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SOVIETU-VOKIEČHJ KOVOSE DALYVAU
JA DEVYNI MILIJONAI ŽMONIŲ

AUKŠTIEJI PARETINAI GAUNA “ALGAS” BOLŠEVIKAI TYČIOJOSI IŠ LIETUVIŲ

Naciai paėmė stiprias Polocko tvirtoves
^BERLYNAS, Vokietija, liep. 

17 d. — Vokiečių štabas šian
dien pąsįcelte, kad jų kariuo
menė paėmė Smolensko miestų, 
kuris randasi pakeliuje iš Min
sko į Maskvą. Tame pačiame 
pranešime pridėjo, jog rytų 
fronto mūšiuose dabartiniu me
tu dalyvauja devyni milijonai 
žmonių.

Hitlerio štabo pranešimas tvir
tina, kad visame fronte vyksta 
tokios smarkios kovos, kurių 
niekas iki šiam metui negalėjo 
Įsivaizduoti, nes istorijoj nebu
vo panašių kovų.

Vokiečiai tvirtina, kad svar
biausios Polocko tvirtovių vie
tos taip pat atsidūrė vokiečių 
rankosna. Nelaisvėn pateko ke
li tūkstančiai sovietų kareivių, 
ir nepaprastai didelė karo me
džiagos atsarga.

Raudonoji armija bandė kon- 
traatakuoti vokiečius, bet jiems 
buvo padaryti dideli nuostoliai. 
Nelaisvėn pateko vienas sovie
tų divizijos štabo viršininkas. 
Matyti, tvirtina vokiečiai, jog 
sovietų valdžia y^ą. pasiryžusi 
siųsti visas savo lįaro atsargas 
Į frontą, ' kad*v-suiarkytų iiitle- 
rio divizijas.

Pietų fronte vokiečiai tvirti
na, kad jiems pavyko atimti iš 
sovietų armijos Kišinevą. šiame

fronte vokiečiams padėjo rumu
nų karo jėgos. Sovietų kariuo
menė, kuri gynė Kišinevą, ne
turėjo progos pasitraukti, nes 
buvo sunaikinta.

Pats Smolensko miestas ta
po visiškai sunaikintas. Mieste 
nieko nepasiliko, tiktai griuvė
siai, degėsiai ir durnai. Tvirti
nama, kad dabartiniu metu 
Smolenskas labiau sugriautas, 
negu tai buvo Napoleono inva
zijos laikais.

Vokiečių karo vadovybė ren
giasi sutraukti į Smolenską di
desnes jėgas, kuriomis galėtu 
pulti Maskvą. Smolenskas yra 
susisiekimo centras, kuris lei
džia siųsti karo jėgas i visas 
kryptis.

Nacių korespondentai fronte 
tvirtina, kad vokiečių karo va
dovybė vartoja nenuodingas du
jas tvirtovėms imti. Rusų ka
reiviai dujų išsigąsta, nebema 
:o, vokiečių kareiviai tiek art. 
prieina, kad rusai jau nepajė
gia tinkamai gintis.

Vokiečių karo jėgos veržia
si Į Kievą ir stengiasi paimti 
apylinkėj išmėtytas / tvirtoves. 
Šioje srityje sovietų kareiviai 
labai atkakliai ginasi ir vokie
čiai turės nuostolių, kol Įveiks 
raudonąją armiją, prisipažįsta 
naciai.

NACIAI PRALAUŽĖ FRONTĄ, LENINGRA 
DAS PAVOJUJ, SAKO RUSAI

Vokiečiai perėjo 
Vitebską

d.MASKVA, Rusija, liep. 17 
— Keliose vietose vokiečių ka
ro jėgos pralaužė frontą, tvir
tina , paskutinis sovietų karo 
pranešimas.

Ištisą naktį ėjo smarkios ko
vos, raudonoji armija deda pa
stangas apginti susisiekimo li
nijas su Leningrado.

Priešas pajėgė pagrobti Vi
tebską ir pasistumti 90 mylių 
I šrytus. Motorizuotos Hitlerio 
divizijos jau randasi 230- mylių 
nuo Maskvos, skelbia komunis
tai.

Stalinas sugrąžino 
politinius komi

sarus
d.

pa-
politinius komisarus

MASKVA, Rusija, liep. 17
— Po suomių karo valdžia 
naikino 
raudonoj armijoj, šiandien nu
tarė vėl sugražinti politinių ko
misarų institutą.

Naujai įvesti komisarai glau
džiai bendradarbiaus su karo 
vienetų viršininkais ir dės pa
stangas 
drąsinti 
vius.

Politiniai komisarai bus atsa- 
komingi už karo operacijas, 
kaip ir paprasti karininkai.

pakelti nuotaiką ir pa- 
besigrumiančius karei-

Broliškų respublikų 
“parama”

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 17 d. — Prieš keletą mė
nesių sovietiška spauda ramino 
Lietuvos gyventojus apie atvyk
stančią “broliškų” respublikų 
“paramą”.

Badas didėjo, nepasitenkini
mas augo, bet sovietų “para
ma” neatvyko.

Lietuviai suprato, jog iš jų 
tyčiojamasi, todėl pradėjo pro
testuoti prieš tariamą paramą. 
Protesto, balsai buvo toki dide- 
‘i, kad bolševikų spauda pasilio
vė kalbėti apie “paramą”.

Hitleris lankėsi 
Vilniuje

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
17 d. — Adolfas Hitleris, vo
kiečių karo jėgų viršininkas, 
lankydamas vokiečių fronto li
nijas, kelioms dienoms buvo 
apsistojęs Vilniuje.

Hitlerio štabas kilnojamas iš 
vienos vietos. Dabartiniu metu 
jis randasi Vilniaus-Molodečno 
srityje.

Kievo srityje naciai 
sulaikyti

Žibalo versmes visai 
išgriautos

OPM Pirmenybės direktorius EdĮfa.d R. Sietinius Jr. (sėdi), išdalina algos 
čekius astuoniems aukštiems pareigtmams Washingtone. Tie čekiai tik po vieno 
dolerio sumos. Asmens, kurie yra turtingi ir turi užtikrintas asmenines įplaukas, 
krizės metu vyriausybei padeda už vieno dolerio atlyginimą Į metus.

Naciai sulaikė J. V. i J, VALSTYBIŲ KARO VADOVYB® NORI 

JliDELES KARIUOMENESkonsulus
BERLIYNAS, Vokietija, liep. 

17 d. — Vokiečių valdžia yra 
pasiryžusi neišleisti iš Vokieti
jos Jryijg^tinįų ^Vąlstybįų. kęn^u- 
lų, kol nebus tikra, kad. vokie
čių konsulai pasieks Europą.

Amerikos konsulai grupuoja 
mi Frankfurte prie Maino. Grei
čiausiai konsulų pasikeitimas 
įvyks Ispanijos teritorijoj, sa
ko nacių užsienių ministerija.

Gen. Maįshall infor- 
muojtoongresą

WASHINGTON, D. C., liep. 
17 d. — Gen. Marshall, kariuo
menės štabo viršininkas, prane
šė kongresui; kad Amerika ran
dasi dideliarpe (pavojuje ir 
saugai reikalinga neribota 
riuomenė.

Kongresas privalo leisti
ro vadovybei žymiai padidinti 
dabartinę Jungtinių Valstybių 
kariuomenę, sako Marshall.

štabo viršininkas nepasakė 
kokio skaičiaus kariuomenės no
ri, bet pažymėjo, jog privalė 
būti didele.

ap- 
ka-

ka-

Kaip bolševikai 
žydus plėšė

BERNAS, Šveicarija, liep. 17 
l. — Išaiškinta, kad bolševiki 
aidžia Lietuvoje buvo Įvedus' 

savo rųšies “vergų išpirkimo’ 
istemą.

Raudonoji armija rado Lie

“Ašies” ministeriai
* 1 j i I

išbadėję
ANKARA, Turkija, liep. 17 

d. — šiandien traukiniu iš Ru
sijos atvyko “ašies” valstybių 
ministeriai, kurie nutraukė ry
šius su rusais 
vaite m.

Lindbergh skundžia
si prezidentui__

NEW YO^K, k Y., liep, 17 
d. — Lakūnas Lindbergh šian 
dien įteikė spaudos atstovam.' 
laišką, kurį jis pasiuntė prezi
dentui Rooseveltui.

Lindbergh skundžiasi sekre
toriaus lokes užsipuolimais ii 
tvirtina, kad jis netarnauja sve
timai valstybei.

Lindbergh nori, kad vidaus 
reikalų sekretorius .atsiprašytu 
už viešai padarytus įžeidimus ir 
prašo prezidento užtarimo.

Kariuomenė gaus 
naują šautuvą"

,WASHlNGtON, D. C, liep 
į.7 d. — Kongreso narių tarpu 
oasakojama, kad Jungtinių Val
stybių kariuomenė netrukus 
jaus naują šautuvą, kuris yra 
laug parankesnis už dabartim.

Kariuomenės vadovybė nega- 
ėjo galutinai susitarti su išra
dėju, kuris reikalauja nepapra
stai dideles sumos
La.

už paten-

yra žymiai 
lengvesnis

paskutinėm sa-

Traukinys iš Maskvos į An
karą ėjo dvi savaites ii’ minis
teriai mito vien tiktai duona ir 
vandeniu.

Daugelis tarnautojų kelionė
je susirgo ir atrodo visiškai iš
vargę. Turkiją pasiekė nacių 
ministeris von Schulenberg.

Japonai eis prieš 
sovietus

Kareiviu neleis 
atsargon

Sumažins automo
bilių gamybą

, Naujas šautuvas 
geresnis, taiklesnis, 

patogesnis už vartojamąjį.ir

tuvoje lenkiškų, austriškų ir Če
koslovakijos žydų. Jie bčgo nuo 
Hitlerio, bet nenorėjo gyventi 
sovietų “globoj”.

Bolševikai pareikalavo, kad 
užsienyje gyveną žydų giminie
čiai įneštų iždan 1,000 dolerių 
už išleidimą užsienin. Kai mi-

žydas gaudavo leidimą išvažiuo
ti iš Lietuvos.

Bolševikų leidyklos 
leido šlamštą

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 17 d. — Patirta, kad visą 
sovietų valdžios valdymo metą, 
Valstybine leidykla leido tiktai 
komunistinę propąg^ndą ir lite
ratūrinį šlamštą.

Išleista šimtai tūkstančių Sta
lino, Kalinino, Molotovo ir ki
tų bolševikų brošiūrų, kurių 
niekas neskaitė.

Tuo pačiu metu 
veikalus 
raturos, 
kurto.

verstinės 
bet nieko

išleido kelis 
sovietų lite- 
lietuvių su-

Vilniuj buvo du rusų 
laikraščiai

WASHINGTON, D. C., liep. 
17 d. — Generolas Marshall tvir
tina, kad J. V. randasi didelia
me pavojujei>nuo to momento, 
kai Hitlerio kariuomene nuka
riavo Balkanų (pusiasalį.

Hitleris sunaikino visas 
ropos kariuomenes, kurios 
Įėjo jam pasipriešinti.

Kongresas jokiu budu nega
li leisti atsargon dabartiniu me
tu tarnybą einančių kareivių, 
nes Jungtinės Valstybės pasi
liks visai be apsaugos.

ga-

MASKVA, Rusija, liep. 17 d. 
— Vokiečių kariuomenė dėjo 
pastangas prasiveržti prie Kle
vo, bet raudonoji armija žy
miai sulaikė vokiečių jėgas, 
skelbia sovietų pranešimas.

Ištisas tris savaites oras bu
vo labai geras ir nacių divizi
jos galėjo slinkti pirmyn ge
rais keliais.

Vakar pradėjo rinktis dideli 
debesys ir pradėjo lyti. Sovie
tai mano, kad lietus žymiai su
stabdys nacių atakas. -

žibalo vers- 
išgriautos.

vokiečiai už
gauti žibalą.

VICHY, Prancūzija, liep. 17 
d. — Diplomatiniai sluoksniai 
patyrė, kad japonų karo vado
vybė nutarė rengtis kovai prieš 
sovietus.

Nesenai pasirašytas paktas 
su Stalinu eis niekais, nes iš
metamas iš naujo kabineto mi
nisteris Mątsuoka.

Bus glaudžiau
biaujama su vokiečiais, 
sa Matsuokos politika 
atžvilgiu bus pakeista 
grindų.

WASHINGTON, D. C., liep 
17 d. —- Finansų sekretorius 
Morgenthau šiandien pareiškė, 
kad Amerikoj gaminama per
daug automobilių.

Civilinių gyventojų reikmenų 
gamyba privalo būti žymiai su
mažinta, jeigu norime atlikti 
apsaugos užsakymus, sako Mor
genthau.

Sekretorius mano, kad reikė
tų įvesti savo rųšies planą gy
ventojams reikalingiems reik
menims gaminti, bet pirmon 
vieton kreipti dėmesio į apsau
gą-

—Amerikos admirolas To- 
wers kongreso juros komitetui 
pareiškė, kad Jungtinių Valsty-

Stiprėja opozicija 
prieš Churchill

LONDONAS, liep. 17 d. — 
Britų parlamente keliami 1 a - 
sai prieš Churchillį ir mano
ma, kad netolimoj ateityje jis 
gali būti pakeistas kitu žmogu
mi.

Vieni mini lordą Beavcrbrco- 
ką, bet kiti tvirtina, kad prem-

lyderis Ernestas Be vi n.
Kaltina Churchil’į nepakan

kamu energijos parodymu ka
ro pramonėje ir kai kuriais ka
ro politikos nepasisekimais.

—Leon Henderson, valdžios 
kainų administratorius, pataria 
valdžiai nustatyti didžiausias 
nuomos kainas, kad savininkai bių laivynas patruliuoja visus 
nepradėtų perdaug jų kelti. pasaulio vandenis.

Trauks numerius 
jauniems nau

jokams

STAMBULAS, Turkija, liep. 
17 d. — Iš Rumunijos sugrįžę 
keleiviai tvirtina, kad Ploesti ir 
kitos Rumunijos 
mės tapo visiškai

Ilgus mėnesius 
truks, kol galės
Sovietų aviacija nuolat bombar
duoja svarbesnius strateginius 
punktus Rumunijoj.

Keleiviai tvirtina, kad Kon
stancos uostas visiškai išgriau
tas, bet miestelis beveik nepa
liestas.

bendradar
bei vi- 
sovietų 
iš pa-

> _ o t -^Sovietai tvirtina, kad vie-O K A S - II-?nwaš)Wmunų armijos batalijo-
Debesuotas, šiltesnis, lis. nas perėjo sovietų pusėn ir at- 
Saulė teka ~ 5:29; leidi’asi j slnešė visus moderniškus gink- 

. 8:23. I lūs. ‘ ‘

—FBI agentai turi žinių, kad 
Amerikoje 200,000 vyrų deda 
pastangas išvengti karo tarny
bos. 226 asmenys jau prisipa
žino, kad nusikalto karo tar
nybos įstatymui. Netrukus 'po
licija areštuos ir kitus slapu 
kils. "

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
į, - ..............................

— Sovietai skelbia, kad vakar vyko labai smarkios aviaci
jos kovos su vokiečiais. Sovietai numušė 98 nacių lėktuvus ir 
prarado 28 savuosius.

— Sovietų aviacija pakartotinai bombardavo suomių sosti
nę. Helsinkyje tapo numušti trys sovietų karo lėktuvai.

*— Britų ir laisvų prancūzų jėgos Beirute labai iškilmingai 
buvo sutiktos. Peteino prancūzai renkasi Tripoli srityje, kad ga
lėtų išplaukti Prancuzijon.

Rooseveltas paskelbė, kad bus uždrausta eksportuoti J. 
Valst. prekės toms pietų/Amerikos bendrovėms, kurios dirba 
naciams. Jų skaičius siekia 18,000. - • -

— Generolas Franko pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, kad Is
panijaneduos įtraukiama J karą, nes tai butų kvailybė.

liep.WASHINGTON,
17 d. — Sekretorius Knox šian
dien ištrauks numerius jau
niems naujokams, kad butų 
nustatyta tarnybon šaukmo 
eilė.

