 
visa eilė pasvejkinimo telegra
mų nuo p-les Mąrionos Bręų- 
zaitęs, kapitono ir ponios Wa|- 
ter Jovaišų iš Chanute, III., pq- 
nių Fitch, Masiulis, Haminoiųl 
ir kitų.

Vardą 
komisijos 
Josephįne 
šlakis
Tuo tarpu visos ątsįlanj<įusio.s 
kuopos narės įteikė Dr. Šlakis 
sąvp liųkėjimus specialiai pri
taikintose kortelėse, Jcipkvimą 
su skepetaite.

Šis kųppos parengimas, kaip 
ir doyana bei kitos nražespės 
atmintys labai sujaudino Dr. 
Šlakienę.

Išreikšdama už tų viską savp 
nuoširdžių padėkų, Dr. Šlakis 
sakė, kad per visų savo gyve
nimų ji dirbo ne yien savo pro
fesijoj, bet? ip vįsuoinenčs yeik-

kuopos šio reųgįmų 
pirmininkė, poną 

Norkus, įteikė Dr. 
dvi “travęlling bags’k

gąjėjo, nįekados nęĮąpkdamą 
koĮpo tai įvertinimų. Jeigu jps 
veikla atnešė kukiu gerų rezul
tatų, jeigu ji suteikę kąm por,s 
gero, tai šis buvo atlygįpįniąs 
už visas jos pastangas.' Dr. Šla
kis jaučiasi, kąd taį yrą parei
ga kiękvįenp, kuris tppi gali
mybės ir progos dirbti žmoni
jos gerui, noriai veikti pagal 
savo išgalę, nelaukiant nei spe
cialių pakyįetimų, neį ypatin
gų atlyginimų;

Dr. šlakis antradienį išvažia- 
yo užįinti ątsakojųiųgą yięlų 
prįę gipą vąJ0ijqs įątaigps dėl 
nesveikų moterų ir vaikų. Už
imdama šją$ nauįąą purenąs, 
Dr. šlakis tikisi dąf prąfarįind 
sąvp žįpojįmą sųyp profesijoje 
ip tup būti d'desųe pagalbą ki
tiems. Ji prižadėjo nepamiršti 
musų vęikĮps ir laikas Duq lai? 
ko iie tik pąrąšyti ipųsy spau
doj, bet ir atlankyti mus ypa- 
tiškai.

Atidaryme programos buvo

Deimantas ir jo

Madą Patarimai
Rą$ę Paryžietė

ąt- 
bęt

Jeįgų ųpri vąsarpš metų 
rodyti pe tik selG^nli§k^b 
ir včsįąij nusipirk ąrbą ppsp 
siųk plpnps ipedžiugus (ęįiif- 
fon, cheer .crepe) juodą sukne
lę su trumpom rankovėm.

Ęrąųfuyėse
geras pasirinkimas Šių vasari
nių juodų suknelių.

Nėra gražesp^s kombinaci
jos, kaip juoda suknelė su bal
tais arba ružavąis. priedais.

IR SLONIAI IEŠKO

ieško druskuotąs vietas, ka(l 
gajėtų -patenĮtiyH^’sųruųię troš
kiną. Bet ųęgąĮįedąįpųs laižyti 
su liežuviu, kada druską išeiną 
į žemės payiršį, kaip paprastai 
daro didžiuma žvėrių, slėnis tu- t/* \
ri rasti sūdytoTvabdens duobę, 
kuri pasidaro ..pt|oį lietaus, Su
radęs tokių vįetų/slpni$ trau
kia tų sųrumk per savo ijgą 
triubų.

i .į

Ganitininkas ; Thęędore Hulj- 
bard nuo Singąppre patėmijp 
šitokius druskos ieškančius 
slonius viduryje Malajų Su
jungtų Valstijų. —File. .

Vienas iš seniausių mineralų 
yra deimantai. Per š mlmcč.u.. 
dpim^ntai buvo yartojapii svar- 
taą.ųstai kąįpp forąngąkmenys.

Pėj gręžimo
Pęt musų ląįkąįs daugiau 

kąip (j5-tąs ųpošimtis pagal 
syprį metinę deimanto pro
dukcijos yra vartojama pramo
nėje. žinoma, šitie d^mųntai 
nėra hrąugąkmens rųšįes. Grę
žimui skyjių žemėta dėl sura
dimu brangaus mįų<ą|ų depo
zito Įąbąį dąžpaį yra vartoja
mi grąžtai sų deimantinėmis 
galūnėmis.

Pęįinąntas yra tinkamas grę- 
ŽĮmW akmenį nes tai yra kie- 
čįaųsią medžiagą žmogui žino
ma. Kąi kurios šios driliavimo 
skyles yrą petoli dyięjų mylių 
gįluinp. Musų mineralinis tūr
ius Įąbąį daug padidėjo nuo to 
laiko, kąi buvp įvesdinta dei
manto gręžimas.

Pramonėje
Didelis skaičius deimantų 

yra vartojama taipgi įvairiose 
pramonėse. Ypačiai pramonėje, 
kurtas tikslas yra greitai paga
minti metalines dalis. Tatai 
lengvai galima padaryti varto
jant deimanto ištaisytus įran
kius. Tgis įrankiais nesunku 
yra kontroliuoti įvairus pjovi
mas, gręžimas bei mašinų vei
kimai. . ■ .

H. , V-U -rŠie įrankiai vartojami
Šipšapęse, kur dalys yra išdir
bamos arba padaromi tiesus 
gręžinio ratai, Taipgi šie įran
kiai yra vartojami atnaujini
mui gręžimo rato paviršiaus, 
kuris dęl ilgo yar.lojimo nusi
dėvi.

Deimantai labai svarbių rolę 
lošia irgi automobilių, orlaivių 
ir stiklo pramonėse.

Ištempimas dratų
Deimantai yra vartojami dėl 

dar vieno pramoninio tikslo, 
tąi yra ištempimo labai plonų 
dratų vienokeriopo pločio. Šiam 
tikslui deimanto kristalai yra 
ppadartį §U skylėmis. Tada 
dratas yra traukiamas per sky
les paeiliui mažesnės, kol gau
nama reikalaujamas drato plo
tis.

Tųd kitą sykį pasižiūrėję į

ma-

Kino-l eatraS!
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“Man Hunt” kaipo knyga 
užinteresavo Ameriką metai 
ar daugiau atgal. Tą nepap
rastai įtemptą pasaką dabar 
galima pamatyti Roosevelt te
atre. Walter Pidgeon vaizduo
ją yoĮę mėčiotojo, kur^ savo 
gabumus bei gudrumą nųrejo 
pritaikyti ‘ pąsąų-
|ip ląbiaųsiąi neapkenčiąmo 
žmogaus.

Mikliai, nepastebėtai, kant
riai jis prislenka prie tinka
mos vietos* irtik reikėjo pir
što paspaudimd? kad poną Hit
lerį nušovus — bet Pidgeop 
pępd^tų? spprtininko garbes 
pįlpąs. Ąųtrą kartą j U atsuką 
šautuvą ant peąpykantos žmq- 
gąųs ~ jis šį kartą šąus —- 
pasigirstą šūvis, įęt Hitleriu

Pidg.eon pąb^gą iš Ypkietį- 
jos — bet Apgiįjoj jį ypkięčių 
šnipai persekiqtpjąi vįs jo žių- 

dąbąr jis yra

f.'.H Mt U I .. l , ||" m, IU !. . ! ■ I

4PFS4KA Regina J-tė

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
h. ............. I. ... ■ '

gelis musų moterų ir merginu 
dėvi, pravartu atkreipti dėmesį 
į įvairius vartojimus šio brang
akmenio. —Philomena.

IGERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Niekuomet nereikia kabinti 
paveikslus ant margos sienos, 
išskyrus tadą, kada pamargini- 
mai popieroj yra smulkus. Ta
čiau veidrodžiai yra pageidau
jami dėl to, kad jų blizgėjimas 
ątųiųšą spąlvą ip margumą Įo- 
kios popieros.

(Tęsinys)
Giliai atsidusęs, Domas pra 

dėjo “Įlgaį kovojau ir pąga- , 
liau ryžausi... ir šiandien, Va
le, aš pasiruošiau su Tavim 
atvirai kalbėti apie t„_,_ ___
šiol padaryti nedrįsau...”

Pažvelgęs Valei į akis, pa
klausė "sakyk, brangioji, ar 
žadi išklausyti mano žodžių, 
ar galiu aš būti kupinas gerų 
vilčių, išgirsti tavo malonaus 
suraminimo ... Ar atstumtas ir 
paniekintas turėsiu pasitrauk
ei nuo tavęs į nežinoma rytojų, 
į klaikią ir neaiškią ateitį?”...

Valės nujautimas busiųios 
palpos vertė tarti—“Viską iš
girsti, mielas Domai, esu pri- 
sįruošusi; nežiūrint, kaip sun
kus keliai butų tavo laimės 
siekiams, aš visame, kiek ga
lėsiu, gelbėsiu tau laimės siek
ti.”

Domas atsidusęs pradėjo.
“Tau grįžus, Vale, po karo 

su tėveliais į šią naujų tau tė
vynę, pirmų kartų tave pama
čiau pievose renkant ramunes. 
Kaimo jaunimas, norėdamas 
su tavim susipažinti, pasiuntė 
mane pakviesti tave, kartu 
pasilinksminti. Ar išdrįsau pri
eiti prie tavęs, ir kuomet prisi
artinau, tu pyniai vainikų ir 
niūniavai liūdnų meliodijų.”
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“Tu dar nežinojai ,kad aš 
esu tau giminė.”

“Kai aš tave pakalbinau, tu 
kaip marmuro stovyla baltai 
apsirengusi atsistojai prieš 
mane. Kalbėjai sų manim nė 
karto nepakėlusi akių nuo pi
namo vainiko. Tu rimtai, bet 
maloniai, atsisakei eiti į jauni
mą. Aš nutolau nuo tavęs, šį 
susitikimų nusinešdamas su sa
vim ...”

“Po to mus suartino tavo 
šeimos ir tavo sirgimas ir... 
pagaliau, toji skaisčioji vasara, 
kada tu pas mus mokeisi ūkio 
darbų. Ar tu tuomet pastebė
jai, kad tavo mokytoju visad 
aš stengiausi būti. Aš ieškojau 
progų, kad daugiau su tavim 
kalbėtis nors apie darbus, ku
riuos tu taip greit ir sėkmingai 
mokeisi.”

“O, kąip man brangu būda
vo, kai tu, dar sunkaus darbo 
nedirbusiomis rankpmis, nu- 
skindąvai laukų gėlelę ir pada
binusi mano šiaudinę skrybė
lę su šypsena sakydavai ‘tai 
tau, mano gerasis mokytojau, 
už šios dienos pamoką!... ”

“Tu tuomet nejutai, kad 
kiekvienas tavo pasielgimas su 
manim darėsi man vis malo
nesnis, kiekvienas tavo žodis 
skverbėsi vis gilyn į mano kru-

laukais papieviais ir dirvo
nais grįžau. Kada tave susmi

lkau, tu nusigandusi ištarei:
“Domąi, ką tu padarei?...

“Ir štai jau artinasi metai,
tai ko ikilkaip aS slaPukas • • •vis? šio

nelaimingo gyvenimo laikų aš 
randu malonių ir jaukių va
landėlę. tik tada, kai tu su ma
nim. Visų kitų laikų aš kaip 
klajoklis ir per ilgas, ilgas ne
migo naktis svajoju tik apie 
tave.

“Visad stengiuosi prisimin
ti tavo žodžius, kuriuos aš nuo
lat kartoju, lygindamas su tik
rove ir vis labiau įsitikinu, 
kad tu mane supranti; tu įver
tini mano padėtį ir tik tu vie
na gali būti mano kelrodžiu. 
Aš daug kartų išgavau iš ta
vęs, kad tu nesibaidai ramaus 
kaimo gyvenimo. Tu nekartų 
sakei, kad tik kaimo žmonės 
turi tyras sielas, švarių sąži
nę ir neapgaulingi. Iš tavo žo
džių, iš tavo tyrų šypsnių, aš 
pyniau vainikų, įdėdamas į jį 
savo priesaiką, savo ištikimu
mo meilę ir troškau juo ap
juosti mudviejų laimingą gy
venimą ! ...

