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PATARIA KONGRESUI PRATĘSTI KARO 
TARNYBOS METĄ

Nacių karo jėgos gresia visoms vakarų 
žemyno valstybėms

WASHINGTON, D. C., licp. 
21 d. — Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien pasiuntė kongresui 
laišką, kuriame tvirtina, kad pa
staruoju metu Jungtinių Ame
rikos Valstybių apsauga randa
si dideliame pavojuje. Preziden
tas prašo kongresą pratęsti ka
ro tarnybos metą mobilizuo
tiems kareiviams, nacionalinei 
gvardijai ir kariuomenės atsar
giniams.

Kai kongresas praeitais me
tais priėmė privalomą karo tar
nybos įstatymą, pavojus buvo 
didelis, bet per pastaruosius 
metus tas pavojus nesumažėjo. 
Nacių karo jėgos užkariavo 
daug valstybių, sulaužė daug 
sutarčių ir gresia kitiems dar 
nenukariautiems kraštams.

Joki nacių pasižadėjimai, jo
kios nacių sutartys, neturi jo
kios reikšmės, nes pirma pasi
taikiusia proga Hitleris laužo 
pasirašytas sutartis ir pradeda 
karą prieš neutralūs rir talkos 
norinčius kraštus.

Jungtinėm Afnenftos Valsty
bėm pavojus yra didelis, nes 
kiekvieną kartą priešas užka
riauja didesnius plotus, kurie 
jį pristumia arčiau prie vaka
rų žemyno.

Jungtinės valstybės pasižadė
jo ginti ir kitas vakarų žemy
no valstybes. Jeigu kongresas

NACIAI RENGIASI UŽPULTI KITAS EURO 
POS VALSTYBES, SAKO WELLES

Pavojus Ispanijai ir 
Portugalijai

WASHINGTON, D. C., liep. 
21 d. — Sumner Welles spau
dos atstovams šiandien pareiš
kė, kad Amerikos vyriausybė 
turi duomenų, kurie rodo, jog 
naciai rengiasi užpulti kitas 
Europos valstybes.

Naciai nori paimti visiškon 
savo kontrolėn užsilikusias ne
priklausomas Europos valsty
bes.

Welles atsisakė duoti smul
kesnių informacijų, bet mano
ma, jog Ispanijai ir Portuga
lijai gresia Hitlerio invazijos 
pavoj us.

Gen. Franko netei
singi šmeižtai

WASHINGTON, D. C., liep. 
21 d. — Sumner Welles tvir
tina, kad gen. Franko savo kal
boje neteisingat apkaltino Jung
tines Valstybes.

Teikdama parama badaujan
čiai Ispanijai, Amerika nenorė
jo primesti svetimų politiką, 
kaip Franko tvirtina, bet vien 
tiktai prašė, kad Ispanijos gy
ventojai nebūtų įtraukti į ka-

Amerikos valstybės gali aug
ti, jeigu vandenynų keliai bus 
laisvi, nepateks į priešo ram 
kas, sako Wellcs.

paleistų kariuomenę, tai vyriau
sybė bus bejėgė pildyti duotus 
pasižadėjimus ir negalės užpul
tam kraštui pasiųsti reikalin
gą paramą.

Jeigu kongresas neprailgintų 
karo tarnybos/dai už poros mė
nesių reikėtų paleisti atsargon 
du trečdaliai dabartinės Jung
tinių Valstybių kariuomenės. 
Amerika pasiliktų visiškai be 
apsaugos ir neturėtų pakanka
mo kareivių skaičiaus naujai 
įgytoms bazėms apsaugoti.

Prezidentas prašo kongresą 
ne tiktai pratęsti jau tarnau
jančių kareivių tarnybos metą, 
bet nori, kad leistų vyriausy
bei žymiai padidinti dabartinės 
kariuomenės skaičių. Preziden
tas tvirtina, jog tarnaujantieji 
geriau supranta gresiantį pavo
jų, negu kai kurie laisvėje gy
venantieji. Jis mano, kad kon
gresas privalėtų atleisti nuo 
karo tarnybos visus vyresnio 
jo amžiaus pilięčius, kurie tu • 
ri kitų svarbių pareigų šeimy
nos *atžviigHČ* **• <

Laiško gale prezidentas kon
gresui pabrėžia, kad laikas yra 
labai trumpas, reikia greitai 
padaryti tinkamas nutarimas ir 
pridėjo, jog Jungtinių Valsty
bių apsauga priklausys nuo 
kongreso narių padaryto žings
nio.

Amerika padės Boli
vijos valdžiai

WASHINGTON, D. C„ liep. 
21 d. — Sumner Welles tvir
tina, kad Jungtinių Valstybių 
vyriausybė padėsianti Bolivijos 
valdžiai, jeigu ji turėtų kokių 
nesusipratimų su vokiečiais.

’ Bolivijos valdžia išvyjo na
cių ministerį už kurstymą ir 
aktyvų dalyvavimą sukilime.

Jungtinės Valstybės neįsileis 
išvyto nacių ministerio. Kolum
bijos prezidento pareiškimas 
dėl Panamos kanalo yra drau
giškas žingsnis, sako Welles.

Leis valdžiai rekvi
zuoti nuosavybę

WASHINGTON, D. C., liep. 
21 d. — Administracijos atsto
vai deda pastangas, kad kon
gresas ir senatas galimai grei
čiau leistų valdžiai konfiskuo
ti krašto apsaugai reikalingus 
turtus.

Senato karo komisijos pir
mininkas Reynolds nepasirašė 
įstatymo projekto, nes bijo, kad 
vyriausybė nekonfiskuotų laik
raščių ir radijo stočių.

Manoma, kad kongresas ne
trukus priims šį valdžios įsta
tymo projektą.

— Turkiją pasiekė žinios, 
kad sovietų aviacija sunaikino 
žymią dalį žibalo valymo punk
tų Rumunijoj.

AMERIKOS PREZIDENTAS,

FRANKLIN D. ROOSEVELT

RAUDONOJI ARMIJA GINA SMOLENSKĄ,
SAKO MASKVA 1 ; ‘

Visur sustabdė 
nacių atakas

. MASKVA. Rusija,liep. 21 d. 
—- Raudonoji armija labai smar
kiai puola prasiveržusias vokie
čių kariuomenės dalis Smolen
sko srityje, skelbia sovietų ka
ro pranešimas.

• Raudonoji armija sulaikė na
cius visuose kituose frontuo
se.

Sovietų atstovai tvirtina, kad 
Smolenskas dar randasi rusų 
rankose, nežiūrint į priešingus 
vokiečių štabo tvirtinimus.

Smolenske buvusi sovietų ka
riuomenė gynėsi nuo vokiečiui 
divizijų.

Numušė 31 nacių 
lėktuvą

MASKVA, Rusija, liep. 21 d. 
— Šiandien sovietų karo jėgos 
numušė 31 vokiečių lėktuvą. 
Polocko, . Nevel, Novograd Vo- 
lynsko srityse vyksta labai 
smarkios kovos.

Rusai užkirto vokiečiams ke
lią į Kievą. Vokiečiai turi labai 
didelių nuostolių, nes vietomis 
pasilikę rusų tankai įsiveržia į 
žygiuojančius vokiečių pėstinin
kus ir visus iškloja.

Vokiečiams labai kenkia už
frontėj pasilikusios partizanų 
grupės.

Stalinas nepajėgia 
atlikt pareigų

MASKVA, Rusija, liep. 21 d. 
— Stalinas šiandien sau pasi
skyrė 4 vicekomisarus, nes jis 
negali apsidirbti.

Jis dabar užima kelias labai 
atsakomingas vietas, kurių pats 
vienas negali tinkamai prižiū
rėti.

Stalinas eina premjero parei
gas, karo komisaro pareigas, 
jis yra apsaugos tarybos pir
mininkas ir skaitosi partijos 
sekretorium. , Paskirti viceko- 
misarai tvarkys karo komisa
riato reikalus.*

— Pietų Afrikos Valstybėse 
gyveną japonai skubiai važiuo
ja namo.

Vokiečiai prie Stali
no linijos

BERLYNAS, Vokietija. liep 
21 d. — Smarkios vokiečių ii 
sovietų karo jėgų kovos vyksti 
į rytus nuo išgarsintos Stali
no linijos, skelbia vokiečių ka
ro ministerijos atstovai.

Vietomis rusai smarkiai prie 
šinasi, bet jiems reikia peror 
ganizuoti savo kariuomenę, net 
prie Stalino linijos ji buvo su
mušta.

Negalima laukti greito Ru
sijos užkariavimo, sako atsto
vas, nes Rusija turi labai dide
lių plotų.

Sunaikino vieną so 
vietų diviziją

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
21 d. — Vokiečių kariuomenė 
Mogilevo srityje sunaikino iš 
tisą raudonosios armijos divi
ziją, skelbia nacių štabo pra
nešimas.

Kovos lauke rusai paliko dau
giau negu 4,000 lavonų, sako 
vokiečiai.

Greiti vokiečių tankų ir avia
cijos užpuolimai visiškai išardo 
sovietų kariuomenės apsigyni
mo linijas ir jiems nieko nebe
lieka, kaip pasiduoti nelaisvėn 
arba žūti, tvirtina naciai.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— šiaurinėje Norvegijoj vienas vokiečių kariuomenės da

linys sukilo prieš vokiečius ir išžudė aukštesnius karininkus.
— Amerikos valdžios sluoksniuose tvirtinama, kad Hitle

ris rengiasi pulti Gibraltarą ir siunčia kariuomenę Ispanijon.
— Kolumbijos vyriausybė išvyjo vokiečių oro linijų agen

tą. Oru susisiekimas nevyksta, bet agentas neišvažiuoja iš 
krašto.

— Ištisą dieną vakar britai bombardavo Prancūzijos pa
kraščių uostus, kur naciai sutraukė submarinus Atlantiko ko
vai.

— Britų aviacija bombardavo pietų Italijos miestus ir už
mušė 15 italą.

— Vokiečiai pasiūlė turkams pastatyti gerus plentus, ku
riuos jie patys n>ano panaudoti. Turkai neleidžia vokiečių inži
nieriams vykti* Kraštam > • •

Bolivijoj valdžia areštavo 8 karininkus, kurie simpati- 
zavo naciamsui Vokiečių ministeris atsisakė išvažiuoti iš Bo

livijos. -

Vokiečiai peržengė 
Dniestrą

BERLYNAS, Vokietija, liep 
21 d. — štabas tvirtina, kad 
vokiečių kariuomenė keliose vie
tose peržengė Dniestro upę ii 
vejasi desorganizuotą sovietų 
kariuomenę.

Vokiečių laikraštininkai sako, 
kad dabar jau atidarytas ke
lias į Ukrainą. Vokiečiai tikisi 
netrukus paimti Odesą.

Šiaurinėje fronto dalyje vo
kiečių ir suomių kariuomenės 
artėja prie Leningrado.

Bolivijoj areštuoja
mi nacių agentai
LA PAZ, Bolivija, liep. 21 

d. — Bolivijos prezidentas Pe- 
niaranda pareiškė, kad jis tu 
lįs dokumentalių įrodymų apie 
vokiečių ministerio Wendler in
tervenciją į ruoštą sukilimą.

Bolivijos policija areštave 
buvus ’’ finansų ministeri Esten 
'•oro, kuris atvyko į kareivine: 
sukilimui rucšti.

Policija suėmė daugelį s v. fa 
šistėjusių asmenų, kurie būvu 
pasižadėję dirbti vokiečių nau 
Jai.

Graikijoj didelis 
badas

•NEW YORK, N. Y., liep. 21 
i. — Sugrįžęs Amerikos mi 
aisteris Graikijai tvirtina, kac 
zisame krašte siaučia didžiau 
sias badas.

Ministeris važiavo per Berly 
na ir tvirtina, kad vokiečiai 
yra labai nusiminę dėl galuti
nų karo rezultatų. Vokiečiai 
mato, jog britų aviacija kas
dien vis smarkiau bombarduo
ja Vokietijos miestus.

Vokiečių kariuomenė rekviza
vo visą maistą Graikijoj, to 
dėl visi badauja.

Japonai traukiasi 
CL V • 99nuo asies

MANILA, Filipinų salos, lie
pos 21 d. — Nauja japonų vy
riausybė deda pastangas atsi
traukti nuo “ašies”, nes ji ne
betiki greitais Hitlerio laimė
jimais.

Naujas japonų užsienio mi
nisteris yra surištas su finan
sinėmis japonų sferomis ir ne
benori karo su • Anglija bei 
Jungtinėmis valstybėmis.

Dabartinė japonų valdžia 
lauks sovietų-vokiečių karo iš
davų tolimesnei politikai nu
statyti.

BOLŠEVIKAI IŠGABENO SIBIRAN 200,000 
LIETUVOS GYVENTOJŲ

Karo pradžioje areštavo tūkstančiais
MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 

ANCEVIČ1AUS TELEGRAMA
BERLYNAS, Vokietija, liepos 21 d. — Drauge su keliolika 

užsienio žurnalistų vokiečių karo vadovybės buvau pakviestas 
aplankyti Lietuvą ir Latviją.

Liepos vienuoliktą-aštuonioliktąją dienomis teko padaryti 
tokia kelionė automobiliais. Išvažiavome iš Berlyno ir pasiekė
me Eidkunus, Virbalį, Vilkaviškį, Mariampolę, Kauną, Jonavą, 
Ukmergę, širvintus, Vilnių, Panevėžį, Pasvalį, Biržus, Skaist- 
kalnę, Rigą, Mintaują, Joniškį, Šiaulius, Kelmę, Tauragę, Skaud
ulę, Tilžę ir sugrįžome vėl į Berlyną.

Kelionėje sutikau ir kalbėjau su tūkstančiais lietuvių, pra
dedant paprasčiausiais kaimiečiais ir darbininkais ir baigiant 
aukščiausiais dabartinės Lietuvos vyrais. Surinkau visus dabar 
Lietuvoje einančius laikraščius, būtent Kaune dienraštį “Į Lais
vę” ir savaitraštį “Ūkininko patarėjas”. Vilniuje dienraštį “Nau
joji Lietuva”. Panevėžyje savaitraštį “Išlaisvintas Panevėžie
tis”. Šiauliuose savaitraštį “Tėvynė” ir Telšiuose savaitraštį 
“žemaičių žemė”.

To išdavoje susidarė toks dabartinės Lietuvos vaizdas:
Bolševikų siautėjimas Lietuvoje karo išvakarėse buvo sta

čiai žvėriškas. Birželio 14-15-16 dienomis lietuviai buvo masiš 
xai gaudomi ir gabenami į Sibirą, Kazakstaną. Tokiu budu iš
gabenta 200,000 žmonių įvairaus amžiaus, skirtingiausių pasau- 
ėziuių ir įvairių profesijų.

Kiti transportai buvo planuojami birželio gale. Visoje Lic- 
iro;e kilo neapsakoma baime ir sumišimas.

OKUPANTAI KRAUTUVĘ ATIMDAVO, 0 
SAVININKĄ KALĖJIMAN ĮGRUSDAVO

Bolševikai persekio
jo ir žydus

BERNAS, šveicariia, liep. 21 
d. — Išaiškinta, kad sovietu 
Lietuvos valdžia labai smarkiai 
persekiojo visus krautuvinin
kus, nekreipdama jokio dėme
sio į tautybę.

Kalvarijos pirkliai Urija Zi- 
vov, šliom Aronson ir Jankei 
Zilberman buvo nuteisti nuo 5 
iki 7 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Jų turtas buvo atimtas. Ofi
cialiai jie buvo kaltinami pre
kių slėpimu, tikrumoj gi jie bu
vo persekiojimo aukomis.

Buvo nuteisti Linku
vos pirkliai

BERNAS, Šveicarija, liep. 21 
d. — Linkuvos pirkliai Leibi? 
ir ‘Mina šapirai buvo nuteist’ 
po 7 metus katorgos už paslė 
pimą prekių 1,562 litų sumai.