Knox*ui akys bus užrištos ir 
eilės numeriai bus traukiami 
loterijos budu.

Šis tarnybos eilės nustatymas 
lies tiktai tuos jaunus vyrus, 
kurie registravosi karo etajrny- 
bai liepos pirmą dieną. IŠ v?so 
Jungtinėse Valstybėse užsir išę 
750,000 jaunuolių.

BERNAS, Šveicarija, liep. 17 
d. — Sovietų vladžia Vilniuje 
finansavo du laikraščius rusų 
kalba, nors anksčiau ten nebu
vo nei vieno. Laikraštį “Nova- 
ja žizn” komunistai perkrikšty- 
jo : “Krasnoje Znamia”.

Vienas laikraštis skaitėsi ko
munistų partijos oficiozu, o an
trasis buvo raudonosios armijos 
laikraščiu.

Sovietai priveisė 
biurokratu

BERNAS, Šveicarija, liep. 17 
d. — Sovietų Lietuvos valdžia 
priveisė tokį didelį biurokratų 
skaičių Lietuvoje, kad Lietuvos 
gyventojai butų nepajėgę jų iš
maitinti.

Atvaryti sovietų valdininkai 
nemokėjo lietuviškai, todėl kiek
vienas turėjo po vieną arba du 
vertėjus. Tuo pačiu metu kiek
vienas privalėjo turėti ir po dvi 
mašinistes, nes ne visi patys mo
kėjo rašyti.

Per Liepos ir 
Rugpiučio 
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LSS ŽINIOS ISS ORGANIZACIJOS KEIK AI-AI
Nominacijos į LSS VK.

DĖLEI ĮVYKIU EUROPOJE >cj 1
m 
<U

LSS Vykd. Komiteto Pareiški 
mas Amerikos Lietuvių 

Visuomenei.

Rugsėjo 1, 1939 m.» LSS
Vykdomasis Komitetas Euro
pos karo klausimu pasakė:

"Europoje prasidėjo didelis 
karas. Yra pavojus, kad į jo 
sukurį bus įtrauktas ne tiktai 
tas kontinentas, bet ir visas 
pasaulis.”

Toliau LSS VK. pareiškime 
sakoma: “Jokių abejonių nė
ra, kas tą baisią nelaimę žmo
nijai atnešė. Tai žiaurioji tfo- 
kieti jos Hitlerio diktatūra, ku
ri kartu su Italijos fašistais ir 
Japonijos imperialistais nuo
latos užpuldinėjo silpnesnius 
savo kaimynus ir terorizavo 
ramias tautas.”

Ryšyje su tuo, LSS VK. savo 
pareiškime dar nurodo: "To
dėl didžiosios Vakarų demo
kratijos stoja su ginklu ran
kose ginti agresorių auką” 
(Lenkiją). Tame pareiškime 
taipgi reiškiama pasipiktini
mas Sovietų Rusijai, kuri su 
didžiausiu žmonijos nepriete
liu Hitleriu pasirašė 10 metų 
nepuolimo sutartį: "Su did
žiausiu pasipiktinimu tačiau 
mums tenka pažymėti”—sakė 
LSS VK.—"kad Šioje rimties 
valandoje ištiesė ranką fašis
tiniams agresoriams Sovietų 
Sąjungos valdžia— ta valdžia, 
kuri vadina save ‘darbininkiš
ka', kuri giriasi įsteigusi Ru
sijoje ‘socializmą', kuri sakėsi 
ginanti demokratiją ir šaukė 
pasaulio darbo žmones eiti su 
ja išvien prieš nacius ir fašis
tus.”

Tai šitaip apibudino rim
ties padėtį musų LSS VK.^dxi 
metai atgal. Kas įvyko po to?

Per 22 mėnesius Sovietų Są
jungos valdžia rėmė visokiais 
budais Hitlerio gaujas, kurios 
perbloškė Austriją, Čekoslova
kiją, Lenkiją, Holandiją, Nor
vegiją, Belgiją, Franciją, Ro- 
maniją, Jugoslaviją ir Graiki
ją. Maža to, pati Sovietų Są
junga grobėsi Estoniją, Latvi
ją, Lietuvą, Besarabiją, Bu
koviną ir pusę Lenkijos. Da
bar Hitleris užsimanė perblok
šti ir buvusį savo talkininką, 
Sovietų Sąjungą. Visu įnirti
mu Vokietijos naciai užpuolė 
Sovietų Sąjungą. Kol kas So
vietų Sąjungos raudonoji ar
mija dar nėra nugalėta; ji lai
kosi ir su didžiausiu pasiryži
mu kovoja prieš vokiškuosius 
barbarus—nacius. Vakarų de
mokratinės valstybės, kaip An
glija ir Amerika, pasižadėjo 
duoti Sovietų Sąjungai pagel- 
bos.

Musų nusistatymas — su de
mokratinėmis vals lybėmis 
prieš diktatorius! Kuomet So
vietų Sąjunga dar kartą tapo 
nublokšta (vokiečių nacizmo) 
į demokratinių valstybių pusę, 
reikia manyti, kad demokrati
nės valstybės sutriuškins hitle- 
rizmą, kuris gręsia visai žmo-

pradėjo keisti savo pažiūras į 
demokratiją. Dabar jau Angli
ja nėra imperialistinė valsty
bė. Amerikos valdžia irgi ne
visai bloga. Visokios jų buvu
sios organizacijos neva kovai 
už taiką ima neveikti. Vienu 
žodžiu, visas komunistų apa
ratas, tarnavęs Hitleriui ir 
Mussoliniui, keičia savo gai
res. Kyla nauji obalsiai pas 
komunistes. Tai bendro fron
to obalsiai, tai “gelbėjimas” 
demokratijos ir tt. -

Komunistai nėra demokra
tai, jie diktatūrų garbintojai. 
Ir kol ji laiko diktatūrą savo 
principu, demokratiško nusi
statymo žmonės su jais nieko 
bendro negali turėti. Jie nėra 
savystovųs, bet įrankiai sveti
mos valstybės. O toji valstybė 
ne pati liuosu noru atėjo į de
mokratinių valstybių pusę, bet 
ją varu įbloškė Adolfas Hitle
ris. Kas gali užtikrinti, kad 
Sovietų Sąjunga nedarys ats
kiros taikos su Hitleriu, jeigu 
pastarasis pasiūlytų palankias 
sąlygas? Bolševikai du kartu 
jau išdavė demokratijas. Pir
mą kartą 1917 ipetais Brest- 
Litovske, o antrą kartą —rug- 
piučio 23, 1939 m. Maskvoje. 
Tad visokie komunistų orga
nizuojami frontai neturėtų ra
sti jokio rimto pritarimo lie
tuvių darbininkų masėse, nes 
jie niekuomet nieko rimto ne
dirbo. Visokie blokai, visokie 
frontai tai vien trukdymas de
mokratijos pastangų sutriuš
kinti diktatūras. Stokime su 
Amerikos valdžia, remkime 
jos pastangas kovoje už išlai
kymą ' demokratijos.

Lietuvių Socialistų Ceptro 
Komitetas apeliuoja į lietu
vius darbininkus, inteligentus, 
profesionalus ir ■>biznierius: 
Nors Europoje karinė padėtis 
pasikeitė, Sovietų Sąjunga ta
po įblokšta į demokratinių 
valstybių pusę, bet musų pa
žiūros į diktatorius nepasikei
čia. Mes kaip stovėjome už de
mokratiją, taip ir stovime. 
Kaip mes kovojome prieš dik
tatorius ir jų garbintojus, taip 
ir kovosime. Kas pripažįstą 
bile kokią diktatūrą, tas yra 
aršus priešas demokratijos. 
Šalin visokie diktatūrų garbin
tojai, lai gyvuoja liuosybė ir 
demokratija!

LIETUVOS REIKALU
Vėliausiai mus pasiekusios 

žinios sako: Kai Sovietų Ru
sijos kariuomenė pradėjo 
trauktis iš Lietuvos nuo vo
kiečių armijos, tai lietuviai 
Kaune, Vilniuje ir kitur sukilę 
prieš rusus ir juos išviję. Kiek 
tose žiniose tiesos, kol 'kas 
sunku pasakyti. Bet kad So
vietų Sąjungos raudonoji ar
mija išsikraustė iš Pabaltijo 
kraštų, tas jau yra faktas. Kac 
Lietuvoj vokiečiai pastatė sa
vo naują valdžią, taip pat yra 
faktas.

Visų tų įvykių akyrątyje 
musų laikraščiai — “Naujie
nos”, “Keleivis” ir “Naujoji 
Gadynė” — teisingai įvertino 

i esamą padėtį. Jie pareiškė: 
“okupantai išvijo okupantus

Kuopų
Cent.
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11
13
14
19
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34
41
56
60
61
68
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116
133
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156
163
182
190
202
231

Viso:

Kiek Kuris
Balsų į

No. 
K.
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mo, kurį iįflėstė LSS VK rug- 
piučio 22, 1940 m. Ten pasa
kytą: "Šalin rusų ir kitų im
perialistų nagus nuo Lietuvos'. 
Mes stojame už laisvą, demo- 
kratinę ir nepriklausomą Lie
tuvą.” Mes todėl pakartojame: 
“Šalin vokiečių imperialistai 
iš Lietuvos! Ji turi būt lais
vą, demokratinė ir nepriklau
soma.” Jungtinių Valstijų pre
zidentas F. D. Rooseveltas lie
tuvių delegacijai, nuvykusiai į 
Washingtoną spalio 15, 1940 
m., pasakė: “Lietuva tik laiki
nai pavergta. Ji atgims, kaių 
ir buvo — demokratinė, lais
va Lietuva!” Galime dėti kuo 
daugiausiai vilčių į Amerikos 
vyriausybę, kuri pasižadėjo 
užstoti lietuvių tautą ir pačilį 
Lietuvą.

Mes taipgi raginame kuo 
skubiausiai stiprinti Amerikos 
Lietuvių Demokratijos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės Gy
nimo Sąjungą. Kur - galima, 
steigti jos skyrius. Tik organi
zuotai dirbdami mes atgausi
me laikinai prarastą Lietuvos 
nepriklausomybę.

LSS Vykdomasis Komitetas.

LSS APYSKAITA
Už Pirmą KM Metų Pusmetį 

Pribuvimas.
Balansas iš 1940 metų $118.35
Sausio mėn. pribuvo .... 66.30 
Vasario ..
Kovo .....
Balandžio
Gegužės ..
Birželio ..

31.00
210.85

41.25
29.45

6.40

Kelionės organizacijos 
reikalais ................

Išliktas LSS VK. sekr. 
laikas organizacijos 

reikalais ...............
Į Europą laiškai ir 

telegrama ..............

14.45

3.95

Viso išlaidų per
6 mėnesius .............. $94.05

Bendra LSS VK. Fin. Suvada.
Viso pįrbuvo su balansu

1940 metais..............$503.26
Viso išduota per pirmą

1941 m. pusmetį ....... 94.05

Lieka liepos 1, 1941 m.
pas ižd. P. Tiškevičių $409.21

J. Buivydas, LSS VK sekr.

Eleveiterių Linijos 
Nori Kelti Fėrą 
Iki 12c.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Geri Rakandai 
Nebrangiomis 
Kainomis —

Už Transferius Nori 13c.
Rapid Transit bendrovė, 

operuojanti Ghicagos eleveite
rių linijas, įteikė prašymą val
stijai, duoti jai leidimą pakel
ti fėrus nuo 10 iki 12 centų.

Bendrovė taipgi prašo teisės 
pakelti kainą transferiams 
nuo 10 iki 13c.

šitie . leleveitcrių bendrovės 
prašymai turės labai daug 
opozicijos.

Pas Peter Barskį J r.
Kiekviena rakandų krautuvė 

sako, kad jų krautuvėj geri ra
kandai ir nebrangiomis kaino
mis, o pasirinkimas didelis.

Peter Barskis, J r., kuris tu
ri labai gražią rakandų krautu
vę vardu, Manor Furniture 
Mart, 3108 W. 63rd St., tikrai 
gali pasigirti, kad jo krautu
vėj yra geri rakandai, o kai
nos nebrangios. Nuvykit ir pa
tarkit.

šios krautuves skelbimas tel
pa šiandien Naujienose.

(Sp.)

A. Kasiulis 
Naujoj Vietoj

Naujienų Namo Fondo 
PIKNIKAS 

Sunset Grove Darže 
135th and Archer Avė.

Sekmadienį
Liepos 27 d., 1941 m.

BRIDGEPORT. — Anthony 
Kasiulis, pirmiaus užlaikęs ta
verną prie 38th ir Emerald av., 
persikėlė į naują vietą: 3701 
So. Halsted St.

Naujoji A. Kasiulio užeiga 
yra “Friendly Tavern”, pato
gus kampinis biznis, naujai ir 
gražiai įrengtas. ’

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.VĖSU—AIR CONDITIONED

World Playhouse
410 S. Michigan Avenue 

arti Van Buren.
Tęsiasi nuo 11:15 A. M. iki vi- 

. durnakčio—35c iki 6:30.
RYTOJ—Uhicagos Premjerė 
Heroiška Raudonoji Armija 

veikia pirmą kartą!
“RAUDONOJI ARMIJA 

BESARABIJOJ”
(Aiškumas anglų kalba) 

Matykit koęięl Hitleris nestengia 
nutrenkti U. S. S. R.

MADOS3

\ 3

Viso

JACKSWIFT

16
8

14
17

VIR«inia
1515

4030
Archer Avė.

268 265 253 243 257 38 35 18 6

Sovietų Sąjungai atsidūrus 
aštriausioje kovoje su naciz
mu, komunistų partijos vėl'Teisingiau pasakyt negalima

7"^'

No. 4729 — Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

aiš- 
pa-

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-

numerį pažymėti mierą 
kiai parašyti aąvo var 
▼ardę 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 DepL 173fl

Paliai didžiumą balsų, išrinkti į LSS Vvkkęįmąjį 
Komitetą sekantiems dvejiems metams; ‘ skaitant' nuo 
liepos 4, 1941 m,',. 3<ki 1943 m. birž. 30: J. Glaveskas, 
J. Buivydas^,YP«,.;Tiškevičius, J. V. Stįlsonąs, įr St. , 
Strazdas. "i-> u'•

Pavaduotojais į LSS Vykdomąjį Komitetą.į išrinkta: 
P. Kriaučiukas, A. Žilinskas ir P. Kručas.

Narių balsavimuose dalyvavo virš 90 nuošimtis, nuo 
23 musų kuopų. Nominacijose dalyvavo 24 LSS kuo
pos. Balsavimuose nedalyvavo Chicagos centrąlinės 
kuopa. Balsavimus patikrino LSS 19 kp. paskirtoji 
kom.: F. Vaitukaitis, M. Spudienė ir W. Balvočius.

Viso per 6 mėn, 
pribuvo .     $385.25

Kartu su pereitų metų 
balansu pasidaro .... $503.26
Išdavimas per 6 mėnesius.

Adv. A. Vižleckui už 
čarterių parupinimą $16.00

Pašto ženklai, popiera 
ir konvertąi .....1........ 5.15

Už spaudos clarbus LSS
VK. feikalariis ‘.'.'..l...... 50.00

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

Kol Lietuvoje viešpataus 
svetimos valstybes kariuome
ne, mes žinome, kad ji neturės 
laisvės. Taip buvo laike So
vietų Rusijos armijų įsiverži
mo į Lietuvą, kur tapo sukur-

ta “valdžia” su J. Paleckiu 
priešakyje. Taip ir dalia? — 
ątsibąsčiusioji vokiečių armi
ja, jos karininkai vąldo Lietų-’ 
vą.

Mes laikoųiės to nusįstaty-

3451 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332
BALZEKAS MOTOR SALES

U WTLL LIKĘ US”

PETER BARSKIS, JR.
Puikus Rakandai Prieinamomis Kainomis
“CUSTOM” PADARYTĮ, M0DĘR- 
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VE 
LIAUSIU STILIŲ MIEGRUlMlU IR

DINETTE SETAI • DIDELIS PASI
RINKIMAS K ARPETŲ, PEČIŲ, 
RADIJŲ IR RĘFRĮGERATORIŲ.