“Aš aukavausį pabėgdamas 
iš karo tarnybos, kad įtikinti 
tave, jog dėl tavęs man viskas 
lengva padaryti. Bet...kąip| 
baisu, kad belaisvėje, laisvoje! 
tėvynėje esant, aš negalių* 
džiaugtis laisvė, negaliu siek
ti savo svajonių, negaliu siek
ti kilnių siekių į mudviejų

“Taip ilgiau gyventi man 
dingsta viltis kai kada laisve 
džiaugtis. Todėl aš ir ryžausi 
šiandiena su tavim pakalbėti, 
išlieti tau savo skausmų ver
kiančias svajones ir bevilčiu 
gaubiamas gludniuos dienas.

(Bus daugiau)

Maistas
Veda MORTA RUGLENft

Kukurūzai
Meksikietiškai

Išvirkite šešias varpas kuku
rūzų, nupilkite vandenį, o grū
dus nupiaustykite. Paspirginki
te šešis 
pjaustytų 
pridekite 
kų pieno,
kiai sukapoto, taipgi pridėkite 
druskos 
uždenkite. Virinkite apie valan
dų laiko,
lųipsniškai pridėkite po truputį 
grietinės.

piuvius laš nių, s i- 
j mažus smočiukus, 
kukurūzus, 1 puodu- 
l/2 žal o pipiro, smul-

pipirų, papr.kos, ir

Pienui nųvir.ant,

gpažaus stalų

gspiųs iekk (įąbar jis yra 
rįpi|ęsnjo spprtp auką —> ir 
tąiųe veiksmus
vęikalo. į.

Lošimas -t- drama — visąs 
perstatymas yyk^Si Be pidge- 
pn atsižymi Jpąn Bcnnelt ir 
(Jėorge Sahders.; Rekomenduo
ju “Man Hunt.” x

- Suanna Viliutė.

Dėl ypatingai 
papuošimo šiose vasaros dieno
se įdėkite aukštų plonų vazų į 
didelį biiudą ir pripildykite 
kaip vazų, taip ir bliudų su gė- 
lėjųisr —Kainjynka
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Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai išryja naudin
goj žinių ir gerų pa
mokinimų.

“Ar tu pameni tuos jaukius 
sekmadienius, kuomet aš atei
davau j5as tave, o tu skaityda
vai man įvairias knygas. Aš 
taip pripratau prie tavęs, taip 
pamylėjau tavo skaitymų, kad 
man ilgu būdavo, kol včl ateis 
sekmadienis.”

“Atėjus rudeniui, mane pa
šaukė į karo tarnybų. Aš sie
lojaus!, kdd turiu atlikti šių 
prievolę ir tikėjausi greit grįž
ti. Kada tau paslaptingai tai 
pasakiau, tai tu tik nusišypso
jai ir nieko neatsakei.”

“Išėjus aš nerandu ramumo, 
aš aiškiai pajutau savyje, jog 
niekas man dangus, niekai žę- 
mė, niekai viskas bę tavęs. •

“Todėl tik*aš apleidau tar
nybų ir slaptomis naktimis,

Šokoladas
Šiltai Dienai

Įdėkite 1 ašųkštų želatinos į 
Va puoduko vaųdens. Lai su
mirksta. Pridėkite r/4 puoduko 
verdančio vąmlcps. {Sumaišyki
te i/8 puoduko cukraus, 6 
šaukštus coępą, ir pridėkite 
prie želatinos. Taipgi pridėkit j 
3 plaktųs kiaušinių trynius, 3 
plaktus baltymus, ir 1 šaukštą 
vųnilijos, Sušąuldykitę ir pa
duokite su grietine.

Skelbimai Naujienose 
duodą nauda dėlto, 
.<a.1 paėjo? Naujienos 

•k ..aurtlngva.
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Kur randasi Paleckis? tų Lietuvos prezidento parei-'buvo GPU kalinys, paprasta siekti Maskvą ir Šiandien jau1 kiekviena firoga grasinti, kiek- dasi daug geresnėj vietoj, ne- 
gas. Bet buvo jis Lietuvos pre- kalbanti gramafono plokštelė,’randasi pakeliuje į Uralą, jis vienas komunistėlis negalės gu jis buvo Malino okupacijos 
zidentu? Rinko jį Lietuvos žmogus, su kuriuo komunistai Randasi daug geresnėj vietoj,1 jam prikišįnėti, kad jis yra pa- laikais.
žmonės? Galėjo jis vaikščioti visai nesiskaitydavo, bet kurifc negu buvo sėdėdamas sovieU* prastas ‘bulvarinio laikraščio —Stasys Dobilinis.

Kai atėjo žinios, jog sukilę- to likimą, bet niekas negalėjo 
liai Kaune suėmė didžiumą tinkamo atsakymo surasti, 
sovietų Lietuvos komisarų ir Maskvos agentai Amerikoje | 
beveik visus mažesnės svar- apie Paleckį nieko nepaskel- 
bos Maskvai tarnaujančius bė, nes, greičiausiai, jie patys 
parsidavėlius, kai vokiečių ka- nieko apie jį nežino. Maskvoje 
riuomenė išvyko iš visos Lie- (lietuviški komunistai jau pa- 
tuvos teritorijos raudonuosius teko didžiausion nemalonėn ir 
okupantus ir areštavo dalį niekas su jais nesiskaito. Tikė- 
Maskvon bėgančių, bet nespė
jusių pabėgti, Stalinui tarna
vusių žmonių, visiems pir
miausia kilo klausimas: kur 
randasi Justas Paleckis?

Pateko Paleckis į sukilėlių 
rankas pačiame Kaune? Žuvo 
Kauno gatvėse kovodamas su 
sukilėliais ir gindamas Stalino

Suskubo 
automo- 
ir laiku 

kiton so-

pasinąudoti valdžios 
Liliu arba orlaiviu 
pabėgo Vilniun arba 
vietų armijos laikomon terito-
rijon? Atsidūrė Maskvoje kar
tu su kitais baimę kenčiančiais 
komunistais? 
raudonos 
balose kovoja 
Apsimaskavęs 
vos kaimuose, 
nepažįsta?

Kiekvienam 
klausimų apie 
lietuviams primesto preziden-

lis greitų ir įdomių žinių iš 
Maskvos apie lietuviškų tarnų 
likimą yra negalima, nes pati 
Maskva nenori pasakoti apie 
Lietuvos įvykius ne tiktai už
sieniečiams, bet ir savo ištiki
miesiems.

Vokiečių agentūros galėtų 
paskelbti įdomių žinių apie 
buvusių okupantų likimą, bet 
karo valdžia neleidžia Goeb- 
belso propagandos ministerijai 
nosies įkišti į tas sritis, kur 
vyksta karo veiksmai ir nelei
džia užsienin platesnių žinių 
apie okuotų kraštų gyvenimą.

Priskirtas prie O Paleckio likimas vis dėlto 
armijos ir Pinsko visiems yra įdomus.

su vokiečiais? Manau, kad šis įdomus rei- 
slapstosi Lietu- kalas mums šiek tiek paaiš- 
kur niekas jo kės, jeigu mes aiškiai nustaty-

1 sim, kur Justas Paleckis buvo 
kilo visa eilė prieš Kauno sukilimą ir vo- 

Dekanozovo kiečių okupaciją.
Paleckis oficialiai ėjo sovic-

Manau, kad šis įdomus rei-

Turtas ViršSG.OOO.OOO.GO
Apart Apsaugos. Turime m/nc nnn nn 

ATSARGOS FONDĄ Virš M U U U U. U U
^ati^e^nė* V’eto* Dėl Taupytno Pinigų.

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
dienos, žeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.STANDARD

COPR. I9«i, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED PANEL PATTERN _■ 2889’

No. 2889—Mėgstąs sientiesalas

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted St, Cbicago, m.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

No. 2889

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

JACK’SWn;T
WE ’RE NEARI NG IV YEP~ AND WE MUŠT BE 
SEA LE.VEL _/ a> NEAR JACK AND THE 

jj’ĮLm.Bi iT^linĮ g>irls. we’re almost 
DIAEGTLY UNDER THE Kfi SOUTH POLE. ,

id ii

laisvai po žaliąjį kalną, kaip buvo priverstas duoti savo 
sekmadienio popiečiais vaikš-1 vardą didžiausiom komunisti- 
čiodavo d-ras Kazys Grinius?, nėm šlykštybėm dengti. Prezi-

•Paleckį Lietuvos preziden-

nūs valdžios pryšakyje. Sovi'e- redaktorius, kad komunistišką 
tiška Lietuvos valdžia šian- duoną valgo tiktai iš senų par- 
dien neturi ką veikti, prie jos tijos narių malonės. Paleckis 
stovėjusieji GPU agentai už- žino, kad artėjančiame teisme

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

1216 S. Halsted St VICtory 4965 J
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

Identuros kėdėje Paleckis jau
tėsi labiau suvaržytas, negu imti kitais darbais ir Paleckis jis turės teisės pasakyti, ką jis 

savu noru atliko ir ką komu- 
T . i i • a , nistai jį privertė daryti. Jeigu Paleckis tapo sukilę- J

l’ų suimtas, tai jis žino, kad Kaip ten bebūtų, Justas Pa- 
Jeigu Paleckis suskubo pa- GPU agentai jam negales leckis dabartiniu metu ran-

turon įkėlė Dekanozovas, pa- sunkiųjų darbų kalėji- gali laisviau pakvėpuoti,
siremdamas Raudonosios ar- . . x . ...
mijos durtuvais, lygiai kaip ir 1110 kalinys prie i tatunniais 
Smetoną prezidenturon įkėlė laikais.
Skorupskis, 
Plechavičiaus 
brauningais, 
brutalios Maskvos jėgos paso
dintas Lietuvos kraštui grobti 
ir gyventojams apgaudinėti. 
Lietuvos gyventojai Paleckio 
prezidenturon nerinko.

Buvo Paleckis laisvas? Ga
lėjo jis atsisakyti pasirašyti 
valdžios paruoštus dekretus? 
Paleckis jokios laisvės neturė
jo ir privalėjo klausyti GPU 
komisaro Gladkovo nurody
mų. (Paleckis iš viso jokių de
kretų ruošti nė pasirašyti ne
galėdavo. Jis privalėdavo pa
sirašyti tuos dekretus, kuriuos 
Maskvos agentai paruošdavo, 
o lietuviškieji tarnautojai iš
versdavo. Jokios veto teisės 
Paleckis neturėjo. Jeigu jis 
butų atsisakęs pasirašyti kurį 
nors vertėjų paruoštą įsaky
mą, tai butų atsidūręs ten, kur 
atsidūrė daugelis panašių so
vietiškų prezidentų per 1927 
metų valymą.

Galėjo Paleckis išeiti į gat
vę? Galėjo jis aplankyti gy
ventojų butus ir paįdomauti 
kaip darbininkai gyvena? Pa
leckis ne tiktai gatvėn negalė
davo išeiti, bet ir prezidentū
ros rūmuose be GPU agento 
negalėdavo laisvai judėti. Gat
vėn jis negalėdavo išeiti, nes 
bijodavo, kad prieš jo gyvybę 
nebūtų pasikėsinta. Darbinin
kų jis negalėdavo aplankyti, 
nes pastarieji jį iš tolo ap- 
tiuguodavo ir neleisdavo bur
nos praverti. Paleckis bandė 
keliuose darbininkų susirinki
muose kalbėti, bet negalėjo 
savo kalbos baigti. Savo rū
muose Paleckis negalėdavo 
laisvai judėti, nes G/PU agen
tai ne visuomet buvo pasiruo
šę jį sekti.