Nuteistas penkiems metams 
aukščiau minėtų krautuvininkų 
vežėjas Jankelis Šapiro. Už mi
nėtą sumą okupantų laikais 
Lietuvoje galėjai nupirkti tik
tai 5 poras batų.

— Britai skelbia, kad atei
nančiais mėnesiais anglų avia
cija pradės taip smarkiai bom
barduoti vokiečių miestus, kad 
Coventry bombardavimas bus 
.menkniekis, palyginus su britų 
bombardavimo pasekmėmis.

— Anierikos valdžios agentai 
stengiasi sutaikyti čankaišeko 
ir sukilusių komunistų jėgas, 
kad Amerikos ginklai nebūtų 
naudojami civiliniam karui.
.  .............. ■■ ■■■■■■■II I INU ė. !■ ■ ■■■■I .1.111. ■■!■■■ y, ,1^

ORAS
Debesuotas ir šiltas, vakare 

lis.
Saulė teka t- 5:33; leidžiasi 

— 8:20.

Kauno pirklys J. Papilskis 
nuteistas 6 m., o Kalvarijos 
pirklys Bakto penkiais metais 
už tokius pat nusikaltimus.

Bolševikų agentai 
trukdė keleivius

BERNAS, Šveicarija, liep. 21 
d. — Patirta, kad bolševikų 
agentai prie žmonių kibdavo 
kiekviena pasitaikiusia proga.

Jeigu komunistas negaudavo 
atsisėsti autobuse, tai jis pra
dėdavo ieškoti priekabių, kol su
rasdavo vietą.

Kartais autobusuose būdavo 
dideli skandalai, nes keleiviai 
nenorėdavo rodyti dokumentų. 
Drąsiau jausdavosi tiktai už
sienio pasą turintieji žmonės.

Geležinkeliai blogai 
tvarkėsi

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 21 d. — Patys bolševikai 
skųsdavosi, kad daug nuostolių 
atnešdavo bloga geležinkelių 
tvarka.

Okupacijos laikais iš Panevė
žio i Kupiškį traukinys eidavo 
tris dienas, nors juos skiria tik
tai 60 klm. atstumas.

Šitokiu budu Panevėžin sių
sti bekonai iškrito pakeliu j e. 
Vežami gyvuliai buvo labai su
grusti į vagonus, todėl ne dy- 
vas, kad per tris dienas dau
gelis išdvėsė.

Per Liepos ir 
Rugpiučio 

MĖNESIUS
NAUJIENŲ RAŠTINĖ BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO 

IKI 8 VAL. VAKARO, 
šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET. 
Sekmadieniais 
BUS UŽDARYTA.

“NAUJIENŲ" ADM
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vešiuose pas dėdę
Beskaitydamas per. m. “M.

“Mintys ir valia”, aš prisimi- 
piau vieną savo gyvenimo įvy
kį, kuris išlikęs ryškus mano 
'atminty iš to, tiesa, dar nese
no laiko, kai aš rinkausi gyve
nini!) kelią. Tas įvykis sužadi
no manyje norą lavintis, paska
tino pažinti gyvenimą ir. jo 
reiškinius, buvo galutinis posū
kis į pažangą, laisvą galvojimą, 
todėl noriu jo prisiminimais 
pasidalinti ir su kitais M. J.”

tu, drauge, pasikasysi pakaušį 
ir į musų laikraščio skiltis pa
teiksi vieną kitą įdomesnį mo
mentą iš to meto, kai apsi- 
sprendei tarnauti pažangiai 
minčiai.

Tai atsitiko viename šeimy
niškame pobūvyje. Pagal seną, 
prieškarinį mano dėdės, pasi
turinčio valstiečio, paprotį, vie
ną kartą metuose, per šv. Jur
gio atlaidus, pas jį būdavo su
kviečiami artimesnieji giminės 
pasisvečiuoti. Prie vaišių stalo, 
kai pirmosios lėkštės sriubos, 
pirmieji avienos gabalai pra
smego svečių skilviuose, o pa
saldinta skaidrioji atleido jų 
liežuvių pasaitėlius, svečiai, 
juokaudami ir apsčiai savo kal- 
bon įmaišydami sąmojaus, pra
dėjo dalintis
džiaugsmais ir vargais.

Atsitiktinis
čias, malonaus ir protingų akių 
šeimininko brolis, apie kurį vi
si Alpinėjo, o kiti net drovėjo
si su juo kalbėti, lyg ir netyčio
mis užklausė vos tik pakviestą 
prie stalo apyjaunį vaikiną, ne
turtingą šeimininko broiiavai-

Pastebėjau, kaip šalia už- 
klausėjo sėdėjęs šeimininkas 
danė broliavaikiui kažkokį 
ženklą: primerkė vieną akį, pa
skiau kitą ir pakratė galvą. Tik 
vėliau sužinojau, kad tai reiš
kė nesiginčyti su maloniu sve
čiu. Mat, Jonas (toks broliavai
kio vardas), apylinkės davatkė
lių bedieviu šaukiamas, šeimi
ninkams jau buvęs padaręs 
“sarmatą” su klebonėliu besi
ginčydamas. Bet jis nepastebė
jo dėdės ženklų, — o kad ir 
butų pastebėjęs, vargiai butų į 
juos atkreipęs dėmesį, — ir at
sakė: — Nagi, gyvenam kaip 
pelė po šluota, ir gana...

Kaip muzikanto tampomos 
armonikos balsai kaitaliojosi 
pokalbio temos, kol minčių 
vingiais buvo prieita ir apsisto
ta prie klausinio, ar galima 
laisvė pilna to žodžio prasme, 
ar apskritai galima laisva min
tis, laisva valia.

Aš nepajėgiau dalyvauti gin
čuose, bet mane jie sudomino

jūsų prakaitai tame sklype. O vųjimas. Nes tik tųks žmogaus 
jeigu butų geri javai, galvotu- galvojimas ir elgesys yra laisr 
mėt, kadi geras derlius bus. Tai
gi, čia jūsų vienokį ar kitokį 
galvojimą nusako ne tas,, kaip 
jus panorėsite galvoti, bet nuo 
jūsų mažai priklausą- gamtom 
reiškiniai: oro sąlygos, išnaiki
nusios javus arba padėjusios 
jiems bujoti, ar ne taip?!

Arba štai mano dirbtuvė ė j 
dirba 60 darbin.nkų Kiekvienoj, 
mėnesio 1 d. jiems išmoku al
gą. Laisvai elgdamiesi jie galė
tų algos neimti. Bet' tai nedaro, 
nes jie dirba tam, kad pavalgy
tų, apsirėdytų ir, apskritai, pra
gyventų. Vadinasi, jų šitokį, o 
ne kitokį elgesį nusako ne lais
va valia, bet jų gyvenimo pa
reikalavimai, ar ne taip?

Tu, ginčydamasis su manim, 
tariesi laisvai besielgiąs, bet iš 
tikrųjų, taip nėra! Tavo jaunas, 
neprityręs protas susižavėjo 
kažkokiom knygpalaikėm, ku
rios tau įkalė į galvą tai, ką 
sveikas ir praktiškas protas at
meta, ir vis dėlto jomis sekda
mas tu ginčijiesi su manim, ar 
ne taip?! Juk ir pažangus 
mokslo žmonės pripažįsta, kad 
laisvės, kokią jus, jaunieji, daž
nai įsivaizduojate, nėra ir būti

savo gyvenimo

šių vaišių s ve-

Na, o ką jus jaunieji, įsteigia
te, kaip savo mielas dieįįelcj^ 
leidžiate? Organizuoti, tur būt,

gauti kiekvieną puošniojo dė
dės mintį, kuriomis jis triuš
kino Joną.

— Tu sakai, kad musų kraš
to progresą gali garantuoti tik 
pažangioji jo liaudis, pažangu
sis jaunimas arba, kaip dar tu 
sakai, tie, kurie aukština lais
vą galvojimą, laisvę. Tačiau 
kas yra tas laisvas galvojimas? 
Ar tik ne jūsų, jaunuolių, laki 
fantazija? Laisvės, laisvo gal
vojimo niekur musų žemėje 
nėra. Štai jums pavyzdys: iš
eina musų malonus šeiminin
kas į savo lauką prie rugių dir
vos, kurioj tik reti gyvplaukiai 
iš po žiemos likę. Ar jus tuo
met galvosite, — kreipiasi kal
bąs į šeimininką, —- kad tie ja
vai vešlus ir duos gerą derlių? 
Ne! Galvosite, kad veltui buvo

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

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

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

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. orga
nizatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su 
savo šeimyna. 4

SUSIVIENIJIMAS, LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 VVest 30th Street, New York, N. Y.

mų ir įvairių apribojimų, jei 
gyvenime viešpatautų visiška 
laisvė, tai butų gryna anarchi
ja, netvarka: bernas panorėtų 
savo šeimininką užmušti — už
muštų, darbininkas panorėtų 
mano mašinas sugadinti — su
gadintų, ir visa tai darytų lais
vės vardu, sakytų: — Kaip aš 
noriu, taip ir darau, dabar lais
vė! Į ką tai butų panašu?!...

Dauguma svečių pagarbiai 
klausė protingojo dėdės šne
kos; kad ir mažai suprato kiti 
jos prasmę, lingavo galvomis 
jam pritardami. Aš irgi pradė
jau abejoti, ar jo oponentas at
sispirs, nors dėdės rkąlba kaž
kodėl man buvo nejmę^ŠM’dies. 
Bėt Jonas, pasinaTyjojęs-proga, 
kai dėdė lenkė taurelę, vėl, it 
gaidys, pradėjo kirstis:

— Jus, laikydami jautį uz 
uodegos, norėjote jį ant manęs 
užvyti, kad subadytų. Bet jis — 
gyvulys nemandagus: sukasi 
aplinkui ir tiesia ragus į tą, ku
ris taip nevykusiai norėjo su
valdyti. Tad laikykitės dabar!

Aš visai pritariu Jums, kad 
žmogaus vienokį ar kitokį el
gesį, vienokį ar kitokį galvoji
mą veikia, nusako mus supan
čio gyvenimo reiškiniai: oras.

vas, kuris atliekamas sąmoninr 
gai. O: galvoti ir elgtis sąmo
ningai, , tai nereiškią, kad ma
no- elgesio ir gafvoj ima- niekas 
nenusako, o tik reiškia, kad aš 
gerai suprantu tuos veiksmus, 
kurie mano elgesį ir galvojimą 
nusako. Peržvelkime Jūsų pa
čių iškeltą pavyzdį su musų 
šeimininko javais. Amžiais yra 
patirta ir nustatyta, kad kai 
:žiemą javai iššunta ir pavasarį 
: dirvoj tik gyvaplaukiai pakyla, 
nebūna derliaus^ *į žemės skly
pą įdėtas darbai nueina veltui. 
Todėl kai galvojama taip, kaip 

, patyrimo yra patikrinta ir tvir
tais dėsniais nustatyta, galvo
jama sąmoningąi, o. tod&l ir 
laisvai. Jeigu šeimininkas gal
votų, priešingai, --kad iš tos 
dirvos sulauks puikaus der
liaus,, — jo galvojimas . butų 
nesąmoningas, išplauktų arba 
iš visiško gyvenimo reiškiniui 
nepažinimo, arba iš ligotos gal
vos! Juk bepročio elgesį ir gal
vojimą niekas nelaiko laisvą,, 
nes juos diktuoja ne sąmonina 
ga, laisva valia, o. jo sukrikę, 
sąmoningai galvoti1 nepajėgiąs 
smegenys.

Ar laisvas buvo galvojimas 
senovės žmogaus, , kuris žaibą 
laikė- dievišku reiškiniu ir jį 
garbino? Aišku, nelaisvas! Jo 
galvojimas rėmėsi ne ištyrimu 
šio Reiškinio, ne jo- visapusis^ 
ku pažinimu, o kažkokia pa
slaptinga dievišką, jo galia'. Jo 
galvojimas nebuvo sąmoningas. 
Nevaržomas prietarų, sąmo
ningas, o todėl ir laisvas žmo
gaus galvojimas apie žaibą pra
sidėjo tik tada, kai žmogaus 
proto buvo nustatyta aiškus ii 
tvirti dėsniai, iš kilr ir kaip šis 
reiškinys atsiranda, kaip galu 
ma jį suvaldyti ir t. t.

Jeigu aš save laikau pažan
giu jaunuoliu, jeigu aš gi.ia. 
įsitikinęs, kad tiiP^paza'ngi min- 

(tiš, įsigalėjusi musų gimtinėj, 
sukurs laimin'gesftę;ateitį, tai <aš

rantuoja visišką nelaisvės są
vokos išnykimą...

Nežinia, kol dar butų tęsęsis 
.ginč&s, jei nebūtų įsikišusi šei
mininkė:

— Valgykite, sveteliai, ger
kit, negi baltis čia atvykote. O 
tu Jonuk, — kreipėsi ji į gimi
naitį,. — nieko nežinai, tik gin
čytis... Net negražu...

Pokalbis pakrypo į šeimyniš
kus klausimus, nes ir malonia
jam svečiui, atrodė, ginčas įsi
pyko. Jis nervingai pradėjo 
krimsti gabelelį dešros.

Aš širdyje troškau ginčų tą
sos, stebėjaus, iš kur mano gi
minaitis, telankęs pradinę mo
kyklą, taip kirstis moka. Min
tyse aš pritariau jam, nes ma
no protas irgi ieškojo kažko 
naujo, kelių, kuriais butų gali
ma nukeliauti į stebuklingąjį 
kalną, prie “Laisvės žiburio”.

Nuo to laiko aš nuolatos lan
kiau Jono lūšną, pasidariau 
molus jo pažangaus knygynėlio 
skaitytojas. Ir juo toliau, juo 
labiau įsitikinau, kad noreli 
savo mylimai; tėviškei gero — 
reiškia eiti laisvo, pažangaus 
galvojimo keliu, eiti kartu su 
istorija,, ją skatinti, o nesiprie
šinti jai.

Naujienų Namo Fondo
’ PIKNIKAS

Liepos 27 d., 1941 m.
ra

visa y., tas, ar mes darbininkas esa
me, ar valstietis, ar fabrikan
tas, ar kitas kas. Taipgi tiesa, 
kad aš, anot Jūsų, susižavėjau 
knygpalaikėmis, kurios mane

Gaisras Ginklų 
Dirbtuvėje

Gaisras padarė apie $15,000 
nuostolių Vulcan Iron Works 
dirbtuvėje, 327 North Bell ave- 
nue. Ji gamina įvairias karo 
reikmenis armijai.

Durnai nuo dirbtuvės apden
gė kelis artimus distriktus, ir 
kuriam laikui suparaližavo 
trafiką.

—SAVAITRAŠTIS—

“ARGENTINOS
LIETUVIU
BALSAS”

u. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo ^303,

Buenos Aires, Argentina

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

mėgsta

parapi- 
rankas

žmonės
jis niekam nepa- 

nesibijo teisybę

pasislėpę jį 
savo
jį i

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

“Keleivį”
I dėl to, kad
■ taikau j a ir 
J skelbti.
■ Žmonių mulkintojus ir ap-
■ gavikus jisai lupa be jokio
■ pasigailėjimo.

■ Be to, jame rasi visokių pa- 
!■ tarimų, pamokinimų, gražių 
1 r eilių, įdomių paveikslų ir ži- 
!■ nių iš viso pasaulio.
į Kainuoja tik $2.00 metams.
į Adresas toks:

“KELEIVIS”
E 253 Broadway, 
■: SO. BOSTON, MASS.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS”

Murino soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranos caused 
by head colds, driving, winds, movics, 
etose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

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

DOCTOR'S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR _

SKIN TROUBLES
(extemalfy caused)

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
; ? HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State Si. <,(£;X«’S?;* btate ir 33 bt.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

k
I i Ui

COAST 
TO 

COAST!
mane taip galvoti verčia žmor 
nių visuomenės gyvenimo paty
rimas, aiškus supratimas to, 
kad nors ir galima į istorijos 
ratą kaišioti kuolus, bet jo su
stabdyti negalima: jis vis suka
si pirmyn. O eiti kartu su gy
venimu, nekliudyti istorijos 
vystymuisi, bet jį dar skatini 
— tai reiškią elgtis sąmonin 
gai ir laisvai.