MANOR FURNITURE MART, Ine
3108 WEST 63rd STREET PHONE PROSPECT 5758
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KORESPONDENCIJOS
Churchill Įstojo Į J. V. Aviaciją

KENOSHA MARGUMYNAI

“13” ir Čigonams 
Nelaiminga 
Skaitlinė

Susivienijimo penkių kuopų sėkmingas piknikas. — Sve
čiai iš kitur. — Atostogos įvairiose dirbtuvėse. — 
Atlyginimas ir darbo sąlygos. — Margos žinios. — 
Vincent-McCall kompanijoje streikas likviduotas.— 
Juozas Bertašius nesveikuoja. — Įsigykite tikietus 
“Naujienų” piknikui. — Kaimyniškoje kolonijoje 
liko “išfajeruotas” kunigas.

Birželio 29 d. oras pasitaikė linksminosi: kas prie alučio, 
gana gražus, nors ir nebuvo la- kas prie užkandžių, o kas šo- 
bai šiltas. Racine, p. St. Moc- kių svetainėje. Gerbiamas p. 
kaus vadinamame Riverview Juozas Macnorius ėmė “mu- 
parke, įvyko SLA 5 kuopų, pri-( ves”,—grupėmis ir pavieniais, 
klausančių 10 Apskričiui, pik- Kitame apskričio suvažiavime, 
nikas. Nusitarėme ir mes tą kuris įvyks Kenosha 
pikniką aplankyti. Išvykome kada nors spalių arba lapkri- 
triese: < 
kauskas ir 
mao asaba.

Kai nuvykome, tai žmonių 
nedaug dar teradome. Bet vė
liau rinkosi vis daugiau ir dau
giau žmonių. Turiu atvirai pa
sakyti, kad šiame darže seniai 
bebuvau matęs tokį didelį ir 
sėkmingą pikniką. Manau, kad 
ir pelno liks.

Teko pastebėti svečių iš 
Chicagos, Milwaukee, So. Mil- 
waukee ir kitur. Visi gražiai

ClJJlCAlirkJll. lu Y J iiUllI v ; 

du ponaičiai—F. Jan- 
ir J. Kasputis—bei

Philadelphia, Pa
KUR GALIMA GAUTI 

“NAUJIENAS”?
Atskirais numeriais “Naujie

nos” parsiduoda pas p.
B. LITT, 

3179 Richmond Street.

3

3

mieste

čio mėnesį, p. Macnorius paro
dys tuos krutumus paveikslus. 
Jis tikrai pasižadėjo tatai pa-

(Piknike patyriau, kad mu- 
gera naujienietė, p-ia Juli- 
Gruzdienė, ištekėjo už p.

sų
ja
Šimkaus. Linkiu jiems ilgiau
sių metų ir laimingo gyvenimo.

Dabar apie Kenosha 
to įvykius. Pirmiausia 
pažymėti, jog pas mus 
dėjo pats atostogų (vakacijų) 
įkarštis. Daugelio dirbtuvių

mies- 
tenka 
prasi-

trylikto karto. NORTH SIDE. — Rusų šv

Atvykit ir Paimkit Jį!

Mažas

Nuo liepos 1 d. darbininkams 
pakels po 10 centų per valan
dą. Toji dirbtuvė dabar ren-

vilt Street, šį sekmadienį įvyk 
sta specialūs baltgudžių pamal
dos. Jie melsis už bolševikų lai 
mėjimą kare su vokiečiais.

apie $150 iš 13-to 
prasidėjo jų bėdos, 
čigonai buvo suim-

Trys 18-tos apylinkės čigonai 
nuo 652 West 14th Street, lai
mingai tuštino kišenius lengva- 
jkiams iki

Išvilioj us
engvatikio,

Visi (rys
Li už pergreitą važiavima _

i 
turbūt bėgo nuo policijos, ir at
sidūrę už grotų. Jie yra, Ame
ba John, jos sūnūs Ely John 
ir Anna Miller.

STRAIGHI BOURBON WHISKEY * 86 PROOF • THIS WHISKEY IS 4 YKARS OLD * THE OLD GUAKER CO., LAWRENCEBURG. IND.

COAST 
TO 

COAST!

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

r-M R!.N 5 r HEN’T
Winston Churchill, 26 metų chicagietis, kurio pa

vardė yra tokia pat kaip ir Anglijos premjero, įstojo į 
J. V. Oro Korpusą. Churchill yra anglų kilmės.

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ine.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ.

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

Vaišės laukia jus, kai pamė
ginai OLD QUAKER Special 
ReserveL,........ .
Jūsų mėgiamam i pakely pasi- 
rinktoj •’.pakietų-ckrautuvėj, ar 
tavernoj. 1 • '

DOCTOR’S AMAZING LIQUID 
GREAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
(oxternally caused)

Baltgudžiai Melsis 
Už Sovietų Lai
mėjimą N epriklausomybė 

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

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

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

01b (Quakcr
DISTILIUOTĄ Iš DERLIAUS VIRŠŪNIŲ

Supliekįt ?ar^įkiahkua1UdegUnė‘Onepra 
tingo skonio ).olS? _ OUAKER yra di 
lenks! Kadangi OLDinktų dėl 
stiliuota is prizo g » nER-
svorio, 
liaus

iiXttB3iO“OLD QUAKER yra du j 
■. i- 7"4’0 gruuų, * j)ER 

drėgmės, gerumo . • 
VIRŠŪNIŲ’’’ 

liudija
Garsus Nepriklausomas^ 
Ekspertas per 28 m. 

Board oi iraue

MIRACLE HOME 
Kurs Tinka Kiekvienai Šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI C A 00 
40 pėdų Lotai— V / U 
VISI pagerinimai Į - I 
yra. 7c karteris Į Im V 
Vidurmiestj. BAŽ- 
NYCIOS, KRAU- I MĖNESI 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Jmokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
S*eel Apšildymui Vienetas.
FHA Finansuojami—Užgirti— 

Apžiūrėti

darbininkai turi vieną savaitę giasi pra(1ėti 1942 m. modelio 
mokamų atostogų, štai Sim- automobnius dirbti, 
mans kompanija visiškai užsi
darė vieną savaitę. Mat, vi-,^t 
siems darbininkams duodamos Ls 

(attostogos vienu ir tuo pačiu
laiku.

i Nash kompanija irgi 
kė savo darbininkams 
savaitę mokamų

sutei- 
vieną 

atostogų.

American Brass kompanija 
taip pat vienai savaitei užsida
rė, kadangi visi darbininkai 
liko paleist atostogų.

Tą pat padarė Frost kompa- 
nja ir Snap-On-To.ols, Ine. O 
apie McWhyte kompaniją tai 
nėra reikalo nė kalbėti: ten 
darbininkai, kaip sakoma, jau-

Dar turiu keletą likietų, tad 
kreipki ties į mane, 7022 Sheri- 
dan Rd. Jeigu negalite asme
niškai atvykti, tai patelefonuo
kite 2-1387, — aš pas jus ta
da atvyksiu.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long A venų e 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta. $8.00 

Perkant 5 tonus ar daugiau. ’ 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 

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

Teko girdėti, kad raciniečiai 
savo kunigą “išfajeravo”.

Smulkmenų, kaip ten buvo, 
nežinau.

Tačiau, kiek man žinoma, 
kunigas nebuvo fanatikas.

—C. K. Braze

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime (MQE nno flfl 
ATSARGOS FONDĄ ViršdHŪ J,UUU.UU

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

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.
M

MNGS

je. Su darbdaviais jokių nesu
sipratimų neturi. Žinoma, pa
sitaiko vienas kitas nenuora- 

| ma, kuriam viskas ųegerai ir 
i kuris pats savimi, nėra patenr 
kintas.

McWhytc kompanijoje dar
bo sąlygos tikrai geros. Pietų 
metu darbininkai susirenka c

specialiai įtaisytuose kamba
riuose, kur jie nevaržomi gali 
šachmatais arba kortomis pa
lošti.

Vinccnt McCall kompanijoje 
buvo streikas, kuris truko apie 
dvi savaites. Buvo reikalauja
mas didesnis atlyginimas.

Beikia tiesą pasakyti, jog to
ji kompanija savo darbinin
kams mažai temokėjo. Bet nuo 
dabar dieniniams darbinin
kams mokės po 62V2 centų per 
valandą, o naktiniams po 67^. 
Pakėlė po 7 centus su viršum 
per valandą.

Darbininkai kompanijos pa
siūlymą priėmė ir tokiu budu 
streikas liko likviduota. Kom
panija turi iš valdžios stambų 
užsakymą, kurio vertė siekia 
$250,000.

ĮVAIRIOS MINIOS
____________ 1 - '■

— “Ašies” diplomatai aplei
džia Chunkingą,; dabartinę Ki
nijos sostinę. Italai jau išvyko, 
o vokiečiai netrukus išvažiuos. 
“Ašis” f pripažino japonų paim
tą Kiniją.

— Sovietų destrojeriai užpuo
lė Rigos uostą'ir sunaikino ke
lis vokiečių orlaivius, padary
dami naciams ' didelių nuosto
lių.

— Amerikos senato komisija 
nutarė leisti karo sekretoriui 
pašalinti iš aktyvios tarnybos 
kiekvieną karininką, jeigu ka
ro vadovybė padarė tokį pasiū
lymą.

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00—7:45 VAL. RYTE

RADIO PROGRAMAI
• — Iš Stoties —

No matter what vou’ve tried without 
success for unsi^ntly surface pimples, 
blemishes and similar skin irntations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—wnich quickly relieves 
jtening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
80 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

ANo. 2677

Rašom visokią Apdraudą
Vardas ir oavard^

AMERICA'S IARGEST
SEILINO BRANP-.

APVOGIMŲ 
ir Kitų

1739 SO. HALSTED STREET 
(NAUJIENŲ NAME)

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT

| 1739 So. Halsted St, Chleago, DL

I Cta Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No..
UGNIES 
LĄNGV 

rakandų

COPR. KHO. NEEDLECRAFT SERVICE. INC.

INITIALS - - PATTERN 2677z
No. 2677—Išsiuvinėjimai baltiniams.

MM 
MM

____________ and
LOAN ASSOClATIONoFChicago
JUSTIN MACKIEVV1CH. Pres.

4192 Archer Avenue
VlRginta 11^1
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AeKIENO KALTE? ĮJRINE,
EYtS

Murinę soothcs, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies, 
close work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

Liepos ketvirtoji pas mus ne
buvo labai laiminga, — daug 
visokių nelaimių įvyko. Žino
ma, skaudžiausiai nukentėjo 
jaunuoliai, kurie paprastai at
sargumu nepasižymi.

Kalbant apie jaunuolius ten
ka pasakyti, jog pastaruoju 
laiku jie labai suskato “ženy- 
tis”. Matyti, tai daro tuo tiks
lu, kad galėtų karo tarnybos 
išvengti. Jie mano, jog mo
terų “muštras” jiems bus leng
viau pakelti, negu visokie ka
reiviški pratimai.

Šiomis dienomis susirgo nau- 
jienietis Juozas Bertašius. Iš
vyko į šiaurius pasiilsėti ir pa
sigydyti.

Linkiu p. Bertaši-ui kaip ga
lima greičiau pasveikti ir grįž
ti prie savo darbo. x

“Naujenų” piknikas jau Čia 
pat. Raginu visus, kad pasiru- 

I pintumėte tikietus nusipirkti. 
Kas žino, jūsų tikietąs juk gali 

r buth laimingiausias.

Bet--
Kas užmokės bilas?

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

KRAFT FRENCH 
DRESSING
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PtiblliK^d Šurici&y.by
The Lithtianidn Nfews Ptib. Cb., Ine.

17$ Soulii tiatsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs: 
$8.00 per year in Cariada 
85.80 per yėat btltSlde of Chicago 
$8.00 per ye&t iri Chicago

3 c per copy.
fehtef&į as $eč0nd Class Ma{ter 

M&tch 7th 1914 at ttie Post Office 
of ęhieaio, III., under the act of 
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Vėl įvedė “įolitkomisarus”
Užvakar sovietų valdžia paskelbė šVarbų dekrėtų 

apiė ptilltįiię įjltip&gandą Raudontijojfe drinijoje ii gil
tinių komisarų grąžinimą.

Žirila dpiė šitą dekretą arba, kaip Kddhb paleČKi- 
niai literatai sakydavo; “Įsaką”, atėjo iš Maskvos. Iš- 
IbišdatnŪ jį, Vyriausioji Krašto Gynimo Taryba pareiš
kė,. kad politiniai komisarai “padės komanduoto j airis it 
nei fceildrą atsakomybę už karo veiksmus”.

Vddinasi, Stalihaš vėl atsteigid armijoje senąją 
tikriduš sakafit; hetvdrką, kuri bd.vb .pašalinti 

pernai metais, po nelaimingo patyrimo kariaujant į>rieš 
Šudrfiiją!

Polit-kbrilisarai Raudonojoje armijoje pasirodė ešU 
didelė kliūtis kariuomenės veikimui fronte; Nes kUdhiėt 
pulko arba divizijos vadas turi kiekvieną kartą gauti 
komisaro pritarimą, pirma negu jisai duoda įsakymą 
kareiviams, tai jisai negali veikti urnai. Be to, jisai visą 
laiką jaučiasi esąs sekiojamaš ir šnipinėjamas; kds at
ima jam drįsą ir pasiryžimą ir kartu ptildb jo autorite
tą kareivių akyse.

Bet. blogiausia yrd tai, kad polit-komisdrai; be kli
ntį šutikiriio kaHilolnenės vadovybė negali žetigti nė 
vieno žinksnio, paprastai nieko nėnusiittano karti ddty- 
kudSė. Ptilkiiiihkas arba generolas, kuris yra išėjęs špė- 
cialų mokslą ir studijavęs karo strategiją, nbrettį dtititi 
tam tikrą įsakymą kareiviams; bet komisaras nesuprdii- 
td tb’ jšakyihb reikšmės ir sako: “Ne, aš tdin iieprltd- 
riu!” Ir tiša kariuoriienė turi Ištikti, iki pulki.iiirikaš tą 
kbmišarį įtikins arba pateiks jdm “geresnį” komdndoš 
planą, — tuo tarpu kai kiekviena sugaistd miliute rriu- 
šių lauke gali reikšti Įnirti tūkstančiams žinonitį.

Perorganizuojant sovietų katįųbmėiię pb SųOriiijbš 
kafd, ta nelemtoji “polit-komisarų” įštai£a‘ btiVd pdririi- 
kinta. O dabar Stalinas ją ir vėl atgaivino!

Kėdei?
Greičiausia dėl to, kad Rdūdbriojoje armijoje ėmė 

reikštis fitijiilši tenkinimas laidžia. Kremliaus diktato- 
ritiš pdbugd; kad tčlisijos valstiečiai, kuriė jo neapken
čia, gaVę ginklą į rankds, £ali atsukti jį prieš valdžią.

Tai pirmas aiškus žehklas prasidėjusio mordliiiid 
krikirtib Sovietų fronte;

Raudonoji armija, Valdžia ir ūkininkai
Į karą ŠU įhilefriti sovietų Rusija stojo Miiaiptoi hė 

vieningu fldntti. Vos prasidėjo mūšiai, Maskvoje tapo 
sudaryta Vyriausioji Apsigynimo Tarybd iš 5 žmonių, 
ktiti j sdvb, rankas pasiėmė višą politinę ir kariiię galią.

J šitą Tarybą neįėjo karo komisaras ir vyriausias 
kdHtitiriiėtteš tdadš; Maršalas Semioti K.. Timošenko. 
Btiltišiš kafd ktiriilsar^š Vorbšilovas į ją įėjo, o Timo- 
šerikb* ijfe!

