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200-TAIS ORLAIVIU VOKIEČIAI BOMBAR
DAVO MASKVĄ

Bombardavimas visiškai nepavyko, 
sako komunistai

MASKVA, Rusija, liep. 22 d. 
— Vokiečių aviacija pirmą kar
tą praeitą naktį bombardavo so
vietų sostinę Maskvą, skelbia 
sovietų pranešimas. Maskvos 
centro ir priemiesčių bombar
davimas tęsėsi pusšeštos valan
dos.

200 vokiečių orlaivių dalyva
vo bombardavime, buvo sukel
ti gaisrai ir užmušti gyvento
jai, bet pats bombardavimas vo
kiečiams visiškai nepavyko. So
vietų lakūnams pavyko numuš
ti 17 vokiečių lėktuvų. Be to, 
vokiečiai nepakenkė sovietų ka
ro jėgoms.

Viena vokiečių išmesta bom
ba nukrito prieš Jungtinių Val
stybių ambasadą, kita bomba 
užkrito ant Associated Press 
namų stogo, bet jos nuostolių 
nepadarė. Nukentėjo darbinin 
kų apgyvendinti kvartalai, bet 
pats miesto centras nenukentė
jo, Kremliaus namai išliko ne
paliesti, tvirtina rusai.

Vokiečiai siuhtė didesnius or
laivių skaičius į Maskvą^ ^bet 
sovietų aviacija juos sulaiko 
pakeliuje ir dadgelį iftimuŠČ.

Rusų karo jėgos sulaikė vo
kiečius visuose frontuose. Smar- I 
kios kovos vyksta Smolensko, I

Polocko ir Novogrado srityse, 
vokiečiai stengiasi prasiveržti 
pirmyn, bet visur jie tapo su
laikyti.

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
22 d. — Vokiečių aviacija, ker
šydama sovietams už Helsinkio 
ir Bukarešto bombardavimą, va
kar vakare smarkiai bombarda
vo Maskvą, skelbia vokiečių ka
ro pranešimas.

Vokiečių bombos labai smar
kiai palietė Kremliaus apylin 
kės ir miesto centrą, kur su
traukta 'visa sovietų adminis
tracija. Rytinėje miesto dalyje 
buvo sukelti nepaprastai dideli 
gaisrai. Buvo paliesta elektros 
stotis ir komunistų partijos 
centrai.

Sovietų valstybės namai, km 
centralizuojama visas valstybė: 
aparatas, svarbus sostinės fa 
brikai buvo sugriauti. Pačiam* 
Kremliuje buvo 12 stiprių spro 
girnų.

Sovietų karo jėgų pastangoj 
sulaikyti vokiečius Smolenske 
srityje nuėjo niekais, nes vo
kiečiai pralaužė raudonos armi
jos laikorti&š iinžjaSi Odesos sri
tyje vokiečiai visiškai išardė 
susisiekimą ir raudonai armijai 
gresia didelis pavojus.

BRITAI GAVO 425 MILIJONU PASKOLĄ
Paskola duota 

15 metų
WASHINGTON, D. C., liep. 

22 d. — Valdžios paskolų agen- 
cija šiandien paskelbė, kad pre
zidentas ir Jesse Jonės leido 
paskolinti britams 425 milijo
nus dolerių.

Paskola duota 15 metų ir ga
lės būti pratęsta, jeigu britai 
tuo tarpu sumokės du trečda
liu gautos sumos.

Paskola buvo padaryta pa
lengvinti britams mokėti šėpai 
padarytus užsakymus. Nenorė
ta priversti britus paskubomis 
parduoti savo užsienio investa- 
cijas.

Siūlo 16 menesių ka
ro tarnybą

WASHINGTON, D. C., liep. 
22 d. — Senatorius Taft šian
dien pasiūlė senato karo komi
sijai vietoj 12 mėnesių tarny-

Stalino sūnūs pasi
davė naciams

BERLYNAS, Vokietija, lie- 
pos 22 d. — Vyriausias so
vietų diktatoriaus Stalino sū
nūs, Jokūbas, liepos 16 die
ną pateko vokiečių nelaisvėn.

Stalino sūnūs pareiškė, kad 
tolimesnis pasipriešinimas vo
kiečiams butų buvęs bergž
džias.

Diktatoriaus sūnūs eina 
33-čius metus, turi artilerijos 
karininko laipsnį ir nelaisvėn 
^sidavė Liocna miestely, ša
lia Vitebsko.

bos, įvesti 16 mėnesių karo 
tarnybą.

Senatas pasiuntė Taft pasiū
lymą karo departamentui, kad 
išgirstų gen. Marshall nuomo
nę šiuo reikalu.

Siūloma kiekvieną mėnesį pa
kviesti kariuomenėn 75,000 ka
reivių, kad vėliau galėtų tokį 
skaičių paleisti atsargon.

Žalią medžiagą pirks 
Rusijoj

WASHINGTON, D. C., liep. 
22 d. — Jesse Jonės, valdžios 
paskolų administratorius, pa
tarė pirkti sovietų Rusijoj ka
ro pramonei reikalingas žalia
vas.

Sovietų Rusija turi Jungtinė
se Valstybėse iki 100 milijono 
dolerių vertės aukso, todėl ru
sai galės mokėti už įgytas pre
kes.

Amerikos firmos galės įsigy
ti karo pramonei reikalingų ža
liavų, tuo tarpu rusai galės gau
ti reikalingų prekių.

Hillman kreipiasi Į 
geležinkeliečius

WASHINGTON, D. C„ liep. 
22 d. — Sidney. Hillman šian
dien kreipėsi į geležinkelięčių 
unijas, prašydamas krašto ap
saugos reikalams paskirti 100,- 
000 vyrų. ■

Ateinančiais metais krašto 
apsaugos pramonės reikalingos 
tokio skaičiaus patyrusių vyrų 
laivų ir orlaivių statybai.

Gerai amatą pažįstą geležin- 
l keliečiai galėtų būti nauding 
•šiam darbui, todėl jis -ir krei
piasi., 1 ‘ ,

RUSŲ PARTIZANO PAŠAUTAS.

tociklo šono prikabinto vežimėlio—gauna pirmąją pagelbą žaizdai nugaroje, 
kurią jis gavo nuo pasislėpusio užfron ?je rusų partizano.

STALINO EKSPERIMENTAS PAGYDĖ LIE
TUVIUS NUO BOLŠEVIZMO, SAKO 

STEPONAS KAIRYS
Laikinai vyriausybei vadovauja Ambroze- 
vičius, Raštikis palaiko ryšius su vokiečiais

MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO 
ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

Bolivijoj sukilo 
4,000 indi jonų

LA PAZ, Bolivija, liep. 22 
d. — Cochabamba provincijoj 
sukilo 4,000 indijonų, skelbia 
oficialus Bolivijos saldžios pra
nešimas'/’1 '

Valdžia areštavo 12 indijonu 
yderių, bet nepavyko sulaiky
ti sukilimo.

Vyriausybė laiku areštavo su
kilimo inspiratorius, naciška 
nusiteikusius krašto elementus. 
3et nesuskubo perkalbėti indi
jonų. Valdžia tikisi policijos 
pagelba likviduoti sukilimą.

Ispanija linksta 
prie nacių

LONDONAS, Anglija, liep. 
22 d. — Valdžios sluoksniuose 
turima žinių, kad netolimoj at
eityje numatomas artimesni,s 
Ispanijos bendradarbiavimas si 
vokiečiais.

Manoma, kad gen. Franke 
sutiks praleisti vokiečių kare 
jėgas Portugalijai užpulti. Na
ciai nori paimti Madeiros ir ža
liojo iškyšulio salas.

Paskutinė generolo Franke 
pasakyta kalba aiškiai rodė;, 
kur veda kraštą diktatoriaus 
grupė.

Nacių agentai siūlo 
taiką

ANKARA, Turkija, liep. 21i 
d. — Nacių ambasadorius vor 
Papen pareiškė turkų diploma
tams, kad Vokietija rengėsi pa
siūlyti taiką Anglijai labai pri
imtinomis sąlygomis.

Von Papen apgailestavo nau
jai pasirašytą britų paktą su 
sovietais, nes vokiečiai, sumu
šę svarbesnes sovietų jėgas, 
buvo pasirengę taikytis su bri
tais.