Jus mus laikydami Joneliais 
durneliais, nesąmoningą, taigi 
ir nelaisvą galvojimą norite pa
vaizduoti kaip laisvą, alimnki- 
te, kad čia sofistika, nes norite 
įrodyti, kad laisvo elgesio ir 
galvojimo pilna to žodžio pras
me,. nėra, kad laisvės nėra ir 
būti negali. O šitaip jus kalba
te ir galvojate taip pat neatsi
tiktinai; tai jus1 darote sąmo
ningai ir visai laisvių. Jums, 
matyt, rupi, į istorijos ratą ka> 
šioti kuolus, sulaikyti musų 
krašto progresą, nes jums pir
moj eilėj rupi savo asmeniška 
nauda, nes jums taip kalbėti 
apsimoka, nors ir matote, tur 
būt, savo kalbos prieštaravi
mus...

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

Vardas

Adresas

Telefonas

TAUPYMO RANKUTES

No matter what you’ve tried without 
Buccess for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which ąuickly relieves 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous succees! Let 
Zemo's 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo. -

lais-

X, N

SPREADS! SLICES! TOASTS! 
MELTS PERFECTLYl

tnis cheese 
food that’s digesfible 

gsmilk itself!
g.Whafs fhe secret?

Garsinkite “N-nose”

ii AMtRICAS 
^tlliNG BRANJ),.,

j)

MIRACLE WHIP! 
Its "differėnt” flavor 
f qlwaysmakes a h it

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

gi netiesa, kai jus teigiate, 
kaip tik dėl to nėra laisvo 
vojimo, nėra ir negali būti 
vės pilna to žodžio prasme. O
mokslo žmonės tai tikriausiai 
nereiškė tokių minčių, kokias 
jus norite jų didžiam protui 
primesti. Jau filosofas Šelingas 
Įrodė, kad žmogaus galvojimo 
ir veikimo laisvė neprieštarau
ja tam faktui, kad' juos nusako 
tam tikri, nuo žmogaus nepa
reiną arba labai mažai pareiną, 
veiksmai; net priešingai — re
miasi jais. Kitaip tariant, jeigu 
žmogaus vienokį ar kitokį gal
vojimą nenusakytų tvirti ir aiš
kus dėsniai, tai iš viso nebūtų 
Įmanoma laisvė ir laisvas gal-

nelaisvė, — truputį susinervi
nęs pertraukė svečias.

— Sutinku, — atsiliepė Jo
nas: — užtat juo labiau mes 
turime nekliudyti žmonijos pa
žangos, nes jos Vystymasis ga-

Universal Savings and Loan 
Assoeiation duoda kiekvienam 
progų įsigyti šias gražias su ka
lendorium Lankutes visai ne
mokamai, tik reikia atidaryti 
taupymo. Šerų sąskaitų Univer
sal Savings and Loan Associa- 
tion, 1739 S. Halsted St. Tąsyk 
gausite šią

mai. Šią savaitę musų atstovai 
atsilankys į jūsų namus ir 
smulkiau apie musų planą pa
aiškins.

Kurie neturite progos susi
tikti su musų, atstovais, galite 
kreiptis tiesiai j Universal Sav
ings and Loan Assoeiation raš
tinę, 1739 S. Halsted St.

t.

JACK SWIFT

KRAFT FRENCH 
DRESSING
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KORESPONDENCIJOS
VIENAS IŠ JŲ BUS ČAMPIJONU

Binghamton, N. Y leido šį gražų miestą ir išvy
ko į Brooklyno apylinkę, kur 
mano darbą gauti.

Dabar sudiev ir bukite ra
mus

Binghamton Lietuvių Žinios
Tiek buvo jūsų reporteraitė 

įsibraukus į Europos karo į- 
spudžius, kad nebuvo kada 
kitką daryti. Be to, -sunku bu
vo nepasipiaustyti žodžiais su 
pora karštų Binghamtono ko- 
m uostų . IPrie viso to dar rei-; 
ketų pridėti patarimas vienai 
moteriai ant Našlių Avenės ir 
vienai ant Hazel gatvės, kad 
geriau savo jaunas mergytes 
laikytų namie, o ne siųstų į 
kokius ten darbininkių ir ko- žįstamų, bet ir į namus sulau- 
munistių kongresus. Tos jau
nos mergaitės gali gerokai 
kliūčių turėti ateityje už savo 
dabartinę veikimą.

Kalbant apie susirinkimus, 
čia neseniai buvo “rna.ss” bal
savimas Ukrainą salėje, kur 
buvo nutarta ir vienbalsiai pa
remta atsikviesti jauną kuni
gą Binghamtono lietuvių pa
rapijai. Dabartiniam kunigui j 
buvo (luotas ] 
“laisvu noru“ rezignuotų. į

Tas nepavyko, ir prisiėjo rei- Kad pragarsėtų Lemontas 
kalas pavesti šv. Juozapo baž-^ vienas iš musų turi gauti Pack- 
nyčios narių balsavimui. Lai- ardą, 
kinai vyskupas atsiuntė jau
ną kunigėlį, kuris yra

iki kito karto.
Jūsų reporteraitė

Lemont, III
į Lemonto Lietuviai Rengiasi 
Metinėms Šventėms Liepos 27

“Naujienų“ piknikas musų 
apylinkėj yra mums tikra me
tinė šventė. Mes netik kad pik
nike sutinkam daug musų pa-

kiam tą dieną daug svečių. 
Kiekvienas lietuvių ūkis apie 
Sunset parką būna pilnas au
tomobilių. Aš manau, kad ir 
vieškelio gaspadoriai laukia 
“Naujienų“ pikniko (o gal ir 
jie lietuviai?), nes dar visai 
neseniai apie šį daržą kelias 
4A buvo išardytas, dulkėtas, o

lį, tarsi žinodami, kad juom 
patarimas, kad ^ur^s važiuoti naujo Packardo 

[naujas savininkas.

Musų lietuvių kolonija ne- 
assis- skaitlinga ir niekuo nėra pra- 

tant”. Bet tas jaunas kunigas garsėjusi,—kas kita jei mes 
—vieni sako yra vokietis, kiti gausime Packardą—tai 100% 
sako lenkas — vistiek nemoka 
lietuvių kalbos.

daugiau pragarsėtų. Aš manau, 
kad nesunku tai butų, jeigu mes 
visi taip dirbtumėm tikietų 

Balių Binghamtono netruks-' pardavime, kaip mano kaimy- 
ta. Neseniai buvo surengta 25 nas ponas Kubaitis. Mes turim 
metų sidabrinis bankietas po- išpirkti labai daug tikietų, o j — —— _ ¥ . Y •      AC _ — _ 1- _ • z i w t •• •• /»•
je biskį “padaugino“ ; 1
Vaičulis ir ponas Labeikis, ir 
jų balsai labai “pakilo“, vadi
nasi, pradėjo iš “aukštų notų’* 
alasavoti...

Vyrukai, mažiau gerkite — 
mažiau reiks bartis.

Panelei Onai Gudauskaitei 
buvo surengtas gimimo 
balius Langdon Grove 
“Doc’s Farm“).

NATMIENŲ-ACME Telephoto
šie keturi golfininkai pasiekė semi-finalus tautiniam viešųjų parkų turnyre, 

Spokane, Wash. Iš kairės dešinėn: NVilliam Welch, Houston, Tex.; Jack Kearns, 
Denver, Colo.; Pele Doll, Louisville, Ky., ir Art Pomy, Detroit, Mich.

Virškrimy, kaimiečiai nė neži
nojo apie kokį ten Vrangelio 
žemės įstatymą, tuo tarpu, kai 
“raudonoji“ pusė kovojo už že
mę... Matyt, perdaug dar tebe
pasitikėję tuo, kas buvo, ne
kreipė “baltieji“ dėmesio į svar
biausią kovos pagrindą, — juk 
kova jau buvo socialinė, savo 
tautos turto ir neturto tarpe. 
— vienoj pusėj sąvokos “tau
tos garbė ir didybė“ išnyko, 
kai imtasi senai įsiskaudėju- 
sius klausimus, štai, “briauno
mis“ statyti — aiškiai, (“taip“ 
ar “ne“)...

Po tas visas kovų vietas, aiš
ku, daug maišėsi ir lietuvių, 
kurių buvo ten ir pabėgėlių, ii 
kareivių visose kariuomenės da
lyse (abiejose pusėse, per mai
šatį ir per palinkimą) : Kijeve, 
Charkove ir kitur buvo pabė
gėlių iš Lietuvos, o buvusiose 
Austrijoje kariuomenės dalyse 
kareiviai lietuviai.

Arėjas Vitkauskas.

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, S*’,.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Atvykit ir Paimkit Jį!

KNYGŲ APŽVALGA

MIRAOLE HOME 
Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI R9
40 pėdų Lotai— / U 04
VISI pagerinimai Į JI 
yra. 7c karteris į La 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MĖNESĮ 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Įmokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.
FHA Finansuojami—Užgirti— 

Apžiūrėti

Naujienų Namo Fondo

PIKNIKAS— Dvarininkai su čerkesais 
ėjo paskui juos, — išsitarda
vo kaimiečiai, — o ir jokios 
tvarkos jus nedavėte...

Kaimiečiai tiesiai
“tvarkos“...

Kitoj vietoj, jau bekovojant

Mažas

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

KORNILOVO SMOGIAMASIS 1 pridėtos schemos matosi kovų 
eiga. Pirmiausia, Kornilovo pul- 
k.<s ėmėsi kovos prieš vokie1- 
čius, kai frontas buvo suiręs. 
Paskui dideli žygiai (maišymas 
po kraštą) nuo Mogiliovo iki 
Kubanės Virškaukazy, iš ten 
evakuacija (iš Novorosijsko) į 
Krymą, bandymas skverbtis 
virš Krymo, smukimas, Pere- 
kopo ir Krymo atidavimas.

Kokia buvo korniloviečių ideo- 
ogija? čirikovas savo roraa’i. 
ycrnilovc idėją laiko š'/iesi? 
ik suteršę ją paskui. Iš pulko 

maršo žymu mišinys (galvose):
“Tegul aplink vien pasity

čiojimas,
šmeižtas ir priespauda, — 
Musų, korniloyiečių, minios 

■■ .(“čęrni“).-,,;,' .
Neapykanta .neužmuš”...

Tai be abejo atspindys tada 
vyravusios neapykantos karinin
kams, kuriuos, už norą dar ka
riauti ir už “senus griekus“, 
visaip kareiviai kankino ir ka
mavo... • 1

Iš pradžios, girdi, dar ir kor- 
niloviečiai karininkai buvo su
sižavėję revoliucija (pirmąją), 

rodo kitas maršo posmas:
“Mums negaila praeities, 
Caras mums ne dievas

(“kumir“)} —
Mes turime vieną svajonę: 
Duoti Rusijai taiką“...

Bet greitai, girdi, tuo punk
tu iš maršo nusikratę...

Apie norėtą “duoti taiką“, ži
noma, kas sau galvoja, (kaip 
ir šiandien Europoje1): viena 
pusė norėjo atstatyti, kas bu
vo (— tą, žinoma, taika vadi
no), kita taikos norėjo, sunai
kinus tuos už :savo taikos idea
lą kariautojus... Bet, aišku, ne
galėjo “baltoji“ pusė taip jau 
ir kapituliuoti be kovos, (po 
tiek metų galybės!), nestebėti
na, kad galėjo ir netikėti savo 
galutino žlugimo galimybe... Iš 
to tai ir buvo visas kovos žiau
rumas, (du pasauliai, lūžtanti 
epochų riba...).

Knygoj daugiau (kaip ir te
gali būti pulko knygoj) kalba
ma turint galvoje savo žygius 
ir laimėjimus ar pralaimėjimus, 
o nekreipiant dėmesio į politi
nį pagrindą, kurį, aišku, vado
vavo pirmieji vadai (Komilo- 
vas, Denikinas, Vrangelis). Ap
rašomieji žmonės rūpinosi tik 
kariauti, — pulti, mušti, laiky
tis... Ir tuo, žinoma, klydo, nes 
“raudonoji“ pusė ėjo su politi
kos ginklu taip pat. Net kai
miečiai, pasyvusis elementas vi
sur, greičiau išsijudindavo prieš 
“baltuosius“, nors ir nenupie- 
šiant mums jų prie to priėji
mo^ vaizdo, kaip šioje ištrauko^ 
ie:

“— Sutiko geminis, 
bėjo kornilovicčiaį, - 
kulkosvaidžiais.^ K .

PULKAS ilgėj ou

Tai virš dviejų šimtų pus- 
lakščių 1936 metais Paryžiuje 
išleista (tipiška “baltagvardie- 
tiška”) knyga, aprašanti (auto
rius įvaduose pažymėtas M. A. 
Skritskis, “talentingas“, pasak 
pr’of. generolo N. Golovino, “pa 
tyręs rašytojas, — nors tokin 
pavardė negirdėta) apie to pul
ko žygius n v. o pradžios iki gn 
lo (evakuacijos iš Krymo). T: 

•taisytos it 
nes pilnos istorijo..

nams Rašiniams, šiame balių-Į jų galima gauti “Naujienų“ ofi-! nei a istorija, tik ai 
ponas se arba pas daržo savininką traukos,

Wm. Kubaitį, ir juos sumest į pageidauja tas gen. Golovinas 
baksą taip kad jie butų ant, Atskirai sudėti puslakščiuos 
viršaus. Gal traukėjas pamirš kai kurie paveikslai. Įdomu 
juos sumaišyti, tada Packard-,1 kad knygos pradžioje padėta iš- 
as ir bus lęmontieČių ... 

’ 1 J
trauka iš

Sekmadienį
Izepos 27 d., 1941 m.

FOR NFW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTII
3451

Archer Avė.
4030

Archer Avė.

dienos
(arba

parva-

to, pulko;l įsakymu
lv , , v. .kur kalbama‘ apie šios linygot

..A,S,k,aS’1‘en.Pra?Z™OJ" pr.° išleidimų, (išeina, kad užsieny- 
si didel, 52 akrų daržų; jis vis je nebesant pu i ko, buvo leist 
dar tebeturi pavasario grožy- oficialųS) su puiko vado ir aJ.
bės rubus. Jis yra gerai pri
žiūrimas ir tvarkomas ponų

Praeitą savaitę buvo 
žiavę musų lietuviški kareiviai, 
švaistėsi 
kaviteh 
nas.

po miestą Julius Blin- 
ir Kazio T ink u no su-

Vieno 
“Kožnai 
turėti trys (3) vyrai, 
kur Jonas tai ištraukė? Gal tai
parašyta kokioje knygoje?

Jono “filosofija* yra: 
moteriai reikalinga 

Kažin

Jūsų reporteraitei buvo pra
nešta, kad ponas Varkulis turi 
bėdų su savo vistinyčia. Praei
tą subatą, kai jau reikėjo ku
te malevoti, jis negalėjo gauti 
jokios pagalbos nuo sunaus, 
nes jo sūnūs naminių vištų ne
mėgsta. Ir, be to, girdėt, jog 
Varkulių “Bobby“ irgi priešin
gas toms vištoms.

Liepos 14 Jonas Lukšis ap-

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

Paremkime “Naujienų“ na
mo fondą ir “Naujienų“ ap
švietus darbą.

Kasgi iš musų neatsimena tą 
laiką, kada atvažiavom iš Lie
tuvos apie 28 arba daugiau me
tų atgal. Žemaičiai, dzūkai ir 
kitokie būdavo susirinkę nega
lėdavo susikalbėti lietuviškai, 
nes kuomet mes augome Lie
tuvoje—lietuvių kalba ir ra
šyba buvo uždrausta caro val
džios. O dabar tie patys žmo
nės išmoko taisyklišką lietuvių 
kalbą ir rašybą.j Daugumas 
iš musų šį progresą padarėme 
beskaitydami “Naujienas“. Ar 
biznierius, amatninkas, fabri
ko darbininkas ir ūkininkas, 
“Naujienos“ mums visiems 
yra tinkamas dienraštis — to
dėl mes visi turime kuo gali
me prisidėti, kad šis piknikas 
butų pasekmingas. Iki pasima
tymo “Naujienų“ piknike Sun
set park darže liepos 27 d.