Galėjo Paleckis laisvai pa
sakyti savo nuomonę? šiuo at
žvilgiu jis buvo didesnis ver
gas, negu Hitlerio nelaisvėje 
eąs prancūzas; Kiekvieną vie
šai pasakytą žodį Paleckiui 
paruošdavo specialus kompar
tijos pastatytas valdininkas. 
Paleckis privalėdavo perskai
tyti parašytą raštą, jam bū
davo uždraustą ne tiktai iš
kreipti mintį, be ir pakeisti 
sakinį. Tas kalbas, kurias jis 
ne skaitydavo, bet pasakydavo, 
tai privalėdavo pirma minti
nai išmokti.

Paleckis vaidino prezidento 
rolę, bet be GPU žinios jis ne
turėdavo teisės padaryti jokios 
rekomendacijos.

Valdžios vietosna jis negalė
davo įkišti jokio savo pažįsta
mo, negalėdavo proteguoti net 
tų senų pažįstamų, kuriems 
buvo skolingai iš nepasekmin- 
gų laikraštininkavimo laikų.

Paleckis negalėdavo iš kalė
jimo išliuosuoti net savo gimi
naičio, kuris paprotestavo 
prieš bolševikų grobimo meto
dus. < . i ■' H j

Trumpai suglaudus, bolševi
kų okupacijos metu Paleckis

siremdamas Raudonosios ar-

pasiremdamas 
ir Glovackio 

Paleckis buvo

Kas tai

NAUJO*

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

and LOAN ASSOCIATION 
JOS. M. MOZERIS.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

tapo 
pridėta!
jos sirdis yra jo—jos 
dažylai taip pat! ji ką 
tai naujo pridėjo! Kas 
tai nau jo pridėta ir prie 
Old Gold cigaretų— 

. suteikt naują, puikesnį 
skonj!

. .. V ;

i- '(Ištariama 
La-ta-ky’-a), šaunus 
tabakas iš Rytinio 
Viduržemio, dabar 
pridėtas prie Old 
Gold, kad suteikus 
jum naują skonj, 
naują smagumą 
iš rūkymo.

Tas pat pažįstamas 
pakelis — bet 

NAUJI Old 
Go5dsl

WashingtoiVd talki/.

j

i < ;

Ąe—
KIENO KALTE?

Bęt-
Kas užmokės bilas?

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

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES 

LANGŲ
RAKANDŲ

~ 1739 SO. HALSTED 'STREET “ APVOGIMŲ 
(NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ

AT THE ŠAMEBŪT
POCKET SHIPS ARE GUDINO DOWN INTO THE 
GREAT CAVERNS. COUNT DON HAS BEEN 
TOLO B^ LADY LITĄ THAT JACK AND THE 
GIRLS ARE IN THE CAVERNS.

Atvykit ir Paimkit Jį! 
THE

MIRACLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai Šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI 0 A 0Q 
40 pėdų Lotai— V / U 
VISI pagerinimai Į . I 
yra. 7c karferls į W 
Vidurmiestį. BAŽ- y — - - —
TUVĖS, MOKYK-
NYČIOS, KRAU- l MENESI 
~Z~~~ZZ ~ZZ~Z~• Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti— 
Apžiūrėti

StHanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ine.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai

5444 ARCHER AVĖ
1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

Naujiėnų Namo FondoL?..-..PIKNIKAS
Sunset Grove Darže 

Liepos 27 d., 1941 m.

this cheese 
food that’s digestible 

as milk itself!

SPREADS! SLICES! TOASTSl 
MELTS PERFECTLY!

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
of tener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food partides 
caught by partial platės and den- 
turės f reųuently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo- 
ple ūse to halt this fermentation— 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sveeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louts, Afo.

B«for* Any Dat* U»» 

LISTERINE ANTISEPTIC
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Naciai nuginklavo Lietuvos sukilėlius
Vakar gautas iš Europos pluoštas žinių rodo, kad 

santykiai tarp lietuvių ir vokiečių Lietuvoje nėra geri. 
Vokiečiai ne tiktai “ignoruoja” tų faktų, kad Lietuvoje 
įvyko sukilimas, bet jau atėmė ginklus iš sukilėlių.

Seniai buvo galima pastebėti, kad tarp lietuvių, ku
rie gyveno Berlyne, ir Vokietijos valdžios prasidėjo ko
kia tai frikcija. Pavyzdžiui, buvęs Lietuvos ministeris, 
pulk. Kazys Škirpa, negavo progos išvažiuoti į Lietuvų, 
kuomet iš jos pasitraukė sovietų armija. Škirpa buvo 
minimas, kaipo naujos Lietuvos vyriausybės galva, bet 
jį tūrėjo “pavaduoti” Kaune koks ten jaunuolis Prapuo
lenis. Paskui, į Lietuvų iškeliavo “tvarkyti krašto reika
lus” gen. Stasys Raštikis, o ne Škirpa.

Telegramose, kurias siųsdavo Lietuvos Piliečių Są
jungos valdybos narys, Dr. Pranas Ancevičius, pulk. 
Škirpos vardas per keletu dienų nebuvo visai minimas.

Kolkas dar nėra paaiškėjusios aplinkybės, kuriose 
vokiečiai Lietuvos sukilėlius nuginklavo. Yra aišku ta
čiau, kad okupantai tais sukilėliais nepasitikėjo. Iš to 
tenka padaryti išvadų, kad ne vokiečiai tuos žmones pa
mokino sukilti prieš bolševikus ir ne vokiečiai sukilimui 
vadovavo.

Tai buvo pačių lietuvių sukilimas. Todėl Maskva ir 
jos pakalikai begėdiškai apšmeižė sukilėlius, kuomet jie 
apšaukė juos “nacių agentais”!

Naujieji okupantai jau parodė savo iltis. Greitai jie 
susilauks to, kad Lietuvos žmonės sukils prieš juos su 
tokia pat neapykanta, su kokia birželio 22—24 d. d. su
kilėliai vijo lauk iš Lietuvos, bolševikus.

’jr "T"r »--------------------------

Hitlerio svajonė
Daugelis stebėtojų dar ligi šiol negali suprasti, ko

dėl naciai pradėjo karų prieš Rusijų, nesuspėję “apsi
dirbti” su Anglija. Iš tiesų, tas nacių žygis atrodo, kaip 
tikra beprotystė.

“Naujienos” jau yra nurodžiusios, kad užkariavi
mas tokios milžiniškos šalies, kaip Sovietų Sųjunga, yra 
beveik neįmanomas dalykas. Tačiau, jeigu Hitleris Sta
lino imperijų ir užkariautų, tai kų jisai pelnytų? Milži
niškų plotų žemės, neišsemiamus gamtos turtus, 180 mi- 
lionų naujų valdinių?

Bet tų šalį išnaudoti Hitleris galėtų, tiktai pertvar
kęs jos pramonę, susisiekimų ir žemės ūkį; o pirm to 
jisai dar turėtų atstatyti tų, kas dabar yra griaujama. 
Tokį darbų atlikti negalima be, mažiausia, dvejų-trejų 
metų.

Tuo gi tarpu, kol karas eina, Hitleris negauna iš 
Rusijos nieko — nei duonos, nei aliejaus, nei pramonės 
medžiagų! Ir kartu jisai turi aukoti šioje kovoje šimtus 
tūkstančių savo kareivių, tūkstančius tankų ir kitokių 
karo pabūklų, turi be paliovos deginti gasolinų.

Kiekvienas rusų numuštas vokiečių lėktuvas, kiek
vienas sudaužytas tankas, kiekviena į rusų rankas pa
tekusi vokiečių kanuolė yra grynas Anglijos laimėjimas. 
Prieš mėnesį laiko kas galėjo tikėtis, kad naciai pražu
dys Rusijoje bent vienų šautuvų? Juk Rusija buvo na
cių talkininkė. Visoks turtas iš tenai plaukė į Vokietijų, 
ir Maskva gyrėsi, kad tas “bendradarbiavimas” esųs la
bai pelningas abiem šalim.

Tai kodėl Hitleris staiga sumanė toki gerų savo kai
mynų užpulti?

Atsakymų į šitų klausimų, gal būt, duoda tie pra
nešimai, kurie vakar buvo paskelbti “Naujienų” Apžval
goje. Jie sako, kad Hitleris turi ambicijų pasiskelbti 
“visos Europos kaizeriu”!

Šitam tikslui jisai planuoja Vienos kongresų rugsė
jo mėnesyje. Pirma negu tas kongresas bus sušauktas, 
visa Europa jau turės būt nacių užkariauta, kiekviena 
šalis aprūpinta “karalium” ir turės būt pagaminta “Eu
ropos Jungtinių Valstybių Konstitucija”.

Tas žinias surinko iš įvairių šaltinių Vokietijos emi
grantai socialistai, kurie gyvena New Yorke.

Hitleris serga didybės manija. Iš tos manijos gimė 
jo svajonė patapti “kaizeriu”, — kaip kitusyk kad Na
poleonas patapo “imperatorium” ir privertė Romos pa
pų atvykti į Reimso katedrų jį vainikuoti. * ■

Per didelė ambicija veda į beprotystę. ,j _

Užsakymo kaina: ■ ‘ '
Chicago j e—paštu:

Metams ------- —------------- $8.00
Pusei metų--------------------.... 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams___ ___  1.50
Vienam mėnesiui _ ______  .1$

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei ___ ..____________  18c
Mėnesiui ................................- 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams ........   $6.00
Pusei metų------------------------ 3.25
Trims pėnesiams _______  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.
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Broliai Apkaltinti {Riaušių Kon'spiraciia

KAD NEBŪTŲ NUSI
VYLIMO

Musų pastabos apie “Ameri
kos” pasakymą, kad birželio 
22—24 d; d. sukilime žuvusieji 
žmonės savo krauju “nuplovė 
pereitų metų (Lietuvos) gėdą”, 
atrodo kai kam nesupranta
mos. Vienas laikraštis, kuris 
sarmatijasi paminėti pilną mu
sų dienraščio vardą, surado net, 
kad tos pastabos “skaudžiai už
gauna didįjį Lietuvos liaudies 
užsimojimą nusikratyti žiaurių 
okupantų”.

Argi iš tiesų?
Jeigu tas sukilimas butų iš

vadavęs Lietuvą iš okupantų 
jungo, tai butų tiesa. Bet, deja, 
jisai neišvadavo! Vienų oku 
pantų jungo nusikratę, Lietu
vos žmonės pateko po kitų 
okupantų jungu.

Gerai yra žinoma, kad nė su
kilimo tikslas šiuo metu nega
lėjo būti grąžinti Lietuvai lais
vę. Dabartinėse aplinkybėse tai 
yra negalima. Kuomet vokie
čių armijos ėmė maršuoti į 
Lietuvą, sukilėlių tikslas galėjo 
būti tiktai padėti vokiečiams 
greičiau okupuoti Lietuvų. Mes 
nematome, kad tai butų labai 
garbingas žygis.

Buvo pranešta, kad iš Kauno 
radio stoties Lietuva jau tapo 
paskelbta “nepriklausoma”. Ar 
ir tuo mes turime tikėti? Pa
žindami vokiškų nacizmų, mes 
tuo netikime. Visi matė, kų vo
kiečiai padarė, atėję į Lenkiją, 
Norvegiją, Holandiją, Francu- 
ziją-

Bet, gal būt, tas laikraštis, 
kuris prikaišioja mums “Lietu
vos liaudies užgavimą”, pasa
kys, kad tos tautos naciams 
priešinosi -— todėl jie elgiasi su 
jomis žiauriai.,, O Lietuva ‘ nesi- 
priešino;* stikilėliai net padėjo 
vokiečiams mušti bolševikus. 
Todėl naciai turės elgtis su 
Lietuva ne taip, kaip su Lenki
ja arba Norvegija, o taip, kaip 
su talkininke.

Mums gaila, kad ir šitokiai 
iliuzijai negalime pritarti, štai 
pavyzdys: Kroatija.

“Išlaisvintoji” Kroatija
Kroatai sukilo prieš Jugosla

vijos valdžią, kuomet vokiečių 
divizijos įsiveržė į jų kraštą. 
Kroatai padėjo Hitleriui Jugo
slaviją sumušti. Už šitą talką 
Hitleris paskelbė, dar tebeinant 
karui su Jugoslavija, “nepri
klausomą kroatų valstybę”. Iš 
Vokietijos naciai atsivežė ir tos 
valstybės “valdžią”: Dr. Pave- 
ličą, gen. Kvaterniką ir k.