Turkai tvirtina, kad von Pa
pen nepatenkintas ilgai besitę
siančiu karų.

Tojoda informuoja 
“aši”

TOKIO, Japonija, liep. 22 d. 
— Admiroląs Tojoda šiandiei 
pasikvietė “ašięs” valstybių di 
plomatus ir informavo apie ja
ponų užsiehi6<-politiką;'’

Tvirtinama, kad Tojoda už 
tikrino vokiečių ir italų am 
basadoriusj jog japonai piisi 
aikys pasirašyto trijų valsty 
oių pakto.

Tojoda nenorįs įtraukti Japo 
ai jos į karą- prieš Jungtine? 
Valstybes ir Angliją. t

— Dideli britų aviacijos da
liniai dieną ir naktį bombar
duoja Vokietijos, Danijos, Olan
dijos, Belgijos ir šiaurės Pran
cūzijos strateginius punktus.

— Vokiečių valdžia įsake Bo 
ivijos pasiuntiniui trijų dienų 
aikotarpyje apleisti vokiečių 
teritoriją. Bolivijos pasiuntiny: 
švykšta Šveicarijon.

— Naciai, matydami, kad 
langelis okupuotų kraštų gy
ventojų pradėjo rašyti V ženk- 
us, patys pradėjo skelbti ir 
siūlyti juos rašyti.

—- Britai skelbia, kad Vidur
žemio pakraščiuose pradėjo pli
sti maras. Tikisi sulaikyti ligos 
plitimą.

Kroatijoj dideli 
neramumai

LISABONAS, Portugalija 
’iep. 22 d. — Gauta žinių, ku 
rios rpdo, jog pastaruoju me 
tu* naujai .ypkiečių. sukurto. 
Kroatijoj vyksta . labai ' dide' 
neramumai.

Visame krašte veikia didele 
;eroristų grupės, kurių naga’ 
juva.dyti atvažiavęs italų ka 
raliaus giminietis.

Gyventojai nepripažįsta tero 
risto Pavelič valdžios ir kiek
viena proga naikina valdžiai iš
tikimus agentus, italus bei vo 
kiečius.

—- Vokiečių karo vadovybe 
sušaudė grupę jugoslavų, ku
riuos kaltino sabotažo rengi 
mu.

— Jungtinių Valstybių kon
sulai, kurie dirbo nacių oku
puotuose kraštuose, jau pasie 
kė Madridą ir netrukus išvyks 
Lisabonan.

— Vokiečiai tvirtina, kac 
Amerikai okupavus Islandiją 
karo laivynui nedavė jokių nau
jų įsakymų.

— Raudonoj aikštėj išmest: 
nacių bomba sudaužė Lenine 
mumiją dengusį stiklą ir ma 
noma, kad supuvimas apims 
Lenino likučius.

ORAS
Debesuotas, griaus ir lis,. \ ’ • •..... ■
Saulė teka — 5:34; leidžiasi

— 8:19.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Japonų vyriausybė vakar Įvedė radijo ir telegramų cen

zūrą. Įsakė sugrįžti į Japonijos vandenis visiems išplaukusiems 
aivams. ,

— Hitleris paskyrė Rosenbergą vyriausiuoju nacių parti
jos reikalų tvarkytoju, vietoj Ąnglijon pasiųsto Rudolfo Hesso. 
Pasakojama, kad Rosenbergui Hitleris paves Pabalčio kraštų 
zaldymą, nes Rosenbergas gimė Taline.

— Vokiečiai pradėjo smarkų puolimą Leningrado ir Kievo 
linkui. Sovietai skelbia, kad kovos vyksta žitomiro srityje.

— Britų užsienio ministerijos atstovas paskelbė, kad san
tykiai su Suomija blogėja ir gali būti visiškai nutraukti.

— Sumner Welles kalbėjosi su sovietų ambasadorium 
Umanskiu.

— Japonai rengiasi užimti prancūzų Indokiniją. Vokiečiai 
patarė Petaino valdžiai derėtis su japonais ir derybos jau pra
sidėjusios.

— Vokiečių užsienių ministerijos valdininkai smarkiai už
sipuolė Rooseveltą dėl Bolivijos įvykių. Rooseveltą vadina ma
sonu ir žada paskelbti sensacingas fotografijas.

c: Sovietai skelbia, kad Petrozavodsko srityje vyksta ko
bros ir susisiekimas su Murmansku nutrauktas.

r**. Britai bombardavo pietų Italijos miestus ir Derną, Ly- 
bijoj. ' !

BERLYNAS, Vokietija, liep. 22 d. — Sukilimas prieš bol
ševiką okupaciją ėjo lietuvių aktivistų vardu. Aktivistajs va
dinosi visi lietuviai, kurie be pažiūrų skirtumo išėjo kovon su 
bolševizmu.

. Pavergti lietuviai civiliai ir išlikę Lietuvos korpuso kariai 
Spontaniškai sukilo visuose tėvynės kampeliuose. Sukilime da- 
’yvavo apie 125,000 partizanų, daugiausia jaunimas tarp 15 ir 
20 metų amžiaus.

Jau birželio 23 ir 24 dienomis sukilėliai buvo įsistiprinę 
Įvairiuose punktuose Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir 
utose vietose. Birželio 24 dieną per Kauno radiją paskelbta Lai
kinoji Lietuvos vyriausybė. Kitą dieną Kaunan įžygiavo vokie
čių kariuomenė.

Praveniškių stovyklos skerdynė
, Bolševikai besitraukdami žiauriausiu budu spėjo nužudyti 
pie tris tūkstančius žmonių.

Ties Kaunu buvusioje Praveniškių koncentracijos stovyk- 
oje, kur buvo uždaryti rekvizicijų neatidavę ūkininkai, birže- 
io 25 dieną atvyko bolševikų šarvuočiai ir iš kulkosvaidžių su
šaudė per 500 žmonių! Tuo pačiu metu buvo sušaudyti ir visi 
.tovyklos tarnautojai, pąčių bolševiku pastatyti prižiūrėtojai. 

Į sušaudytųjų krūvas dar buto mėtomos granatos.
■ Panevėžyje, birželio. 26 dieną nužudyta 32 žmonės. Jų tar
pe gydytojai Mačiulis, žemgulys ir Gudoniš. Mačiuliui išpiauta 
Indis ir su ja užkimšta burna nužudytam jo sunui.

Telšiuose nužudyta per 70 žmonių. Apie kitas vietas kol
tas dar stinga smulkių ir tikrų žinių. Padarytos nužudytųjų 
otografinės nuotraukos.

Kovose žuvo 4,025 partizanai. Įtūžimas prieš bolševikus ir 
jų režimą rėmusius žydus yra didelis.

Socialdemokratų lyderio pareiškimai
Socialdemokratų lyderis inžinierius Steponas Kairys jūsų 

korespondentui pasakė, kad staliniško socializmo eksperimentai 
Lietuvoje visiems laikams pagydė lietuvius nuo bolševizmo.

Dargi pradžioje bolševikams simpatizavęs profesorius Ko- 
upaila dabar neranda žodžių bolševikų pasmerkimui. Profeso
rius Kolupaila taip pat bolševikų buvo išgabentas, bet jam pa
sisekė iš jų pabėgti ir pėsčias sugrįžo iš Minsko.

Lietuvoj veikia vokiečių komandantai
Vokiečiai iki šiam metui neišryškino musų krašto teisines 

bei politinės padėties.
Laikinajai Lietuvos vyriausybei vadovauja profesorius Juo

zas Ambrozevičius. Vyriausybei pavyko atstatyti Lietuvos ad
ministracija ir savivaldybės organai. Miestuose ir miesteliuose, 
Treta vokiečių karo komandantų, veikia musų karo komandan
tai, apskrities viršininkai, burmistrai.

Valsčiuose 'veikia valsčių viršaičiai. Visur yra lietuviška 
□olicija bei partizanų ir aktivistų branduoliai.

Generolas Raštikis tuo tarpu eina ryšininko pareigas tarp 
lietuvių vyriausybės, kurios nariu jis yra ir vokiečių karinių 
organų.