—Julius Plakiukas

IMAOJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

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

NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $6 00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00/

NAUJIENOMS—pinigui siųskite šiuo antrašus 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

įjutanto parašais, įsakymai) 
Knyga sudėtinė, nes dėkojam: 
tam Kritskiui, gen. Golovinui 
“Sargybinio“ žurnalo redakto
riui, • leibgvardijos ■ poručikui; 
dar kam, ir pulko kariams (“či- 
nam“). Aprašymas dideliu ta
lentu nepasižymi, ir pagyrimai 
sudarytojui (matomai, iš savų
jų tarpo) visai suprantami, kai
po iš draugų karių. Bet skai
tyti įdomu, nes tai yra antro
ji pusė panašių knygų iš “rau
donųjų“ pusės. Ir čia neslepia
ma ir savų žiaurumų kartais, 
nors piešiami baisus “raudonų
jų“ atsiskaitymai su paimamais 
“baltaisiais“, (“iš paimtų be- 
laisvėn raudonųjų du šimtai bu
vo čia pat sušaudyti, trys šim
tai nuvaryti į užnugarį“...).

Tiek daug atvirumo nėra, 
kaip, pavyzdžiui, “raudonosios 
pusės“ knygoje “Rusija, nu
plauta krauju“ (Artemo Vesio- 
lyj), nei tiek literatinio gabu
mo nėra, bet nei tiek, kiek tru
putį vietomis lyg “senstelėju
sioje“ Eugenijaus čirikovo ra
šymo (romantiškoje) formoje, 
(jo knygoje apie Krymo die
nas “baltųjų“ pusėje — “žvė
ris iš bedugnės“), žinoma, ty
rinėtojams įdomios abiejų pu
sių tų laikų knygos, nes taip 
iškyla daug detalių didelio šiur
paus vaizdo, kai baigė dienas 
buvusioji “vieningoji, nedalo
moji Rusija“ (žinoma, nekaip 
žiūrėjusioji į tuo pat laiku be
atsigaunančius mažas tautas ir 
valstybes iš milžiniškos Rusi
jos, kuri buvo vadinama prieš 
tai “tautų kalėjimu“...), čia su
rašyta visa kova su bolševi
kais, nuo 1917 m. birželio 25 
d. iki 1920 m. lapkričio 1 d. 
(keturiasdešimts mėnesių). Ne
skaitant atskirų batalijonų ar
ba kuopų (rotų) kautynių, Kor
nilovo pulkas, o paskui Korni
lovo divizijos pulkai kovėsi 570 
kautynių, (užmušta apie 14, su
žeista virš 34 tūkstančių). Iš

ka C

\ IR in a

MADOS

taksai ekstra.

Tel.
VIRfinia

YRA DAUG PIGESNI
$9.95

Suplanavo ir Pastate

Finitzo Bros., Ine.
Miracte Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

J-'-L-L B

4807

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

A teičiai Už tikrinti!

BALZEKAS MOTOR SALES
U WTLL LIKĘ PS”

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug $8.00 
dulkių išimta............................

Perkant 5 tonus ar daugiau. 
SMULKESNI

BLACK BAND LUMP
Sales

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

- kal- 
palydt L

•HIN5URED
<Žpy'$OOO.

■ CO^

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

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

Univeml Savhgs
ND LOAN ASSOCIATION v

I i i

1739 SO. HALSTED STREET

No. 4807 — Sportiška ir išeigine 
kombinuota eilutė. Sukirptos mie- 
ros 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžių 
numerį pažymėti mlerą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigui arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti? 
Naujienos Pattern Dept, 173$ 
So. Halsted St, Chicago, DL

NAUJIENOS Patiem Dapt 
1739 S. Halsted SL, Chieare, H.

Mferot

t

(Vardas ir pavarėt!)

(Adresai)
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NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily* N£wi

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

P89 South Halsted Street 
Telephane CANal 8500.

Subscription Kates: 
$6.00 per year ln Canada 
$6.00. per year outaide oi Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Efnteręd as Šecond Class Mątter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.. 
Chicago, 111 Telefonas Canal 8500.

Infliacija
Kongrese šią savaitę bus aptariami nauji valdžios 

pasiūlytai, kurie siekiasi šį kraštą apsaugoti nuo in- 
fliądjoą,

Infliacija yra tokis reiškinys, kada apyvartoje atsi
randa labai daug pinigą, o įvairių reikmenų kiekis su
mažėja, Tokiu atveju žmonės turi daug pinigų, bet už 
tuos pinigus jie mažai ką tegali nusipirkti.

Taip, pavyzdžiui* po pasaulinio karo atsitiko Euro
poje, o ypačiai Vokietijoje. Ten reikalai tiek pablogėjo, 
jog žmogus restorane už pietus turėjo mokėti vieną mi
lijoną ar daugiau markių. Faktiškai pinigai neteko bei 
veik jokios vertės.

Infliacija paprastai yra karo pasėka.
Kai valstybė pradeda visas pastangas dėti karo rei

kalams, tai ekonominis krašto gyvenimas lieka iš nor
malių vėžių išmestas.

Pirmiausia karo jėgų išlaikymui reikia daug pini
gų. Reikia ne tik armiją ir laivyną išlaikyti, bet ir pa
gaminti amunicijos bei įvairių įvairiausių ginklų. Q 
kaip žinia, moderniški ginklai labai brangiai atsieina.

Dabar kyla klausimas, kokiu budu valstybė gali' 
gauti tuos bilijonus dolerių, kurie yra išleidžiami karo 
reikalams ?

Atsakymas: mokesčiais ir paskolomis.
Vien tik mokesčiais nėra įmanoma sukelti tiek pi

nigų, kięk dabartiniu laiku Amerika išleidžia karo rei
kalams. Jei tai butų bandoma padaryti, tai mokesčių 
našta pasidarytų nepakeliama. Todėl šalia mokesčių pa
didinimo yra pardavinėjami paskolų lakštai (“apsigyni
mo bonaF1). ' ’ ♦'

Kai valstybė išleidžia milžiniškas sumas pinigų ka
ro reikalams, tai apyvartoje atsiranda daug daugiau pi- 
nigų, negu paprastai. Tuo tarpu reikmenų kiekis prade
da mažėti. O tai įvyksta dėl to, kad nebepagaminama 
tiek prekių, kiek žmonės reikalauja, Dažnai nėra pa
kankamai tos ar kitos žaliavos, kuri reikalinga tiek ka
ro reikalams, tiek įvairioms reikmenoms. Štai dabar 
pradeda pasireikšti aliuminio trukumas. Tas lengvasis 
metalas yra labai reikalingas lėktuvams. Bet iš jo buvo 
gaminami tūkstančiai įvairių daiktų, kuriuos žmonės 
naudojo kasdieniniame gyvenime.

Kadangi karo reikalai stovi pirmoje vietoję, tai da-r 
bar žmonėms teks apsieiti be daugelio iš aliuminio pa
gamintų daiktų arba pasitenkinti pakaitalais.

Tas pat atsitiks ir su daugeliu kitų dalykų^ kurių 
pagaminimui pradės pritrukti žaliavos. O tai reikš, jog 
kai kurių prekių kiekis žymiai susiaurės. Vadinasi, pye~. 
kių kiekis sumažės, o pinigų apyvartoje atsiras dau
giau.

Kada tarp prekių ir pinigų įvyksta toks santykis, 
tai susidaro labai palankios sąlygos infliacijai. Nes tai 
faktiškai reiškia pinigų pirkimo pajėgumo sumažėjimą. 
Kitaip sakant, dolęris atpinga, nes už jį mažiau begali
ma nusipirkti prekių. ■

Valdžią yra pasiryžusi tąm tikromis priemonėmis 
infliaciją sulaikyti. Jąu dabar iš dalies yra kontroliuo
jamos tam tikrų reikmenų kainos. Tai dąroma dėl to, 
kad paprastai tokiais neramiais laikais atsiranda spe
kuliantų, kurie bando pasipinigauti. Tatai jie daro kel
dami kalnas įvairioms prekėms, nors tokiam kainų kė? 
limui nėra jokio pagrindo.

Kongrese šią savaitę bus aptariamas ne tik pasius 
tymas dar labiau suvaržyti spekuliantus, bet ir kitos 
priemonės, kudos tiekiasi uždėti stabdžius infliacijai. 
Daugumas ekonomistų yra įsitikinę, jog Ameriką gali 
Infliacijos išvengti, jeigu tik bus atitinkamos priemonės 
panaudotos.

Aliuminio savaitė
f Vf » ! 9”9 9

Nuo vakar dienos prąsidėjo vadinamoji “aliuminio 
savaitė*.

Po visą plačiąją Ameriką pradėtą rinkti ąlįumįmp 
laužas, — seni iš aliuminio padaryti indai ir kiti daik
tai. Tikimasi surinkti 20,000,000 svarų seno aliuminio, 
kuris bus naudojamas lėktuvams gaminti.

Pirmiausia tokia aliuminio savaitė buvo išbandyta 
Madlson, Wis. Per kelias dienas buvo surinkta 50,000 
svarų aliuminio laužo.

Užsakymo, kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams ____ .___  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams _ ________1.50
Vienam mėnesiui -_ -___ — .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ...... . . ...— 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui __ _________ 75ę

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj)
Metams .......___—..........    $6.00
Pusei metų ....... 3.25
Trims mėnesiams_______ 1.75
Dviem mėnesiams ... ....... — 1.25
Vienam mėnesiui.7a

Užsieniuose:
Metams ____________    $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Kalbamoji savaitė buvo surengta gegužės gale. Kai 
tik vajus aliuminio laužui rinkti buvo paskelbtas, tuoj 
komunistai pasirūpino išleisti ir visame Madisone išpla
tinti specialius lapelius prieš vajų, Tuose lapeliuose jie 
be niekur nieko aliuminio laužo rinkimą pavadino ra
ketų, nežiūrint to, kad tokiam kriminališkam įtarimui 
nebuvo mažiausio pagrindo.

Dabar Maskvos šliužai prikando liežuvį ir aliumi
nio savaitės nebevadina raketų. Mat, Stalinas atsidūrė 
bėdoje ir jam desperatiškai yra reikalingi amerikoniški 
ginklai.

Ką vakar vadino raketų, tą šiandien jie vieais bu
dais yra pasirengę remti. Visai netektų stebėtis, jei jie 
patys pradėtų “aliuminio savaites* ruošti.

GERIAU J SAVE 
PASIžIUReTŲ

Daugeliui yra žjnoųią pasa
kėčia apie beždžionę ir veidro- 
dį-

Pamačiusi savo atvaizdą vei
drodyje; beždžione su koja 
baktelėjo lokį ir prabilo: “Pa
žiūrėk į tą baisų padarą I Ko
kias baisias grimasas jis daro! 
Aš tikrai pasikarčiau, jei į jį bu
čiau panaši. Vienok, reikia tie
są pasakyti, kad tarp musų pa
žįstamų bus apie penki ar šeši 
panašus padarai.”

“Kūmute, užuot skaičiusi sa
vo draugus, ar nebūtų geriau, 
jei patį į save pasižiūrėtum1’, 
atsakė lokis.

Tas lokio patarimas beždžio
nei visiškai tinka Maskvos šliu
žams, kurie su pasibiaurėjimu 
kalba apie buržuazinius rašyto
jus, rašančius “pagal užsaky
mą”. 

I .

“Laisvėje” A. Bimba rašo:
“Ney Yorko 'Daily News’ 

editorialų rašytojas rašinėja 
editorialus ir žurnalui “Co- 
llier’s V^eekly\ Tliortii did
vyriu yrą Reuben Maury. O 
jis rašo labai sklandžiai, pa
traukiančiai.

“ ‘Daily News’ editorialai 
Ugningai šaukia Ameriką ne
duoti jokios pagelbos nei So
vietams, nei Anglijai, visai 
nesikišti į karą. Tuo tarpu 
‘Collier’s Weekly’ editorialai 
taip pat kąr^tai ragina Ame
riką tuojau eiti karan ir pa
dėti anoms falinis sunaikinti 
hįtįęrižmą. ‘

“Tas pat ?WQgus, tas pats 
autoriui, ta pati plunksna! 
Kai šjtfc bjauri veidmainyste 
tapę iškelta ąikštėn, (ai Mau
ry atsakė:

* ‘Ąš e$U visą ląbo tik pa
samdytas laikraštininkas, ku
ria atiduoda geriausia ką jis 
gali tam, kąs jam apmoka!’

“Ir dauguma buržuazinių 
rašytojų su pasididžiavimu 
atlieka / šitokias prostitutiš
kas pareigas.”
Dabar pažiūrėkime, ką tie 

patys Maskvos šliužai, “tie pą^ 
tys autoriai, tos pačios plunks
nos” rašė prieš kelias savaites 
ir ką jie dabar rašo. “Laisve*’ 
birželio 12 d. savo editoriale 
'‘Išsipildė Browdęrio žodžiai’’ 
štai kaip pasmerkė prezidentą 
Rooseveltą ir Willkie:

“Laike pereitų prezidentė 
nių rinkimų Rooseveltas ir’ 
Willkie vedė didelę ‘vainą1. 
Willkies geresniam išgarsini
mui net kiaušiniais jis b,uvo 
apmėtytas.

“Bet jau tada Bari Brow- 
dęr, kuris kandidatavo j pre
zidentus nuo Komunistų; 
Partijos, ir kuris dabar 
įmestas į kalėjimą, kad jį at
skyrus nuo darbo žmonių 
sąkė ir rašė, kad tarpa Roo- 
sęvalto įr WUlkre nėra jokip 
pamatinio skirtumo, kad jie 
abu trokštą Ąmerįką įstum
ti karan Anglijos pagalbai.

“Dabar tą tiesą gali ma
tyti kiekvienas. Rooseveltas, 
būdamas prezidento vietoj, o 
Willkie, zuidamas po pasau
lį ir Ameriką, ruošia karą. 
Willkiė kalbėdamas Chica

Turkų diplomatai patyrė, 
kad V. G. Dekanozovas, buvęs 
sovietų Rusijos ambasadorius 
Berlyne, atsisakė grįžti Mask
von. Jis esą bijąs Josifo Sta
lino, dabartinio sovietų prem
jero.

Dekanozovas, vietoj prane
šimo apie ruošiamą netikėtą 
Hitlerio karo jėgų užpuolimą, 
siuntinėjo Maskvon žinias apie 
naujai rengiamą pasirašyti e- 
konominę sutartį su naciais ir 
įtikinėjo Staliną, kad nebeti
kėtų užsienyje skleidžiamais 
gaindais, nes tai esąs tiktai 
britų propagandos išmistas.

Dekanozovas matėsi su Rib- 
bentropu ir tikėjosi pasimatyti 
su pačiu Hitleriu, kad iš jų 
pačių galėtų patirti ar iš tik
rųjų naciai rengiasi užpulti 
Rusiją. Ribbentropas paneigė 
užsienyje skleidžiamus “britų” 
gandus ir vokiška žinių agen
tūra ministerio panegimus pa
kartojo. Dekanozovas perdavė

goj pasakė: ‘Amerikos žmo
nes padarė pasirinkimą,’ 
Kaip gi jiė galėjo padaryti 
pasirinkimą, kad abu kandi
datai buvo ir yra vienodi? 
Rrowderis tada sąke, kad 
tarpe demokratų ir republi- 
konų kandidatų skirtumo 
nėra ir žmonėms iš jų nėra 
kas pasirinkti.”
Taip Maskvos šliužai iš 

“Laisvės” rašė birželio 12 d. 
1941 m. O liepos 19 d. tie pa
tys šliužai, “tie patys autoriai, 
tos pačios pluksnos” editorialų 
skyriuje, tarp kita ko, jau štai 
ką sako:

“Hitlerio pavergtųjų kraš
tų žmonės kyla, veikia, ko
voja; jie kovoja, rizikuodar 
mi savo gyvybėmis.