Į Vyriausiąją Apsigynimb Tarybą Stalinas paskyrė 
save ir savi? alurfiiausiuš politinius draugus, kuriais ji
sai ąbštilitičidi pasitiki; jų tarpe ir žvalgybos viršininką 
Beriją. Bbi kariuomenės vadhi toje įstaigoje vietos nė
ra.

t Iš to galitrik htirhąriyti; kad Raudonosios armijos 
vadovybė štt ttiaršaltt Timošenko priešakyje ^ra nusi
stačiusi prieš Staliną.

Matyt, ne viskas tvarkbjė ir su Rusijos valstiečiais. 
Wašhiiiįtoridš jau gavb žinių, kad SSSR valstiečiai “ne- 
itdbįįėFtiojh” šti Valdžia karo politikoje.

T#š ilfeštitikiiiidš taip arniijos, valdžios ir valstiečių,, 
be dbėjonės, paaštrėtų šimteriopai, jeigu iiabiatris pasi- 
sęktų ttžkdrirititi svarbidtisiuš Sovietų Sąjungos politi- 
riiiiš, čėiitrus: Leriiiigradą, Kiėvą ir ypatingai t Maskvą.

į’iir būt; šlidš aplinkybės ir paskatino Staliną Vėl 
1 vėsti afmijojė polit-komisaruš. Rusijos diktattiriuš lar- 
tojd tiidŠ fiSŠiHš įkištus nuo visų ligų: šnipinėjitną ir te
rorą.

6et viėlib Balykti jisai hešutiks padaryti tol, kol tu
rės į$li& tai — grafitui teises žmonėms! Apie amnesti
ją politinieiiiš kaliriikiiiš iki šiol negirdėt nieko. Apie 
ūkininkų paliuos&Įiirią nub “kol-chozinės” bkudžiavbs 
vdlclžlk taip pat nekalba.

fcdl kas, visos Stalino “reformos”; prkšidėjtis kžriii, 
susiveda prie tb, kad stilistų valdžia pradėjo poteriauti 
ir pastatė po žvalgybininką prie kiekvieno armijos ka- 
riflihkti. ' v

Užsakymo kaina:
Čhichgoje—paštu: . .

Metams------------------- ;------ $8.00
Pusei met4 ------------- _... 4.00
Trims mėnesiams __ 1______  2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.50
Vienam mėnesiui-------------- .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija________ U—. 3c
Savaitei ................   18c
Mėnesiui r..... .............—....._ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metajns ...... ......... .............— $6.00
Pusei metų .—........ . 3.25
Trims mėnesiams _______  1.75
Dviem mėnesiams... .......— 1.25
Vienam mėnėšiiii _______ — .75

Užsieniuose:
Metams ........—i........ ...............$8.00

ŽINKSNIS PIRMYN, DU 
ŽINKSNIŪ ATGAL

Per visą, trečiadienį. Maskva 
gyrėsi sulaikius vokiečius smar
kiomis paudonosios armijbs 
kontr-atakomis , visuose koli
tuose. O vienoje vietoje, tiks 
pdčiu cėhtraliriib fronto vidli- 
riit, sakė ji, nacių divizijos 
esančios atmestos net 19 mylių 
atgal.

Bet ketvirtadienio ryte pra
nešimai iš sovietų sostinės pri
pažino, kad Hilišiai jati eiila 
Stiibiensko srityje. Smolenskas 
guli djiie 6(t iHylių į rytus mlo 
Vitebsku; ( ' \

Kokiu bųdu vokiečiai galėjo 
ats'idurti 6Č mylių arčiau prie 
rfaŠKvdš po to, kai jie buVo 
nublokšti 19 niylių atgal, y^a 
nelengva suprasti. Gal būt, ti
nai ytii yykiiidįiiaš “iėiiiniž- 
thaš”; pitgai tdišyklę;. “šag vpe- 
riod, civa šagri riSžR.U” (žinksnis 
pirmyn, dit žibkšniu atgdl) ?

ĖdAltJNigTIšĖi “GUD- 
RtJOLIAI”

Stalino pakalikų laikraščiai 
kdšdiėh skelbia didelius rusų 
armijos “pasišėkimuš”. Kaip iš 
propagandos br^dnų, kp kito 
tikėtlš iš jtį it rlčgaiiHia. Jie nė- 
rd leidžiaftii fdtii, kad infor
muotų škdliytbjhš; pėduodami 
bešališkus fdktuš.

Bėt Jil tėikdidujd, kad ir ki
li idikt'RŠČiai pdsiį liijdškvinės 
propagandos butbtdą. kurie to 
tieddro, apie lubs jie .tibšisak- 
rndtljd rašyti begėdiškiausius 
fiiėluš.

Viefids tų rdiidoriiįjų pehkta- 
kbjiį; pdv; vakar pdraše, kad 
‘‘NhujiėilPš” “j^ti kėlios dienos 
idįįdi paliiiė liiilėtiiii kilvą”.

1 1 iFaktai y M tas, kad apie Kie- 
vo paėmimą “Naujienose” vi
sai hebtilb r^šytd. Blivo^iik pa
duotas r Berlyno ^pranešimas 
(liepos 15 d.), kad vokiečiai 
‘Wėkė Klėv^’; TRci^ti tanie 
pačiame “Naujienų” numeryje 
buvo įdėtas ir Slaskvos prane
šimas, kuridme sakoma, kad 
visds fronto linijos “yra getai 
ginamos ir priešas nepajėgė 
niekur prasilaužti”.

Taigi tiis komunistų šldiUš- 
telis parašė du melu: vielią, 
primesdama^ “Naujienoms” tai, 
ko jose nebuvo; antrą kaltin
damas redakciją dėl pareiški- 
Hio, kiirį buvo padalęs Berly- 
naą.

Ar bolševikiški laikraštiniu- 
kai yra toki žiopliai, kad jie 
HČdtškirid zididš tilto Hedakbi- 
jos nuomonės?

MELAGIAI

Beveik per du melu Stalino 
Pakalikai “nėmalė”, kaip Ilit- 
lefiš pllblė vikrią šalį po kiltis 
ir, užkririavęš jaš, sihdūge ir 
išnaudojo jų gyventojus. Bet 
jie nuolatos šmeižė Angliją ir 
kitas demokratijas, kovojan
čias prieš hitlęrizmą.

“Naujiėtioš” tėiiiė ir šiandien 
teberemia demokratijų pusę 
prieš hitlęrizmą. Už šitą musų 
nusistatymą lietuviški komu- 
liištai pliido muš “kkpitalizirio 
rėmėjais”, “imperializmo tar
nais”, “kraujo trokštančiais 
laikos priešdiš” ir panašiais 
epitetai^.

Bet dabar, kai Hitleris sųsi- 
nitivl S'ri Štailrili, thi jalt ir ko
munistai pastebėjo, kad Hitle
ris yra agresorius ir tautų .pa
vergėjas. Tdcidli dabai- tie Ma
skvos p&kalikai tiiri drąsos pri
kaišioti mums pritarimą hitle- 
rizmui! Brooklyno raudonųjų 
penktakojų organas pasakoja, 
kad “Naujienos” “garbina Vo- 
įtifeiijos it- kati jos
buk sako, jogęi “Hitleris davė 
Lietuvai laisvę”!

Mūšų skaitytojai žino, kAd 
“Naujienos” nuo pirmos dienos 
nacių įsiveržimo į Lietuvą ne-

K j, A •> A i J .. . . . .. I .NAU^ENŲ-ACMETeĮcpholo r
Adgilb V. Jriiifiėlli, italų koristiltii-iiiiš dgeritas Johnštowri, Pa., BuČidojti ša- 

vti giinlriaitę atsisveiklriddmas pi’iėš afillidilrid Jungtinių Valstijų. Jis ir 500 ki- 
lij Itdią bėi vokiečių kotistliriHilią tafridlitbjiį Šibhiis dienomis išvežami Europon.

NMCMYM, NMietiLMlNfiAS Alt 
NEPRIKLAUSOMYBE NEPRIKLAU

SOMAS? 
*

Nevienas pasakys, koks čia 
škiHtittiaš ? Ar nė višiiek? 
Įpi-dsth jau vlittoli iitiptiklritišo- 
tiiybė; tiėpriklritisbinaš, lai kam 
Čia ddt Relti šį klatiŠilnį?

žodis žodžiui nelygus. Kiek
vienas žodis turi savy užslėptą 
gilią potenciją —- aktyvią ar 
pasyviu, “tš pradziį buvo žo
dis... ir žodis stojtisi kūnu”. Aš 
nesileisiu čia į ilgus pšichb-mc- 
tafiziškus išvedžiojimus (stoka 
vietos neleidžia), tik pažymė
siu, kad mintis apvilkta į garso 
formą tai,jūu pradžia jos įsi
kūnijimo. Minties apvilktos į 
žodžio formą galybė neapsako
ma: jai negali prilygti nei di
namito, nei piroksilinio deš- 
truktyve, fi’ėi kokia nors gain
ios konštrūgtyve jėga. Kas kei
čia mus' žemes rutulio išvaizdą, 
apsupant jį telegrafo, telefono 
vielom ir radio bangom? Ar ne 
minties apvilktos į žodžio for
mą galybėV’Kas užžiebė dabai 
ant viso mus žemės rutulio 
gaisrą? Ar ne pdtralkėlio m-in- 
tis apvilkta į žodžio formą 
(Meili Kampf, kuris yta reda
guotas ne pasyvėj, bet katego
riško imperatyvo formoj). Už
teks pavyzdžių! Manau visiems 
yra aiški potenciale žodžio ga- 
lybe. Tad sumaniai rinkime ir 
taikinkime žodžius irius mik
čiai išreikšti, ypač — kurie lic: 
čia visą mūs tautą.

Turbūt visi mes norime, kali 
Lietuva atgimtų, butų laisva ir 
tikrai neprigillmjnga, o ne ne
priklausomi. Koks čia sikrld-j 
irias? Žodis “nepriklausomas” 
yra participiuki įassyvum žo
dis: “nepriklailšoriiybe” kilęs Iš 
“nepriklausomas” tūri savy pa
syvumo rėikšmę ii praširię, jis 
yla nukąllds po įtaka rusiško 
žodžio “tiėzavišiiriy” irgi jirirti- 
cipium {fetššyviliri;

Šį žodį įvėdė į savo politiriį 
žargoną Smetona, aziatiškos, 
rytų kultūros geibėjas; berods, 
kitos jis ir nepažino. Nei Basa
navičius, nei Kudirka, mus tad- 
tos atgimimo tėvhi, jo nevarto
jo, jie te vartojo neprigulmybk, 
neprigu Įmingąs.

Kokia-gi yrd plaslnė ir reikš
mė žodžio nejfrijfuliningas, ne- 
prigulmybė? Liėtuvių kalboj, 
kaipo primitlvėj Proto-Aryjų 
kalboj užsiliko gelundivas su 
galime ingas pįndšia lotynų 
kalboj į undūs. Vaitojimas iš
reiškimui ‘ prlvalurfio, priedel-

i « . i . ___ L

siliovė nurodinėjušios, joge! 
Lietuva pątekb po naujų okd- 
pdntų jungu ir kdd Lietuva tik
tai tuomet bus laisVa, kuomet 
naciai bus iš Lietuvos išvyti.

Komunistų organas neturi 
gėdos per akis meluoti ir, ap
gaudinėti publiką.

inės įpatybės, tad jis yra giliui 
Uktifigiš, išreiškia didėlių U.kty- 
viiriio ribtėkčiją. Jis prilygsta 
Hsij kiilturitigbjų Eiitbpos kal
bų “indepkriSant — Ihderiefid- 
ance” — pirtlfcipiiitk URtyviini.

? 1... «■
Mus “ųeprigulmingas, nepri- 

gulmybė” nėra verstas iš sveti
mos kalbos, kaipo “nepriklau
somas” iš rusų “riezavisimy”, 
bėl kilęs iš irius galingos kal
bos versmių, jis pbtencijUliai 
yra įįet šlipresriis ūž “indepen- 
danl”. Tad kam-gi iriūniš var
toti škbliriluš iš svetimos, irius 
mirtinų priešų, kalbos su pasy- 
via (menka), potencija mums 
visiems brangų žodį, kuris yra 
simbolis — Jei iries turime sa
vo grąžų ir. su j galinga potenci
ja žodį “rieptiguimirigds, riepri- 
gulmybė”;

Kas nešino “slogan’ų” reikš
mės?. Tad aišku, kad mus tau
tos slogan’as turi būti neprigul- 
mybė, neprigūlmingas, o ne 
nepriklausomas, ’ nepriklauso
mybė. Mes matėme visi prie ko 
Sus privedė- Smetoninė “neprl- 

ausomybė”. ■ . .
Duosiu čia dar vieną pavyz

dį Smetoninės . terminologijos, 
kuri; deja, pasireiškė mums 
pragaištinga. .Viši atsimena kai 
Smetona po perversmui 1926 
m. panaikino mus valstybės 
oficiozą “Lietuvą” ir paskelbė 
savo (oficiozą “Lietuvos Aidas” 
(tai buvo jo, o ne Lietuvos, ofi
ciozas, kurį jis antmetę Lietu
vai).-Aš savo- laiku; 1928 in„ 
einaričiąpi Šveicarijoj opozici
niam “Tautos Sarge” parašiau 
straipsnį, kuriame įsakmiai pa
žymėjau, kad tai yra labai blo
gas ženklas, kad “Lietuva” ta
po pakeista “Lietuvos Aidu” ir 
įcmiaų, kai} iš Lietuvos tepasi
liks tik Aidąs, jei Smetona pd- 
viešpataus ilgiau Lietuvoj*.

Dėjti, aš riėapširikati! Siriltd- 
ha riligyvėno Lietuvą tdip, kiril 
iš jos tej)ašiiikti H&bh'l tik Ai
das. Algi jis savo mėrikli, pilna 
šHvyiliėiles pasyviit š'iėlri, nbšri- 
tidšyvino visą Lietuvį] padaręs 
jį kltišnia ii jo klkiištirila; šri- 
kiitįš šūšiklaušifrib . — Jdib 
Rlušiltlmo tėbl’įją; lia Ir, šliriai- 
Riitd višį jos pbtbtlčiją arit 
tiek,’ kdd ji neš}lĮgbbcjb' nei pifŠ- 
to pajudinti plieš gronlinbiš ir 
pats išbėgęs*; dtldayė ją Maskd- 
lidiriš; Tdd, šliširiliibdikl, Vary- 
liiniė iš tūlis Brangios, ii r|Š- 
kio’š Ldlboš šlrihtbriilię. škoiihiį, 
aziatišką terminologiiį . R^ip 
valyfeitnb , iš Hihs poiniHiti ir 
li§ubirieHlškd . įyvėmtilb jbš Ne
lemtąjį aut8liį. GljŽkiirib prie 
mus atgimitiib tėvų Basaųavi- 
čiaiiŠ ii Rddilkos l^rm-iriologi- 
jHš. 1- J.

% & «
Šitds poli tikos ir filologijos 

mišinys vargiai įtikliiš belit 
vieną žmogų, r-aš Gdbrys ph- 
rodė čionai savo Hidėlę neįby- 
kantą p. A. Siheloridi, prikiš- 
dairiaš jam “aziatiškos kultū
ros” gerbimą, bet jokio rimio 
argumėritp prieš žodį “nepri
klausomybė” nepateikė.

Kds iš to; kad Kudirka ir Bb- 
sahavičius sakydavo “rieprigdl- 
mihgas”, “neprigiilmybė”? Tiė 
žddžial buvo išversti iš lenkų 
kalboši “niepb'dlegly”, “niepod- 
leglošc”, ir išversti negerai. 
Lietuvių kalboje žodžio “prigu
lėti” nėra; yra prigulti, bet ji
sai reiškia visai ne tą, kas no
rima pasakyti žodžiu “prigul- 
mingas”. 1 i - . «.' I

Tuo tarpu žodžiai priklauso
mas arba nepriklausomas, pri
klausomybė yra visai taisyklin
gai įiddUryti iš “priklads|ti”.