Lietuvos kariai kovojo prieš rusus
Vilniuje yra apie 10,000 lietuvių karių. Jiems vokiečiai pa

liko ginklus ir pavedė valymo akciją nuo bolševikų.
Musų kariai komunistų pasiųsti frontan prieš vokiečius ties 

Varėna, iš karto atkreipė savo ginklus prieš bolševikus ir drą
siai su jais kovėsi. c

Vilniuje veikia atskiras Vilniaus miesto ir apskrities komi
tetas, kurio įjryšakyje stovi docenas Žakevičius ir profesorius 
Jurgutis.

— Italai skelbia, jog netoli
moj ateity galimas Amerikos ir 
Portugalijos konfliktas. Portu
galija pasiryžusi neleisti oku
puoti Azorų salų.

— Vokiečiai tvirtina, kad 
Dniestro pakraščiuose paėmė 
nelaisvėn 10,000 rusų.

—- Vokiečiai pasiūlė britams 
pasikeisti belaisviais, bet bri
tų valdžia atmetė nacių pasiū
lymą.

Per Liepos ir
Rugpiučio

MENESIUS
NAUJIENŲ RAŠTINE 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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Komunaciai Jau Už Angliją..

Liepos 13 d. įvyko komuna
cių kontroliuojamos Sunų- 
Dukterų dr-jos susirinkimas, 
kuriame ta “nepolitikuojanti” 
draugija, nutarė dalyvauti 
tarptautiniam komunacių mi
tinge įvyksiančiame liepos 18 
d. Kaip jie minėjo, tai liepos 
18 d. komunaciai savo mitinge 
išreikš protestą prieš Hitlerio 
plėšikavimus Europoje ir re
zoliucijomis prašys, kad Ang
lijos valdžia duotų m a tu šk ai 
Rasėj ai kuo stipriausių ir 
skubiausią paramą, kad ap
siginti nuo Hitlerio užpuolimo.

Bet pasakykit “gudragal
viai” komunaciai, kuriam ga
lui Rusijai pagalbą teikti, juk 
raudonoji armija nenugalima?

Kai Hitleris per 22 mėne
sius bombomis ir kanuolėmis 
darė Stalino ir Molotovo pa
geidaujamą “taiką”, tai musų 
komunaciai nematė, kad Hit
leris plėšikauja Europoje, 
grobdamas vieną valstybę po 
kitos... Tuomet jie šaukė, šalin 
karas, mes už taiką! Vokieti
jos—Anglijos karas, jiems bu
vo imperialistinis kapitalistų 
karas! Bet kai birželio 22 d. 
Hitleris atsisuko prieš savo 
draugą Staliną, su kurio pa
galba užkure karą Europoje, 
tai komunaciai jau “pamatė”, 
kad Anglija yra demokratiška 
valstybė.

Tačiau “kovodami už de
mokratiją” ir siųsdami protes
tus prieš Hitlerio banditizmą, 
komunaciai visų pirma turėtų 
siųsti griežčiausią protestą 
Stalinui, dėl kurio malonės 
beveik visa Europa kraujuose 
paskandinta, neišskiriant ir 
Kusijos gyventojų. O'kad Sta
linas ne tik ,kad nemažesnis, 
bet dar didesnis banditas už 
Hitlerį, o tiktai žioplesnis, nes 
davėsi Hitlerio apgaunamas, 
apie tai jau netenka nė kal
bėti.

Tų diktatorių darbai už 
juos kalba!

Gerai, kad nors dabar musų 
“pažangieji” komunaciai pa
matė, kad Hitleris yra bandi
tas! Įdomu, kada musų ko
munaciai pamatys, kad Stali
nas, kurį dabar jie garbina, 
yra didžiausias banditas, kokį 
ligi šiol žinojo pasaulio isto
rija! —P-n i.

KOMUNACIŲ SKERYČIOJI- 
MAI. DESPERACIJA.

Kai Lietuvos žemelę min
džiojo kruvinas Stalino pan- 
taplis, tai iš lietuviško kamie
no kilusieji Stalinui parsida
vėliai džiaugėsi ir kvatojo, tar
tum hienos... Bet kai jų tėvui 
Stalinui tenka paragauti tų 
pačių “barščių”, kuriais jis 
girdė mažesniąsias tautas, tai 
dabar tie Stalino išperos žlem
bia, kaip marnišę... “Liaudies 
Balsas”, net ir tas, tartum 
žvirblis į spąstus įkliuvęs, čir
škia, kiek jis drūtas...

Ir kaipgi neverks komuna
ciai, kad jų tėvelis “saulė” 
Stalinas, broliai Dekanozovai, 
Padleckiai... sesutės Chaitai- 
tės... ir “nenugalimoji” raudo
noji armija gavo savo kuda
šius iš Lietuvos išnešti! Deja, 
jūsų ašaros nieko nepagelbės! 
Galite būti daugiau negu tik
ri, kad jūsų tėvelio Stalino 
“saulutė” daugiau Lietuvos 
nespirgins, kol tenai bus gy
vas nors vienas lietuvis! Pa
galiau, ko jums tiek daug rau
doti, kad iš Stalino “malonės” 
replių mažutė Lietuva išsprū
do, kai jūsų tėvynė Rusija, 
kol kas dar tęsiasi nuo Baltųjų 
ligi Beringo jurų, užimdama 
milžinišką žemės plotą. Todėl, 
kol dar Stalino “saulė” nenu
sileido už Uralo kalnų, užuot

bergždžias ašaras lieję, sku
bėkite savo matuškai Rusijai 
į talką, kad vėliau nereikėtų 
pirštus krimsti netekus Mas
kvos “sandvičių”!

& K

Akrobatiški Melagiai.
Stalino klapčiukai liepos 4 

dieną “Liaudies Balse” niek- 
šiškiausiais budais šmeižia K. 
L. Tarybą ir visus lietuvius 
patriotus. Su pasididžiavimu 
skaičiuoja Stalino šliužų “di
deles” gaujas, o K. L. Tary
bos pritarėjų tai Toronte dar 
randa kelias “mažutes” drau
gijas, o Montreaiy, tai jiem| 
“rodos”, kad nė viena drau
gija prie K. L. T. “nepriklau
so”. Tas tai labai paprasta, 
kad musų komunaciams vi
suomet ir viskas “atrodo” at
virkščiai.

Be to, jie parodo savo at
minties trumpumą ir proto 
žlibumą, nes ką vakar peikė, 
šiandien giria ir antraip. Prieš 
porą savaičių šaukė, kad V. 
Klubas apsivertė ragožium ir 
“pasidarė fašistiniu”, kadan
gi stipriai remia K. L. Tary
bos darbuotę ir duoda paren
gimams dykai patalpas, o var
gšai komunaciai turį eiti salių 
ieškoti pas kitataučius. O jau 
šiandien komunaciai kriokia, 
kad V. Klubas neturi nieko 
bendra su Taryba, nes esą ofi
cialiai nepriklausąs. Ir kaip 
jie nepavargsta taip nuolatos 
melagystes bekaitalįodami. Tai 
tikrai akrobatiški melagiai! O 
dėl jųjų melagingų sapalioji
mų, tai V. Klubui nei šilta, nei 
šalta, nes šuns balsas neina į i 
dangų.

Kurios draugijos oficialiai 
priklauso prie K., L,, Taryboj, 
nematau reikalų, tiems Stalino 
šliužams aiškinti. ‘ Tačiau ko
munaciai turėtų nepamiršti 
fakto, kad Stalino “saulė” 
Lietuvoje buvo visas lietuviš
kas draugijas “išdeginus” ir 
žvalgybininkais apstačius Liet 
tuvos valstiečius, kad jie ne 
pajudėti negalėjo. Tačiau va
landai išmušus, nepaisydami 
jokio pavojaus, visi kas gyvas, 
Lietuvoje sukilo... Kas su gin
klu, kas su spragilais, šakėm 
ar akmenais, pradėjo Stalino 
“saulę” krapštyti lauk...

Kad lietuviai neskaitlingi ir 
silpnai apginkluoti kariai, ry
žosi prieš daug skaitlingesnius 
raudonosios armijos legionus 
pakelti ginklą, tai tas aiškiai 
parodo, kad per vienerius 
inetus Stalino “saule” kepinta 
duonutė jiems buvo taip ap
kartusi, kad bevelijo didvy
riškoje kovoje mirti, nekaip 
Maskvos banditų verguvėje ru
dyti arba būti raudonųjų žval
gybininkų—GPU slaptai nu
žudytais.