“Todėl ir jų broliai, jų gi
minės, jų draugai ir priete- 
liai, gyveną Jungtinėse Vals
tijose, neturi sėdėti ramiai. 
Jie turi dirbti, — organizuo
tis, remti šio krašto vyriau? 

. sybės pastangas padėti ka
riaujančioms prieš hitleriz- 
nlą šalims, — Sovietų Są
jungai, Anglijai ir kitoms. 
Jie privalo čia pat kovot 
prieš ’ f įsisius, Hitlerio agen
tus.” ' 1 ■ '
Jei “didvyris” Reuben Mau

ry “pagal užsakymą” laikrašty-? 
j e rašo vienaip, o žurnale ki
taip, tai bolševikiški šliužai ta
me pačiam^Jaikraštyje vakar 
smerkė Rodševelto administra
ciją už teikimą pagalbos Angli
jos “imperializmui”, o Šiandien 
jau stoja už rėmimą šio kraštu 
pastangų padėti kariaujant 
čioms prieš hitlerizmą šalims. 

• /

Ar tai nėra biąųri veidmai? 
nystė ?

Taigi, užuot kalbėję apie 
buržuazinių rašytojų parsida? 
vimą, tie Maskvos šliužai turė
tų pasižiūrėti į veidrodį.

SMULKIOS ŽINIOS
«r • - • ’ I

Valoma japonų už
sienio ministerija
TOKIO, Japonija, liep. 20 d, 

— Atstačius Matsuoka iš užsie-: 
nio ministerijos, šalinama iš 
svarbesnių vietų ir kiti Matsuo- 
kos politikai ištikimi japonų val
dininkai.

Jau įteikė atsistatydinimo pa
reiškimus japonų pasiuntiniai 
Mandžiuko valstybėje ir kitose 
vietose.

Naujas. užsienio ministeris' 
priėmė atsistatydinimus ir dau
gelio aukštesnių pačios minis
terijos valdininkų. 

-...................... -*
— Amerikos ambasadorius 

Leahy vakar ilgai kalbėjosi sui 
maršalu Fetainu ir admirolu 
Darlanu.

— Vokiečiai skelbia, kad pa
garsėjęs vengrų bolševikas Be
lą Kun tapo suimtas Ukrainos 
miestelyj, kuri paėmė nacių ka
riuomenė.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS’

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Liepos 23Ld.s 1941 m.

DEKANOZOVO TRAGEDIJA on neseniai vede panelę Alber
tą Bray. Žinoma, po tam tikros 
operacijos. •' ' ' f’ / '

linui ištikimų žmonių.
Dekanozovas žino, kad jis 

inkamai neinformavęs Mask
vos, padarė, didžiausią diplo
matinį pražiopsojimą, kokis ga- 
Įįma įsivaizduoti. Dekanozo
vas žino, kad Stalinas yra kerš
tingas ir nekreipia jokio dė
mesio į ankstyvesnius užsitar- 
navimus. Bausmės neišvengė 
geriausi sovietų diplomatai, 
todėl ir jo laukia nelemtas li
kimas. Stalinas įsakė likviduo
ti pirmos klasės patyrusius di
plomatus už žymiai mažesnius 
pražiopsojimus.

Dekanozovas žino, koks liki
mas jo laukia įžengus į sovietų 
teritoriją, todėl jis ir atsisakė 
grįžti Rusijon. Bet Dekanozo
vas žino, kad Stalino; rankos 
yra ilgos, jos gali pasiekti ir 
užsienyje. Ne vienas sovietų 
diplomatas buvo nudaigotas 
užsieniuose. Ir tatai įvyko su 
aktyvia paties Dekanozovo in
tervencija. Dekanozovas žino 

Stalinui Ribbentropo žodžius.
Pats Dekanozovas, tačiau, 

labai greitai patyrė, kad jis 
buvo “apstatytas”. Hitlerio ar
mija įsiveržė Rusijon karo vi
siškai neskelbdama. Ribbentro
pas sukviestiems spaudo atsto
vams pareiškė, kad Hitleris į- 
sakė vokiečių kariuomenei į- 
žengti į sovietų teritoriją.

Dekanozovas Stalinui pa
siuntė visai neteisingas žinįas. 
Dekanozovo pareiga buvo iš 
anksto išaiškinti nacių užsimo
jimus ir Staliną informuoti 
apie tikruosius nacių planus, 
bet ne perdavinėti melagingus 
Ribbentropo tvirtinimus.

Raudonoji armija patikėjo 
Dekanozovo siunčiamais pra
nešimais ir nacių užpuolimo vi
siškai nelaukė. Vokiečių avia
cija užpuolė pafrontėj įsteig
tus sovietų aerodromus ir su
naikino kelis šimtus lėktuvų. 
Vokiečiai padarė raudonajai 
armijai nepaprastai didelių 
nuostolių ir išmušė iš rankų 
svarbiausią ginklą. Dekanozo
vo iąpsileidimas šiuo atveju 
labai brangiai kainavo sovietų 
apsaugai. Dekanozovas tai la
bai gerai žino, todėl ir bijo 
pražiopsojimo pasekmių.

Bet Dekanozovas ir daugiau 
žino. Dekanozovas žino, koks 
likimas laukia sovietų diplo
mato, kuris nustoja vozdžiaus 
pasitikėjimo. Ilgus metus už
sienio reikalų komisariate De
kanozovas buvo dešinąja Sta
lino ranka nenorintiems na
mo grįžti diplomatams tvarky
ti. Dekanozovas juos parvi- 
liodavo Rusijon ir Stalino 
vardu suvesdavo sąskaitas dėl 
padarytų užsienyje diplomatiš
kų pražiopso j imu.

Kai Antonov-Ovsejenko, so
vietų generalinis oknsulas 
Barcelonoj, nenorėjo grįžti so
vietų Rusijon, Dekanozovas 
jam siuntinėjo valdžios vardu 
telegramas apie, padarytus pa^ 
aukštinimus, kol tas patikėjų 
ir grįžo Rusijon. Kai Ovsejen- 
ko pasiekė Odesos uostą, tai 
tįktai Dekanozovas žino, koks 
buvo to sovietų diplomato li
kimas, nes niekas apie jį dau
giau nieko negirdėjo.

Kai Graikijoj, Bulgarijoj, 
Rumunijoj ir kitose Balkanų 
valstybėse tarnavusieji sovietų 
diplomatai nenorėdavo grįžti 
Rusijon, užsienio komisariate 
jų reikalus tvarkė pats Dėkai 
nozpvas. Apie tvarkymo Deka
nozovas neinformuodavo no 
paties komisaro, be( praneši 
c^avo tiesiai Stąlįąni. Iš t Stali
no jis ir instrukcijas gaudavo.

Dekanozovas gavo paaukš
tinimą vien tiktai todėl, lęad 
Čekoję dirbdainas parode vi
sišką įštįkimumą Stalipųi. De
kanozovas be jokios atodairos 
vykdė žiaurius Stalino planus 
ir ne vieną asmenišką Stalino 
priešą į kapus nuvarė, Deka
nozovas apvalė užsienio ko
misariatą nuo “senos gvardi
jos” ir ten prigrūdo 100% Sta-

perdaug sovietų Rusijos pa
slapčių, kad Stalinas jį palikti; 
ramiai gyventi Bulgarijoj, kaip 
paliko kitus mažesnės vertės 
pabėgėlius. Dekanozovas buvo 
stambia žuvimi sovietų viršū
nėse, todėl jam ir užsienyje 
ramios vietos nebus.

Tuo dar daugiau padidėja 
Dekanozovo tragedija. Jis ne
gali nei Rusijon grįžti, nei už
sienyje ramios vietos rasti.

Ret ši tragedija yra ne vien 
tiktai Dekanozovo. Ją pergyve
na visi tie komunistai, kurie 
sugebėjo pakopti aukštesnes 
vietas. Bekopdami patys kitus 
naikino, bet laikui bėgant ir 
jiems patiems atėjo eilė. Tvir
tinama, kad bolševikų lyderiai 
pripažįsta, jog komunistų var
tojami metodai yra netikę tik
tai tuo metu,- kai jie patys at
siduria nemalonėn, kai pada
ro pirmą pražiopsojimą.

Lietuviams labai daug sie
lotis dėl Dekanozovo likimo 
nereikėtų. Lietuvos istorijoj jo 
vardas bus rišamas su žiaurio
sios okupacijos laikotarpiu, 
nes jis valdžion įkėlė Krėves, 
Gedvilas, Paleckius ir kitus 
svetimiems dievams tarnau
jančius nenusisekčlius.

Lietuvos istorikanis butų įdo- 
įuu, jeigu Dekanozovas hutų 
parašęs savq atsiminimus apie 
Rietuvos okupaciją, jei jis bu
tų pavaizdavęs kai kurias žy
mesnės iscęnas tų nelemtų did
vyrių, kurie su juo bendradar
biavo, pirmomis okupacijos die
nomis. Dekanozovas galėtų šį 
tą įdomaus papasakoti ir apie 
tuos asmenis, kurie su okupa
cinėms sovietų jėgom derybas 
yedė, Dekanozovo atsiminimai, 
žinoma, butą įdomus tiktai tuo 
atveju, jeigu jie butų nuošir
dus ir teisingai atpasakoti. Jei
gu jam tektų atsiminimus ra
šyti šių dienų Maskvoje, tai jų 
objekUngumąs butų labai abe
jotinas- •

Dekanozovo dienos yra su
skaitytos, Nesvarbu ar jis va
žiuos Rusijon, ar pasiliks Bul
garijoj. Jo politinė veikla buvo 
pasibjaurėjimo verta ir jo liki
mas niekam nepavydėtinas. 
Lietuviški komunistų lyderiai 
dar turi laiko pagalvoti apie 
Dekanozovą ištikusią tragediją 
Ir iš anksto apsisaugoti, kad 
panašion nelaimėn neįkliūtų.

—Stasys Dobilinis

Margumynai
NEI VYRAS, NEI 

MOTERIS

Vis dažniau spaudoje girdi- 
pįe apie lytinius netikėtumus. 
Visi dar gerai prisimena nese
niai pagarsėjusią čekoslovakų 
sportininkę panelę Zdenką Kub- 
kovą, kuri dėka chirurgo ope
racijos vėliau tapo ponu Zde- 
nek Kubeku. Anglų ieties re? 
kordininkė, panelė Mary Wesl-

> šie dvįlytiškumo atvejai jau 
dina ne tik publiką, bet ir mok
sliškąjį pasaulį. Daugis gydyto
jų tvirtina, kad šie gamtos pra- 
jo.vai nėra liguistumo požymiai. 
Tikrovėje nėra visiškai grynos 
lyties. Kiekvienas mes turime ir 
vyriškų ir moteriškų lyties pra
dų. Ir tiktai šių pradų vyrau
janti dauguma nulemia tam tik
ro asmens lytį. Anatomai (žmo
gaus kūno sudėties tyrinėtojai) 
tvirtina, kad moteriškame ir 
vyriškame lyties organe yra 
nuostabus dvilypumas. Paskuti
niai tyrinėjimai parode, kad 
tam tikri moteriški hormonai 
(tam tikros kūne esančios lytiš
kąją veiklą skatinančios me
džiagos) savo chemine sudėtimi 
beveik niekuo nesiskiria nuo 
vyriškųjų. Vadinasi, normalaus 
žmogaus liaukos gamina prie
šingos lyties hormonus ir at
virkščiai. Trumpai tariant, ly
tinis charakteris yra palygina
mas dalykas. Kuomet vyriškie
ji ir moteriškieji veiksniai žmo-
guje yra lygus, be žymesnės 
persvaros į vieną pusę, kalba
ma apie hermofroditizmą arba 
lytinį dvilypumą.

Chicagos Draugijų, 
Kliųbų Valdybos 

1941 Metams
CHICAGOS KRAKIŠKIŲ APŠVIE- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.; Vięe-pirm.—A. Vai
nauskas, 4529 S. California avė.; 
Nutar. rast.—M. Titiškis, 3638 S. 
Wallace st.; Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Oorganizatorius — 
B. Gulbinas, 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Vįrginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė. 
Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nedėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. popiet, 
“Sandaros” svet., 840 W. 33rd 
st., Chicago, III.

HUMBOLDT P ARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
'1941 METAMS: JPirmminkas—M. 
i Grakauskas, 3939 N. ChriMiana 

avė.; Vice-plrm.— Mike <5fepul, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut. ražt 
—A. Lungovicz, 1814 Wabansia 
avė., tel." Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.; Kasierius—John. Kup
revičius, 3446 W. Pierce avė.; 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trecią ketvergą. 3600 West 
North avė.

LITHUANIAN DEMOCRATIC 
CLUB of the 15th Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres. — Joseph Vaišvilas, 
6147 So. Washtenaw avė.; Re- 
cording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 bo. Albany avė.: Finance 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 
Maplewood avė.; Treasurer—John 
Gura, 6406 So. Francisco avė.; 
Sergt. at Arms—Mr. A. Dulcus, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 
Ądvisor—Chas. Zekas, 2511 W. 
69th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr. Gura; Board 
of Grievances—J. Tarvidas, Ch. 
Daivis, and Gust Ritter; Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZEN’S CLUB—Political and Bene- 

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplewood Avė.; F. Jakaviče—« 
vice-pirm., 285? So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rast., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rast., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rast., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Weštern Ąve.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. kvotėjas, 
4157 Archer- Avė., tel. Virginia 
0036. Susirinkimai atsibūva 
kiekvieno mėpesio 3 sekmad., 
Hollyvvood svei., 2417 43rd 
St. J Kliubą priimami vyrai ir 
moterys nuo 16 iki 45 metų ąmž. 
lygiomis teisinis ir npokeštimis.

L~ ŽAGARIEČIŲ ~KLJUBO’ VĄL- 
PYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Clęveland 
Avė.; A. Niprįkąs—Pirm, pągelb., 
1303 S. PųĮaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., IMS S. 51st 31., 
Cicero, III.; Stella Kaspar—Fin. 
rašt., 3145 S. Eemarald Avė.: E. 
Ramašauskienė—Kontrolės rąšt., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St Niprikas— Kasierius. 3824 

Deodor St, Indiana Harbor, Ind-; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1^14 
įSo. 4pth ęt, Cicero, III, Alfans 
Masiulis, 3252 So. Halsted St; 
B, Gurskienė—Koresp., 3252 Šo. 
HaJsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį,1 kas ketvirtą sekmad., pir
mą valanda popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St
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Vsevolod Ivano v

SMOKOTININO GYVENIMAS
(Iš novelių rinkinio “Laukiniai žmones”)

Kai pirmą kartą po ilgų ka
rų, atėjo į kaimą dailidės ręsti

ratyvui, pinigai rytoj gautini, 
o koperatyvas ėmė ir bankru-

turtlngam ūkininkui Anfinoge- 
novui vietoj sudegusios naują 
trobą, — iš jų buvo juolętąsi 
nemažai, čia rėkė, kad kirviai 
per revoliuciją atšipę — daug 
galvų jais nukirsta; čia — epu- 
šies jie dabar, atpratę, pebeat- 
skirsią nuo pušies; čia — tie
siog neišai&kintinas kareiviškas 
rpotiniškis burnojimas. Tačiau 
vis dėlto buvo malonu matyti 
atėjusį tokį laiką, kai galimą ir 
statydintis ir padirbėti ne nie
kam. Ir visi ilgėliau vaikštinė
jo paliai priverstas krūvas gel
tonų sienojų ir čiupinėjo gerus 
zlatoustiškus kirvius.

Rangovas, rentęs trobą, buvo 
saviškis, kauniškis, Evgrafas 
Smokotininas, žemas, plačiako- 
jis senukas. Evgrafas buvo

tavo! Teismas bei byla, nė ne
suprasi, kas kaltas, ir ieškoti 
nėra iš ko. Po to jis galutinai 
niekuo netikėjo ir pats mokėjo 
ir sau reikalavo mokėti už dar
bą iš anksto. Trobos rentimo 
išvakarėse jis sunegalavo, ar 
jis apsimetė pratinsiąs vaikus, 
tačiau jis nusiuntė darbui pri
žiūrėti jaunėlį sūnų savo Timo
tiejų.