O kas toliaus įvyko ? Štai 
kas: Kroatijos teritorija tapo 
apkarpyta; visa Dalmatijos 
provincija atiduota italams, 
Kroatijai atimta teisė turėti ka
ro laivyną, jos uostai šiaurėje 
pastatyti po Italijos kontrole—• 
ir “magaryčioms” Hitleris dar 
užkorė Kroatijai itališkų kara
lių!

Kroatų “vadui” Paveličui tas 
italų princas Spoleto buvo kar
čiausia pilė praryti. Jisai ban
dė su Hitleriu ginčytis, nurody
damas, kad kroatai “sukilėliai” 
visuomet buvo monarchizmo 
priešai. “Juk mes”, sakė jisai, 
“užmušenie Jugoslavijos kara
lių Aleksandrų; dabar mes su
kilome prieš karalių Petrų. O 
jus norite mums vėl įbrukti 
karalių — ir dąr kokį? Itališ
kų!” Bet į šituos “vado” Pave- 
lįčo argumentus Hitleris atsa
kė riksmu, kumščios daužymu 
į stalų ir trepsėjimu, taip kad 
Paveličui iš baimės liežuvis pri
lipo prie gomurio. “Išlaisvinto
ji” Kroatija buvo priversta pri
imti vainikuotų itališkų kerėp
lų, kurio visi Kroatijos patrijo
tai neapkenčia.

To ne gana. Iš to karaliausi 
dabar Hitleris ir Mussoljni rei
kalauja, kad jisai duotų jiems 

kareivių “Europos vadavimui 
nuo komunizmo”!

Ar Lietuva gali tikėtis, kad 
naciai su ja pasielgs geriau?

Štai tik-kų atėjo iš Europos 
žinia, kad Vokietijos valdžia 
lietuvių sukilimų “lyg ignoruo
ja”; tolimesnės vokiečių inten
cijos Lietuvos link esančius 
“neaiškios”. Re škia, geros šir
dies lietuviams vokiečiai jau 
nerodo.

štai dėl ko būtinai reikėjo 
įspėti musų visuomenę, kad 
paskui nebūtų nusivylimo.

Mes pilnai suprantame, kad 
turėjo būtį, labai didelė Lietu
vos žmonių desperacija, jeigu 
jie puolė savo kankintojus bol
ševikus ir, nesigailėdami savo 
gyvasčių, stengėsi jų nusikra
tyti. Sukilėiiį kraujas kris ant 
galvų bolševikiškiems despo
tams, kurie Lietuvos liaudį prie 
tos desperacijos privedė. Bet 
laisvės Lietuva tuo budu, deja, 
neįgijo.

Nenuosakumas
Savo pastabose mes, be to, 

nurodėme “Amėrikos” redakci
jos nenuosakumų.

Ji sako, kad Lietuvos tauti
ninkų šulai, pabėgdami į užsie
nį, neįspėję net Lietuvos žmo
nių apie besiartinantį pavojų, 
užtraukė baisių gėdų tautai — 
tokių gėdų, kad jų nuplauti bu
vo galima tiktai krauju.

Laikraštis, kuris tų “Ameri
kos” nuomonę gina, primena 
da ir daugiau tautininkų val
džios negarbingų pasielgimų, 
būtent:

“1) 1938 m. beveik besų- 
lyginiai . priimtas Lenkijos 
ultimatumas. Tuo priėmimu 
tautai negarbė buvo užtrauk- 
ta- ' ■

“2) 1939 m. atiduotas Vo
kietijai Klaipėdos kraštas.

“3) 1939 m. spalių mėne
syje sudaryta nelaimingoji 
sutartis su Sovietų Rusija ir 
ta sutartimi įsileista Lietuvos 
vidun bolševikų garnizonai.

“4) 1940 m. birželio mė
nesyje buvo okupuota Lietu
va be jokio pasipriešinimo iš 
kariuomenės pusės.

“Šie visi, čia suminėti įvy
kiai laipsniškai vedę prie 
prismaugimo Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės.”
Tiesa. Bet tai kam tuomet 

tuos, kurie šitaip elgėsi, tos pa
čios “Amerikos” redaktorius 
pasiskubino pirmas “pagerbti”, 
kuomet jie atvyko į Jungtines 
Valstybes?

Antra vertus, jeigu dabar 
Lietuva neparodys atsparumo 
naujiems okupantams, tai ar 
tatai vėl nepažeis jos laisvės ir 
nepriklausomybės ?

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Bolševikai buvo Įve- 

dę klases
BERNAS, Šveicarija, liep. 15 

d. — Patirta, kad bolševikai 
ne lygybę įvedė, bet didžiausį 
klasių skirtingumų.

Skirstant kambarius, papra
stas darbininkas turėjo teisės 
gauti tiktai 6 kvadratinius met
rus, vieta vienai lovai pastaty
ti, tuo tarpu komisarai galė
davo gauti iki 30 kdr. mtr. /

Sovietų valdininkai gaudavo 
po 10 kdr. mtr.; sovietams iš
tikimi rašytojai po 20 kdr. m t, 
o partijos valdininkai net po 
80 kdr. mtr.

— Argentinos teismai netru
kus pradės teisti nacių agen
tus ir penktos kolonos narius, 
kurie plečia nacizmų Argenti
noje.

— Nacių aviacija bombarda
vo Suezo kanalo zonų. Vokie
čiai sako, kad jiems pavyko pa
skandinti kelis britų ląįvus,.
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unijos lyderiai, kurie kartu su 26 kitais asmenimis tapo apkaltinti riaušių kon
spiracija.

SMULKIOS ŽINIOS
KAS, KUR IR KAIP

TRAGIKOMEDIJA

Kai bandoma savo laiku bu
vusių tragediją pakartoti, tai 
išeina tikra komedija, tikras 
farsas. Nors artistai ir labai 
stengiasi “dramatiškai” vaidin
ti, bet jų visos pastangos su
kelia publikoje tik juokų.

Kai Maskvos šliužai iki rug
pjūčio 23 d. 1939 m., kaip pa
pūgos, kartojo savo roles, ku
riose buvo griežčiausiai smer
kiamas hitlerizmas ir fašiz
mas, tai kai kuriems atrodė, 
jog vaidinama gana “natura- 
liškai.”

Taip, kai kuriems atrodė, 
jog tai yra tikras dalykas, o 
ne pigios rųšies farsas.

Tada visi bolševikiški akto
riai stengėsi, kaip sakoma, į 
vaidinimų savo sielų įdėti: sa
vo roles jie mokėjo gerai, kal
bėjo garsiai, karštai, gestų ne
sigailėjo. Todęl ir susidarė 
įspūdis, jog tai yra rimti akto
riai, o ne komedij antai.

Rugpiučio 23 d. 1939 m. nu
traukė kaukę nuo tų aktorių. 
Pasirodė, jog tai nėra jokie 
aktoriai, o tik marionetės. Va
dinasi, savo rųšies balvonė- 
liai, kurie neturi nei savo va
lios, nei savo: iniciatyvos. Už 
kokio “siūlo” Maskva patrau
kia, tokį veiksmų tie balvonė- 
liai ii’ atlieka.

Kai Maskvos interesuose bu
vo smerkti nacius ir fašistus, 
tai tie viso pasaulio bolševi
kiški balvonėliai organizavo 
“bendrus frontus” demokrati
jai ginti.

Tai darė j ie iki to laiko, kol 
Stalinas su Hitleriu nesusi
prato. O kai tas susipratimas 
įvyko, tai “Izvestija”,' oficia
lus bolševikų organas, spalių 
9 d. 1939 m. paskelbė tokių 
tezę:

“Galima respektuoti * arba 
neapkęsti • hitlerizmo, kaip 
kaip ir bet kurių politinę 
sistemų. Vienok kariauti tik 
tuo tikslu, kad butų galima 
‘sunaikinti’ hitlerizmų, reik
štų kriminalę kvailystę poli
tikoje.”
Tų Maskvos “išminties per

lų” per dvidešimt du mėne
sius kartojo visi bolševikiški 
balvonėliai. Anglijos premje
rų Churchillų, kuris atvejų at
vejais pabrėžė, jog vyriausias 
karo tikslas yra hitlerizmų su
naikinti, jie visokiausiais bu
dais niekino.

O kas darosi dabar?
Komunistų partija birželio 

30 d. išleido savo .manifestų, 
kuriame, .tarp kita ko, sako
ma;

^Hitlerizmo sumušimas, 
kas reiškia visų tautų lais
vės ir nepriklausomybės gy
nimų, reikalauja viso pasau
lio žmonių vieningumo ko; 
vai prieš Hitlerio fašizmų ir 
gynimui Sovietų Sųjungos.” 
Matote, pirma Maskva į hit

lerizmo naikinimų žiurėjo kai
po į “kriminalę kvailystę”, o 
dabar šaukia viso pasaulio 
žmones į vienybę kovai prieš 
Hitlerio fašizmų. Maskva da
bar tvirtina, kad tokia kova 
reiškia tautų laisvės ir nepri
klausomybės gynimų!

Kol su Hitleriu partneriavo, 
tai Maskvai tautų laisvė ir ne
priklausomybė nerūpėjo. Ji ne 
tik pro pirštus žiurėjo, kaip 
Hitleris smaugė vienų tautų po 
kitos, bet ir pati buvo pasimo- 
jusi tautas vaduoti... nuo jų 
nepriklausomybės.

Ar reikia tad stebėtis, kad 
bolševikiškų aktorių vaidini
mas dabar jokio įspūdžio ne
bedaro. Nežiūrint, kaip jie ne- 
siskeryčiotų ir nešukautų apie 
vieningumų, bet paslėpti savo 
dviveidiškumo jie jau nebega
lės. Net buvusieji bendrakelei
viai tiek* prablaivėjo, jog su 
šypsena ir panieka žiuri į Mas
kvos šliužų staigų “atsiverti
mų.” Juo labiau, kad tas “at- 
siyertimas” yra niekas dau
giau, kaip tik savo rųšies tra
gikomedija.

KENjčIA “SOPULIUS”
Pasirodo, kad priminimas 

to, kų Browdcris sakė įvai
riais atsitikimais yra sadiz
mas !

Taip bent teigia. L. Pruseika.
Išeitų , taip, kad , tas primi

nimas Pruseikai. pagimdo di
džiausius “sopulius”, o tie “so
puliai” šių žodžių rašytojui 
teikia malonumų.

Tokia juk yra sadizmo pras
mė.

Tačiau galiu užtikrinti “ta- 
vorščių” Pruseikų, jog pas ma
ne nėra mažiausio noro jį 
“mučyti”, O jeigu jam dabar 
tenka “mučytis” ir “sopulius” 
kentėti dėlei vado Browderio 
žodžių, tai kas čia kaltas?

Kaltas turėtų būti Browde- 
ris, kuris nesųmoncs k aibėj (t 
ir mainė savo nusistatymų pa
gal Maskvos įsakymų.

Jis ne tik savo nusistatymų 
mainė, bet ir diktavo tokiems 
šliužams, kaip Pruseika, ati
tinkamai savo nusistatymų 
pakeisti.

Nesuprantu, kodėl tų daly
kų priminimas Pruseikai turė
tų tiek “sopulių” pagimdyti.

• Su tokiais mažmožiais, ro
dosi, jis turėjo progos apsi
prasti: savo gyvenime, jis juk 
bent kelis kartus yra savo “nu
sistatymų” mainęs.

Taigi, visai nedera Prusei
kai vaidinti vaidmenį “nekal
tos” senmergės, kuri kiekvie
nų kartų, kai prisimenama 
apie “canatas”, pradeda žlium
bti... —Augimas.

— Trys sovietų aviatoriai 
parašė Jungt. Valstybių lakū
nams laiškų, kuriame pasižada 
bendromis jėgomis ginti demo
kratijų ir pulti Hitlerį.