O musų komunaciai, už iš
davikiškus Maskvos grašius 
pardavę savo sąžine?, nesigė- 
dina taip melagingai taukšti, 
kad Lietuva tik tada buvus 
“laiminga”, kai Azijos barba
rai ten šeimininkavo.

Nusmuko Nuo Koto.

Per tą patį 4 d. liepos “Liau
dies Balsą” musų “gudragal
viai” komunaciai štai kokią 
sensaciją nupostringavo: “Ta- 
rybininkų galvos sėdi Berly
ne ir bendrai planuoja, kaip 
paskandinti kraujuose Lietu
vos liaudį, kuri išsiliuosavus iš 
po jų jungo. Sovietų S-gos lai
mėjimas, juk butų galutiniu 
jų svajonių sumušimu”. Tai 
ne tik veidmainingas, bet ir 
kvailas pasakymas! z

tPagal tą komunacių postrin
gavimą,tai išeitų, kad “nenu
galimoji” raudonoji armija, 
ne su bombomis ir kanuolė
mis, o tik su saldainiais buvo

rodoma “V demonstracija Prahoje” (Vokiečių okupuotos Čekoslovakijos sosti
nėje). “V” raidės užtepliotos ant lokomotyvų. Naciai dabar tvirtina, kad “V” 
yra jų pergales simbolis. Anglai jau ku.is laikas kaip propagavo per radiją į 
pavergtuosius žmones, kad tie visur išrašytų “V” ženklan, jog jie trokšta de- 
mG'^ratijų pergalės. > 1 ■

TEISYBE AKIS BADO
MONTREAL, QUE. — Nie- tą gerai įsitėmyti, kuris kul

kas taip nebijo teisybės, kaip betojas liesesnis, kuris riebes- 
lietuviški komunaciai'— Sta-'nis, kurio nosis ilga, kurio 
lino išperos. Tie vargšai pro- trumpa ir lt.—tai jų “korė
to ubagai Kanadoje daugiau- pondencijos” bus žymiai įdo- 
sia nukenčia nuo K. L. Tary- mesnės.
bos, kuri surengtomis prakal- Rašydamas apie prancūzo 
bomis ir per spaudą daugelį kunigo kalbą, tas peckelis, tai 
kartų yra nušvietusi, kokį kan-' jau visai durnai sumelavo. Ir 
čių p^agarfą Stalino “saulė” kur tamsta manai rasti tokį 
Lietuvoje įkūrė ir kokį judo- žioplą kunigą, kuris viešai pa- 
šišką darbą dirba komunaciai. sakytų, kad: “rašykitės į ma- 
Todėl tie Stalino batlaižiai ir no parapiją, nes man skirtu- 
biauroja K. L. Tarybą kiek į- mo nėra, prancūzai, anglai ar 
manydami.

Birželio 22 d. K. L. Taryba Vargšai proto 
Montreale buvo surengusi pik
niką Lietuvos užgrobimo su
kakčiai minėti, kur 
tūkstantinė minia 
Publika susijaudinus 
ugnyje paskandintos
su dideliu susikaupimu klau
sėsi prakalbų. Tačiau minioje 
buvo matyti ir vienas kitas 
bolševikuoj antis komunacis

suplaukė 
lietuvių, 
dėl karo 

tėvynės

(iš kogi mulkį pažintum, jei 
ne iš kvailo juoko!). Specia
lus kalbėtojas p. šimulis ir
vietiniai kalbėtojai ryškiai nu-

lietuviai — pinigai visų geri”, 
ubagai — ko- 
ir meluoti ne-

kunigo N. kal- 
Iietuviai, ku- 

bolševikus, 
atvadavimo, 

už kataliky-

munaciai, jau 
bemoka 1

Deja, vieną 
bos bruožą, * Kad
rie kovoja prieš 
dėl savo tėvynės 
kartu kovoja ir 
bę, nes bolševikai ir tikėjimą
stengias sunaikinti,” tai, kaip 
matyti, tas “L. B.” peckelis

iš Lietuvos išvaikyta, jeigu 
Lietuvos liaudis dar “nebuvo” 
kraujuose paskandinta... Na,' 
tai jau vyručiai, visai nuo ko-1 
to nusmukote!

KANADOS LIETUVIU SEIMAS IR KITOS 
SMULKMENOS

švietė Lietuvos tragediją ir 
tos nelaimės priežastis. Kai 
mažųjų tautų laisvės “saugo
tojas” Stalinas, sulaužęs drau
giškumo, nepuolimo ir kitas

—o— Didelis susidomėjimas Seimu; daugelis važiuoja,sutartis, birželio 15 d. 1940 m..
Tuo tarpu visas pasaulis ži

no, kad Europoje karas už
kurtas taipgi tiktai bandito 
Stalino “malone” — 1939 me
tų pasibučiavimu su Hitleriu. 
Ir jeigu Lietuvos nepriklau
somybę Maskvos banditai ne- 
bĄtų sutrempę, lai Jas rah 
mias šalis karo audra nebūtų 
ištikusi. Be to, remiantis Mas
kvos pranešimais, <taii> “tėvo” 
Staliųo. įsakyųiYi sovidtfy “ne- 
nugaį.imoji” z armria^ Išsitrau
kdama- iš tų kraštų, kuriuos 
buvo Užgrobusi laike Stalino 
broliškos draugystės .su Hitle
riu, degina miestus, kaimus ir 
miškus, sprogdina tiltus, fab
rikus ir visa kita, kas pakliū
va, kad nepaliktų akmens ant 
akmenies...

O jei taip, tai 
viai” komunaciai 
kur Lietuvos ir 
liaudis nuo tokios 
arba kitaip sakant, nuo Stali
no “saulės” sukurto “rojaus”, 
galėjo pasislėpti! 

—o—
B i auri a u šia Niekšy

Musų komunaciai laižo kru
vinus Stalino pantaplius su di
džiausiu apetitu! trokšdami, 
kad raudonasis Maskvos slibi
nas butui Lietuvon sugrąžin
tas, deja, save nori nekaltais 
avinėliais pasirodyti. Todėl 
jie šuns drąsą ir kiaulės akis 
paėmę ambrina, kad visi tie 
lietuviai, kurie negarbina Sta
lino “saulės” Lietuvai tik 
kraujo praliejimo 
Kadangi komunaciai 
vęs 
dėl 
nio 
Juk

U

“gudragal- 
t epas ako, 

kilų kraštų 
“Sodomos”

trokšta, 
tik iš sa
ldins, to- 
ir geres- 
ir laukti.

sprendžia apie 
nieko naujesnio 
iš jų negalima 
ir priežodis sako: Kas kuo

kvepia, tuomi ir kitą tepa.
Deja, tokiomis biauriomis 

niekšybėmis komunaciai savęs 
nepateisinsit! —Petras.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Anglija, i;en.

Britai tvirtina, kad 
organizavimas

LONDONAS,
21 d.
“V for vietoria
eina labai pasekmingai.

Visuose Hitlerio okupuotuose 
kraštuose pasirodė V ženklai. 
Vokiečiai naktį negali apšvies
ti miestų, todėl negali apsau
goti nuo nepageidaujamų iržra-

Vien tiktai Paryžiaus apylin
kėse vokiečių policija pradėjo 
tardymus 6,000 asmenų dėl V 
raidės rašymo.

' 'galutinai okupavo Lietuvą, tai
TORONTO, ONT. — Rug- ei j oje už Lietuvos neprildau-! tuojau raudonojo despotizmo

- ■ - - • ' ■ * « -Į Kanados viesulas pradėjo siausti visu
galėtų 'išdirbti vie- nuožmumu^ negailestingai nai- 

pastangomis ningą visos Kanados lietuvių kindamas visa, kas lietuviška, 
yra šaukiamas; Kanados lietu-1 planą, kaip tą nepriklausomy-. kas lietuvio širdžiai miela... 
vįų seimas. Jį galima pava-’bę greičiau atkovoti ir kaip Lą Lietuva per 22 nenriklau- 
dinti “Visos Kąnados lietuvių,’ sušelpti materialiai tuos savo somo gyvenimo 
mylinčių savo,s tautą ir demo- tautiečius, kuriems būtinai to- 
kratinę santvarką sąskrydis.”