Rausvokam, skaičiam ir bal
singam Timotiejui darbą pri
žiūrėti ir dailides nuksėti buvo 
nuobodu. Jis pagriebė kirvį, pa
rinko sunkėlesnį stuobrį ir — 
kirto! Kirvis sužvango, aiterėjo 
medis... Rytąs pasitaikė vėsus; 
lapų apačiose dar neapdžiuvo 
rasa; šalia klėties tildavo ba
landžiai, — ir jų balsai buvo

Apkaltinta.

įbaugintas karo, bado, nesu- 
prantamy tnokcsč.ų, p dar la
biau jį įbaugino, kai vėl, po il
gos pertraukos, jis pradėjo ran- 
govauti. Pastatė valse.ujo, kuo 
sąžiningiausiai, krautuvę kope-

NEW COMPLETE

HEATING 
PLANT

FOR... ?

ijil.5 R00.M

NAt’JO STILIAUS 
plonų tūbų radiato
riai, 5 sekcijų 17” TIK 
Red Jacketed Boile
ris. w>i 47(1 kvad
ratinių pėdu karSto 
vandens radijacija, 

automatinis vandens 
leidimas, visi reika
lingi Iltiniai. užda
rai ir Gudos pilnam 
apAildymo jrenfrimui. 
Visa nauja me lžingra.

NEREIKIA ĮMOKĖTI

‘292
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias stakas mieste boilerių 
.srity, helerių dalys, srrotg visų 1A- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai, 
Šildytuvai, išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 0:00—SEKMADIENIAIS 

__ ligi 1 P. M. ___
! UŽMIESČIO ORDERIAI Į 

GREIT IŠPILDOMI |
Ar>i>kaldiavimai nariai teikiami veltui

GBIMII I ED supply 
company

1247 W. LAKE-MONroe 3387

darbingi, kaip ir viskas šį rytą. 
Dailidės, matydami, kaip sten
giasi jų šeimininkas, taip pat 
drūčiai stvėrėsi kirvakočių. Jie 
buvo pašaliečiai, nemėgo šito 
sotaus kaimo, ir jie norėjo pa
lodyti, kaip iš tikrųjų reikia 
dirbti. O |šo.alininkas lyg norįs 
su jais pasispyrioti.

Čią iš antrapus kl'tics išėjo 
Kateriną Šcpelovienė, našlė: jos 
vyrą užmušė kare, ji liko si, 
vienu vaiku. Kąs žino, kuo j 
mito, — kalbėjo, tartum vals
čiaus koperatyvas užsako ja 
pardavimui megzti įnarus pirš
tinėm. Kas per uždarbis iš įna- 
rų? Ir dažnai, naktį, pro atdarą 
langą kyštelėdavo iš tamsos ne
žinojom! ranka, statydama ant 
prielangio ryšulėlį su maišiu: 
slaptoji išmalda. Ji pati buvo 
aukšta, sveika, tylinti, galvą 
laikė bent kiek įkypai, ir rodė
si — šlavė žemę ilgos- kaštoni
nės jos blakstiencs... Apėjusi 
krūvą rąstgal.ų, labai kvepian
čių smala, ji prisiartino prie 
dailidžių ir iš lėto, tarytum gė
dindamas!, paėmė didelę, pus
antro aršino ilgumo, skiedrą

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Mrs. Grace Garlson, 1939 

metais kandidatavusi j J. V. 
Senatorius, yrą viena iš 29 
asmenų, kurie St. Paul, 
Minn. tapo apkaltinti riau
šių konspiracija.

linkterėjo jiem žemai. Dailides 
pažvelgė į še’mininką — tas 
kaisto kaito su stuobriu; b avi 
manęs iškirsti iš jo skersinę sb 
ją, o pateko didžiulė šaka, va
dinasi, gėda: sker. iilėje šak.m 
nedera būti.

—Boba tai lyg langas: rėmų 
jai pritinkamų: čia tau ir š t < 
ir šviesu bus, — pasakė viena.! 
iš dailidž ų, žiūrėdama•: įk an
din Kateriuos.

T.motiejus pakėlė galvą ir 
čia tik pastebėjo Kateriną.

—Kas jai skiedrą davė?
—Pati paėmė, — su nepasi

tenkinimu atsakė tas pats dai
lidė: šeimininkas, jaunas ir 
kvailas, nežilojo, matyt, papro
čio, pagal kurį dailidės galį 
duoti skiedras, kam, norėsią.

COPR.-I94I, NEEDLCCRAFT SERVICE, INC.

iCROCHETED BORDER — PATTERN 2896
No. 2896—Mezginiai staltiesei

I NAUJIENOS! NEEDLECRAFT DEPT., No. 2896 Į
| 1739 Se. Halsted 8L, Chlcago, Ui.
| Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No| 
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ir dailidės gaišuokliai, daug rū
ką ir juokiąsi. Įsinorėjo namo

- išgerti arbatos; nueiti į pa
upį, ar ką, — išsimaudyti.

—Gaiinuras papuniukui iš
augs, — pasakė įkandin jo pa
šaipus dail dė; — juodnugaris 
musų luomui.

Ir visi dailidės sutiko su jo 
mintimi.

Tėvas gulėjo ant priepečio, ir 
sunui įėjus, jis suaičiojo, suvai
tojo, — Timofiejui buvo šlykš
tu matyti jo apsimetimą. Tė
vas pradėjo klausinėti, kaip 
vyksta kirtimas. Verdąs virdu
lys stovėjo ant stalo, sesuo pri
pylė Timofiejui puodelį ir pri
stūmė cukrų stiklinėje cukrinė
je, panašioje į milžtuvę. Timo
fiejus neatsakė tėvui ir iškolio- 
jo seserį:

—Tik ir težinote arbatą 
gurkti, o ji du rubliu plytelė!

Išėjo į upę. Priešingame 
krante atžalyne šukavo bobos 
rinkusios vašokles. Jis ir už tai
užpyko. Buvo benusini...uną> 
balą — išy.iiĮ-u.dyd, - uutaka- 
jai buvo Liiš.itę. ir susisukę 
triubele, kiek p.iiiiind.uuo > j 
kojos formą. J s tvohsic.ėjo 
Kumščiu per au lakoj į.

jis, nuleisdamas bradinį ant šil
to smėlio, — ligą kokią, ar ką, 
apdavė?

Vakare žiniuone boba ap
šlakstė jį nuo žarijėlės, davė iš
gerti švęsto vandens^ tačiau ir 
nuo to nepasidarė lengviau. 
Net miegoti ėmė blogai. Tai pa
čiai žynei pažadėjo vilnonį si
joną, jei naktį atvešianti į dar
žinę Katęriną. Ęohš.ė subruzdo.

—Aš tau verčiau Liza vėtą at
vesiu, toji ir ne tokia sudžiū
vėlė ir sutinka. Katerina nie
kaip neguls. Prieš vyrą, girdi, 
pasižadėjau ir nei už vyro, nei 
po vyru neisiu. Nebent dovąną 
pažadėti tikrą, kokius batelius, 
ar ką...

Tačiau ir bobšei Katerina at
sakė tais pačiais neaiškiais žo
džiais: “Pakaks”, ir bobšė, aky
lai pažvelgusi į jos blakstienas, 
staiga ėmė tildyti, sumojavo 
rankomis.

Karštis prasidėjo • danguje.

karštis buvo sieloje. Brendo 
vąrpas, ir aušros buvo girtos 
savo sotybėmis, linksmumu, 
kaip ir laukai.

(Bus daugiau)

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Mussolinio jurinin

kai nuteisti
H0UST0N, Tex., liep. 20 

d. — Italijos jurininkai, kurie 
sugadino italų prekybinio laivo 
mašinas, lapo nuteisti kalėti.

Laivo kapitonas Ranise ir 
laivo inžinierius Tassara gavo 
po 4 metus kalėjimo. Sabotažą 
vykdžiusieji jurininkai gavo po 
pusketvirto meto.

Patirta, kad Rooseveltas lei
do italų konsului Ortolanį pa
silikti Amerikoje, nes šis 72 
metų amžiaus konsulas, neno
rėjo grįžti Italijon.

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK f

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J. 
5923 W. Boosevelt Rd^ Austin 1175

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
Iš Kentucky’s puikiausiu Bourbon

Dėl' nenusisekusios skersinėj 
dėl to, kad iš dail džių bals.) 
buvo galima suprasti jį pliupt-• 
įėjus kažkokią kvailystę, — T - 
mofiejus supyko, pas.vijo jau 
užėjusią antrapus kiėt es Kate 
i<ną, pagriebė ją už mėlyno pa- 
laid.nčlio rankoves ir sus e.zi 
nęs sušuko:

—Kas tau leido skiedras 
griebti?

Katerina lengvai k:l terėjo 
pečiais, — jos palaidinėmis Lu 
vo senas, aplopytas, blogai už
segtas ant krutinės įr, tur būt, 
užsivilktas ant nuogo kūno, to
dėl tat ji ir prispaudė skiedrą 
prie krutinės, tarytum kūdikį, 
—ir nuo to judesio lyg kažkas 
sužilpo Timotiejaus viduje. Jis 
ištiesė ranką — su bobom ji; 
buvo žvitrus — ir vietoj skied
ros, pro neužsegamą praslcepą, 
grybštelėjo ją už krūties. Kate
rina, ne taip, kaip kilos bobos: 
nesuspiegė, nesuerzėjo, ir jos 
kojos liko tvirtos, ji net tary
tum nė nesiskubino jo atstum
ti, — Katerina tepasakė:

—Pakaks, — ir išleido skied
rą.

Skiedra iš lėto nuslydo, bak
stelk jo galu į žemę ir bevirpa
ma truputėlį pasvyrėjo, lyg 
dųstelędąma. Katcpiną pasikišo 
po skarele rankas, nusigręžė, ir 
staiga Timofiejui pasirodė, kad 
kartu su skiedra nuslydo taip 
pat jo ąįrd.’s, taip pat pastyru, 
taip pat susvyravo...

—-Eik tu, įsivaizduotąją! — 
suriko jis ir pliaukšindamas at
imta skiedrą sau per puš’iį< 
grįžo prie darbo. O skiedrą (ai 
buvo sunki, ir rodėsi — pliąuk- 
šina jis save su pliauškė.

—Skatikas pralobom beį 
skiedrelė prakurom, — pašai-*, 
piai paerzino jį vis tas pats dai
lidėj

Tačiau Timofiejus nėatsikir- 
to.

Buvo jis bemėginąs išrinkti 
naują stuobrį skersinei, tačiau 
staiga pasirodė, kad sienojai, 
girdi, perdėm esą sutrūniję — 
šakoti ir drėgni; kad vieta tro
bai esanti išrinkta paužulni, 
reikėsią nukasinėti, tiesinti; na

Vasara nut ko rami, kvap/.i. 
Vakarop truputį palydavo, la
šeliais išmušdavo dulkėse plo^- 
ną nėrinei}; rasos būdavo sun
kios ir šiltos; madatkos - 
kvapnios vambolls, skra.dž.ti
suos vakarais —■ smaigstės., lyg 
Leisdamos, į plaukus: sveikino 
su derliumi.' Dirbti č a, ręs . 
čia š:ą vasarą, vi ską į er. rti 
viską apstatyt., visą ap# g..rd-ą;

O TinioLejus nuo lo 
tai]) ir nė nežvilgterūju į renti
nį. Tėvas p?s kolioi/'. --s'V ' 
liojo ir atėjo pats darbui vado
vauti. Ir į arimą nesinorėjo 
Timofiejui, o iš arimo visi at
važiuodavo nuvargę, išgerti nė
ra su kuo, ir net samagono vau 
rymas sumąžė)p. Sugalvojo Ti- 
inofięjųs. pašiaų.kįoti po upę su 
bradiniu, o kąL kyštelėjo koja’s 
į vandenį, tad vos nesusivėme.

—Regi, — sumišęs pasakė 
i

Paragauk įos dabar . . .7 metų po blaivybes atšaukimo ;
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Gaisras yra įusų namo didžiausias

PRIEŠAS!

C0NRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Sophie
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
, Pinnadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

MADŲ 
KNYGA

• ATYDŽIAI tėmykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus.

• NEREIKALINGI popie
riai turėtų būti išmesti 
laukan, nes nąmucse ji£ 
išstato gaisro pavOį 4.

• TĖMYKITE, k a d reika’- 
lingi Remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainoa 
pvdrbesne už kokybę!

Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
metas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su
naikina milionų dolerių vertės nuo
savybių, Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAIJDA 
gali mus apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybes!

t. RYPKEVIČIA
“RAŠOM VISOKIA APDRAUDĄ’’

1739 SOUTH HALSTED STREET

KAINA 15 CENTŲ

CANAL 8500
• • . . ...

I    ■ į ——     1 i.        u, ■ Į .    

Pik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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VALDŽIA PASKYRĖ $14,000,000 PAGEL
BĖTI ATEIVIAMS TAPTI PILIEČIAIS

Nori Svetimšalius Arčiau Supažindinti Su 
Amerikos Gyvenimu, Valdžia

Federale valdžia šiomis die
nomis paskyrė $14,000,000 pa
gelbėti ateiviams tapti pilie
čiais, ir artimiau susipažinti su 
šalies gyvenimu.

Tam darbui vykinti buvo su
darytas specialis komitetas, į 
kurį įeina imigracijos, teisingu
mo departamentų nariai, atsto
vai nuo WPA ir mokytojai.

Didins Pilietybės Mokyklas
Tose vietose kur jau veikia 

pilietybes mokyklos, komisija 
jas didins ir paplatins jų vei
kimų, kad pamokas galėtų lan
kyti ateiviai, kurie jų dar ne
lanko.

Tose vietose kur mokyklų 
nėra, komitetas jas steigs.

Skaitys Paskaitas
Ateiviams taipgi bus laiko

mos įvairios paskaitos apie de
mokratiją, jos reikšmę, Ameri
kos valdžią, kaip ji operuoja, 
etc.

^A<eivius-nepiliečius komitetas 
stehgsis pasiekti per svetimša
lių registracijos sąrašus.

Samdys 11,000 Mokytojų
Pilietybės pamokoms ir pa

skaitoms komitetas išleido va
dovėlį, “Our Constitution and 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

3bf)n jf. ėuijeitns;
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
1605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
T^__’Lr _ • KOPLYČIOS VISOSE 
JUyjlvai 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

Government” ir žada nusamdy
ti apie 11,000 mokytojų pamo
kas vesti.

“Nusikryžiavo” ir 
Atsidūrė Kalėjime

RAGINE, Wis. — 44 metų 
Herma n Trinkę buvo pašalin
tas iš ugniagesių departmento 
už tariamą nepaklusnumą.

Jis sugalvojo įdomų būdą 
atkeršyti ugniagesių viršinin
kui.

Racine vidurmiestyje prisi
rišo ant didelio kryžiaus, pa
statyto ant automobilio. Prie 
kryžiaus buvo parašas:

“Ugniagesių čyfas Hartnett 
mane prikalė prie šio kryžiaus 
iš pavydo, gobšumo ir neapy
kantos.”

Trinkę buvo areštuotas už 
betvarkes kėlimą.

Keturi Prigėrė
Parke

ANGOLA, Ind. — Indianos 
Pokagon State parko James 
ežere prigėrė keturi jauni vy
rai. Jie žuvo kai apvirto val
tis, kurioje jie plaukė.

Kast St. Louis
Užtraukia Paskola Ir

EAST ST. LOUIS, III. — 
Miesto valdyba užtraukė $149, 
000 paskolą (bonais) kad ga
lėtų ugniagesiams ir policis- 
tams atmokėti algas. Jie gauna 
po $175 į mėnesį.

Nauji bonai padidina miesto 
skolas iki $792,000..