Tiesa, khd pariašids žodžius 
vartoja ir rusai: . “zavišimy”, 
“nęzavisimy”. Rusai šituos zo1 
(Ižluš nusikalė, išversdami į sa4 
vo kalbą ariįlū alba francūzlį 
varlėjaliiūš teriŪihuš (“dbpėrid- 
ent”, it- “independent”). Ta- 
čidp “nepriklausomas” ir “ne
priklausomybė” nėra tiesiogi
nis vertimas rusiškų žodžių 
“nęzavisimy”, “hezavisimost”. 
Lietuviški žddžihl yla paųriti 
iš kitokios Šdkhiėš: klUiisytl, o 
ne, kaip rusų kalboje,' “kaboti” 
(“visiet”).' Lietuviškas žodis 
“prikladsoirias” galėjo būti ver
timas vokiško “gehoerig”. Bet 
ir čia lietuviai įiepasėkč vokie
čių pavyzdžiu. Politiškai nepri
klausomybei pažymėti vokiečiai 
sako “selbštstaeridigkeit”, kųs 
lietuvių kalbb j ė reiškiu “savi- 
stoviškūiriaš”. Kai kurie žmo
nėm megiiio “sSvistoviŠkumą” 
pakeisti gražiau škUlūbancia 
“savistovybe”. Tačihu filologai 
siirado, kad šitie abūdti žodžiai 
yra nevykusiai pagaminti, ir 
musu literatinėje kalboje įsi- 
gyvėliti “nepriklausomybė”.

kol gėresnio termino,.niekas 
nešugdfvdš, mes- “neBrlRlauŠb- 
mlljį” IJ* lartosiiiie, o “nep'li- 
gillniynį” paliksime įlrdellies 
arbhyviibse, v . .

“N.” Redūkfclja

Savaite” ChiUrigoj
Rihks Metalą Karti Reikalams.

birHiadienį, b vkldtitlą lyto^ 
Cllįcagtijb formaliai prašidėš 
“Aliimlnijauš Savaite.” Per 7 
dieii&š miėštHš rldks alumini- 
jų nuo gyventojų karo reika
lams.

Įvairiose apylinkėse bus 
punktai, į klitititik gyventojai 
galės atnešti atliekamus alu- 
minijaus puodus, ir kitokius 
daiktus.

REMKITE TUOS, KURIE0 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Margumynai
ALĘKSĄNDRĄą ėępb- 

VAS — RADIJO
IŠRADĖJAS

80 metų nuo jo gimimo
Po A. Popovo mirties kilo 

radijo išradimo pirinenynėi 
kmušimaš. kdl iiuHb užsieni j 
rhbk^inlnkai rldijo išradėjo 
❖Šfdą b'uvti pripažinę Marko- 
ttitfi. Bet dadgelis teigė esant 
piiitiudju išradėįu Ą. Popovą. 
1905 m. prof. Cnvolsonui pir- 
minmkaujain, komisija svarstė 
šį klausimą. Po nuodugnių už- 
šibkųšidš medžiagos studijų; 
komisija vieningai BripdziriU 
radijo telegrafo išradėjo ^td-dą 
A. ^Popovui. ?

A. Popovas gimėš . 
kovo, riien. jb ę. Uralo krašte. 
Augdamas fabriko, atseit lėch- 
nikoš, aplinkumoj, arikšti štisi- 
dbmėjo technika, jsį pažino, pa
milo ir visą savo gyvenimą jai 
pašventė. ; •

Bfiįgęs ankštąjį mokslą; 1883 
rh. atspaude pitmą mokslo dar- 
bį “TinkąfniaUsios /sąlygos di- 
namo mašinai veikti”. 1895 m. 
gėgtižes itfėn. 7 d., fiz.ikU7che- 
rhikų sąjurigoš susirinkime 
skaitė pranešiipį 1. “Metalihių 
miltelių įtąka elektriniams vir
pesiams”. šio susirinkimo pro
tokole pažymėta; kad A. Popo
vas demonstravo pirmą pasau
ly radijo telegrafo aparatą; ku
ris tuo laiku buvo pavadintas 
“žaibo žymekliu”. Pranešitno 
išvadoje A. Popovas išreiškė 
viltį, esą ateity jo išrastą prie
taisą busią galima pritaikyti 
badijo signalams perduoti per 
atstumą, atseit, atlikti radijo 
telegrafo darbą.

189b m. kovo liiėn. 12 fizikų- 
chcmikų s-gos susirinkime A. 
Popovas paleikė staigmeną — 
antrą mokslo darbą. Praneši
ntas atliktas su radijo telėgrdfo 
demonstravimu. Šiiįstuvds bu
vo chejnijos Kūditorjjoj, d ihi- 
tuvg^. (kit&mc nairie) .stisir ti
kimo akivaizdoje; Pranešėjas 
visų sųsitinkiisių dkivaiždoje 
priėmė P. Ritikino siųstą dvie
jų žodžių radijo telegrantą: 
“HeriHkfiŠ Hėttčas”. 1897 in. 
A. Popovas rusų laivyne pa
naudojo 19 m. aukščio anteną. 
Šiuo kartu jo radijo stotis už
mezgė ryšį 5 krn nuotoly.

Vyriausybė jo darbų medžia
giškai neparėmė. A. Popovas ir 
jo padėjėjus P; Ribkinas sukiš- 
davę į radijo konstrukcijas sa
vo algas. Abu gaudavę apie 300 
rublių. Kartą A. Popovas laivy
no vyriausybę paprašė 1009 
rublių pašalpos. Adinirolas už
dėjo rezoliuciją: “Panašioms 
chiiriėroiris . lėšų,eikvoti nelei
džiu”. 1897 m. Markoniui pa
skelbus savo radijo prietaisą, 
apie kurį 1896 m. truputį spau
doje buvo rašyta, A. Popovas 
rusų laikrašty ”Koilin” rašė 
“..,tur būt Markonio radijo 
pričtaisHs yra panašus į maną-

1899 iri. A. Ptijiovui pavykę 
su savo ko’hstluRęjjoš radijo 
aparatais ŠUŠillšii 35 km atstu
mu. O pp i iriėHj rusų laivui 
“Aįlaksiii” riž|)ldtiKU§ aiit sek- 
jtiriitis; A. Pbįįbvūš ant, Hog- 
laridti salos fiastdtė siunčiamą
ją sttitį su a4 fn. antenas stie
bais ii pUlalkjj radijo lyšį. 1900 
ril. vasario 7 d. A. LtifJliyui pa
vyko užmegžti fyŠį Nėr 44 km. 
1901 iri; lligpiučk) m^K. A. Po- 
povtii bavykb rddijti Štbčjų sie
kiamąjį š|>indul| būkkitl ligi 
112 km.

1905 m. nuo smegenų krau
joplūdžio A. PdjxWdš ihirė.
♦ ♦ y •

Du Dideli Gaisrai 
Sdiithšidėje

Ugnis padarė apie $35,000 
nuostolių Bell Laundry Servicė 
dirbtuvėje, 2709 S. Pulaski 
Road, ir Kenwood garaže, 1138 
E. 47th Street. Garaže sudegė 
16 taksikebų.



Penktadienis, Į941_______
Jurgis Strakšys.

Čigoniuhas Mara

(’f'įšlliyš)
—Kas esi ir ko nori?
—Dėduli, — aišdkė Mfira, — 

paklydau ir esu, labai nuvargęs. 
Nuvežk mane iki ariiiriidlišlb^ 
sodybos, arbži kaiifib.

tigb'riiukd riktitčš maldauja
mai žipri J riėpažjstamojo vei- 
d8; 8 jis pdls rilbotlo Idbai ne- 
laiftirigaš..

—R (ir ta ^alkirijieš riKictiriiiš? 
—k 1Ū a ši a nepdžjštariiasis šiurkš
čiai.

—AŠ
—b itUĄ ljai?
Nlara tyli. Į tį tllriišihid jiri 

negali ir nenori atsakyti; Nė- 
pažįstabiasiš apžvelgia Marį 
hho pakatišib iki kojų padų; 
Betnifakfts ’pbjunth dar didesnė 
baiiiię.

—Pone, aš tikrai paklydaū.
—Hm...
-^TKip; paklydau. Aš ėjau vi

są dieną. Aš labai nuvargau ir 
esu riikknaš; Aš ieškati šKvo tė
vo, kuris nuvažiavo Kažkur, te 
aš nežinau kur. liet rytoj aš ji 
suterišitl. bab'kr Hdriti tik paval
gyti te išsdmiė’įoli, nėš Nebega
liu toliau eiti. Lauke taip šal
ta ir bhisd,..

Tie Maros įžodžiai graudina 
(ik ji patk bet hė-ii. J 4- ' « i, . I I, i 1 V pažįstamojo, nes jis piktai žiu
ri į Maros veittį, Ičtrii čiulpia 
pypkę, Gdl blit, jierhabb berniu
kui leisti lipti į bričką.

—Tu labai juodas, — paga
liau (aria; — nėši tik čigbriiu- 
kas?

—Tdip, čigudiukas, — atsako 
Mara, — bet pasigailėk manęs, 
pbniili. AŠ esu labai...

Jis vČl rib’ri ntiriasrikdti visą 
savo nelaimę, bet riepazįsialria- 
siš jtiu nigirid arklį.

—Pone! — sušunka Maiil. — 
Pasigailėk!

Ėct žnidgdš paragino arklį. 
"NeFstmlhf W8bedarhhUu brička 

nuvažiūbja purvinu keliu ir 
dingsta (Hriišojė.

Stovi Mara ir žiuri į tamsą, 
kur nuvažiavo negailestingas 
žmogūš. iš kkilj įilllšta ašaros. 
Bijo aišigręžii: dtčddo, jog iš 
užpakalio kažkas vejasi, kažko
kiai baisybė, kuri liiojad pačiups 
į savo širiailgiantj įlČbį. Marė 
bedrįs ta pažvelgti net į pakelę: 
Airb’db, jog tėti, pakėlėš beržy
nėliuose, kažkas vaitoja, gal būi 
dvhsidš; apie kuriaš btivb girdė
jęs iš senelės L’rjarioš. Nepagal
voja, Jbg teh gali būti vėjas.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunkei (Jtęįvė Darže
135tli akd Archer A Ve.

Sekmadienį
Lifej^š 27 d., 1941

Ne; ten paslaptingi vaiduokliai, 
kurie gali pastoti kelią ir nusi- 
nešti jį į kokią tamsią skylėj

Paskiau , .Mara pagreitina 
i žingsnius. Nebeiha, pet bėga. 

Pakėlęs telėgrąfo stulpų kauki
mas, jęaip te dvasios peržynėly- 
je, kelia baimę. Kad tik greičiau 
galėtų pasiekti kaimą ..

Jį baugina viskąs, ką tiktai 
mato. Baimingai žvilgteri į dan
gų. Ten, sako, kartais pasirbdąš 
baugus raudonas kryžius, 'žvel
gia į žemę. Ar nęišlys koks žvė
riukas, juodas, blizgančiomis a- 
kimiš. Tai butų ne žvėriukas,* 
o velnias, apie kurį pasakojo 
senelė. Tame bairiiės gūsyje Ma
ra nežino, lįur kreipti akis. Vi
sur vaiduokliai, visur bauginan
tys regėjimai, kaip kokiame 
pragare.

Mes jau sakėme, jog čigonių- 
kas skubėjo prie žmonių. — Ir 
štai, netikėtai jis pamato tolu
moje žiburį. Jį nušviečia nepa
prastas džiaugsmas: ten kaž
koks vienkiemis, kuriame gyve
na žmonės. Be abejo, jie išgel
bės jį nuo nakties baimės ir 
duos nakvynę, apie kurią taip 
daug svajojo šios nakties šiur
pulyje. . Ten žmones, ten nėra 
šalčio ir baimės. Tas žiburėlis, 
mirgėdąmas toli pakelėje pro 
nuogų beržų šakas, Marai atro
dė didžiule saule, kuri kvepia iš 
savęs jaukumą ir šilumą.

Maros kojos pasidaro tokios 
lengvos, tarytum ką tik dabar 
jis buvo prddėjęs šią baugią ii’ 
varginančią kelionę.

Mara bėga. Nebejaučia drėg
mės, nebejaučia vėjo; nebejau
čia nuovargio nęi baimės. Ma
to tik tą išganingą švieselę, ku
rią ipaslepia ir vėl atidengia 
nuogų beržų šakos. Paskiau ta 
švieselė užgęsta. Matyt, žmonės 
itticjo iiliegoti, nes jau vėlūs lai
kas. Bet .Mara .ęė. to nesisielo
ja: jam įpakanka to, kad žino, 
jog tfeū gyvėna žmonės. Tary
tum žiburys ten tėbcĮR^a, nors 
Mara jo ir neina to. Visos ber
niuko inintyš šŪkšiūplos ten,, 
prie iššigbib'ėjiteo.

Mara bėga. Keletą kartų jo 
kojoš kažkur tižkliUvū, Ir jis 
nuvirsta į vteŠkello purvą. Vėl 
keliasi ir vėl bėga — išsipurvi
nęs, į akmenis nusiinušęs ke
lius ir alkuneš; nevalgęs, suply
šusiais rūbais ir išsidraikiusiais 
plaukais.

Pagaliau tas bėgimas pasibai
gia, Kųi sustoja, jis sunkiai 
kvėpuoja. Meilias margas nuo 
purvo, nuo prakaito ir nuo Jie- 
tanš; Ghl būt; ir nuo ašarą- Bei 
Marh pMtenkihlaš ik beveik lai
mingas, nės prteš jį, juodesni 
liž Idmsą, rymbjd p’dštdtai, ku
rie, nors ir atrodo niaurus, šio: 
jė ndktyjfe phsitbdb išgūHyfhu. 
Bė abejo, tai tie patys narnai; 
kurių žiburį mate pro pakelės 
beržus.

khs yra tte daiiidi?
Mara, stovėdamas vieškelyje, 

apžitiribejd juos. Tamsldi pilko 
dangaus fone neaiškiai įžvelgia

keletos didelių trobesių kontū
rus. Ant vieno stogo kaminai ir 
radio antenos stiebai, kurie 
sniėūga į tamsą šrivo fiettišfcio- 
mis viršūnėmis. Toliau me
džiai; gal būt, ten sodūš. Na
muose nė vieno žiburio'; ir Ma
ra nutaria, jog žmonės jau mie
ga. Ntiktjėš apgaubti trobesiai

* i > f . t k - . . ' . * « - ? x . k . .

prastrii Indėli. rf(t8 dldūniŪ MK- 
ra pradeda tiėį stebėtis, ką jie 
slepia šHVyjė?t Bėrriiiikas grilvb- 
ja, jo’g JŠšigėibėjinią. kriskirid 
jam liyk rtiiiitis, jog jį įrili Už
pulti šriiiČŠ, kltete riūkčiai galt 
būti ČiŪ liteli biiti dėlig 
šunų, Rėš ^idrą sdįrdHid, jog 
tie ndftidi, kiltie durifcšb prieš 
jį nakiibš t mūšoje — križkokid 
dvaro irobČširii. Šųtiį bairhė pa- 
skalina ieškoti durų, į kurias 
butų gdlitria prišibeišti. Bijosi 
įeiti į kibiną, kurio jūodi hdš- 
rai neaiškiai įstebimi tarp gy
venant o namo ir didžiules ddri- 
žinės rir kokių nors sandėlių — 
Mara tikrai negali to įspėti. Bet 
jis suranda langlts, priskiriu ait
ris viėš kelio ptišėje. į kiėnią 
įeiti nereikia. Larigubsė labai 
tamsu; tik vienarkle kilariib la
bai nykiai ir vos įžvelgiamai 
baltuoja užtiesalai; gal būt, už 
tų langų miega žmonės.

puoštą pj’ięangį. Po savo baso
mis kojomis jūtlčia šdjtą laiptų, 
o paskiaū ir priearigio grindų 
rriarmųrą. Tuojau riušpręridžih, 
jog . čia gyvenantieji žmoiičs

Iš pradžių nedrįsta belstis. 
Bijosi suardyti tą džiaugsmin
gą iliuziją, kurią pergyveno, 
stovėdamas marmūri nirime ko
lonomis išpuoštame prieangyje. 
Dar džiaugiasi tuo, kas tuojau 
turės būti: jauki šiluma, skani 
vakarienė ir ramus, saldus mie 
gas ... Tik reikia paklabenti 
durų rankeną, pasibelsti ir pa
laukti, kol išeis malonus šeimi
ninkas, kuris įsives į vidų, kaip

issipiirvi-

Tų iliuzijų skatinamas, Ma
ra patraukia durų rankeną. Du
rys, kaip jis ir tikėjosi, Užra
kintos. Tačiau jis greitai atran
da škhmbalo fankehą, nusviru
sią prie pat užrakto, ir patrau
kia iš visų jėgų. Klausosi ir gir
di, kaip švelniai už sienos nu
aidi skambalo balsas; panašus į 
malonią katdlirikos mužiką, ku
rią Mara daūg kairių buvo gir
dėjęs prekymečiuose.