Šio sąskrydžio pamatinis 
tikslas, reikia'1 tikėtis, bus pa
rodyti pasauliuiiy kad Kanados 
lietuviai stovi ‘ griežtoje pozi-

įriučio mėn. 30 ir 31 dienomis somybę. Antra, kad 
Montreale, Que., Kanados Lie- lietuviai į 
tuvių Tarybos

Keblus ■ Darbas

M

NAUJINU A CM E Telephoto
Brendau , Bracken, prem

jero Churchill’io sekreto
rius, paskirtas Britapijos 
Informacijų ministeriu. Tas 
pareigas iki šiol ėjo Alfred 
Dtiff Cooper. /

Vaikas Sulaikytas 
žmogžudystėj

NAUJĮENU-ACME Telephoto
Raymoad Woodward," 15 

m., sulaikytas Salem, Mass., 
|iuris klausinėjamas ryšy 
su jaunos mergaitės nužu
dymu. • / • •

atkovoti ir kaip,I<Q Lietuva per 22 nepriklau- 
i metus savo

■ ‘ _ J prakaitu sukurė, tą raudonoji
kia pašalpa reikalinga, o to-’driskių armija per vienus me- 

I tus sunaikino. Baisiausia tas, 
kad tūkstančiai nekaltų lietu
vių išžudyta, arba kalėjimuo
se supūdyta ir į Sibiro pus ty
nęs ištremta... Ir už ką? Vien 
tik dėl to, kad lietuviai prieš 
nekulturingus ir nusususius 
Azijos barbarus nenori ke
liais šliaužioti ir juos garbinti, 
bet nori vadovautis ir tvar
kytis savo protu, kaip dera 
kultūringai tautai. O kas gi 
Lietuvą šio žiauraus karo ug
nyje paskandino ir musų bro- 
jus seses kraujo klanuose pa- 
plukdė, jei ne darbininkų “tė- 

Jeigu Stalinas 
karo

kių šiandieną JLietuvoje yra 
labai daug, nes komunistiški 
okupantai visą Lietuvą uba- 
gynu pavertė.

Renka ^Delegatus.
Lietuvis, nepaliestas komu

nistinės bacilos, buvo ir yra 
nuoširdus ir duosnus savo 
tautai atsidūrusiai nelaimėje. 
Taigi, reikia tikėtis, kad šis 
Kanados lietuvių sąskrydis 
bus vienas iš didžiausių ir pa- 
sekmingiausių. Torontiečių 
tarpe, tai kur neisi, visur tik 
ir girdi kalbas, kurios rodo 
visų susirūpinimą dalyvauti 
minimame Kanados Lietuvių 
Seime. SLA. 236 kp. liepos 14 
d. savo narių susirinkime šį 
reikalą gyvai apkalbėjo ir 
išrinko keturis delegatus. Ki
tos organizacijos irgi arti
miausiuose savo susirinki
muose išsirinks savo delega
tus.

Du Bušai Važiuoja.

To ron t iečiai važiuos dviem 
busais, kas kelionę padarys 
labai įdomią, nes busuose bus 
išimtinai tik lietuviai. Bet kas 
nori būti užtikrintas, kad jam 
buse butų rezervuota vieta, 
tas turi kreiptis prie bet ku
rio K. L. JTarybos nario ir į- 
teikti rankpinigių kelionės lė
noms, nes kitaip kelionė kai
nuos žymiai brangiau, o su 
busu, kuriuos išnuomuoja K. 
L. Taryba, kelionė į abi pusi

vas” Stalinas.
nebūtų kūręs Hitlerio 
mašinos, kas naciams pagel
bėjo užgrobti daugelį Europos 
valstybių, ir jeigu Stalino dris
kių armija nebūtų į Lietuvą 
atsibaladojus, tai Lietuva kaip 
neutrali valstybę nebūtų tokiu 
baisiu karo lauku tapus.

Kai šie faktai prakalbų me
tu dūrė Stalino išperoms į 
akis, tai nejučiomis, kaip o- 
žiai, vietoje trepsėjo ir krapš
tėsi pakaušius galvodami,

lų gazietą “Liaudies Balsą”, 
apversti aukštyn kojom. O sa
vo įprasto šmeižimo amato 
komunaciai atsisakyt juk ne
gali, nes kitaip tai “L. Balsas” 
butu tiktai “baltomis raidė- c

mis” spausdintas. Tuo pačiu 
butų galas ir jųjų karjerai.

Todėl “L. B.” liepos 4 d. 
laidoj ir pripoškino špaltas 
kliedėjimų. Tačiau, kai šuo 
neturi kuo biauroti, tai kuku
liais drabsto... Taip ir musų 
komunaciai. Ir ką jie vargšai 
darys, kad į kurią pusę pasi
suka, visur Stalino komuna- 
ciškos žarijos padus dilgina! 
Na, tai nors tiek susigraiba- 
liojo, kadį vieną kalbėtoją rei
kia pavadinti durnu mela
giam, kitą graudžiu prakalbi- 
ninku, trečią nuobodžiu “spy- 
čininku.”

O kad “L. B.” peckelis rado 
reikalo rašyti, kad tųlas 'kal
bėtojas “pasiraivė, • išsitiesė, 
kad nuduoti išdidus ir galin-

Taigi kas nori matyti isto
rinį Kanados Lietuvių Seimą, 
tas turi nieko nelaukiant už
sisakyti sau buse vietą.

“Gandras” Aplankė L. 
Ramanausko Žmoną
Liepos mėn. 8 d. “gandras” 

aplankė “Naujienų” skaityto
jus Ramanauskus, 123 Grace 
ir paliko 9 sv. berniuką. Mrs. 
Ramanauskienė ir jos sūnelis 
jaučiasi gerai. Mr. L. Rama
nauskas labai džiaugiasi su
laukęs tokį malonų svetį.

Aš linkiu L. Ramanauskų 
šeimai geros sveikatos ir lai
mingai auklėti sūnelį. A. F. ’ gas...” tai aš patariu kitą kar-

visai “pamiršo”. Tas pat ir su 
p. Majoro kalba, pareiškusio, 
kad jam malonu matyti didelę 
lietuvių minią susirinkusią 
ne dėl to, kad Ville-Lasalle 
priemiesčio nepamiršta, kaip 
“L. Balse” nusapaliota, bet d<? 
to, kad lietuviai myli savo 
tėvynę ir tragiškose valando
se sielojasi jos likimu. Kadan
gi tos tautos, p. Majoro išsi
reiškimu, kurios neužmiršta 
savo gimtojo krašto ir rūpina
si nelaimės ištiktais savo tau
tiečiais, jos yra ištikimos ir 
čionykščiam kraštui — Kana
dai.

Be to, dar per “L. B.” šai
pėsi, kad Pr. Tautkus skaitė 
iš Lietuvos pabėgėlių Austra
lijoj gauląj. laišką, kuriame esą 
ta pąli “istorija”, ką pereitą 
žiemą p. Kalinauskienė pasa-r 
kojo. Na, tai kokie čia “cu- 
dai”, jeigu ta pati istorija! 
Juk iš to “palies rojąus” kaip 
vieni, taip ir kiti išsprukę! 
Tas minčių sutapimas, kaip 
tik ir patvirtina teisybę. Kai 
dėl laiško autentiškumo, lai 
lie “nevierni” Tamošiui per 
kitą K. L. Tarybos parengimą 
galės patys įsitikinti, nors ir 
prie kriminalinės policijos 
ekspertų.

Taigi “brangus” komunaciai, 
patys būdami chroniškais mela
giais, nieko nelaimėsite, kitus 
melagiais vadindami.

Nebrangina Gražaus 
Atminimb.

Pagaliau Stalino vaikeliai 
pradėjo purtytis komunacių 
vardo, pravardžiuodami hitle
rininkais ir tt. visus tuos lie
tuvius, kurie neišpažįsta kru
vinos Stalino “saulės” religi
jos. Visų pirma, tai dėkui už 
loską, nes K. L. Taryba ir vi
si lietuviai patriotai yra kuk
lios lietuvių tautos tikrieji 
vaikai, todėl jie nepriima ir 
niekados nepriims neužsitar
nautų “titulų”. Antra tai ko
dėl jus taip kratotės komuna
cių vardo, kai jūsų genealusis 
tėvelis Stalinas beveiki du me
tus didžiavosi turėjęs garbės 
būti Hitlerio karo mašinos 
pečkuriu? Todėl ir jus Stalino 
“saulės” garbintojai komuna
cių vardą turėtumėt nešioti su 
didelia pagarba, kaip nesenai 
žydėjusios jūsų tėvo Stalino ir 
dėdės Hitlerio broliškos drau
gystės atminimą! Neužmirški
te, kad tas žmogus, kuris ne
brangina gražios draugystės 
atminimo — vadinamas mora
lišku nususėliu! —S.