Suvaržė Lankymo 
Dienas Grant 
Stovykloje

ROGKFORD, III. — Camp 
Grant stovyklos viršininkai pa
skelbė, kad ateityje lankymo 
dienos bus tiktai šeštadienis ir 
sekmadienis. Ikišiol giminės 
galėjo lankyti kareivius kiek
vieną dieną, bet armija sura
dusi, kad lankymas paprasto
mis dienomis perdaug trugdė 
kareivit] muštrą.

Pasikorė 
Waukeganietis

WAUKEGAN, III. — Prie 
Pershing Road ir Michigan ež
ero vakar buvo atrastas pasi
koręs jaunas vyras. Policija 
spėja, kad tai buvo Wilbur C. 
Young, pienininkas, gyvenantis 
North Chicagoje.

Bankas Atmoka 
5% Dividendą

SPRINGFIELD, III. — Val
stijos auditorius autorizavo 
Belleville Savings Banką, Bel- 
leville, III., išmokėti ; $37,Q35 
dividendą savo depozitoriams. 
Jis atstovauja 5% uždarytų pi
nigų.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
John Arthur Peters, 24, su

Bertha B. Balog, 25
Walter P. Bomas, 2<3į, siu

Adeline Pasterzyk, 20
Anton Paulaskas, 25, su Rose

Rizzuti, 25
George J. Wenskas, 22, su

Helen J. Malik, 20
John Raitys, 24, su Elaine

Gray, 21
Vincent Mitchell, 26, su Mary

Jelen, 29
Stanley Clark, 32, su Elsie 

Budrius, 29

GIMIMAI
CHICAGOJE

CHERNAUCKAS, Patricia A. 
2705 West 59th Street, gimė 
liepos 6, tėvai: Louis ir Kathe- 
rine.

MAKAR, Naomi, 4514 South 
Western Avenue, gimė liepos 
10, tėvai: Edward ir Mary.

MOCKUS, Jacąueline H., 
3642 South Union Avenue, gi
mė liepos 5, tėvai: John ir 
Harriet.

SOBAS, Catherine, 1416 Su- 
perior Street, gimė liepos 10, 
tėvai: Stanley jr Anna.

Šurga, Robert E., 4319 West 
Haddon Avenue, gimė liepos 5, 
tėvai: Joseph ir Josephine.

VIDMONT, Sylvia, 1720 
Rtible Street, gimė gegužės 27, 
tėvai: Anthony ir Helen.

ZIČKUS, Arlene M., 2606 W. 
46th Street, gimė gegužės 28., 
tėvai Albert ir Ann.

Vėliausi Civil 
Service Darbų 
Kvotimai
Valdžiai Reikia Patarnautojo 
Ligoninėj, Amunicijos ir Staty

bos Inspektorių
žemiau seka vėliausias sąra

šas darbų, kuriuos U.S. Civil 
Service Commission nori sku
biai užpildyti. Kandidatai dar
bams turi išpildyti aplikacijas, 
ir laikyti kvotimus. Visi apli- 
kantai turi būti piliečiai.

Aiškumo dėlei paduodame 
darbų sąrašą ir^,kitas informa
cijas angliškai, 'taip kaip jas 
pridavė Civil Service komisija 
“Naujienoms”:

ATTENDANT — $1,080 A 
Year. — OPEN TO MEN ONLi

For filling the positions oi 
Hospital Attendant and Mess. 
Attendant.

Place of Employment: —• 
U. S. Marine Hospital, U. S. 
Public Health Service, Federal 
Security Agency, Chicago, Illi
nois.

Time for filing applications:
— Before the close of business 
on August 7, 1941.

a « a
ATTENDANT — $1,020 A 

Year — OPEN TO MEN ONLY
For filling the positions of 

Hospital Attendant and Mess. 
Attendant.

P’nce of Employment: — 
U. S. Veterans’ Administratioii 
Facility, Hines, Illinois.

Time for filiųg applications:
— Applications wih be received 
until further notįce.
-į tai .a i -. ’

Principal Inspector, General 
Construction — $2,600 A Year.

Senior Inspector, General 
Construction — $2,300 A Year.

Inspector, General Construc
tion — $2,000 A Year.

Assistant Inspector, General 
Construction —$1,800 A Year.

Place of employment: — Se- 
venth U. S. Civil Service Dis- 
trict. (States of Illinois, Michi
gan, and Wisconsin).

Time for filing applications:
— Before the close of business 
on August 4, 1941.

» » »
Senior Inspector, Navai Ord

nance' Materials, $2,600 A Year.
Inspector, Navai Ordnance 

Materials, $2,300 A Year.
Associate Inspector, Navai 

Ordnance Materials, $2,000 A 
Year.

Assistant Inspector, Navai 
Ordnance Materials, $1,800 A 
Year.

Junior Inspector, Navai Ord
nance Materials,,$4,620 A Year.

Place of Employment: — 
Chicago Navai Inspection Dis- 
trict and Detroit Navai Inspec- 
tion District.

Time for filing applications:
— Applications will be rated 
as received until further no- 
tice.

Boston Store ir 
A. F. L. Pasirašė 
Sutartį

Derasi i Dėl Algų 
y

Po derybų, kurios prasidė
jo gegužės 15 d., Boston de- 
partamentinė krautuvė ir AFL 
pasirašė sutartį, kuri apima 
visus firmos darbininkus.

Krautuvė davė išimtiną pri- 
pažinimą Department 'Store, 
Loft and Factory Buildįng Ser
vice Employees Council unijai. 

I Algų klausimas dar nėra iš
rištas. '

Žuvo Du Chicagos 
Gydytojai

Du armijos gydytojai iš Chi
cagos žuvo, kai automobilis, 
kuriame jie ir keturi kiti žmo
nes važiavo, nusirito 30 pėdų 
į griovį prie Fayetteville, Ten- 
nessee valstijoje.

Užmuštieji buvo majoras Eu
gene L. Baker ir kap. Ernest 
Day. Abu tarnavo Camp For- 
rest stovykloje.

Kiti keturi keleiviai buvo pa
vojingai sužeisti.

Mokins Armiją 
Trafiką Tvarkyti

Kadangi moderniškos armi
jos yra mechanizuotos ir “ant 
ratų”, tai labai svarbu, kad jos 
mokėtų tvarkiai operuoti ant 
vieškelių be suįrutės ir spųs- 
ties.

Armija nusamdė North- 
vvestern universiteto trafiko in
stituto vedėją Leit. Frank 
Kreml mokinti parinktus ka
reivius kaip trafiką tvarkyti, 
kad jis judėtų tvarkiai ir be 
nelaimių.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
Liepos 27 d., 1941 m.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

AUTOMOBILI’' 
NELAIMES
Vienas Sudegė, Keli Apdegė
Prie 87-tos ir Cicero sekma

dienio vakare žuvo 48 metų 
Harold Geiger, iš Cissna Bark, 
III. Jo automobilis susikūlė su 
mašina, kurią vairavo Mrs. 
Mary Klimas nuo 1409 Arthing- 
ton avenue.

Kitose nelaimėse žuvo šie 
žmonės:

76 m. Franz Witt, 1517 No. 
Halsted slreet, prie Evergreen 
ir Halsted;

26 m. William Haase, 6655 
Diversey avenue, prie West- 
leigh ir Skokie (Haase sude
gė, o keli kiti žmones buvo 
skaudžiai apdeginti);

65 m. W. Harry Bųrnett, 
'Lake Shore Club, prie 93rd 
* ir Jeffrey (viršininkas Nation
al Tea Company);

50 m. William Schreiber, 
Dovvners Grove, III., prie But- 
terfield ir Wolf Road.

Žiivo Trys Broliai
Prie Batavia ir Warren- 

ville Road, Aurora-Elgin-Chi- 
cago traukinys sudaužė kelei
vinį automobilį, kuriame va
žiavo trys broliai, Harold, Cur- 
tis ir Kermit Olson, iš Warren, 
Minu. Visi buvo užmušti.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BTEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Soredomis ir Nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republio 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0030
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. Piilsucki 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 Brunsvrick 0597

Tel. YARDS 3140
VALANDOS: Nuo 11 Iki 12, 2 Iki 4 

Ir 7 iki 9.
Pirmadiėniais: 2 Iki 4 ir 7 Iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’TP 
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZTTRRTCK’Ag 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St. 
vAT ANDOS- 1—4 nonlft ir 7—«
■aVat'n. froAiRdipniais Ir 

^iai<« nagai ausitarima 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų teL Republic 4688

į=<abiū
VAITEKŪNAS SU JUOKAIS— 
PRANINSKAITE SU 
DAINOMIS

Priminima radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES, šiandie, 7-tą 
valandą vakare, pasiklausyti 
reguliario antradienio progra- 
mo, kurį 12-ką metų nuolati
niai transliuoja Peoples Furni- 
turo Company Krautuvė. Pro
gramą veda J. A. Krukas.

Kaip ir visuomet, taip ir 
šiandie programas bus links
mas, gražus ir įdomus. Tarpe 
žymių talentų dalyvaus “Dėdė” 
Vaitekūnas su juokais, Janina 
Praninskaitė gražiai padai
nuos. Dalyvaus ir kiti. O iš 
Peoples Krautuvės bus daug 
įdomių žinių apie didelį liepos 
mėnesio išpardavimą. Nepa
mirškite pasiklausyti.

—Re p. xxx

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7_ 9 vai vakaro ir naffal sutarti
Ofiso Te!. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA j2421

” W MARGĖRTS
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: 

Snperior 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 12 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS'0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 
Dmrhnrn 
Rnom 1230

Ofiso teL CENTRAL 1824.
Namų teL—Hyde Park 3395
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IIK K ETURIOS DIENOS IKI NAUJIENŲ American Car &
DIDŽIOJO PIKNIKO

Patirsite Kam Teks Packardas 
— Gal Jums!

Foundry Streikieriai 
Negrįžo Dirbti

Unija, Kompanija Jau 
Susitaikę

Kai kurie lietuviai iš Chicagos ir kitų kolonijų jau 
tikrai smarkiai pradėjo rengtis į Naujienų dovanų pik
niką. Piknikas jau Čia pat — įvyksta šį sekmadienį, Lie
pos 27 d., Sunset darže, 135th St. ir Archer Avenue, Le^ 
mont, III.

Netoli nuo Lemont, kaiminystėj, randasi kitas ži
nomas miestas, — tai Joliet, III. Ten gyvena didelis bū
rys lietuvių. Jie beveik visi ketina atvykti i Naujieną 
pikniką. P. Akelaitis, M. Gertas, Wm. Norkus, B. Rim
ša, G. Rymkus ir A. Sudeika organizuoja visus savo kai
mynus ir draugus. Iš Joliet bus didelė reprezentacija 
šiame Naujienų dovanų piknike.

Iš Michigan City
Teko susitikti Mrs. Lašas, iš Michigan City, Ind. 

Ponai Lašai turi netoli Michigan City gražią ūkę. Sa
ko: “Esu Naujienų skaitytoja nuo pat pirmo Naujienų 
numerio. Man Naujienos yra geriausias dienraštis; aš 
noriu gauti dvi knygutes dėl automobilio tikietų; jei 
bučiau turėjusi pirmiau tikietų, bučiau išpardavusi bent 
kelias knygutes.”

Iš p. Lašų ūkio atvyksta bent keturi svečiai. O kiek 
atvyks su jais daugiau jų kaimynų, dabar dar nežinia.

Bus tūkstančiai

t American Gar andl Foundry 
Company dirbtuvė, 2417 South 
Paulina street, vakar tikėjosi, 
kad apie 1,000 streikuojančių, 
darbininkų^ grįš į darbą. Bet 
klydo.

Tvarkai palaikyti prie dirbtu
vės buvo apie 50 policistų, bet 
nei vienas darbininkas nepasi
rodė prie vartų.

Jie streikuoja, nuo liepos 10* 
d., už geresnes darbo sąlygas 
ir pripažinimą.

Vakar buvo pasklidę gandai, 
kad kompanija ir CIO Aulo 
Workers unija, kuri streiką pa 
skelbė, jau susitaikė. Derybos 
vyko Washingtone.

Chicagos Kiniečiai
Ketvirtadalį įplauką
Skiria Kinijai

Tai taip geri Naujienų skaitytojai rūpinasi apie 
Naujienų dovanų pikniką. Ir tokių gerų naujieniečių 
randasi tūkstančiai. Iš to jau dabar aišku, kad svietelio 
Naujienų piknike bus kaip Šidlavos atlaiduose.

Čia bus jūsų draugai, bukite ir jus!

Sudėjo $1,260,000
Finansuoti

Karui

nėra la- 
nepapra-

Tikisi Surinkti 
500,000 Svarų 
Aluminijaus

Kraus Jį Grant Parke
Vakar, kaip žinote, Chicago.- 

je prac^įcv riųkti aĮuminija'us 
daiktus ‘karo reikalams. Mat, 
to metalo trūksta, todėl val
džia renka atliekamus alumi-

nijaus indus iš visų Amerikos 
gyventąją, tikėdama trukumą 
pašalinti.

Chicagoje specialis alum, 
rinkimo komitetas tikisi su
rinkti metalo apie 500,000 sva
rų.

Jeigu norite žinoti kaip 
rinkimas- eina, tai sustokite 
Grant Parke, prie Harrison 
gatvės. Ten - kasdiene ‘surink
tas aluminijus bus sukrautas 
publikai pamatyti.

Chicagoje kiniečių 
bai daug, bet jie yra 
štai duosnųs savo gimtam kraš
tui — Kinijai. Per keturis me
tus jie sudėjo $1,260,000 fi
nansuoti Kinijos karą su Japo
nija.

United Ghina Relief Fondas 
apskaičiuoją, kad' ta suma su
daro apie ketvirtadalį Chicą- 
gos kiniečių įplaukų per tuos 
keturis metus.

-
i

a
SALIOMTJA SADAUSKIENĖ, 

po tėvais Junevičaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 20 d., 6:45 v. ryto, 1941 
m., sulaukus 64 m. amž., gi
mus Lietuvoj, Panevėžio ap
skrity, Krekenavos parap., 
Paparčių kaime. Amerikoj iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, dvi dukteris: 
Oną, žentą Joną Jurgelionius 
ir jų šeimyną. Mary, žentą 
Vincentą Zubrickus, 3 sūnūs: 
Augustiną, jo moterį Priscillą, 
Bruno, jo moterį Frances, 
Bernardą, jo moterį Helene, 
žentą Antaną Vainorį ir jo 
šeimyną, brolį Juozapą June
vičių ir jo šeimyną, giminai
čius Joną Jašinską ir jo šei
myną, Joną Smigelskį ir jo 
šeimyną (iš Melrose Park), 
ir daug kitų giminių ir drau
gų.

Priklausė prie L. R. K. A. 
Susivienijimo 160 kuopos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2835 W. Pershing Rd. Laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, lie
pos 24 d. 10:00 vai. ryto iš 
namų- į St. Anne’s parap. 
bažnyčią, 38th ir S. California 

. Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Saliomijos Sa
dauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat uoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame: Vyras, 
Dukterys, Sūnus, žentai, švo
geriai, Giminaičiai.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. LAFayette 3572.

Ii Siunčiam Gėtes|LUvEIKISvWS
| Dalis

KVIETKIN1NJKAS
Ž Gėlės Vestuvėms, Bankietame
a ir Pagrabams

33T6 So. Halsted Street)
1 Tai. VARD» 1308

Išteisino Adomą

Paleido Nuo Atsakomybės 
Už Auto Nelaimę

Koronerio džiurė pereitos sa
vaitės pabaigoje paliuosavo nuo 
atsakomybės už automobilio ne
laimę 18-tos apylinkės jaunuo
lį, Adomą Kurzą Jr., 2027 Ca- 
nalport avenue.

Sekmadienio rytą jo automo
bilis mirtinai suvažinėjo Petro
nėlę Pocienę, gyvenusią adresu 
1830 S. Peoria street.

Buvo įtariama, kad Kurza pa
bėgęs iš nelaimės vietos, bet 
koroneris surado, kad toks kal
tinimas yra nepamatuotas.

iPerkeltas

N.A TJJIEN V-A f'ME Telephoto
Maj. Gen. Josėph M. 