į Maros beldimą atsako šlep- 
sį, artėją žingsniai ir šiurkštūs 
balsas: —Kas čia ?

Maros širdele smarkiai plaka. 
Kad tik greičiau atidarytą du
ris ir įleistų į vidų . ..

—Tdi aš— atsūko nedidelis 
berniukas Mairai. — įleisk, pone. 
Aš labai alkanas ir nuvargęs.

—l<o tau čia reikid?
i > • > , •

—Aš paklydau. Maū šhlta. 
Pasiįhilėk ... Aš visą diėiią ė- 
jau. Pdsigailękitė..-r i Dlj.j- j- 1 l.

NAUJIENQS, Chicago, III,
žiaurus šeimininkas. urzgia:

—Greičiau nešdinkis, nes ki
taip užįiūdysiu šunjHiis.

Po tb jis' prieš čiįįbnjulcb' Ho- 
sį užtrėhkia duris, palikdamas 
silpną, nelaimingų v&iRą taifiSb- 
je ir šaltyje. . 4 _

Tokio priėmimo Mara nelau
kė. Jam pašidak) taip graiidii, 
kad rodosi, jog pliš ŠiMiš. Liud- 
hb'ihis ib ašūrij piiribmig dkiiliiš 
vaia'iidčlę dar žiūri į aitris; itŽ 
kŪrią iiėk dūūg vietos ib (lirib; 
b'bi {lėk mdžai gailėšiibgiiiilb. 
l^škidii grėitdi fiuli^ū niid 
idKri^driiiib prteddgib ir vėl pū- 
slieldžla vieškeliu ib'lyū. Dar 
gtedį kažktir Jojantį šūbj, Kaš 
šiliėikia labai daug bdiiiiėš. Ėet 
šito jb neužpuolė.

Ėumai Maros nepriėiiie. Jie 
Ūtiddve jį tolimesniam klūidžib* 
jiriiui. Bėt ddbar Mdrd bė^bik 
tiielio nėb'ejūdčia. Kažkaiįi Uii- 
fbindtiškiii biria vieškeliu. Nėbė- 
jaučid šalčio, nbbejaučia alldb, 
nebejaučia ndkiiės. Nė p'atš iię: 
žino, ar ilgai idip ėjo te ate (811 
hūėjb. Nėdtšigtęžė pažiūrėti į tą 
Kegdiicštihgą trobesį. NŪkil.-. 
pl’dHjb jį, Ii Mara ddtigidu dįtib 
jį iiėbėghivojd. Jis griliyiilėjd; 
bet rietėjaūčfd škdtištHb'; jį p'tte- 
tė drėgmė, bėt: ne šalta; jo nie
kas nepąvalgydįnb, bet jis ne 
alkanas. Tik kažkoks kartumas 
gerklėje, o tamsa krutihejė. Ual 
būt, tai skausmas, kurio per 
daug vienuolikos metų vaikui.

Thip Mdrh eiha; }Rol itdiijhs 
p'ašthtaš išhyrd pakelcjė iš tadi- 
sos. Mara nežino, kuri dabhr 
valanda; bet Įlies galime pasa
kyti, jx)g jau vidurnaktis. Todėl 
nenuostabu, jog ir to trobeJo1, 
kurį Mara ddbai' pdstbbl, liū
guose šviesos nebuvo.

Tas pastatas nedidelis. Stovi 
pakelėje, nakties apgaubtas it' 
vienišas. Aplinkui nė vieno rne- 
džio, nei tvoros, nieko. Sienos 
baigia smigti į žemę, vieninte- 
lis langas, užlcimštas skudurais, 
stogas pasiekiamas ranka; (Tai 
lūšna, labiau” panaši į šunies 
būdą, negu į gyvenama namą.

Paiflačitis lūš^rą, Matai a ė 
sužiba viltis.,ryėl pajunta nak
ties baisumą,, alkį, nuovargį it 
jaučia, kaip širdis \ėl pradedi 
tuksenti po p'lpnu ir nuo dieg- 
mės šlapiu ;syąrkėllu. Gal būt. 
čia suras prieglaudą? Gal lūše
na pasigailės, jei nepasigailėjo 
rūmai? ,
.Atstumtas rūmuose, Mara pa

sibeldžia į lūšnos dūris.
Durys atsidaro. Jose stovi 

moteris su žvakę rankoje, ku
rią tuojau užpučia vėjas. Tam
soje juodu -—, vaikas ir moteris 
— žiuri į vienas kitą; kol Mari 
ištaria:

DIDELES SUTAUPOS!
ANT KOKYBES MAISTŲ IR GROSERIŲ;

Pas “MIDWEST STORES”
SPECIALUS IŠPARDAVIMAS! PENKTADIENI 

ift ŠEštADIENį, LIEPOS 18 IR 49

"Mtt)WEŠT" PUIKIAUSIOS KOKYBĖS GRYNOS SMETONOSĮfoOL. „ sv.37fec
2c tji i sV. įilt C & k Powdered Cukraus su Pirkiniu 
“PRESTO” Pyiagiiihs Miltai 44 iiiic. pak.

PuikiAusfos~RoKYBĖŠ 
MILTAI. Visokiam reikalui
“RaKE-RUE” Shdrtening..............

i t.' i į >Įi1, . .#.4 Y, II >. ,, I II.

24% šv. inaiš,
... 3 sv. kęn, 450

T*—"

12 uhę. biit. -....... žfo

AR^idtJR’š “TiLEirr” 12' uric. kėli. 23<? 
“ktiŠTti” b'gžfeHdi’ir Tapioca Pudingai 4~53k. 19# 
“tWBY’Š” . ~7———
CORNED ilEfeb HASH No; 2 ken. 2 Už 35£ 
“ELMbALĖ” KOiIn lSor2 ken, 2^.19^ 
“Mlb^kšt” ib^ATOES NoTŽTSi: 2 UŽ 23$ 
“hįiiiGĖR-ši’.TT.;“ ~“ 77.“
U1LL PlfclitEŠ kvt. džar. 19t
“<ri:RįEit’š’;'7“7 ; i ~~r
KŲU^ia^S-jkliigidL. Straiftėcl ir Kapoti 3 ’kfen. 25$ 
PUIKIAUSIOS NAUJOS BALTOS CČlBBLER
BULVES Plautos lQsv..
NAMIE AbGINTfsALDŲŠ ROhNAI ŪŪT 17ę
PRINdkiJ-CAblTALOŪPES-did. 36 miėroš“viena‘ 100 
GALilCMELYNOS SLYVOS • 2 tuz7190
FREESTONE PYčlAl . . 5 sv.‘190
CALII~VALENCiA"ORXNbZIAI 176 mieros 'tuzT290 
ruduTeibeliu
“SALADA” Juodą Arbata maž. 9c % sv. pak. 19^ 
“PURO-PUROX” 2 10c pak. 10c Ž^5c pak. 2ŪJ0 
“SWEETHĖART”’MUILAS
“LIFEBUOY” MUILANS 3 už ’ 180
“LŪX” iPrirusiiiibši Muilais . . 3 už 180
“RINSO” ?Maž.~pūkr9c did. pak.“ 200
“RED HEART” Šunim Maistas sv. ken. 3 už 270
NORTHERN” BatHroom Tiššūe rol? 5^a

mes priimam orandziSies IR molynas štampas

$100 DYKAI KSšSa^ait^. Taupykite Musų Kupttnus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ Į

IOWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

v Jei Insurance reik, pas 
Dh P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 VV. Jackson HAR. 2500
*? Home Office, Nėwark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

R^nikite ^.Ljętuvišką 

NATHAN kANTER
MUTUAL . LIQUOR 
CO.—tfHOLESALĘ 

4707 S. Halsted S t 
Tėl. Boulevard 0014

PASKOLA •““SS'I vii U išmokėjimais 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN. ASSOCIATION 

bE CHICAGO
Mokame 3V6% Dividendų 

8202 W. Cermak Rd. Cftftal 8887 
BCįi. J ' Kažanauskas, Sec,

TUvSs $1,60000.00

VICTOR BAGDONAS
LOCAL &aL0NG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į, fa tipas ir kitus mįes- 
tfoš, . Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glių j višds mįe^to dalis. ,,

3212 So; Halsted St.
Saukit Tel. VIČTORY 0068

• FOTOGRAFAS
CONRAD Įg^

FOTOGRAFAS te

pro vėjo užėsį išgirstų žūiogus, 
anapus durų.

būrys atsidaro. Tirmiausld 
Mal’d pdinato šadtuvo vdmzdį, 
pašldaū pdpūrusią gdlvą. Prieš 
jį stovi vienmarškinis, augalo
tas vyras su nutukusiu veidu te 
mieguistomis akimis, vlara iib- 
ri suklupti prieš tą žmogų te 
maldauti, kad jį priimtų į rū
mus, kurių šeimininkas, be abb- 
jo, Uiš žiĮidgdš. liet dūr šiukš- 
tesrliš Bdišdš; degti jHrihd, Ma
rą Išgąsdiną.

—En< vdikįididiki,—
uržglti ŠėlitiibiliKdš: t— čia įie 
viešbutis te 88 šKlldiiė.

—P8ne! ...
—Nešdinkis. Mario nūriiuoše 

valkatos rieiiakvbjo ir nenak-
^bš.

Pro. pravirų durų tarpą Mara 
žiuri į vi<JŲ. BMlžganos lempds 
apšviestame prieškambaryje so
fa, ant grindų minkšti kilimrii. 
Mara neįrill slišivaldyti, ir ąša- 
tbš, kaip krištoliniai karoliukai, 
pabyra iš akių. Neghli išbirti 
daugiau nė vieno žodžio. Bėt 
jam ir nereikia kalbėti, jiės

Jis pasako tik tą vieną vie
nintelį žodį, nes daugiau nega
li kalbėti. Taryluin kas suragi
nęs laiko lupas — kažkokid 
Baimė ir nepasitikėjimas, pana
šus į gujamo šunies jausmą.

O moteris paima jį už rdn- 
kos. ,

—Eikš, — taria, — pasisku
bink, nes vejas neša šaltį.

Ji uždaro’ dūris, ūžsturiiia jūs 
sklęsčiu ir rpaža, tūilisiū prie
menaite nusiveda jį į trobą. 
BBthldkdš iibšūkd fte žbdŽlb. Jo 
šiidlyjb pel* t Kilojaiblėš, kad Jis 
galėtų kdlbėli. Jiš tik sėliK ^l<i:

tlžheįįd ierbpįį lt pdškidh pd^O: 
(llHa. jį prie stalo;

—-VdrgSellš, — kalba; — kdš 
ttive išvijo tokią rudėiiš naktį; 
Juk Įu visas sušalęs ir huVdt- 
gęs. O gal ir alkanas? Juk al
kanas — ar ne taip?

Mara palinguoja galvą, o Jo 
akys pilnos ašarų.

Tą naktį Mara toliau nėjo. 
Našlės lūšna jam suteikė tai, ko 
pdsišykštęjo dvaro rūmai. Pri- 
gldūįtds ii* isgelb‘e(aš niio nak- 
tieš ir feąniieš, Pdąra Kiil ki’bs-J J.. H’“ męs užmigo ramiu, laimingu
I f' Hmiegu.

UŽ langų niauriai, slauge ve
jas ir klabeno duris, tarytum 
pavydėdamas čigonų berniukai, 
Huį’į priglaudė lūšna prie'vieš
kelio ...

(GALASj

■*-k.♦

0

PRADEK taupyti 
ŠIANDIE

Kasdien nuo 8:45 ri. ryto 
iki 9:15 vai. r^to.

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

Pirmadieniais taipgi 7:00 
vaL Vakare.

Išgirskit vėliausias žinias 
mužiką ir Rftiiš lddhlitW 

pranešimus.

Štiidija įrehgta pir
mos rūšies su rho- 
dernįškomis. u ž 1 s i- 
dbmls ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garąntuotas.

420 W.. 63rd Št . 
tel. tNd. 5883-5840

r j

v\

kYTift^ iUnio 
VA I .A N I) A 

— iš stoties -

Ąt&ičį&i Užtikrinti!
<<V.VA\7.W,V,W.W/.’.

TiHijiytilė dabar, kad, bedarbei už
ėjus. nereiklų dejuo'ti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNlVERSAL 
SAVINGS tifid LOAN ASSOCIATION.

INSURED

Čia jusQ indeliai 
nuošimčio. Yra apdratisti iki $5,000 
peri l^edbi'ai Savings and Loand Insu
rance Corpbratiori, Wdšliington, D. G.

MADŲ

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

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

ŪK ŪF PATVERUS
KAINA 15 CENTŲ

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

99

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIAION

1739 S0. HALSTED STREET

NAUJIENOS 
1799 So .Halsted 8t 
Chicago, HL

Vardas_________ _

Adresas

Miestas___________

Valstija__________
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CIO Skelbia Streiką 
Laivų Dirbtuvėje 

-------- 6-
DETROIT, Mich. — CIO Plie

no darbininkų unija nubalsavo 
išeiti į streiką Great Lakęs En- 
gineering Co., dirbtuvėje, prie 
River Rouge. Unija reikalauja 
pripažinimo.

Dirbtuvė stato sunkius pre
kinius laivus.

Turi $49,000,000 
Karo Užsakymais

BELOIT, Wis. — Borg-War- 
ner korporacija skelbia, kad iki 
liepos 1 d., ji buvo gavusi $49,- 
960,078 karo užsakymais, ku
rių $12,000,000 jau išpildė. Fir
ma gamina įvairius motorus ir 
dalis laivams, sunkiai artileri
jai, ir pan.

Suėmė 16 m. Berniu
ką, Prisipažino Nu
žudęs Ūkininkę

BELLEVILLE, III. — čia bu- 
vo suimtas 16 metų berniukas, 
Richard Wesolik, kurio policija 
ieškojo per tris dienas už nu
žudymą ūkininkės Mrs. Joseph 
Jung iš Woodstocko, III.

Berniukas buvo paroliuotas iš 
St. Charles pataisos namų, ir 
atiduotas Jungams auklėti. Ji
sai prisipažino, kad nužudė 
Jung’ienę, keršydamas jai už 
išbarimą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joljn Jf. CCiibciltuS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

k 60 5-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
~ £ KOPLYČIOS VISOSE

JL/yna 1 CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

6812 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero

H

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 VVest 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast l«8th Htree. Tel. Pnllman 127.

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

Telefonas YARDS 141S.

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
Phone GROvehill 0142

Phone Cicero 2109

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

A L J. ZOLP 
1846 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

Studijuoja Naujas 
Sprogstamas 
Medžiagas

ST. LOUIS, Mo. — Chemijos 
inžinieriai ir amunicijos eksper
tai iš keliolikos universitetų vie
tiniam Washington universitete 
studijuoja įvairias žinomas 
sprogstamas medžiagas, ir da
ro- eksperimentus, ' bandydami 
išrasti naujų.

Eksperimentai daromi po fe- 
deralės valdžios priežiūra.

Naujas Viršininkas 
St. Charles’ui

SPRINGFIELD, III. — Iš St. 
Charles pataisos namų perdė- 
tinių buvo prašalintas William 
T. Harmon. Jo vieta užims 
Henry B. Knowles, Anna State 
Hospital viršininkas. Harmon 
buvo aštriai kritikuojamas už 
perlengvą discipliną ištaigoje.