Naujienų Namo Fondo

PIKNIKAS
Sunset Grove Darže 

135th and Archer Avė. 
Sekmadieni

Liepos 27 d., 1941 m.
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Merginos Nužudytos Massachdsetts

smiltingą seklumą su srovelė
mis; kartais išsiskiria milži
niška išsišakojusi plunksna; 
dažnai įvairiose vietose maty
ti apvalaini ratai, panašus į 

savotiškus ir .'mėnulio kraterius su 1-2° sker
siniu”.

Sidabriniai debesys, be abe
jonės, jau ir prieš 1885 m. puo
šė kartais nakties dangų, at
kreipdami atsitiktinių stebėto
jų dėmesį. Labai gali būti, kad 
poeto A. Puškino aprašomos 
keistos baltos naktys, kai esant 
Petrapily “vaiskiai prieblan- 

buvo galima skaityti ir

maI'.JTKNU A CM F Tolnphot
Tuo tarpu kai policija kvotė 15 metų berniuką ryšy 

su išžaginimu ir nužudymu Constance Shipp,15 m. (de
šinėj), Reading, Mass., anonimis telefonu pranešimas 
padėjo policijai surasti tik 15 mylių atstume sudarkytą 
Frances Cochran, 19 metų (kairėj) kūną.

tų akademikas V. Vernadskij1^ 
ir norvegų mokslininkas Šler-j 
mer) mano, kad taip yra. Nuo
sekliai peržiurėjus Vestino iš
vadas, tenka konstatuoti, kad 
sidabrinių debesų susidarymui 
turi reikšmės tai pat ir ugni- v 
kalnių išsiveržimai: bent šių ” 
abiejų veiksnių sutapimas su
stiprina sidabrinių debesų rei
škinį.

Yra ir visa eilė kitokių hipo- 
tezų. Viena jų (būtent, A. Ve- 
genero), tvirtina, kad sidabri
niai debesys yra “aukštieji Si- 
perito debesys”, susidarę iš 
ledo kristalų. Kita hipotezė 
(Belgrado matematiko Jardec- 
kio) aiškina, kad jie susidaro 
tam tikrom dujom, kurios ne- L 
va esančios 70 km. aukštumoj, 
virstant vandens garais. Ta
čiau visos šios hipotezės yra 
pagrįstos dar mažiau, negu 
hipotezė apie sidabrinių de
besų kosmiškąją kilmę.

Išvadoje dar kartą tenka pa
brėžti, kad po 50 metų sidabri
nių debesų tyrimo apie šį 
gražų gamtos reiškinį vis dar 
labai mažai tėra ką nors tik-’ 
r o žinoma.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

riode, kai Saulė mažiausiai te- 
pasislepia už horizonto. L. Ku- 
lik mano, kad ‘‘jei pasirodo 
daug sidabrinių debesų, tai jų 
priežastį tenka ieškoti meteor
itų ,kritime ir, be to, jų pasiro
dymas yra susijęs su ta ar kita 
kometa”.

Kad meteoritų dulkės iš tik
rųjų gali sudaryti sidabrinius 
debesis, patvirtina ir dviejų 
Amerikos lakūnų stebėjimai. 
1933 m. kovo mėn. 24 d. jie 
skrido pašto aviolinija į Nau
jąją Meksiką. Apie 5 vai. ryto 
jie pastebėjo, kad dangus stai
ga ėmė ryškiai šviesti. Norė
damas ryškiai suvokti šio reiš
kinio prasmę, vienas lakūnas 
atsigrįžo atgal ir, maždaug 
lėktuvo aukštumoje, pastebė
jo ugnies rutulį, paliekantį pa
skui save ilgą pėdsaką — ryš
kiai nušvitusį melsvai žalios 
spalvos debesį: “susidaręs, tur 
būt, iš meteoritų dulkių, jis 
atrodė tartum pakibęs ore.”

Tačiau sunku pasakyti, ar 
visi sidabriniai debesys iš tik
rųjų yra tokois “kosmiškos” 
kilmės, nors daugelis žymių 
tyrinėtojų (pavyzdžiui, sovie-

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,

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Atvykit ir Paimkit Jj!

MIRACLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai šeiniai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI C ft A 00 
40 pėdų Lotai— $ / U ^4 
VISI pagerinimai f - I 
yra. 7c karteris į ■■■ VJ 
Vidurmiestj. 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

daug šviesesni už supantį juos mo; iš tokių metų gali būti 
foną. Išėję iš segmento ribos, nurodyti kad ir jau minėti 
jie tuojau ignyksta, nepalikda- 1908 m. Buvo ir tokių metų, 
mi horizonte jokio pėdsako,s kai sidabriniai debesys buvo 
kai tuo tarpu plunksniniai de- pastebėti tik labai siaurame 
besys, atvirkščiai, įeidami į plote, pav., 1899 m., kai šis reiš- 
aušros arba vakaro žaros seg-!kinys buvo pastebėtis tik Ru- 
mentą, pasidaro kaip tik tam-- —*l—----
sus, o išėję iš jo — šviesėja.

Sidabriniai debesys atrodo 
nepaprastai švelnus, o jų for
ma labai nepastovi; kiekvieną 
momentą jie gali keistis. De
besų spalva—paprastai būna 
sidabriškai balta (iš čia ir jų 
pavadinimas), kartais su švie
siai melsvu (plieniniu) atspal
viu. Paprastai jie pas'rodo ke
letą dienų iš eiles, kartais labai 
plačiuose plotuose. Pavyzdžiui, 

davė 1908 m. jie buvo pastebėti vi-

1885 m. birželio mėn. 12 d. —prof. K. D. Pokrovskis: “Pla- 
Maskvos astronomas V. K. Ce- čiai toje dangaus skliauto da- 
raski, grįždamas vakare su lyje, už kurios randasi saulė, 
savo draugais iš pasivaikščio-Į buvo nutysę ryškiai balti, gi
jimo, pastebėjo, kad tą vakarą dabriniai plėmai, sujungti ben- 
dangus atrodė labai nepapras- dru matiniu šydu, su melsvu, 
tai: “pusė dangaus iki Zenito(o arčiau horizonto su geltonu 
buvo apdengta sūdriu debesų atspalviu; kartais buvo paste- 
sluoksniu, ligi šiolei visai ne-'bimas raibumas, primenantis 
matytu”. Keletas dienų prieš 
tai, (birželio mėn. 8 ir 10 d.) 
gydęsis tuo metu vokiečių ku
rorte Kissingene, anglas Bek- 
gauz, saulei nusileidus, taip 
pat pastebėjo
labai ryškius debesis”: jie pa
lei viršutinį kraštą buvo švie
siai plieninės spalvos, kuri į 
apačią keitėsi, pereidama iš 
šviesiai žalsvo atspalvio į gel
toną ir oranžinį. Birželio mėn.
23 d., praslinkus ilgesniam lai
kui po saulės nusileidimo, 
Berlyno astronomas Esse taip
pat pastebėjo danguje nepa- dai 
prastai ryškius debesis. Apra- rašyti be žiburio, — taip pat 
šinėdamas šį reiškinį jis pa-.buvo naktys, nušviestos sidab- 
stebi, kad jau pagal savo pro-(rinių debesų. Kažkoks asmuo, 

. va- 
išvaizdai,’sąrą, pažymi, “-kad laivo pas- 

____ _____ ___ -- ’ (kur jis tuo metu 
kinio ligi šiol niekada dar ne-'buvęs) buvo galima išskaityti 
buvo matęs.” Buvo aišku, kad,'geografijos žemėlapyje labai 

atsitiko smulkius įrašus”. Tačiau ligi 
1885 m. sidabriniai debesys, 
matyt, neatkreipė ypatingo ir 
visuotinio dėmesio, nes 1885 
m. jų pasirodymas buvo apta
riamas kaip “nepaprastas ir 
nebūtas reiškinys”.