Cummins, paskirtas 6th 
Corps Area komandierium. 
Tas pareigas iki šiol ėjo 
Maj. Gen. Charles H. Bo- 
nesteel.

Trigčre Mylimosios 
Akyvaizdoje
Žuvo Trys Kiti Chicagiečiai

Pine ežere, prie LaPorte, 
Ind., prigėrė 30 metų chicagie- 
tis, Frank Šcherett, 7259 Gor- 
nell. avenue. Jisai įkrito van
denin iš laivelio* kuriame bu
vo su savo sužieduotine, Miss 
Jean Walker, 6110 Ingleside 
avenue.

Kitos Nelaimės
Skokie lagūnoje sekmadienį 

prigėrė 26 pietų Josepli Kobak, 
2244 Augusta bulvaras.

Bumham Parko tvenkinyje, 
Ghicagoje, prigėrė 19 metų 
Frank Niles Jr. ir 21 metų 
James Wolf Jr., abu nuo 
21st Place.

Renka Knygas 
Kareiviams

1837

VAKAR CHICAGOJE
0 Drąsus, maskuotas bandi

tas apiplėšė dvi įstaigas vidur- 
miestyje, ir susirinko apie $100 
grobio. Apiplėšė United Air
lines raštinę, 23 E. Monroe, još 
du tarnautojus, ir Clark teatrą, 
11 N. Clark st.

Į CLASSIFIED ADS.~]
PERSONAL 

Asmenų Ieško
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
V. STANCIKAS PRAŠOMAS at

sišaukti į Progress Printing Co., 
3326 So. Halsted.

Chicagos centralinis knygy
nas ir jo 46-i skyriai atsišaukė 
į chicagiečius, kviesdami pa
aukoti kareiviams savo atlie
kamas knygas. Kas jų turite, 
atneškite į artimiausią knygy
no skyrių.

Parduoda Daug 
Ūkių

S1JLUA11UN VVANTED 
Ieško Darbo

PRAŠAU DARBO NAŠLĖ mote
ris, vidurinio amžiaus. Teisinga 
esu. Galiu priduot .parodymus. Ra
šykite lietuviškai. 4714 So. Tripp 
Street.

HELP VVANTED—FEMAJLE 
Darbininkių Reikia

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, karfe- 
rį sugrąžins.

MERGINA, MOTERIS, virti, ben
dram amų darbui, gyvenanti arti 
Wheaton, 111. $10—$14. Mrs. J. U. 
Snydaker, Orchard Lane, Wheaton, 
Illinois.

OPERATORS, SINGLE NEEDLE, 
prie plaunamų drabužių. Patyru
sios, .pastoviai. Jauki aplinkuma.

404 So. Racine, 2nd.

skel-

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

GOOD NEIGHBORHOOD. 
3605 N. ASHLAND AVĖ.

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

PARSIDUODA GROSERNĖ su 
meat marketu. Biznis geras ir yra 
išdirbtas per ilgus metus. 2646 W. 
71 St.

RETAI PASITAIKANTI PROGA. 
Parsiduoda Royal Blue Grocerio ir 
valgomų daiktų krautuvė. Randasi 
geroje vietoje ir turi gerą biznį. 
Visokių tautų apgyventa. 5 ruimai 
ir garažas. Vandens šiluma. Persi
duos už prieinamą kainą. Kreipki
tės bile kada prie 7158 S. Aber- 
deen Street.

KEAL ESTATE FOR SALK 
Namai-Žemė Pardavimui

REIKALINGA VEITERKA.
HEALTHY FOOD RESTAURANT, 

3206 So. Halsted St.

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

LINE STICKOPERATORS 
and single needle. Gera mokestis. 
Patyrusios prie medvilnės dresių.
SILVERSTIEN GARMENT CO. 

213 Institute Place.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

DYKAI! DYKAI!

Fondas dabar veda kampa
nija Chicagoje .sukelti $250,000 
Kinijoj gyventojams šelpti.

‘ i it.: : ‘ ; ' ■ JiU.:*'1

Sunkiai Susižeidė 
Nukritusi Nuo Kalne

Mrs. Elizabeth Mikalauski

O William Jacob, 5. mėtų 
berniukas, 7741 S'. Morgan st., 
nuėjo; su
bąli lošimo, prįe.. 7847 S. State 
st. Iki to laiko berniukas to 

/sporto nebuvo, matęs. Lošimo
■ sviedinys trenkė berniukui į
■ veidą ir nulaužė nosį.
' x B-y ”,> Daug dėl karo ir pri
valomo kareiviavimo, Chicagoje 
šjmet vedybų skaičius padidėjo 
14.6, palyginus eu pernai me
tais* Panašiai padaugėjo vedy
bos ir kituose Amerikos mies
tuose.

Nusižudė'1'63 metų ehiea- 
: gietiis, \Viiliam: Nehmzovz, 2621 
South Kcdvalę avenue. Keli'mė
nesiai atgal mirė jo žmona, ve-

Nukritusi 30* pėdų nuo kalno 
Estes IParke, Colorado valsti
joje, sunkiai susižeidė 32 me
lų chicagietė, Mrs. Elizabeth']jąU jjs neĮeko darbo, o pasku- 
Mikalauski, lietuvio p. Miką-j tiniu laiku pradėjo netekti re

gėjimo.
Mikalauski, lietuvio p 
lausko žmona. Spėjama, kad 
ji nusilaužė nugarą.

Nelaimė įvyko prie Chasm 
Lake, Rocky Mountain Nation
al Parke, kur Mikalauskai lipo 
j kalną. Jie buvo nuvykę j Cor- 
lorado atostogoms.

Mikalauskai
Parke, ad. 305 Wisconsin ave
nue. Sužeistoji yra duktė epi
skopatų Grace bažnyčios, Oak 
Parke, klebono, Re v. James 
W. Rex.

® Oak Forėstc, prie 159th 
ir Grove street,, nusišovė 3.8 me
tų Quida E. Pribyl. Jis palik:; 
atsisveikinimo laiškelį savo žmo 
nai.

gyvena- Oak ® Prie Wilmingtono, III., nu
sišovė buvęs JoTieto prokuro
ras, 62 metų Robert W. Mar
tin, 705 Biteli avenue,. Joliet.

Ūkio morgičių firmos 
bia, kad šįmet žmones perka 
apie dvigubai tiek ūkių, kiek 
pernai. Svarbiausia priežastis 
tam, sako, yra ūkio produktų

REIKALINGAS ŽMOGUS, dženi- 
torius ir darbui aplink namus. 
Kambarys, valgis ir mokestis. Pa
šauk NORmal 6902.

REIKALINGAS VYRAS dirbti už 
dženitorių ofisų trobesy.
Z, ' ’ '.r f'ĮRboiji 218, ” ' ■.•
' ' 1 ’’ ’ 1018 So. Wabash.

Naujos Lietuviškos 
Giesmės ir Dainos

REIKALINGAS PORTERIS, ku
ris nors kiek suprastų ir prie 
virtuvės. Valgis ir gera mokestis. 
Trumpos valandos. 5305 West 
Lake St., Raymond Guzas. ,

Jau galima* įsigyti sekančias 
Vinco GreiČiaks (ir Vinco Grei
čiaus jaunojo) giesmes ir dai
nas, kurtos yra atmiineografuo- 
los ir išleistos visuomenei var
toti :

50c

50c
So-

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

JOHN O. SYKORA
RKALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vado vau j am greitiem 

pardavimam

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

Šaukite ROCkwell 2855 arba 
ATLantic 3780.

—j-j—,--- — ----- -
PARDAVIMUI BIZNIAVAI NA

MAS. 8 kambariai viršuj ir 2 už
pakaly Štpro, 2 karų garažas. Kar
štu vandeniu šildomas.

1847 W. Marąuette Road.

Gatvekaris Užmušė 
Dviratininką

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

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

4

KAZIMIERAS GAUDIS.
i gyv. adr. 819 W. 34th Place

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
f liepos 20 d., 6:00 v. vakaro, 

1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Raseinių ap
skrity. Amerikoj išgyveno 31 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
pusseserę Eleną ir švogerį 
Valerijoną Satkauskius ir 
šeimą, 2 pusbrolius, Kazimie
rą ir brolienę Venslavą Ur
niežius ir jų šeimą, Konstantą 
ir Anelę Urniežius, 
Izabelę Urniežienę ir 
mą ir kitas gimines, 
ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas
M. Phillips kopi., 3307 South 
Lituanica Avė. • Laidotuvės 

, įvyks trečiad., liepos 23 d», 
8:00 vai. ryto. Iš kopi, bus 
nulydėtas į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 

. į šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Kazimiero Gand

žio giminės, draugai ir pažįs
tami esąt nuo&rdžiai kviečia
mi daulyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Pusseserė, 
Pusbroliai, Brolienė, švogeriai 
ir jų Šeimos ir kiti visi Gi
minės ir Pažįstami.

Laid,- Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tek YABDS 4908.

• Iš automobilio, pastatyto 
prie namų kas tai pavogę dvi 
gitaras vertas apiė! $25. Jos pri
klausė muzikui George W. 
Barnes,. 151 Burton Ptace^. ku
ris groja NBC radio stotims.

Gaisras kilo. Bamard ir 
Miller rūmuose, ad. 331. South 
Market street. Padarė apie 
$5,000 nuostolių

WARAPNICK1
su šiuo pasauliu 
5:40 vai. vakaro,

brolienę 
jos šei- 
draugus

Antano

BARBORA
Persiskyrė 

liepos 20 d., 
1941 m., sulaukus 23 m. am
žiaus, gimus Chicago, III., ba
landžio 7 d., 1918 m.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Stanley, motiną Adolfi
ną Warapnickius ir brolį Al
bertą.

Kūnas pašarvotas M. F. 
R am m e koplyčioje, 3918 Ir- 
ving Park Road.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, liepos 23 d-., 1:00 vai. po
piet. Iš koplyčios bus nulydė
ta į Lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a, Barboros Warap- 
nicki giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

.Nuliūdę liekame: Tėvas, 
Motina ir Brolis.

Laid. Direkt. M. F. Raminę, 
Tel. IRVIUG 0038.

9 Nusiritęs kopėčiomis mir
tinai susižeidė 75. metų chica- 

rgietis, Patrick Scahill, 8236, Sk 
'May staeet.

Paskyrė Teismo 
Dieną Jaunam 
žmogžudžiui

Kriminalis teisėjas Niemey- 
er paskyrė rugpiučio 20 d., 
svarstyti bylą prieš, 19 metų 
berniuką, Bernard Sayvicki, 
kuris prisipažino užmušęs ke
turis žmones.

Jisai buk nužudęs chicagie- 
eius John Miller, Charles Kwa- 
siųski, policistą Charles Speakft 
er„ ir ūkininką Henry Aliam 
iš Momeiice.

1. BAILUS JUOZELIS. So
lo. Komiška. Vidutinio aukštu
mo balsui .............................  50c

2. Aš PADAINUOSIU. Bar
ritono solo ...........................  25c

3. ČIU-ČIU, LIU-LIU, Solo
arba duetas ...................... ....

4. GALE SODNO. Solo, 
dutinio aukštumo balsui ....

5. TĖVYNĖS DAINOS,
lo arba duetas. Labai tinkama 

’ šiąis laikais ....................... 50:
6. KUR-GI DINGO? Solo ar

b a duetas. G su žemuku ga
moje ..................................... 50c

7. ŠVINT AUŠRELĖ. Bari
tono solo-......(Išleidžiant į ka
riuomenę^ ........................... 50c

8. OI DiEE.VULĖLIAU. Solo.
(Tipiškai lietuviška) ........ 50c

9. TUPU ŠARKA. Chorui.
(Parašyta smuikininko V. Grei
čiaus) ................................. 10c

10. MUSŲ DAINA. (Chorui 
su solistu. (‘S'magi daina) tdc

11. MĘS GRĮŠIM TEN. Cho
rui. (žodžiai Leonardo. šimu
čio). Smagi ..................... 10c

12. PAVASARIS TĖVYNEI. 
Chorui, žodžiai Igno Sakalo 5c

£ tt 8

CHICAGO LAWN. — Gatve
karis prie Kedzie ir 57th st. 
vakar po pietų užmušė apyse
nį žmogų, važiuojantį dviračiu. 
Užmuštasis buvo 69 melų 
uel Sampson, nuo 3000 
59th street.

Gatvekario motormanas

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. 
Kainą $7,000.

5741 Princeton Avenue. 
ENGlevvood 1025.

Sam-
West

buvo
W. II. Porter iš Riverside.

PARDAVIMUI PIGIAI 30 pėdų 
lotas tarp 18th ir 19th ant 55 
Court, Cicero j e. Be priekabių. Pri
vatus asmuo. Klauskite: Toman, 
1913 Scoville Avė., Berwyn.

Pirkite tose krautuvėse,, ku- 
m garsinasi JUOSTI

|. PATER-NOSTER - TĖVE 
MUSŲ. Chorui. (Smuikininko). 
Lot. ir liet, žod.................  10c

2. AVĖ MARIA - SVEIKA
MARIJA. Solo arba duetas. Lot. 
ir liet, žod.......... ’.............. 50c

3. AVĖ MARIA. Solo arba 
duetas. (Lengva pildymui) l’5c

4. .1)10, SALUTARIS. Cho-
uui. ('Smuikininko) ......  lOe

. 5. O SALUTARIS IR TAN-
TUM ERGO. Chorui ............ 10c

6. LABĄ-NAKT SALDŽIAU- 
SIS JĖZAU. Chorui ..........  5c

Šias visas giesmes ir darnas 
galite įsigyti pas autorių ir lei
dėjų, kreipdamiesi sekančiu ant
rašu:

VINCAS SR.
1229 E. 79th Street 

Cl»veteddr, OhkK

Suėmė Dillingerio 
Giminaiti

3 AUKŠTŲ, KRAUTUVIŲ pasta
tas. Dirbtuvė užpakaly. Tuščias me
dinis pastatas su maža dirbtuve. 
3 karam garažas užpakaly.

1533 Augusta Blvd.

duįPrie 23rd ir South Shore 
policistai suėmė 18 metų ber
niuką, Peter John Dillinger, 
2837 Sherwin avenue. Jisai bū
va apkaltintas automobilio pa
vogimu. Jis yra giminaitis gar
saus mirusio bandito, John

LOTAS SU MEDŽIAIS. Beverly 
Shores, % bloko prie Michigan 
ežero. Arti kauntės rubežiaus ke
lio. Parsiduoda pigiai. Lengvi iš
mokėjimai. Box Z2, 1739 South
Halsted St.

Viktoras Benderis 
Dainininkų 
Konkurse
Bandys Laimėli Chicagoland 

F esti vai Prern iją

Dienraštis “Tribūne” vakar 
pranešė, kad jaunas lietuvis 
dainininkas, Viktoras A. Ben
deris, įstojo į Chicagoland Mu- 
sic Festival konkursą. Festiva- 
įlas-įvyksta rugpiučio 16 d., Sol- 
dier’s Field lauke, kur laimė
jęs dainininkas gaus progą dai
nuoti keliasdešimčiai tūkstan
čių žmonių.

Pranešdamas apie Benderi, 
“Tribūne” sako, kad jis 28 
metų amžiaus, dainavo lietu
vių chore CiPirmyn”), su ku
riuo nuvyko j Lietuvą, gavo sti
pendiją it studijavo du metus

TAI JAU SKIRTINGA.
2 namai, 7 ir 8 kambarių, ant 

73 pėdų kampinio loto. Karšto van
dens šiluma, žemi taksai. Vieną 
namą galima perdirbti į 2 apart- 
mentus. Paaukojama viskas už $8,- 
000. 8000 Exchange. Parodpma tik 
pagal susitarimą. HYDE PARK 
1235.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais
MUTUAL FEDERAL

ISAVINGS
LOAN ASSOCIATION 

of CHLCAGO.
2202 W. Cemiak Rd. 

. BEN. J. KAZANAUSKAS* Sac. 
Turtas virš $1,000,909.00.

and

M^HOLESAtlE FURNlftlRK " 1 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bitą kur>

Chicago, nt Tbt REPubDc 60S]

HH -
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