Keistas
Supuolimas

KANKAKEE, III. — Armijai 
raportavo du jauni vyrai. Abie
jų vardai Donald, abiejų pavar
dės Regnier. Abu 21 metų am
žiaus. Jie ne broliai ir net ne 
giminaičiai.

Abu, be to, turėjo vienodus 
Jrafto numerius.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

Vic Ghezzi Laimėjo Prote sijonaiti Golfo Titulą.

' ' . . . NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Tom Walsh (vidury), P.G.A. prezidentas, sveikina Vic Ghezzi (kairėj) ir By- 

ron Nelsoną, po tų golfo turnyro laimėjimo, kuris suvedė juos į finalinį susitiki
mą už Amerikos prbfesijonalų čampijonatą. Vėliau Ghezzi nugalėjo Nelsoną.

Švente 66-tas 
Sukaktuves

SPRING LAKE, Mich. — Du 
vietos gyventojai, Mr. ir Mrs. 
James H. Welch vakar šventė 
66-tas vedybines sukaktuves. 
Jie gyvena “traileryje” prie 
Grand upės.

Liūdnos Dienos 
Kurmiams

PEORIA, III. — Vietos ap- 
skričio valdyba paskelbė, kad 
mokės 25c., už kiekvieną pagau
tą kurmį.

Vienas ūkininkas nėtVuftus 
atsišaukė su 71-nu-: ir reikalau
ja $17.75 atlyginimo.

Kiaulės Apkandžio
jo, Šuo Išgelbėjo ■

HARRISBURG, III. — Ligo
ninėje guli sunkiai sužeista ūki
ninkė Mrs. Walter Drone iš 
Ridgeway. Ją užpuolė ir skau
džiai apkandžiojo 12 kiaulių. 
Moteriškę išgelbėjo jos šuo.

Streikas Vagonų 
Dirbtuvėje
jReikalauja Pakeisti Darbo 

Padalinimą.

Valdžios tarpininkams buvo 
perduotas streikas, kilęs Ame
rican Car and Foundry Com- 
pany vagonų dirbtuvėje. Strei
ką paskelbė CIO Auto Work- 
ers unijos lokalus 805.

Jis reikalauja darbą taip 
padalinti, kad darbininkai ga
lėtų uždirbti nuo $7.92 iki 
$9.18 į dieną.

Visai Nebepriims 
Armijon Vyrų 
Virš 27 M. A-

Nepriims Nei Savanorių.

Chicagos drafto raštinės gar 
vo įsakymus iš Washingtono 
nebeimti privalomai tarnybai 
vyrų, kurie liepos 1 d., suėjo 
28 metus amžiaus. Armija taip 
gi įsakė tokio amžiaus ar vy
resnius vyrus nebepriimti ar
mijon savanoriais.

Patvarkymas taikomas vi-į 
siems 28 ar vyresnio amžiaus 
vyrams, nežiūrint ar jie vedę 
ar ne.

Garsinkitės “N-nosc”.

Diena Iš Dienos
Kadangi drgg. Noverai yra 

mano ypatiški draugai, linkiu 
jiems laimingos ateities ir ge
ro pasisekimo jų gyvenime.

—Steponas Naria s.

Padare Operaciją 
A. Dauchuriienei

Guli Columbus Ligoninėje
Uiepos 15 d. Columbus Hos

pital, buvo padąryta operacija 
Mrs. A. Dauchunienei, 3300 So. 
Union Avė.

P.p. Dauchunaį" yra žinomi 
bridgeportiečiai biznieriai. Abu
du Chicagos Liet. Draugijos na
riai.

Linkiu p. Dauchunienei grei
tai .pasveikti. r. ..

... •’ J. A. S.
----------------- -nrj—----- :-----

Chicagon Grįžo 
Jaunavedžiai
Hillward’aį
Buyo Išvykę Į South Dakotą.

Josephine Virbliauskaitė iš
tekėjo už NVilIiamo Hillward. 
Vestuves įvyko birželio 22 d., 
Dariaus-Girėno ' salėje, šliubą 
jaunavedžiai paėmė Marguėt- 
te Parko šv. Panelės bažny
čioje.

“Medaus mėnesiui” jie buvo 
išvažiavę į Bįackstone, So. 
Dakota. Jaunavedžiai ką tik 
sugrįžo ir pas ųiotiną apsigy
veno laikinai.

Jaunavedžiai ir jų tėvai ta
ria ačiū visiems už dalyvavi
mą vestuvėse ir už dovanas.

Ona Lukošius 
Atostogauja

Ona Lukošius, žmona Brigh- 
ton Parko drabužių valytojo, 
Antano Lukošiaus, 2555 W. 43 
st., šiomis dienomis smagiai 
laiką leidžia Sand Dunes, Įnd. 
pas pp. Kačerauskus. Kaip 
greit Ona parvažiuos, tai ir 
pats Antanas važiuos atosto
goms į Wisconsiną.

—Steponas.

Minės 10-ties Metų 
Jubiliejų :

BRIGHTON PARK. —> Pet- 
I

ras ir Stella Nover, populia
rus Brighton Parko bįznieriai, 
kurie užlaiko auksinių daiktų 
krautuvę ties num. 4148 Arch
er avenue, liepos 27 d. minės 
savo 10-ties metų ženybinio 
gyvenimo jubiliejų.

Jubiliejinis pokilis įvyks 4 
vai. po pietų, Dariaus-Girėno 
svetainėje, 4416 So. Western 
avenue. |

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Ben Sulceski, 26, su Joann 

Shimkus, 26
LeRoy Polterock, 29, su Fran

ces Franke), 21
David' Edwards, 36, su Em- 

mialine Yakus, 27
Eugene Scott, 23, su Harriet 

Gramza, 23
John Fįnn, 28, su feabelle 

Zygmant/21 .

Reikalauja
Perskiry

Estelle Strack nuo Michael
Strack

GIMIMAI 
CHICAGOJE

ANULIES, Nancy, 2906 West 
38th Place, gimė liepos 7, te-

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 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 
vai. vakare.

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

vai: Joseph ir Rose.
GEČAS, Judith, 1201 VVest 

55th Street, gimė liepos 4, te 
vai: Joseph ir Dorothy.

JURACKA, --------------, 3527
West 60th Street, gimė liepos 
7, tėvai: Louis ir Frances.

KAMINSKAS, Bonita, 4347 
South Honore Street, gimė lie
pos 5, tėvai: Ernest ir Stella.

KORIS, Ralph, Robert, 3137 
West C8th Street, gimė liepos
1, tėvai: Anthony ir Bernice.

LEDZIUS, William K., 5738 
South Wells Street, gimė liepos
2, tėvai: John ir Dorothy.

PAULUS, Richard, 936 VVest 
74th Street, gimė liepos 8, tė
vai: Victor ir Magdalene.

VENSKUS, Thomas, 2548 
West 39th Place, gimė liepos 5, 
tėvai: Paul ir Kathleen.

ZIČKUS, ------------- —, 3431
Emerald avenue, gimė liepos 5, 
tėvai: Joseph ir Julia.

SURVILLAS, Roy, 3836 So. 
Wood Street, gimė liepos 6, tė
vai : Alfred ir Anna.

TAMOL, Theodore W., 4735 
South Wells Street, gimė gegu
žės 31, tėvai: Theodore ir Fran-
ces.

O Adresu 3151 South Hal
sted street gaisras sunaikino 
medinę palapinę, priklausančią 
vienam C. Chase. Užsidegė rie
šutų mašina, kurią Chase ten 
turėjo.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginia 6038
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. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 8148
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 P 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. L. VEZEI/TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE

2403 West 63rd St. į 
VAT Aynos- 2—4 popiet Ir 7_!> I 
’mkarn. trečiadieniais ir sekmadie 

ninifi nagai ausitarima 
Telefonas Hemlock 7899.
Namų tel. Republic 4688

Ruošia Lietuvį 
Gramontą į 
Karininkus
Lavina Neiv Jersey Valstijoj.

U. S. armijos 6-to distrikto 
(Chicagos) viršininkas maj. 
gen. Bonestecl praneša, kad 
jaunas Bridgeporto lietuvis, 
Raymond J. Gramontas, yra 
ruošiamas į karininkus. Jisai 
dabar lanko specialius kursus 
Fort Monmouthe, New Jersey 
valstijoje.

Kursus pasekmingai užbai
gus, Gramontas bus paskirtas 
antruoju leitenantu. Ghicagojc ♦ 
jisai gyveno adr. 3201 Litua
nica avenue.

Naujienų Namo Fondo

PIKNIKAS
Sunset Grove Darže

135th and Archer Avė.

Sekmadienį
Liepos 27 d., 1941 m.

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St. *

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superlor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
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 6994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVK

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

pi*»t 7 Urj 8 vai. N*»d nuo 10 iki 12
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

’ * 7 Ro D<*arborn St
Ronm 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų teL—Hyde Park 3395
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Legionieriai Rytoj ] Labai Romantiška 
Pagerbs Žuvusius 
Lakūnus

Telefonistė

Rengia Iškilmes Prie Dariaus- 
Girėno Paminklo

Darius-Girėnas Posto No. 271 
Narių Atydai

Visi Dariaus-Girėno Posto 
nariui malonėkite susirinkti šeš
tadienio vakare, July 19th, apie 
6:00 vai., į Posto svetainę, 4416 
So. Western aye., arba prie Da
rius-Girėno paminklo, 67th ir 
So. California Avė.

Sekmadienį, July 20th nebus 
jokių iškilmių, nors ankščiau 
buvo skelbta, nes paminklo ko
mitetas dėl kokių tai priežas
čių nerengia didelių iškilmių bei 
paradų. Įvyks tik trumpos cere
monijos šeštadienio vakare.

Tad, visi Dariaus-Girėno Po
sto nariai būtinai privalote da
lyvauti pilnoj uniformoj, taip 
pat Firing Sąuad savo unifor
mose, nes tai musų priederbė 
tinkamai pagerbti musų Tautos 
Didvyrius ir garbingai paminė
ti 8-tas jų žuvimo metines su
kaktis.

Frank Krasauskas.

Ginger Rogers, geriausia pe
reitų metų filmų aktorė, dabar 
vaidina Falace Teatre naujame, 
labai linksmame filme “Tom, 
Diek and Harry”, kuriame ji 
turi labai romantiškos telefonis
tės rolę.

Ji vis svajoja apie vaikinus 
ir apie altorius, ir besirinkda- 
ma mylimąjį susižieduoja net 
su trimi vienu sykiu. Kaip ji 
iš keblios padėties išsisuka ir 
kurį pasirenka—nesakysim. Pa
matykite filmą. Sutiksite, kad, 
būdami jos vietoje, būtumėte 
pasirinkę tą patį, kurį jinai pa
sirinko. (Sp.)

J

RAMANAUSKIENĖ 
tėvais Gelžinaitė. 
4633 So. Wood St.

ONA 
PO 

gyv.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 16 d., 11:30 vai. vaka
ro, 1941 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Lietuvoje, Viek
šnių .parap., Tigrų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuiiudime 

vyrą ■ Antaną, 2 pusseseres, 
Vieton ją Szarauskienę, jos 
vyrą Boleslovą ir Uršulę Za- 
braitienę ir jos vyrą, taipgi 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 So. Her- 
mitage avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., liepos 19 d., 8:30 vai. 
ryto iš kopi. į Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą,’ o iš ten bus 
nuly dėtąjį Ka^pi^uą-jka-
pines.

Visi a; a. Onos ■ Ramanaus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Pusseserės, jų Vyrai ir visi 
kiti Giminės.

Laid. Direkt. J. F. *Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

Paaugo Turtu Iki 
$17,000.00, Turi 
Virš 600 Narių

Teisybės Mylėtojų Dr-jos 
Veikla.

______________________ NAUJlENOS, Chičago, UI.

CHICAGO, APYLINKES RUOŠIASI “NAU
JIENŲ” PIKNIKUI

Iš Kenoshą, Wis., visas būrys rengiasi atvykti

Tikrai geras naujiepietis p. Br^ze-Brazevičius rašo, 
kad iš Kenosha, Wis., jau rengiasi visas buryg atvykti į 
Naujienų didžiulį piknikų.

Nėra abejones, kad kenoshiečiai, kas tik galės, at
vyks į tų didelį nąujieniečių sųskridį.

Ne tik kenoshiečiai, bet ir rockfordiečiaį nenori ap? 
sileisti. Ęockfordiečiai teigia, kad jų net didelis specia
lus vežimas jau tepamas ir jie visi, kaip tai: Levickiai, 
Sinkevičiai, Aleksynai, Ališauskai, Savickiui, Mrs. M, 
Čepulis ir kiti jau šveičia batukus, prosina rubus, daro 
visų prisiruošimų, kad vėliau nereikėtų paskubomis, ge- 
rai neprisirengus atvykti į Naujienų įpvanų pikniku.

Na, o Gary, Ind., naujieniečiai? Jie irgi nesnaudžia. 
Keletas jų: J. A. Grakey, C. Kam!Čąįti?3 C. Taftas, T. 
Lubis, A. Galinauskas ir kiti iš tikrųjų būti Nau
jienų šiame dideliame suvažiavime. Čia jie galės susi
tikti su savo draugais, ne tik iš Chicagos, bet ir iš kitų 
miestų. Mat, į ši Naujienų pikniką ketina-atvykti net ir 
iš tolimesnių kolonijų lietuviai. Jie nork pamatyti, kas 
gaus tų naujų 1941 metų Packardų. Taipgi nori pasima
tyti ir pasikalbėti su savo senais ir gėrais draugais. 
Naujienų piknike bus proga. **

Nors jums jau žinoma, bet dar atkartosime, kad 
Naujienų piknikas įvyks sekmadienį, liepos 27, 1941, 
Sunset darže, 135th St. ir Archer Avė., Lemont, III. Pra
džia 10 vai. ryto.

Iš Kenosha, Wis., Gary, Ind., ir Rockford, III. geri 
naujieniečiai rengiasi į Naujienų piknikąy bet ir chica- 
giečiai laiko negaišina. Tokioj didelėj minioj verta būti: 
save parodyti ir kitus pamatyti.

ninį Parengimų apie lapkričio 
menesį.

Apie metinį parengimų, ku
ris^ paprastai įvyksta sausioLiepos 13 d. įvyko Teisybės ris< paprastai įvyksta sausio 

Mylėtojų Dr-stės pusmetinis mėnesį, šiame susirinkime ne- 
snsirinkimas. Susirinkimas1 buvo kalbėta.
nebuvo perdaug skaitlingas, 
bet ėjo geroj nuotaikoj.

Ligonių, Mirčių Mažai,
Iš pusmetinio knygų per’ 

žiūrėjimo raporto paaiškėjo, 
kad mirusių ir ligonių per šį 
pusmetį buvo mažai. Todėl ir 
Dr-jos tųytas paąpgo $1,200. 
Dabar tvirtas siekia iki $17,- 
072.60. Narių yra virš 600.

Rudeninis Piknikas.
Komisija pranešė, kad ru

deninis piknikas įvyks spalių 
5-tą dieną,, Liberty Grove dar
že. Bus avies kepimas ir pus-Į 
padžių mušimas prie geros 
muzikos ,o dovanų skaičius 
bus milžiniškas.

Tapo išrinkta komisija iš 
dviejų veiklių narių, Petronė
lės Grigonienės ir Izabellos 
Gritėnas. Jos surengs ir Rude-

Tai tiek šiuo laiku apie 
Teisybės Mylėtojų Dr-stę.

—Steponas Nar kis, korės p»

Sugrįžo Lietuviška 
Žuvavimo Ekspedici 
ja iš Wisconsino

Pavogė $300,000

NAUJIENŲ-a CME Tclcpbnto
NVilliam D. Sahm, kurį 

Chicagos policija suareštavo 
už pavogimų suvirs $300,- 
000 iš banko Lancaster, 
kuriame jis tarnavo 15 
tų. Sahm sako pinigus 

leidęs “ant arklių.”