Ceraskio ir Esse pastebėji
mai sužadino didelį susidomė
jimą šiuo reiškiniu ir <’ 
impulsą reguliariems tyri-'same Europos plote, nuo Vel
niams. Per pastaruosius 50 me- gos ligi Anglijos. Pasirodo jie 
tų tos srities literatūroje pri.si- danguje už puses arba užvie- 
rihko jau 300 su viršum tyrinę- nos .valandos po saulės nusi- 
jimų bei aprašymų su tiksliais 
tų debesų aukščio ir greičio 
matavimais.

Surinktoji medžiaga leidžia 
nustatyti, kad sidabriniai de
besys pasirodo gana dažnai, 
nors ir ne kiekvienais metais. 
Jų pasirodymo laikas papras
tai sutampa su baltųjų naktų 
metu (gegužes pabaiga ir rug
pjūčio vidurys). Savo išvaizda 
jie yra labai panašus į plunks
ninius debesis, tačiau skiriasi 
nuo šių tuo, kad yra daug di
desnėj aukštumoj ir tuo, kad 
yra matomi tik vakaro arba 
aušros segmente (t. y. saulei 
nusileidus arba prieš jai užte
kant, jos apšviestoje horizon
to dalyje vakaruose ar rytuo
se). Be to, jie visada atrodo

avvav* J vau 2,v*©*** R* v |---------- C ------ C -------------------------------

fesiją jis visada daug dėme-j stebėjęs šį reiškinį 1908 m. 
šio skyrė dangaus i* ’ ’ \ 1 i
tačiau “tokio nepaprasto reiš- kuigalyje,

anot prof. Ceraskio, 
kažkas, ką būtinai reikia tir-

aprašo šį ‘‘visai 
šiol nebūtą” reiš- 
pavadintą “sidab- 

beveik šviečian-

Štai kaip 
naują, ligi 
kinį, vėliau 
riniais” arba
čiais debesimis”, vienas vėly
vesniųjų tų debesų tyrinėtojų

MEW COMPLETE

į

shJLJ

TIK

ii

$292
O NAUJO STILIAUS 
plonų tūbų radiato
riai. F> fikcijų 17” 
Red Jacketed Boile
ris. su 479 kvad
ratinių pėdų karšto 
vandens radijacija. 

automatinis vandens 
leidimas, visi reika
lingi fi tingai, užda
rai ir čudos pilnam 
apSildymo įrengimui. 
Visa nauja medžiaga.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias s t akas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai visų iš- 
dirbysėių boileriam. Taipgi tankai, 
Šildytuvai, iSmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 0:00—SEKMADIENIAIS 

ligi 1 P, M.
Į UŽMIESČIO ORDERIAI į
| GREIT IŠPILDOMI |
Apskaičiavimai noriai telkiami veltui

■Fw’’” .. -- . • ... 5, '.f '

ĮC. MILLER
|1W W.kAKE^MONroe 3387 ji

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYM0UTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia 

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

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 YRA DAUG PIGESNI 
BLACK BAND LUMP .;........ $9.95

Sales taksai ekstra.

Mažas

tik

de-
Ce-

le'idimo; tai 'rodo, kad 
šviečia ne savo šviesa, o 
atspindi saulės šviesą.

Jau pirmieji sidabrinių 
besu stebėtojhi, astronomai
raskis ir Belopolskis, spėjo jų 
aukštumą — 75 km. 'Paskui 
astronomas Esse šį skaičių be
veik patvirtino, nurodydamas 
sidabrinių debesų aukštumą 
80 km. Pastaraisiais gi metais, 
po nuoseklių ir tikslingų ty
rinėjimų, norvegų mokslinin
kas šlcrmer galutinai nustatė 
jų aukštį, taip pat nurodyda
mas 80 km.

Įdomu konstatuoti, 'kad be
veik toje pat aukštumoje yra 
ir vadinamoji “prieblandos ri
ba”, ir žemesnieji šiaurės pa
švaistės kraštai, bei vadina
masis Kenneli-Chevisaido sluo
ksnis; meteorai šioje aukštu
moje taip pat pasiekia savo 
didžiausio ryškumo ir čia yra 
pastebimi jų naktiniai pėdsa
kai.

Sidabrinių debesų slinkimo 
greitis be galo didelis, maždaug 
100 m., o kartais ir daugiau 
per sekundę.

Nors sidabriniai debesys bu
vo jau daug stebėti, tačiau vis 
dėlto jų kilimo priežastis ir 
šiandien yra taip pat paslap
tinga, kaip ir prieš 50 metų. 
Nė viena hipotezė pilnutiniai 
neišsprendžia šio klausimo.

Kadangi pirmieji masiniai 
sidabrinių debeseų stebėjimai 
1885 m. sutapo su anomališ- 
ku prieblandų reiškiniu, kurį 
sukėlė Krakatau ugnikalnio 
(Zondo sąsiaury) išsiveržimas, 
tai savaime suprantama, kad 
•sidabrinių debesų pasirodymą 
buvo norėta susieiti su tuo ug
nikalnio išsiveržimu. Buvo 
manyta, kad sidabriniai debe
sys susidarė iš ugnikalnio iŠ-j 
mestų pelenų arba iŠ sutirštė
jusių vandens garų. Tačiau to
lesni stebėjimai parodė, kad 
po visos eilės gana didelių ug
nikalnių išsiveržimų, sidabri
nių debesų vis dėlto nebuvo pa
stebėta ir, atvirkščiai, buvo 
metai su intensyviais sidabri
nių debesų pasirodymais, kai 

■ tuo tarpu niekur nebuvo įvy- 
• kę jokio ugnikalnio išsiverži-

sijos ribose. Visi šie faktai ver
čia suabejoti aukščiau minėtos 
teorijos tikrumu, juo labiau, 
kad iš viso sunku prileisti, kad 
iš ugnikalnio, nors ir didžiau
sio, išsiveržusi medžiaga galė
tų pakilti į tokią aukštumą,’ 
kurioje būna šviečiantieji de
besys, ir išsilaikyti joje ištisus 
metus.

Neseniai Kanados astrono
mas Vestin surinko ir palygi
no beveik visą medžiagą apie 
sidabrinių debesų stebėjimus 
nuo 1885 m. iki 1933 m. ir apie 
buvusius tuo metu ugnikalnių 
išsiveržimus bei kometų ir me
teorų pasirodymus. Palyginęs 
šiuos faktus, jis priėjo išvados, 
kad “sidabriniai'debesys buvo 
žymiai daugiau pastebimi tada, 
kai ir kosmiški. i reiškiniai su
tapdavo su sidabrinių debesų 
pasirodymu”. Todėl Vestine j 
manymu sidabriniai debesys J 
yra daugiau kosmiški, o ne 
vulkaninio pobūdžio.

Tuo budu, Vestine manymu, 
medžiaga, iš kurios susidaro 
sidabriniai debesys, patenka į 
atmosferą ne nuo žemėSj o iš 
visatos erdvės, ši jo pažiūra 
sutampa su žinomo tunguzų 
tyrinėtojo L. Kūliko “darbo 
hipoteze”. Jo manymu, sidabri
niai debesys yra meteoritų ki
limo—jie atsiranda iš smul
kiausių ir lakiausių jų dalių, 
virtusių garais, jiems įsiveržus 
į Žemės atmosferą. Kadangi 
kiekvieną parą į atmosferą pa
tenka milijonai meteoritų, tai 
debesų susidarymas iš atau
šusios ir virtusios garais jų 
medžiagos vyksta nepaliauja
mai. šios smulkios meteorinio 
kilimo dulkės maždaug 80-100 
km. aukštumoje sudaro sluoks
nį, kuris vis naujų krentančių 
meteoritų įsiveržimo yra nuo
latos sujudinamas. Paprastai 
šis sluoksnis yra nematomas, 
tačiau jis pasidaro regimas 
tuo metu, kai Žemė pereina 
per “aktyvią” tos ar kitos ko
metos orbitos dalį, ypač kai 
tas sluoksnis buba vakaro ar 
ryto /Segmento nušviestas bal
tųjų naktų metu. Tuo metu 
sluoksnis šių smulkių dulkių 
gali sudaryti savotišką ekra
ną, kuris saulėlydžio segmen
to fone gali atspindėti jau nu- 
sileidusios Saulės spindulius. 
Tokiu budu, pagal Kūliką, di
desniam sidabrinių debesų su
sidarymui reikalinga 80-100 
klm. aukštumoj daug meteo-

Pirm Negu Pirksite— MATYKITE MI S!