KANADOJ SUVARŽYTAS
BENZINO PARDAVIMAS

0TTAWA, Kanada, liep. 15 
d. — Kanados vyriausybė už
draudė pardavinėti benziną nuo 
7 valandų vakaro iki 7 valan
dų ryto.

Taip pat uždrausta pardavi
nėti benzinas visomis šventomis 
dienomis.

Valdžia tvirtina, kad netoli
moj ateityje numatoma benzi
no stoka, todėl ir imtasi šito
kių suvaržymo priemonių. Val
džia pataria gyventojams tau
pyti benziną.

— Vakar iš Portugalijos iš
plaukė penkta kariuomenės eks
pedicija į Azorų salas. Valdžia 
bijo, kad salų neužimtų Ame
rika arba vokiečiai.

R. M. Hutchins už 
Karo Likvidavimą 
Derybomis
Siūlo Amerikai Tarpininkauti.

R. M. . Hutchins, Chicagos 
universiteto prezidentas, kalbė
damas America First komite
to vardu, vakar išėjo už lik
vidavimų dabartinio karo de
rybomis tarp Anglijos ir Hitle
rio. Jisai siūlo Jungtinėms 
Valstybėms tarpininkauti.

Pasiūlymų Hutchins padarė 
paskelbdamas reultatus Un- 
kietos, kurių America First 
pravedė karo klausimu. An- 
kieta parodo, sako Hutchins^ 
kad Amerikos žmonės nenori 
karo, ir imsis ginklo tiktai ta
da, kada šis kraštas bus už
pultas.

24 Dirbtuvės 
Žada Užsidaryti; 
Neturi Žaliavų

Apie 3,500 Darbininkų Gali 
Netekti Darbų

Milionai dolerių, išleidžiamų 
ginklams ne visose dirbtuvėse 
darbus didina.

Karo pramonėms augant, val
džia pradėjo varžyti žaliavų 
naudojimų civiliams reikalams. 
Rezultate, P 1-ios dirbtuvės Chi- 
cagoje atsidūrė keblioje padė
tyje — nebeturi iš ko savo pro 
duktus gaminti.

Jos skelbia, kad užsidarys, 
jeigu į 60 dienų negalės atnau
jinti savo žaliavų atsargas. Mi
nimos dirbtuvės gamina pia
nus, laikrodžius, motorus laive 
liams, virtuvių indus, mašineri
ją, etc. .Jose dirba apie 3,500 
darbininkų.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

liepos 27 <L, 1941 m.
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Jurgis Strakšys.

igoniuKas Mara

Jis — nedidelis čigonų vai
kas, o vadinasi Mara. Jis teturi 
vienuoliką metų, tačiau jo vei
das atrodo kiek senesnis, įdegęs 
saule ir liesas, panašus į suvy
tusį lapą, kurį blaško vėtros ir 
plaka darganos, o ir pati išvaiz
da atrodo, kaip sušalusio ir al
kano kačiuko, kurį negailestin
gi žmonės paklaidino purvina
me skersgatvyje.

Mara eina keliu ir visas dre
ba. Jam Salta. Ploni, sudriskę 
rūbai nesugeba apsaugoti kūną 
nuo lapkričio mėnesio vėjų, 
žvarbiai skrendančių kartu su 
sunkiais, juodais debesimis, pa
našiais į uždangą, kuri skiria 
dangij nuo žemės. Visa gamta 
nepaprastai šiurkšti. Pakelėje

medžiai liūdnai linguoja nuo
gom šakom, kurios, tarytum il
gos liesos rankos, gaudo rudens 
vėtras ir barsto paskutinius sa
vo pageltusius lapus, tarytum 
aukso trupinius, žemei.

Kelias purvinas ir vargina 
Maros basas kojas, klampinda
mas jas į lietaus ir dulkių ma
kalynę. Jis turi pasukti į šalike
lėje esančias nuogas pievas, kad 
butų lengviau eiti. Bet ir ten 
ne geriau: žemė drėgna, nuo ko 
labiau, negu kelio purvyne, šą
la kojos. Norėdamas sušilti, 
Mara bėga, tačiau tai jį nuvar
gina, ir jis turi to taip pat at
sisakyti. Jis nubraukia nuo 
kaktos stabius prakaito lašus. 
Jis jaučia, kaip šaltis, kvėpia-

Dabar! GAUTE TAUPYT

TIKRAI SAUGIAI

VĖLIAUSIAS 
DIVIDENDAS
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|mas vėjo, drebina nugarą. Jo 
visas kūnas nusėtas mažytėmis 
kruopelėmis. Mara nori verkti, 
bet negali; akyse nė vienos aša
ros, kuri nuriedėtų skruostais. 
Tik širdis pilna baimės, skaus
mo, neapykantos ir pavydo kaž
kam nežinomam.

Jau artėja vakaras. O Maja 
yra visą dieną ėjęs. Dąngus vis 
labiau traukiasi diėgme. Juod. 
debesys v.s tirštėja, tvenkiasi Ir 
plaukia į rytus, kažko skubėda
mi, išberdami vandens lašus ir 
niaurią prieblanda nuspalvinda
mi orą. Niekur nečiulba joks 
paukštelis, nė gervės nekeliauja 
į pietus; tik laukuose kur-ne- 
kur stovi susitraukusios vieni
šos karvės, toli sodybose ret 
karčiais suloja šuo ir tuojau 
vėl nutyla, lietaus nuvarytas at
gal į būdą. Toliau nuo kelio, 
ant kalniuko Mara mato ant 
nuogo pūdymo pririštą arklį. 
Pagalvoja, jog butų gera dabar 
joti: nešaltų kojos, galėtų to
liau pabėgti nuo nakties ir bu
tų jaukiau. Juk arklys gali bū
ti geras draugas, net geresnio 
už žmones. Bet nuo tos minties 
atsisako. Dievai žino, kieno tas 
arklys, gal būt, negalės jo nė 
pagauti, o paskiau dar gali su
laikyti kas nors. Tada Marai ge
rai išpertų kailį. . . Apie tai pa
galvojęs, liūdnai nusišypso.

Galvodamas apie arklį, Mara 
prisimena saviškius. Kažin, kur 
dabar tėvas ir visas taboras?

Drafto Ruoša

3451
Archer Ąve

kiaų gįrdi yisųs tuos garsus. 
Netrukus pamato spindintį ug
nies taškelį, nes važiuojantysis, 
matyt, ruko.

Keistas džiaugsmas apima 
Marą. Jo širdelė pradeda smar
kiau trūkčioti po plonu švarke
liu.

Vežimas artėja. Mara įžvelgia 
jį pro tamsą, iššųka iš pagrio
vio ir atsistoja pakelėje.

-—Pone! Dėdujil — sušunka. 
— Sustpk.

Jo plonas, silpnas balsas iš- 
siveržią su baime ir viltimi, ir 
dingsta naktyje, vėjo nuneštas 
per laukus.

Važiuojantysis, matyt, išgir
do jo balsą. Sustoja, Tai apy
senis vyras. Sėdi susisupęs kai
liniuose <ip pasistatęs apikaklę, 
kuri saugo ji nuo vėjo. Sėdi pa
togioje bričkoje, į kurią pakin
kytas didelis riebus arklys. Ma
ra mato nepaž|štampjo vyriš-

kio ūsus, drėgnus nuo lietaus, 
panašius į dvi nukarusias plau
kų sruogas ir šiek tiek pražilu
sius. Mato /nepažįstamojo bliz
gančias akis, aštrų veidą, dan
tyse smilkstančią pypkę ir la
bai daug vietos bričkoje. Vik
riai įsitveria į bričkos kraštą 
tuo pačiu metu, ikai nepažįsta
masis paklausia:

(Bus daugiau)

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America 

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

5922 W. Roosevelt Rd., Austin U75

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkite Silpni, Seni 

Jauskitės Smarkus, fivležl, Daug Jaunesni
Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stipry lai, 
žadintojai, dažnai reikalingi po 40 
nam, stingrantiem geležies, kalkių, fosforo, 
lodo, Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus dakta
ras rųfto: ‘‘Tae labai patarnavo mano ligo
niam. AR pats j| vartojau. Pasekmės pui
kios.” Pradėk jaustis smarkesnis ir jaunes
nis nuo Mos pat dienos.

Parsiduoda visose gerose vaistinėse

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—WHOLESALE 
4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

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 pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

VASARINĖS SUKNELĖS 
No. 4713—Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20. 
No. 4724—Sukirptos mieros 11, 13, 15, 17.

M A D

4724

4713

Nurmt gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių ' 
prašome iškirpti paduotą blan~> 
kūtę arba priduoti pavyzdžio ’ 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.......... —
Mieros .................. ... per krutinę

vjRginhi
2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
VlRgima 

1515

N ' n.HENŲ-ACMF Tclephnh, 
Pasiruošdama an t r a j a i 

drafto loterijai, kuri įvyks 
Washingtone liepos 17 d., 
Frances Dohovan deda nu
merių korteles į kapsules. 
Ištrauktieji numeriai nusta
tys tvarką, kurioje naujai 
įsiregistravę draftui bus 
šaukiami karinei tarnybai.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

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

r

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

Vardas

Adresas

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

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

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

ir senų, ir jaunų, baltų, rudų 
ir juodbėrių.

Mara ilgai galvoja ap e sa
vuosius ir toli nueina nuo ano 
arklio. Atsigręžęs dar pažvelgia 
į lietaus plakamą gyvulį ir vėl 
liūdnai nusišypso. Pro tą jo 
šypseną veržiasi kartus skaust 
mas, tarytum viso pasaulio ken
tėjimai susikaupia jo mažoje 
širdelėje ir pro lupas išneria į 
vakarėjančią prieblandą.

Ko Mara eina tokiu šaltu lai
ku — vienas, tolimoje kelionė
je, kupinas baimės ir nelaimin
gas? Ar jis negali kur nors ii- 
sėtis, arba žaisti su kitais vai
kais, ar šildytis prie krosnies 
kambarėlyje, arba prie laužo, 
stovykloje, kur ilsisi visas tabo
ras? Kodėl Mara tokiomis liūd
nomis akimis dairosi aplinkui ir 
skuba pirmyn, pirmyn, gal būt, 
norėdamas pabėgti nuo nakties, 
kuri pamažu artėja, nešdama su 
savim kažką nežinomo ir bau
ginančio ?

Mara yra paklydęs.
Naktis veja Marą, o jis veja

si taborą. Naktį čigonai išvažia
vo iš miestelio — skubėdami, 
jausdami kažkokį pavojų, kurio 
priežasties Mara nežino. Jis bu
vo išėjęs iš stovyklos, ir kada 
grįžo — nieko neberado. Matyt, 
skubėdami jie buvo pamiršę jį. 
Taigi, Mara yra likęs vienas. Jis 
nujaučia, kur čigonai išvyko, 
nes tą dieną buvo girdėjęs mi
nint miestelio vardą, kuriame 
bus didelis prekymetis. Mara 
neabejoja, jog ten išvažiavo jų 
vežimai, todėl pėsčiam reikia 
keliauti daug kilometrų, vytis 
tėvus.

Tas kelias, kuriuo eina, at
rodo niekada negalėsiąs pasi
baigti, lietus ir dargana negai
lestingi, o artėjanti naktis ke
lia baimę ir nerimą. Jis ėjo vi
są dieną, bet dar nėra nuėjęs 
nė pusiaukelio. Pradeda temti, 
o pats Mara jaučia nepaprastą 
nuovargį.

Ašaros veržiasi iš jo akių, o 
jis jas ryja, norėdamas nuslo
pinti tą įkyrią bąįmę. Jis nejau
čią šalčio, o priešingai pra
deda darytis karšta. Lietaus la
šai ant kaktos maišosi su pra
kaito lašais, kuriuos dažnai nu
braukia rankove. Jo gerklėje, 
tarytum kas įstrigęs — gal būt, 

Į neapykanta tam, kas buvo įvy- 
I k§-

Sutemo.
Mara eina toliau. Jau prasi

dėjo naktis. Jis nebemato vieš
kelyje purvo, tik jaučia jį po 
kojų. Pakelėje švokščiantys me
džią! juoduoja tamsoje, pana
šus į dideles dėmes, nuo žemes

skilusias ke’sLais disonansais, 
tarytum muzika dienos laido
tuvėse. Kitur visur tylu; tik vė
jas švokščia ir šnabždina bai
giančius nukristi medžių lapus, 
o lietus vis dar tebešlaksto.