Pa., 
me- 
pra-

Išeikvojo $307,000 
Banko Pinigų

Pralaimėjo “ Arkliukams”

CLASSIFIED ADS.
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
PAIEŠKAU MOTERS dėl namų 

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

PAGEIDAUJAMA PIANISTĖ ir 
dainininkė pėtnyčioj ir subatoj va
kare. Gera mokestis. 2425 W. 69th 
Street.

MOTERIS BENDRAM NAMŲ 
darbui. Paprastas virimas, nereikia 
skalbti. 4 suaugę. Gera alga, geras 
namas. Pastoviai. 305 N. Taylor 
Avė., Oak Park. Tel. Village 6363. 
Telefoną apmokės skelbėjai, karte
rį sugrąžins.

HELP WAN1'ED-MALE-FEMALE 
parbininkų-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.

VAKAR CHICAGOJE

“—“ REAL ESTATE FOR SALE
Naj^i-Žemė Par^

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotu^ farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

HEALTHY FOOD RESTAURANT 
Cook—moteris arba vyras — dirbti 
valgykloj naktimis. 3206 S. Halsted 
Street.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

Box 3L3, 1739 So. Halsted St.

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

JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujam greitiem 

pardavimam

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

Cicero 6847

2-4, 1-5 
į mėne- 
Nebran-

I 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 nuiiudime 

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 
Caro! 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. bąž- 
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kaimiero kapines.

Visi a. a. Stanley Žaksio 
giminės, draugai ir pažįstami 

9 esat nuoširdžiai kviečiami da- 
I lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

jam paskutinį patarnavimą ir 
H atsisveikinimą.

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

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

11 Gėlės Mylintiemsi I K K H Vestuvėms, Ban- u n d a venas, Pa puoši-
GĖLININKAS “aras
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

m. 
d.,

PADĖKAVONĖ

PETRONĖLĖ POCIENĖ
mirė liepos 13 d., 1941 
ir palaidota tapo liepos 16 
1941 m., o dabar ilsis Lietu
vių Tautiškose kapinėse am
žinai nutilus ir negalėdama 
atsidėkoti tiems, kurie suteikė 
jai paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo ją į dą neišvengia
mą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš 
rriusų tarpo, reiškiame gi
liausią padėką dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus drau
gams. Dėkojame graboriui P. 
J. Ridikui, kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo ją į amži- 
nastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius, < dėkoj ame visiems gi
minėms, draugams ir .pažįs
tamiems, taippat tariame ačiū 
“Naujienoms’’ ir pagalios dė
kojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms. 
O tau, musų mylima žmona 
ir motina, sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Vyras Antanas ir Sūnus.

t

su jo

Aš,
o.

Ben Survill, Stanley Warnis, 
Chas. Kriščiūnas ir Adolph 
Bulauskas Ekspedicijos “Čąm- 
pionai’.’

Liepos 14 d. sugrįžo žuvavi- 
mo ekspedicija, kuri susidėjo 
iš Ben Survill, Stanley War- 
nio, Chas. Kriščiūno ir Adolph 
Bulausko.

Jie buvo išvažiavę į tolimo 
Wisconsino ežerus 
vežė daug žuvies.

Chas. Kriščiūnas 
vį beveik už save 
turėjo daug vargo

ir p arsi-

pagavo zu- 
didesnę ir 
pakol įsi-

Gaudė Mažų ir Didelių.
Ben Survill, kaipo policinin

kas, kad ir su didelėmis žu
vimis lengvai apsidirbo, o 
Stanley Warnis, judamas len
gvo budo žmogus, įsu dides- 
niomis “nesibaderiavo,” bet 
mažesnių tiek prigaudė, kad 
negalėjo visų nei parsivežti.

Kiek Adolph Bulauskas žu
vų pagavo, nežinau, peš jis vi
sų laikų tik plojo delnais ir 
šaukė “ura” linkėdamas savo 
draugams geresnių pasekmių.

; —Steponas,

• Centralinėje nuovadoje yra 
įkalintas 32 metų darbininkas 
Ralph Sobol, 836 S. Wallace st. 
Jisai bandė nudurti savo per- 
dėtinį Constantine Wampasch, 
7100 Normai, laike ginčo apie 
darbo valandas. Sobol tarnavo 
LaSalle stotyje.

w
SVEIKINU SAVO SUNŲ

ALEX A. MAEZES
17 metų gimimo diena ir linkiu jam geriausios ateities 

jo jaunystės dienose.
Kviečiu gimines ir pažįstamus atsilankyti į jo

BIRTHDAY PARTY
PALINKĖTI JAM HAPPY BIRTHDAY.

iš savo pusės, pasirūpinsiu visus pavaišinti skaniais 
užkandžiais ir muzika.

EMILIJA MAEZES,
1901 Canalport Ąve,

•**»*«*»*•

© T.W.A. lėktųyą iinįja?*fug- 
piučio f d^, pradės tiesioginį lėk
tuvų susisiekimą tarp Chįęagos 
įr Reading, Pennsylvaųijos val
stijoje.

® Išsiun|usj^sąvo tris mažus 
vaikus į kinoteątrą, iš namų 
dingo 33 metų moteriškė, Mary 
Zielinski, 1413 North Rockwell 
street^ •. ..

® Nukritęs nuo! ’ątitto auk
što lango, ad, 319 South Bell 
avenue, užsimušė langų plovė
jas, Grover St(įne, 1315 Madison 
Btrcet. Jis buvo 60 metų am- 
Žiaus.

© Cook apskričio valdyba iš
dalino $64,444 kontraktais vieš
kelius taisyti, prie Kedzie ir 
153, prie 127-tos ir Stony Creek 
taipgi keliose kitose vietose.

© Adresu 3000 S. California 
avenue miestas įteigė “Kapiny
ną” seniems automobiliams. Te
nai “laidos” automobilius, palik? 
tus Chicagos gatvėse, Kurių sa
vininkai neatsiima.

® Iš Chicago Tobacco Co., 
sandėlio 419 S. Halsted stresi, 
vągys išnešė cigaretų už $1,200. 
Visi pakeliai turi valstijos tak
sų ženklelius sų numeriu, 
No. 20583.

Kriminalis teismas jau ke
lintą dįeną svarsto bylą. Kelia
mą buvusiam prokuratūras po- 
licistui, Panieli MorUi’ty. Jisai 
kaltinamas nužudymu jaunas 
chicagietės Jenhie Martin. Jisai 
teisinasi, kąd parėjęs nužudyti 
merginos motiną Adą, kuri jį 
įvėlė į abortų siądįk^^O skanda
lą neseniai kilusį Chicagoje. Mq- 
mrty gaudavęs kyšius $ mo
teriškes, kartais iki $100 
vaitę.

A & P Įves 5 
Dienų Savaitę

ša

krautuvių 
paskelbė, 

krautu- 
Šventėmis

A 4 P maisto 
bendrovė yaka^ 
kad visose savo 
vese 8 ii Labpr Day
įveda penčių dienų savaitę dar
bininkams. Algos paliks tos pa
čios.

Chicagoje po areštu yra 
metų banko knygvedis iš Lan
caster, Pa., William D. Sahm. 
Jisai prisipažino, kad išeikvojo 
$307,000 iš Northern banko Lan- 
casteryje, kur dirbo per 12 me
tų ir buvo patikimas tarnau
tojas.

■ riikyųjp Per 8 Metus

32

Jisai sako, pinigus pralaimė
jo “arkliukams7’, taipgi praleido 
meilužei užlaikyti. Yra vedęs 
ir turi 4 metų sūnų. Sahp) pi
nigus eikvojo per 8 metus lai
ko, bet būdamas vyriausiu knyg- 
vedžiu banke galėjo trukumus

n į I H; ,
Jis i pabėgo,Kiš Lancasteno še

ši mėnesiai atgal, kai revizoriai 
netikėtai pasirodė banke ir 
Sahm neturėjo progos vėliau
sius trukumus paslėpti.

SLA 336 Kuopa
Švęs Metinesz
Sukaktuves
Rengia Išvažiavimų Indian 

Wood Country Club’e

Kad atžymėti 
kuopa

Indian Wood 
217 ir Western 
— doleris. Val- 
dykai.

turite 
anks- 
pietų

SLA 336 kuopa turėjo mė
nesinį susirinkimų liepos 14 
d., “Naujienų” patalpose, šiai 
kuopai suėjo metai laiko nuo 
jos
metines sukaktuves, 
rengia draugiškų išvažiavimų 
liepos 20 d., 
Country Clube, 
avenue. Įžąnga 
gis ir gėrimai

Mylinti golfų mušti 
anksti nuvažiuoti, -kad 
ciau pabaigus ,nes po 
prasidės musų “šurum-bu- 
rum”

V žsiregistruokite!
Norinti dalyvauti kartu su 

mumis, pašaukite į Naujienas 
p. Miklų Vaivadienę, tai mes 
žinosime kiek asmenų daly
vaus ir tiek pagaminsima val
gių ir gėrimų. Užsiregistruoki! 
šiandien!

Keturi Nauji Nariai.
Pereitų mėnesį organizato

rius Alex Ambrose įrašė ke
turis naujus narius, bųtent: J. 
Žukauskų, Dr. B. J. Zubrickų, 
W. J. Savickų ir J. Belcjier,

Dar kartų primenu, kurie 
turite laiko šį sekmadienį, ne
pamirškite dalyvauti jnusų 
i^e tipįame išvažiavime, nes 
yra graži vieta. Noriątįems 
maudytis yra graži ’ plaukimo 
vieta, taipgi ir kitokie paran^ 
kuiliai. —Narys,Nežiūrint sutrumpintų valan- 

<|ų dąrtųnmKarcs Krąwtųv6s bu* 
atdąroą KfeKIvnH dieną, išėmus 
sekmadienius. sukeis.

REIKALINGAS DARBININKAS 
rytais pagelbėti prie baro ir porte
rio darbui. Gyvenimas ant vietos, 
mokestis gera. 5700 W. 79th St., 
SUMmit 868W1.

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

1847 W. Marąuette Road.
FOR RENT—IN GENERAL 

Renddai—Bendrai 6 KAMBARIŲ MURO BUNGA- 
LOW. Furnaso šiluma, stokeris, 2KRAUTUVĖ SU 5 KAMBARIŲ L_.,. ______  _____ , ______ _ _

flatu užpakaly. Randasi adresu 2200 karam garažas, gera transportacija. 
West 23rd St. Nebrangiai. Gera °*c OAA Aonn "r 
vieta grosernei, meat market, etc.

Šaukite ROCkwell 2855 arba 
ATLantic 3780.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

$5,800. 4829 W. Polk St.

7 KAMBARIŲ REŽIDENCIJA. 
Geram stovy. Moderni, gera apylin
kė. Bergenas už $5,000. Nedideli iš
mokėjimai. 6720 Union.

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

GOOD NEIGHBORHOOD. 
3605 N. ASHLAND AVĖ.

NAŠLĖ PRIVERSTA PARPUOTI 
7 kamb. rezidencija po antrašu 3842 
So, Union Avė. Dėl platesnių in
formacijų pašaukite YARDS 5773.

PARSIDUODA LIQUOR ir Ta
verna kombinacijos mbrtas. Labai 
pigiai. Kreipkitės 2752 W. 59th St.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
MURO bungalow. 6842 So. Maplc- 
wodjRAve.

PARSIDUODA BUČERNĖ 
grosernė. Daro gerą biznį.

3953 So. Rockwell St.
ir

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
meat market, arba mainys į namą. 
Išdirbta per 6 metus. Renda $30 su 
kambariais. 2210 W. 23rd Place.

7 KAMBARIŲ REZIDENCIJA. 
Medinė. A-l stovy. Karšto vąndens 
šiluma. Pilnai insuliuota. Idealioj . 
vietoj krautuvių ir transportacijos 
atžvilgiu Logan Sųuare. Agentai 
nepageidaujami. Kaina $5,800.

Box 2515, 1739 So. Halsted.

SUSIRINKIMAI i

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ POLIT. IR PAŠ. KLUBAS 12 
Wardo laikys mėn. susirinkimą 
sekmadienį, liepos 20 d., 1 vai. po 
pietų, Hollyvvood svet., 2417 West 
43rd St. —P. J. Petraitis, rast.

SOUTHWEST SIDE
2 aukštų muro namas, 8-3 $350
mėnesį. $21,500. Finansuos.
2 aukštų muro namas, turi 3 po

3, 3 po 4, 3 po 5 ir 1 po 5 kam
barius beismente. Pajamos $412 į 
mėnesį. Kaina $23,000. Finansuos.

Box 2512.
1739 SO. HALSTED ST.

PARENGIMAI
BENDRAS PIKNIKAS 9-nių Ro- 

selando draugijų įvyks liepos 20 d. 
1 vai. popiet Rossi Grove, 130th 
St. prie Cottage Grove avė. Bus la
bai puiki programa, dainuos R. L. 
M. choras ir bus daugiau pamaiti
nimų. Visi ir visos dalyvaukite pik
nike. —Komisija.
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIA.
šeštadienį, liepos 19, 7 vai. vakaro 
įvyks šokių ir pasilinksminimo va
karas Milda Svetainėje, 2-me aukš
te, 3140 S. Halsted St. Visiems bus 
smagu šokt prie geros orkestros. 
širdingai visus užprašo atsilankyti

Parapijos Komitetas 
Klebonas Maskoliūnas

PARDAVIMUI 3 FLATŲ mūras, 
7 kambariai, štymo šiluma, moder
ni refrigeracija, arkos durys, ąžuo
lo trimas, puikiam stovy, gerai už
laikomas. Metinės pajamos $1,476. 
Kaina $7,500.

5741 Princeton Avenue. 
ENGlevvood 1025,

10744-48 S. MICHIGAN. 2 auk
štų muro namas. 3 krautuvės, 7 
ofisai (21 kambarys), 5 kąram mu
ro garažas, štymo šilumą. Metinės 
pajamos $3,576. Duokit pasiūlymą, 
šaukite Mr. Peterson, Vincennes 
0606,

FARMS FOR Sa£e 1~ 
Ukiai Pardavimui

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

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

ut va-Automobiliai vakar ir 
kar vakare užmušė šiuos žmo
nes :

Fern Lagerston, 17 m. a., 700 
South Street, Elgine;

Joseph F. Barton, 42, 
422 Melrose street,

Peter Steinfeld, 13; 
Plaipes, UI.

PARDAVIMUI, PATVARUS na- 
mas, Crystal Lake, III. Modernus! 
dailus landšaftas, vaisių medžiai] 
etc. DIVersey 5772.

PARDAVIMUI 250 AKRŲ su 
moderniais pastatais. Asmeninė sa
vastis. Kaina $12,000.

HAROLD TIRNER, 
Kewanee, Wis.

nuo

Dės

bon- 
$4,-

ĖDAMAS CASH-?, 
us, sutaupysi nuo 40 
les pristatoma blle kur. 

tu

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

MO 
už rakai 
iki $0%.
Pašaukite ąr rąžykite dil daugi 
informacijų. Vien tik haeional 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNUS, 
6343 So. Western Avė., 

“ ca«o.' III Tel. REPubHe 6051

• Chicagos gatvekarių 
drovės darbininkai sudėjo 
262 aukų U.S.O. Fondui, kuris 
steigia kliubus ir liuoslaikio cen- c^it 
trus naujokams prie 
jos stočių. Fondo kvota Chica- RADIO EKSPERTŲ 
goję yru $670,000. $441,000 jau pąĮĮąyuąvImąs įr PdUdfPi*

1806 W. tftb SU Vąrdi 4681



8 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, liepos 18,1941

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asmeniui

V
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Naujienų Namo Fondo

AR

JAU

TURITE

PLATINIMUI

TIKIETŲ 

KNYGUTĘ?

DAUGELIS 

NAUJIENIEČIŲ 

TURI 

NUSIPIRKĘ 

, PO VISĄ

KNYGUTĘ

SUNSET GROVE DARŽE
135th STREET IR ARCHER AVENUE, LEMONT, ILLINOIS PRADŽIA 10 V AL. RYTO
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