Pagaliau Mara sustoja.
Nuovargis apėmė jį visą, ir 

toliau nebegali eiti. Kojos link
sta, galva svaigsta, o visą kūną 
išpila prakaitas. Kojos nebešąla, 
tik dega; vieškelio purvas atro
do lyg pakaitintas, vejas toks 
šiltas, šiltas, feip vasarą, o lie
tus gaivina, Tąčiau Mara nebe
gali toliau eiti. Kažkoks saldus 
kvaitulys traukia atsisėsti ant 
griovio kranto ir užmigti. Ari j 
nė vieno kąįityo nė vienos so
dybos; tik beržynėliai skęsta 
naktyje, driekiasi išplaktos lan
kos, dunkso kalvelės ir kur-ne- 
kur neaiškiai žvilga pelkės, pa
našios į senus, sudėvėtus veid
rodžius.”

Mara atsisėda ant griovio 
krauto ir nusiima kepurę. Vė
jas draiko plaukus, drėgnus nuo 
prakaito ir lietaus. Galva svirs- 
ta ant krutinės, tarytum švino 
pripilta. Akis lipdo miegas, o 
širdyje tvenkiasi baimė. Jis ne
nori užmigti, tik pailsėti ir vėl 
keliauti toliau, bristi per pur
vyną iki artimiausios sodybos 
arba kaimo, kuriame galėtų įsi
prašyti pas gerus žmones ir per
nakvoti. \ Mal a taip pat nepa
prastai nori valgyti, nes visą 
dieną nieko neturėjo burnoje. 
Jis alkanas, kaip vilkiukas, ir 
galvoja apie jaukią seklyčią pas 
ūkininką, kur galėtų naktį pra
leisti lovoje arba ant šiltos kro
snies. Ten šviesini degtų lempa, 
o jos šviesa lėtai linguotų, ta
rytum supama ... Seklyčioje, 
be abejo, butų jauku ir šilta. 
Ant medinio stalo padėtų duo
nos ir puodą pieno ... Tikxrei-

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 

Pamatykite 
SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HĘATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Gąrf ield Blvd. prie State St.
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

P] Siokeriu 
D Sienų T Telefonas

PRADEK TAUPYTI
ŠIANDIE

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

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
iš stoties -

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vab vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

REMK1TE TUOS, KURIE 
GARSINASI

MADŲ

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

INSURED

ir gaus gardžiai pavalgyti ir su
šilti.

Tokios jpintys pinasi Maros 
galvoje viena po kitos, kaip ko
kioje pasakoje, ir jis nė pats 
nepasijuntą, kaip užmiega. Ta
čiau greit vėl atmerkia akis. Ir 
vėl pradeda jausti nepaprastą 
šaltį.

Paskiau Mara savo širdelėje 
jaučia džiaugsmą. Iš tos .pusės, 
iš kurios buvo atėjęs, girdi ati
dardant vežimą. Tamsoje tąip 
maloniai birbena ratai, tingiai’ 
ir monotoniškai šlepsena risno- 
jančio arklio’ kanopos. Kartkar
tėmis pliaukšteli botagas ir su* 
kosti žmogus. Be ąbįej.o, Yęži 
mas artėja, nes Mara vis aiš

ŪK QF PRTTEROS

Universal Savings
AND LOAN ASSOGIATION

Vardas
(Vardas ir pavardė)

1739 SO. HALSTED STREET Adresas
(Adresas) Miestas

Nlll>*! U1'!.
Valstija

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St, 
Chicago, UI.

■hbihdu

(Miestas ir valstija)



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., liepos, 17, 1941

IMAPIELINKIŲ MIESTELIŲ LIETUVIAI REN- ILLINOIS FUTBOLO GINČAS UŽBAIGTAS

GIASI ATVYKTI J NAUJIENŲ MILŽINIŠKA 
PIKNIKĄ

Visus Vilioja Tas Naujutėlis 1941 Packard

Ne tik chicagiėčiai geri naujieniečiai ir šiaip geros 
valios lietuviai jau pradeda rengtis atvykti į Naujienų 
didįjį dovanų pikniką, bet ir iš aplielinkių miestelių ir 
miestų.

Pavyzdžiui: Harvey, III. Šiame miestelyje yra šim
tai gerų Naujienų skaitytojų, jie visuomet lanko Nau
jienų parengimus — piknikus ir koncertus — nes netoli 
atkeliauti i Chicagą ir sykiu su visa naujieniečių šeima 
praleisti smagiai laiką.

O į' šį Naujienų pikniką atvykti, tai tikrai verta, 
nes apart praleidimo smagiai dienos, dar yra didelė pro
ga gauti didžiausią dovaną — Packard automobilių. 
Vienas iš atsilankiusių svečių bus laimingas, parvažiuos 
namo su nauju Packardu.

Kiek mums teko nugirsti, tai iš Harvey, .111., ketino 
atvykti į Naujienų dovanų pikniką sekami Naujienų 
skaitytojai: C. Mačiulskis, G. Skirmontas, J. Beinor, V. 
Jakaitis, J. Massik, J. Ratkus, Z. Putramentas, J. Var
naitis ir daugelis kitų. Ar šie visi minėti asmenis at
vyks, nežinia, bet kad atvyks jų daug daugiau, tai tik
rai žinoma.

Taipgi girdėjome, kad iš Indiana Harbor, Ind., irgi 
rengiasi atvykti didelis būrys. Prie organizavimo būrio 
prisideda: S. Bartkus, I. Kuolas, F. Puodžius, J. Rage
lis ir J. Žigulis. Reikia manyti, kad iš Indiana Harbor, 
Ind., bus skaitlingas būrys Naujienų piknike, Sunset 
darže, 135th St. ir Archer Avė., Lemont, III.

Taigi liepos 27 d. pasimatysime Naujienų piknike.

TVAUJIENU-ACME T-lephoto-.
Wendell S. Wilson (kairėj), Illinois Universiteto atletikos direktorius, tos

mokyklos trustistų susirinkime Chicagoje, kur buvo nuspręsta, kad jis pasi
trauks iš aktyvių pareigų, o Bob Zuppiffe, futbolo treneris savo pareigose bus 
paliktas kiliems metams.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfofjn Jf. (Šubeift ts;
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 17414742
1505-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Dykai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Likvidavo Plieno 
Streikąt

ECORSE, Mich'. — Naujos 
sutarties pasirašymu buvo lik
viduotas streikas Great Lakęs 
Steel Corporation dirbtuvėje. 
Darbininkai metė darbą užva
kar ir pradėjo dirbtuvę pikie- 
tuoti, bet CIO paskelbė šį 
streikų neautorizuotu.

Darbininkai aiškino, kad 
streikavo protestuodami prieš 
atidėliojimą sutarties, kurią 
kompanija buvo pažadėjusi 
anksčiau pasirašyti.

Gubernatorius 
Vetuosiąs Bukių 
Įstatymą

SPRINGFIELD, III. — čia 
eina kalbos, kad gubernato
rius Green vetuos įstatymą, 
legalizuojantį “bukių” miestuo- 
tuose su virš 10,000 gyventojų. 
Sako, visuomenes didžiuma įs
tatymui priešinga.

Klausykite musų rudlu programų Antradienio Ir Šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto Iš WHIP stoties (1520 K.)

Su POVILU ŠALTIMIERU
Stato Daug Butų 
Karo Stovykloje

X 

Šelpiamieji Turės 
Registruotis 
Darbams

Kitaip Regaus Pašalpos.

SPRINGFIELD, III. — Illi
nois valstijos administracija 
vakar -{paskelbė patvarkymą,- 
kad bedarbiai, kurie gauna 
pašalpą, po rugpiučio 1-mos 
turės registruoji s darbui Illi
nois Employment Service raš
tinėse. . .

»( 1 3 f

Tokie bedarbiai, kurie neuž
siregistruos, arba neims dar
bo, 'kuris jiems duodamas, ne
galės gauti pašalpos.

- -___ L______ .

Pakėlė Algas White 
Motor Darbininkams

I '•

WASHINGTON, D. C. — 
Darbo departamentas ' paskęl7 
be,, kad sutaikė ginčą dėl algų, 
kuris buvo kilęs tarp Wliite 
Motor kompanijos ir jos 5,- 
000 darbininkų. Kompanija 
sutiko darbininkams algas pa
kelti. CIO Auto Workcts unija 
grąsino streiku, jeigu tas ne
bus padaryta.

Laidotuvių Direktoriai

1646 Wrat 46th Street

YARds 1138
YARds 1139

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East IMtb Street Tel. Pallman 1274

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

Telefonas YARDS 1419.

S. P. MAŽEIKA 
3319 Litaanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litaanica Avenue Phone YARds .4908

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

L J. ZOLP
Phone YARds 078]

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

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

CAMP GRANT, III. — Armi
ja šioje stovykloje pradėjo sta
tyti gyvenamų namų už $286,- 
627, kuriuos skiria 'karininkų 
šeimynoms apgyvendinti. Dar
bas bus baigtas į 90 dienų.

Šliubai —
Nemokamai

ROCKuORD, III. — Taikos 
teisėjas Sam Ditto paskelbė^ 
kad jis duos šliubus nemoka
mai visiems vyrams, kurie dė
vės kariškas uniformas.

Fordo Jachtas 
Laivynui

DETROIT, Mich. — Fabri- 
kantas Henry Fordas perdavė 
U. S. karo laivynui savo liuk
susinį jachtą, “Truant”, kuris 
vienu laiku priklausė Samuel 
Insull’ui. Laivas~yra 135 pėdų 
ilgio.

Fordas Atidaro 
Aviacijos Mokyklą

DETROIT, Mich. — Fordo 
bendrovė atidarė' mokyklą, ku
rioje lavins jaunus vyrus dirb
ti aviacijos dirbtuvėse. Juos 
ruošia statyti lėktuvų moto
rus.

Fordas turi valdišką kontrak
tą pastatyti Pratt-Whitney mo
torų už $23,000,000.

Antra Automobilio
Mirtis Waukegane

WAUKEGAN, III. šis mie
stas gal nėra labai didelis, bet 
jis saugus. Ikišiol jo ribose au 
tomobiliai užmušė tik du žmo
nes. Antroji auka btivo M r? 
Maria Vitti, 73 metu sene'ė it 
Highwoodo. Pirmadienį ji buvo 
mirtinai suvažinėta prie Lewi; 
avenue ir Belvidere.

Na

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 daugiai!.
SMULKESNĖ YRA DAUG PIGESNI 

Sales taksai ekstra.
BLACK BAND LUMP . $9.75

VAKAR CHICAGOJE
x z *

• Nukritęs nuo troko san
delyje ties 319 West 4 01 h s t., 
mirtinai susižeidė >i5 metų

[chicagietis, William Hartman. 
Į Jisai gyveno adr. 6625 South 
'Albany avenue.

• Krūmuose prie 45-tos ir 
i Illinois Central gelžkelio bė- 
! gių buvo atrastas kūnas neži
nomo, apysenio, gerai pasirė- 
džiusio vyro.

O Chicagos Universitetas ne
žiniai atidarė publikai garsius 

Mill Road Gardens daržus. Nuo 
liepos 19 iki 27-tos ten įvyksta 
įvairių gėlių paroda. Įžanga 50c., 
vaikams 25c.

O Adresu 1055 Pratt bulva
ras buvo rasta negyva 70 me
tų mokytoja, Miss Margaret 
Reed. Policija ieško giminių.

• Amerikos Legionas atsi
šaukia į visus didžiojo karo ve
teranus atiduoti Illinois valsti
jos milicijai savo plienines ke-

Lietuvis Los Su 
Chicago Cardinals 
Komanda

Al Barbartsky

Profesionalė football ko
manda, Chicago Cardinals, 
skelbia, kad garsus lietuvis 
footbalininkas AI Barbartsky 
pasirašė kontraktą lošti ko
mandoje ateinantį sezoną. Ji
sai užims tacklc poziciją.

Barbartsky rytietis, ir pa
garsėjo lošdamas Fordham 
universiteto komandoje. Vie
ną sezoną jisai jau lošė su Car
dinals, vėliau užėmė trenerio 
vietą rytinėse vaisi., o dabar 
vėl grįžta Chicagon.

Kai Du Žaidė
Su Degtukais

0TTAWA, III. — Du ber
niukai, 3 ir 5 metų, žaidė deg
tukais.

Sudegė kaimyno tvartas ir 
nudegė keli telefonų stulpai.

Nusižudė Nepadoru
mu Kaltinamas 
Policistas

ELMHURST, III. — Keletą 
dienų atgal buvęs Cook aps
kričio policistas Carl Doering 
buvo apkaltintais, ir areštuotas 
už nepadorų elgesį su 11 metų 
mergaite. ,

Doering nusišovė.

Niekad
Nepervėlu

EAST MOLINE, III. — Stan- 
nes katalikų bažnyčioje apsive
dė 71 metų Nathalie Roegiers 
ir 72 metų Christian Timmer- 
man, abu vietos gyventojai.

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 vikšro

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

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

pures. Milicija užima vietą bu
vusios nacionalės gvardijos, ku
ri dabar yra federalės armijos 
tarnyboje.

• Iš buto adresu 360 North 
Laramie Street, kas tai pavogė 
$5,000 vertės smuiką, priklau
sančią siuvėjui Max J. Steiner.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 0038 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, Šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

+
Dr. F. Pulsuoki Le Van

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 3148
VALANDOS: Nuo 11 Iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

» Namų Tel. PROSPECT 1930

np c 7 vpzFJ'TC’
DENTISTAS

So Ashland Avo
arti 47 Street

Tifonas YARDS 
Valandos nuo 9 iki 8 vakam 

Aprėdai pagal sutarti

DR RRUNO .1.
’nTRRTn<’a c 

nvpvTnTA® n? rnTprPGAs 
NAUJOJE VIETOJE

2403 West 63rd St. 
<rAT ANDOS- 3—4 nnniet ir 7—o 

nVprn tmė'adipniaic ir sekmadi*
niafs nngal susitarime 

Telefonas Hemlock 7899: 
Namų tel. Republic 4688

Naujas WPA 
Viršininkas

Senatas Washinglone pa
tvirtino Charles P. CaseyWPA 
administratorium Illinois vals
tijoje. Nuo kovo mėnesio jisai 
ėjo administratoriaus asisten
to pareigas.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

~dr.’Oenkins~
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTŠ ■
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 74C4

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 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pi#*t. 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI ~
K. P. KŪGIS

ADVOKATAS
M’esto ofisas—127 N, Deąrbom St. 
Kamb 1431-1434-Tel Central 4411-2 
Npmu ofisas—3829 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 Iki 8-30

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

ADVOKATAS

Rnom 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824.

Namų teL—Hyde Park 3395
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—............ f ■. ■! — » . . .....................................  -

NAUJIENOS, Chieago, 111.

ŠĮVAKAR NAUJAI UŽREGISTRUOTU 21
METU VYRU DRAFTO LOTERIJA

Juos Šauks Karo Tarnybai Kartu Su 
Pirmiau Užregistruotais

Diena Iš Dienos
•R

šįvakar Washingtone įvyksta 
loterija nustatyti eilės nume
rius 21 metų amžiaus vyrams, 
kurie buvo užregistruoti karo 
tarnybai liepos 1-mą dieną.

25,000 Chicagoje
Chicagoj tokių vyrų yra apie 

25,000, vąlstijoje — 44,000, o 
apie 750,000 per visą Amen-

Apsiveją Mary Leą« 
skis Ir Joe Putrimas

Susirado Buri 
Talkininkų* “N-nų” 
Tikietus Platinti

S. Narkio Padėka Ir Atsi
šaukimas

Nustačius jų numerius, 21 
metų vyrąi bus įtrąukti į loka
lių (Įrafto tarybų sąrašus ir bus 
šaukiami proporcioųaliai su vy
rais, kurie buvo ųžregįstruoti 
karo tarnybai pirrųįau. Jie bus 
klasifikuojami panašiai kaip ir 
pirrųesnieji.

Ęąvei’j Visi Tiks Aripijai
Armija spėją, kad beveik vi

si 21 metų vyrai tiks karo tar
nybai, nes jie jauni, sveiki 
didžiumoje be šeimynų.

Kad plačiau praplotus pląti- 
nimą “Naujienų” Pikniko tikie- 
tų, man prisiėjo pasiieškoti tal
kininkų. Dirbant “N-nų” dar
bą, talkininkų nesunku yra gau
ti.

pŲ3 VęsĮųvęs
Sskaptį šęštądieRj. hapos |9- 

tą į., įyy^ątą ir iš
jr j<>- 

sęph yesiųyęs.
Ąpię yąl. pp pįęįų jąu- 

nąsią JlWS jr j ų-
ppji Mary I^ąskĮs Mąįs sy Įh 
diiynkąis prie ąjtorįąyą į Vis- 
šventų bažnyčią ties 
ir Wataąh Avė. įr čia tūps “ani 
žinai 
ną”.

surišti” į “moterystės sto-

ir

Talkininkai
štai, pirmutinis man at- 
pagelbą Jonas Yakas iš 

Fullmąno. Vėliaus lietuvis

Laukia Daug Svečių 
bažnytinių ceremonijt, 

parėdka

tra

Arklys Išgelbėjo 
Policistą

Prie Madison ir Wabash
kas įvažiavo į raitą policistą 
William Kent, ir numetė ji nuo 
arklio. Trokas butų jį suvaži
nėjęs, bet arklys pasiliko kur 
stovįs, ir policistą tokiu budu 
išgelbėjo nuo automobilio ra
tų.

Vairuotojas 
Ganų, <3824
Jis traukiamas teisman 
atsargumą.

buvo Leanard
Sheffięld avenue. 

už ne-

ėjo į 
Vest 
policistas Ben Surviil ir jo žmo
ną Emily. Dar vėliaus Ona Vi
lią, Petronella Račis, Mikę Pa
vilionis, Joseph Yushkewitz, An
tanas Klikna, Frank Venckus, 
Mrs. SJepikas ir kiti.

Išplatins 20 Knygučių
Ačiū šių naujieniečių pagal

bai, man pasiseks išparduoti 
apie 20 knygučių. Rodos, nedi
delis skaičius, bet pąlygįnant su 
tūkstantine naujięniečių veikė
jų minia, prospektas yrą džiu
ginantis. Aš žinau, kad yra ir 
daugiaus tokių naujieniečių, 
kurie išpardavė daugiaus tikie- 
tų už mane.

Iki “Naujienų” pikniko 
kas jau yrą trumpąs, bef 
randasi tokių nąujiepiečįų,
rie pageidautų paimti visą kny
gutę, 
1279. 
siu.

To 
jaunavedžiai ir “paredka" pa
trauks pas fotografą, o vėliau.- 
į Dariaus-Girėno Posto svetai
nę, 4416 So. Western Avė. Čia 
įvyks vestuvių puota.

Atsižvelgiant į jaunavedžių ir 
jų tėvų populiariškumą, aiškiai 
nurpątoma, kad svečių bus ke
li šįpitai. Užtad jie ir pasirin
ko tokią patogią vietą.

Apie vestuvių procedūrą ir 
pokilį parašysiu vėliaus.

— Steponas Narkis.

Joe Rachunas 
Atostogauja

ląi-

ku-
Antanas Žakas 
Baigė Universitetą

Juozas Rachunas, Auditorium 
Ta/verno savininkas, 3137 So. 
HalstecĮ strapt, jąp 2-rą sayąį- 
tę atostogauja pas Petrą ker
notą, Sįlver Lakę* Wiscoųsjp. 
Su juqjn sykių atostogaują įr 
jo “na^liędnįkąs” Joseph J. I)a- 
chunas

,as įjaigė De. Paul 
Jis studijavo. che-

šaukite njaųe, Virginia 
Ąš jums tuoj pyistąty- tvarko

Jr.
J. Ęąphųpo biznį d^bąr 
jp žųipiją Prudenciją.

—- Steponas.
Ą n lapas Žak

UriTversitetą. J 
mijos mokąją dar< budątfias Illi
nois Universitete.

Jaunasis Žakas dabar jau ga
vo pastovų darbą Wllson Che
mical Laboratorijoj. Jis yra ve
dęs Ąnpa 
leja sūnų.

Jis yra 
ros Žakų, 
avenue.

— Steponas Nąrkis
4353 Sq. laimap Ąyp.

1 Ghicago/III.

Pilipayičiiitę ir auk

sunus Joe ir Barbo- 
4601 So. Washtenaw

— Steponas.

STANLEY ŽAKSIS (Jackson)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 15 d., 1:30 v. popiet, 
1941 m., sulaukęs 35 m. amž., 
gimęs Kilbourne, Škotijoje.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

motiną Michaliną, tėvų pa
varde Blėdžiukę, seserį Marie 
Mason, švogerį Ben, 3 brolius, 
Frank, John ir Anthony, švo- 
gerką Ann, sesers dukterį Do- 
rothy Mason, brolio dukterį 
Carpl žaksis, tetą Rožę Blė
dis ir jos šeimyną, pusseserę, 
pusbrolius ir daug kitų gimi
nių ir draugų.

Kūnas pašarvotas P, J. Ri
diko kopi., 3354 So. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks subatoj, 
liepos 19 d., 8:30 vai. ryto iš 
kopi. į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje - atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kaimiero kapinės.

Visi a. a. Stanley Žaksio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. •

Nuliūdę liekame: Motina, 
Sesuo, Broliai, Švogeris, Teta

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

Mirė Arklių 
Lenktynėse

Jonas Čepaitis 
Sveiksta, Dėkoja 
Draugams

Besekdamas arklių 
nes Arlington Parke, 
deris Jacob Mųll tiek 
dino, kad krito negyvas, ga
vęs širdies ataką. Jis buvo 45 
metų amžiaus, paliko žmoną 
su keturiais vaikais, ir gyveno 
adresu 2100 Belmont avė.

lenkty- 
barten- 
susijau-

Karas Didina 
Nelaimių Skaičių

tikIllinois Autorpobile Club 
rina, kad automobilių nelaimių 
padidėjimas yra tiesioginis re
zultatas Europos karo, 
dėl 
Vių 
jo 
vai

Sako, 
ginkluotės ir didelio karei- 
judėjimo sjnarkiai padidė- 

trafikas, be to, visų ner- 
yra labai įtempti.

ai

Metinės Mirties Sukaktuvės.

Anelė Janosonis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 17 dieną, 1940 metais, 
gūpus Lietuvoje.

Velionė tapo .palaidota lie
pos 20 dieną, 1940 metais, - 
Tautiškose kapinėse.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, dukterį Rose An- 
derspn, žentą Harold,- anūką 
Fred, dukterį Teklę Brazili
joje, sūnų Kasparą Kanadoje 
ir 2 dukteris Lietuvoje, Ceci
liją ir Antaniną, brolį Vin
centą Augustiną.

Mes Tave, musų brangioji 
Anėje, niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiaus ar 
vėliaus pas tave teisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka:

Viešą Pądčka
Smagiai lęįsdąpi.as gyvenįpję 

dienas, pasijutau, kad jau esu 
prispaustas sunkios ligos. Bu
vau nustojęs vilties bepasilikti 
gyvųjų tarpe. Bet dėka šios ga
dynės medicinos ištobulinimui, 
mano nelaimei tapo pakirstas 
kelias.

Draugai Daug Padėjo
Prie to, į pagelbą pribųyp ji 

būrys mano draugų, kurję flaug 
prisidėjo sustiprindarpį mane, 
kaip draugiškai ir ųjcdžiagiš- 
kai. Nesurandu žo^jų, kuriais 
aš išreikščiau sąyp nuoširdžią 
padėką už suteį|c|vą man gau
sią paramą maųp kritiškoj pa
dėtyj, ir nežin^y, mano mieli 
draugai, kaip ąą jums atsily
ginsiu.

Tad spaudžiu yisų dešinę ir 
tariu širdingą ąpių rūpestin
goms draugėmą šaikienei 
Skurskienei, taipgį ir jum 
siems, draugai.

Su augšta pagąj'frą,
Jonas ir O. Čgraįęiai.

ir 
vi-

Išsiėmė Leidinius
'edyboms
(Chicagoj)
Matthew Dūma, 22, su Ca- 

simira Zakaras, 22
Reikalauja
Perskiru

Eileen Z. Apostal ituo An
thony P. Apostal
Gauna
Perskirąs

Otto F. Selonke nuo Paulįpp 
Louise Selonke

GIMIMAI
CHICAGOJE
; ĘĘUĘ, Ęfinąlį 2626 W. 

Avenųe, giipg liępos 
W10y ir V0rt>ni«.

Džiaugiasi Amerikos Lygos Laimėjimu

1ACME-NAUJIENU Photo 1
Del Baker, Amerikos Lygos žvaigždžių komandos me

nedžeris, apsikabinęs bučiuoja Ted Williams, Bostono 
lošiką, kurio paskutinio iningo “home run” laimėjo svar-
bųjį kontęstą prieš Tautinės Lygos žvaigždžių rinktinę.

Kamantinės Gumos 
Dirbt. Viršininkus 
Apie Gaisrą

Ugnis Pądąrė $35,000 
Nuostolių

Ųgniagęsiy. departamentas pa- 
Šąųįcė kamąrilipęjįrpųi yiršinin- 
kus Ogden ^Tire ąpd Ępbtei 
Gompąny dirbtuvės, 4900 Flour- 
noy, kuri užvakar vakare su
degę. Spėja/Jiąd triobesys buvo 
padegtas. ‘ ° ’

ule ’ ,‘U. i • 1
Ųgniągcsįąį negąlėjo gaisro 

gesinti /dėl troškinančių dūmų 
ųųp ĮtjėgąiĮ^ifjs gumos. Nuosto
liai siekiu .j^^POO.

Kiti Gaisrai
Gaisrai dalinai sunaikino ir 

kitą dirbtuvę, Stylist Hat Co., 
2744 Mil>vaukee avenue, taipgi 
gyvenamą namą, ad. 1621 N. 
Spaulding avenue.

Moterys Prieš 
Tikybos Pamokas 
Viešose Mokyklose

Sukę-tų Netoleranciją
Th(e Woųlan’s City Club, 

stambi Chicagos moterų erga- 
pizącija, vakar išėjo pireš įvai
rius pasiūlymus įvęštį tikybps 
pamokas Chicagos viešose mo
kytose.

Sako, tokių pamokų įvedimas 
bųtų nusižengimas tikybinei to
lerancijai, kuri ikišiol egzista
vo Chicagos : mokyklose.

Britą Ambasadorius 
Chicągoje

Kelyje iš Washinglono į Cą- 
IjfųTliįą Chicagoje sustojo Bri
tų anihąsądprjus Washingtone 
Lord Halifax ir jo žmona. Jis 
ten vyksta apžiūrėti karo pra
mones.

Pareiškė, 'kad Anglija su tal
kininkėmis karą laimės, ir 
kad rusai geriau ginasi, ir gin
sis, negu Hitleris tikėjosi.

Traukinys Sužeidė 
Paštininką

LaSalle Street stotyję Rock 
Island g/elžkelių traukinys par
mušė ir nuplovė koją pašto tar
nautojui, Albert Brizzoųl^^ 
£|50 North Springfield avenue. 
Jįsąi dirbo stotyje, ųžpliombuo- 
įąųjas pąšto ya^oųųs.

Į CLASSIFIED ADS.~Į
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA PATYRUSI mo

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

PATYRUSI FUR FINISHER. Pa
stovus dajbas. 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.

CEDarorest 2259.
Beverly Hills.

PATYRUSI MERGINA dirbti 
Meat Market už kasierką.

1745 So. Halsted St.

MERGINA BENDRAM
darbui. Nereikia virti. Savas kam
barys. Mylinti vaikus. $8. Ester- 
brook 1937.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

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 Sp. Halsted SL

REIKALINGAS DARBININKAS 
rytais pagelbėti prię baro ir porte
rio darbui. Gyvenimas ant vietos, 

NAMU mokestis gera. 5700 W. 79th St., JNAMŲ'SŪMmit 868W1.

PAIEŠKAU MOTERS dėl namų 
darbo, prie mažos šeimynos —trys 
suaugę žmonės. $8.00 į savaitę. 
701 West 31st St. Ph. Victory 9483.

HELP VVAMED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

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

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

SUSIRINKIMAI

FOR RENT—1N GENERĄL 
Renddai—Bendrai

KRAUTUVĖ SU 5 KAMBARIŲ 
flatu užpakaly. Randasi adresu 2200 

I West 23rd St. Nebrangiai. Gera 
vieta grosernei, meat market, etc. 

šaukite ROCkwell 2855 arba 
ATLantic 3780.

VVHOLESALE FURNITURE’ = 
Rakandai ir ĮtaLsai Pardayiinųi 

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile l^ur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionąlial 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS,
6343 So. Western Avė., 

Chicago. III. Tel. REPublic 0051

Buria Chicagos 
Vokiečius Kovai
Su Hitlerizmu

HUMBOLDT PARK LIET. PO
LITIKOS KLUBO susirinkimas 
įvyks liepos 17 d. 8 vai. vakaro, 
svetainėje 3600 W. North avė. Klu- 
biečiai nepamirškite atsilankyti.

—Valdyba.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

5222 W. Division.

Tik (<5% Amerikos Vokiečių 
Pritaria Naciams”

Jei tikėti garsiam vokiečii 
veikėjui — buvusiam Vokieti
jos reichstago nariui — Ger- 
hardt Seger’iui, tai tik 5% A- 
merikos vokiečių rodo pritari
mą Hitleriui ir jo politikai.

Milžini$Sl* ’ Ididziunia’ ’^dįe-' 
čių šioje šalyje atvirai prieši
nasi . hitleriinui arba šalinas 
nacių organizacijų.

“Vokiečiai. Nesukils”

PARENGIMAI
BENDRAS PIKNIKAS 9-nių Ro- 

selando draugijų įvyks liepos 20 d. 
1 vai. popiet Rossi Grove, 130th 
St. prie Cottage Grove ąye. Bus la
bai puiki .programa, dainuos R. L. 
M. choras ir bus daugiau pamargi- 
nimų. Visi ir visos dalyvaukite pik
nike. —Komisiją.

Siūlo Atmokėti 
Sutaupąs Nariams 
Virš 70 M. A,

LIQUOR feTORE WITH BAR. 
Ali new f beturės. No competition.

GOOD NEIGHBOHHOOD. 
3605 N. ASHLAND AVĖ.

REAL ESTATE 8ĄLE ‘ 
Namaį-žemė Pardąvimųi

PERKAM, parduodam ir mąmpm 
nąmus, Jotus, fąrmas ir biznius 
Turimek didelį pasirinkimą nąinu 
pirkti už pash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dęl greitesni# pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITII & CP.

REAL ESTATE — LOANS—- 
INSURANCE

4631 S. Ashland Ava.
Tel. YARDS 100|,

Tokiems vokiečiams subur 
ti į daiktą, pareiškė Scger, 
dabar Amerikoje yra steigia
mi skyriai Gerinau American 
Congress for Democracy.

To kongreso skyrius užva
kar buvo suorganizuotas Chi
cagoje, Sočiai Turner salėje, 
1657 Belmont, kur Seger kal
bėjo. Susirinko keli šimtai 
žmonių.

Segcr pranašavo, kad Vo
kietijos žmonės nesukils prieš 
Hitlerį, nes istorija parodo, 
jog jie netokio griežto budo. 
Didžiuma Vokietijos žmonių 
Hitleriui nepritaria, bet jie 
nesigriebs konkretiškų žinks- 
nių jį nuversti.

Kiniečiai Dėkoja 
Chicagai

Parodydami savo dėkingu
mą chicagicčiams už jų aukas 
Kinijos gyventojams šelpti, ki
niečiai surengė didžiulį ir įs
pūdingą kinietišką paradą sa- 
yo kvartale, prie 22 ir Went- 
worth. Dalyvavo keli tūkstan
čiai žmonių.

GAIDYS PO AREŠTU
Už SMARKUMĄ

Plymouth Rock veislės gai
dys vakar atsidūrė už grotų 
cbscrvacijai, po to kai jis už
puolė ir skaudžiai apkapojo ko
jas ir rankas 53 metų mote
riškei jMrs. Albert Bozec, 3541 
Olcott st. Paukštis priklauso 
Mrs. Bueford Loerzell, 3354 01- 
pptt st., ir visuomet pasižymė
jo dideliu smarkumu. v«. ■ f!
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kgfj pačios Naujienos 
yrą nunUingos. ■ ■

Iš Garfieldparkiečių Veikimo
Paskutiniame Garficld Parko 

Vyrų ir Moterų Pašalpos Kliube 
buvo pakeltas klausimas atmo
kėti sutaupąs nariams, kurie 
yra 70 metų amžiaus ir išbu
vo kliube 20 metų. Pasiūlymą 
kliubas studijuos ir ji nuodug
niai svarstys priešmetiniame su
sirinkime.

Šis susirinkimas įvyko liepos 
13 d., Napolecno svetainėje, 
3958 W. 5th avenue. Kadangi 
pirmininkas neatsilankc, tai su
sirinkimą vedė vice-pirmininkas. 
Taipgi neatsilankė raštininkas 
ir iždininkas. Raštininko parei
gas ėjo kliubo sekretorius.

Jaunas komisijos narys Ei
ni i n tas raportavo, kad Miubo 
piknikas, įvykęs birželio 8 d., 
davė $27.10 pelno. Diena pasi
taikė šalta.

"Serga narys Stankūnas. Lan
kytojai neatsilankė, todėl jo pa
dėtis nežinoma.

Valdyba susirinkimui pranešė 
kad dėl atostogų dar nenupir
ko valdiškų bonų už $500.

Reporteris.

Vaikai Dėvi 
Blogą Avalinę

Tyrinėjimai padaryti Chica
gos mokyklose parodo, kad 3 
vaikai iš kas 4-rių dėvi avali
nę, kuri yra blogai pritaikyta. 
Tas paveikia jų kojas, taipgi 
atsiliepia į jų augimą ir protą. 
Kojas visuomet reikia rūpes
tingai prižiūrėti.
........................... . ■ .. ........................................... ..............—- - - ■ J- -

Naujienų Namo Fondų
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
wd Affher Avė.

Liepos 27md.,eni‘J41 m.

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

JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė. .
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta yisą dieną 
Mes vadovautam greitiem 

pardavimam

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

Cicero 6847 ,

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

1847 W. Marųuette Road.

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

7 KAMBARIŲ REZIDENCIJA. 
Geram stovy. Moderni, gej-a apylin
kė. Bargenas už $5,000. Nedideli iš
mokėjimai. 6720 Union.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

300 AKRŲ — SU PASTATAIS 
ir dideliu sodu. Resorto ir vaisių 
distrikto širdis, Manistee Co. 2% 
myljos nuo miestelio. Kainą $6000. 
% cash. Fotografinės nuotraukos 
dykąi. S^IGART and CO., 3? N. 
State St., Chicagp.

41 AKRO FĄRMA. 8 mylios ry
tuos nuo Behtbn Harbor, dVietės, 
agrastai, vyšnios, pyčjąi, ębųplfeb 
vynuogės. El&trą; stekas < (r įna
giai. Claude Sėlis, R. R. 1, Benton 
Harbor, Mich.
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RADIO EKSPĘRTV 
MWIliFin>as ir pataisos. 
’UM W. 47th St. Yards 4«8X .



NAUJIENOS, Chicago, III

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asmeniui
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