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

Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 
Pv’kfos Rūšies

IR VISOKIAU
SIU KITU STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

(Vardas ir pavarde)

1
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• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikrnenų 
Statybai

» Jf
Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ine.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

k HlH «b

Mes finansuosime josil namo pertaisymą ir pastatymą — rsieko nerei
kia numpkėti. Mokėkite per Tris Metus—Apkainaviniai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS 

CARfi-MOODY Ll'MBER CO
STANLEY LITVVINAS—Gcneralis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

PRADEK taupyti
ŠIANDIE

A teičiai Už tikrinti!
.■.■Z.V.V.V.V.'.V.V.'. IWVWWVWWWJWWWA

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

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Sekmadieni
Liepos 27 d., 1941 m

‘•VI

4809

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

No. 4809 — Išeiginė popietinė 
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau» 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
autą arba priduoti pavyzdžiu 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti tavo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Galk 
to pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuota? 
Naujienos Pattern Depu 173Q 
So. Halsted SU Chicago, BL

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

L

NAUJIENOS PatUm Dcpt

(Adresas)
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily* News

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

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

‘‘Bendras frontas”
Kąip ir buvo galima tikėjas, buvusieji yakar- penktą- 

kojai ir “taikos apaštalai” jau pradėjo vajų, kųrįo tiks-* 
las yra sukurti savo rųšies naujų “bendrų frontų” kovui 
prieš hitlerizmų.

Prieš birželio 22 d. tie Stalino saulės garbintojai 
dar vis skelbė, jog bandymas hitlerizmų sunaikinti yru 
“krjminališka kvailystė politikoje”, o šiandien jie sten
giasi kiek galimų talkininkų pasigauti, kad galėtų tų 
“kriminališkų kvailystę” papildyti.

Kaip greit tų Maskvos šliužų nusistatymas pasi
keitė!

Kų vakar šlykščiausiai niekino, tų šiandien su savo
tišku maldingumu pasiryžę yra garbinti.

Pasikeitimas tiesiog stebuklingas: vakar jie, lyg tas 
kirminas apvyturyje (kokone) tupėjo ir buvo labai pa
tenkinti Hitlerio draugiškumu Maskvai, o šiandien jie 
jau virto peteliškėmis ir stengiasi pasaulį įtikinti, kad 
jie yra didžiausi hitlerizmo priešai.

Tačiau šį kartų Maskvos šlįužams, tur būt, nelųbai 
sekasi “bendri frontai” organizuoti. Dyįdešiipt mėnesių 
Stalino bendradarbiavimas su Hitleriu išgydė ir tuos, 
kurie tikėjo, jog tam tikrais atvejais su bolševikais ga
lima bendrai veikti.

International Ladies’ Garmant Workers’ Union .ofi
cialus organas, Justice, iš anksto pųsisako, jog sų Ma? 
skvos garbintojais negali būti jokios bendros kalbos. 
Susidariusių padėti Justice maždaug taip įvertina:

Pasaulio arenoje įvykiai kinta tiesiog galvatrūk
čiais. Dėlei to Amerikos žmonėms tenka susidurti su 
naujais klausimais. Staigus Hitlerio pasimojimas sunai
kinti sovietų armijų, kųd tuo budu galėtų apsaugoti ry
tų frontų pirm nei pradės paskutinį ofensyvų prieš 
Angliju, šios Šalies Stalino garbintojus privertė apsi
versti ragožium ir griebtis naujos “linijos”. Komunis
tai, kurie tik vakar bendradarbiavo su pikčiausiais izo- 
liacionistais, rengė streikus apsigynimo pramonėje ir 
vadino mus karo kurstytojais, šiandien šaukia, kad Ru
sijai Amerika turi teikti visokeriopų pagalbų, — milita- 
rinę ir finansinę.

Rytoj jie gųl pradės lįsti su “bendru frontu”. Užsi
movę naujas kaukėj, jie stengsis įtikinti, kad darbinin
kų judėjime jie yra musų “sųjungininkai”. Kaip mes tu
rime tų naujų komunistų manevrų įvertinti?

International Ladies’ Garment Workers’ Union tu
rėjo pakankamai patyrimo su Amerikos komunistais. 
Mes turėjom su jais vesti sunkiausių kovų tais laikais, 
kai jie kėlė unijoje didžiausių suirutę. Vargais negalais 
pasisekė išgelbėti unijų nuo sunaikinimo. Nuo to laiko 
mes be paliovos kovojome, kad musų unijoje komunis
tai nebegalėtų susisukti sau lizdo ir dirbti organizacijai 
žalingų darbų.

Musų nusistatymas nepasikeitė. Mes esame griež
tai nusistatę prieš visokios rųšies totalizmų, nežiūrint, 
ar tai butų fašistinis, naciškas ar komunistinis. Dabar
tinėje pasaulio krizėje mes, kurie priklausome vienai 
stipriausių Amerikos unijų, gyvai esame susirūpinę tuo, 
kad pasaulio demokratija laimėtų. Bet jie, komunistai, 
svarbiausia yra susirūpinę Stalino diktatūros išgelbėji
mu...

Musų manymu, hitlerizmui ir kitų diktatūros for
mų sunaikinimui yra geriausia priemonė — teikti viso
keriopų pagalbų tiems, kurie kovoja prieš nacių ir fa
šistų agresijų. Todėl mes visiškai pritariame musų val
džios politikai, kad Anglijai ir jos sųjungininkams butų 
teikiama visokia pagalba kovui prieš hitlerizmų. Mes 
pritariame ir tam, kųd butų teikiama parama sovie
tams, kai jie ginasi nuo nacių.

Vienok tųi nereiškiu, kad mes turime bendradar
biauta su Amerikos komunistais. Demokratija šiandien 
kovoju ųž sųvo gyvybę. Tekiu rimtu momentu negalima 
patikti vadovavimų kovai už demokratijų tiems, kurie 
niekuomet nebuvo nuoširdus demokratui. .Su komunis
tais mes negalime ir pedarysjme jokių bendrų fiWtų- 
Mes visą Jąiką busime sargyboje, kad musų judėjimas 
butų apsaugotas nuo tų, kurįe nuolat savo kailį maino.

Tokiam kalbamos unijos nusistatymui, reikia ma
nyti, pritars daugumas organizuotų Amerikos darbi
ninkų. :W! UTĮ'

Iš tiesų, dėtis į.“bendrų frontų” kovai prieš hitle
rizmų su tais politiniais šarlatanais, kurie dar tik vakar

Užsakymo kaina:
Chicagoje-r-paštu:

Metams L-$8.00
Pusei metų----------- ------------ 4.00
Triips mėnesiams ...........   2.00
Dviem mėnesiams _ ~____ .1.50
Vienam mėnesiui_________

Chicagoj j)er_išsiųntinėtojųs:
Savaitei f.-----------------------

M
3c 

18c
Męnesiuj .........__ ....______ 75 c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams ................................. $6.00
Pusei metų ___ ....._________ 3.25
Trims mėnesiams ____ .  '1.75
Dviem mėnesiams ____...— 1.25
Vienam mėnesiui  __ _—— .75

Pžsiejjįuose:
Metams ------------------------ - ,$8.00
Pusei “metų .... ..... —_______  4.00
Trims ' mėnesiams _— ----- 2.50
Pinigus peikia siųsti pašto Money 

Orderių kartų su užsakymu.

dirbę penktakojiškų darbų ir organizavo “taikoj fron
tus” (vadinasi, kovojo prieš tai, kad hitlerizmas 
sunaikintas), butų didžiausia nesųmonė.

butų

Bolivijos “pučas”
Nedidelėje lotynų Amerikos respublikoje, Bolivijo

je, Hitlerio ambasadorius Erųest Wendler, taip sakant, 
Jiko pagautas už rankos tuo momentu, kai jis rengėsi 
su savo apmokamais agentais įvykdyti “pučų”. Vadina
si, nuvers# dabartinę valdžių, o jos vietoje pastatyti 
Hitleriui palankius satrapus.

Laimė, kad vyriausybė buvo pakankamai apdairi ir 
laiku atidengė sąmokslų. T° dėka naciams ir jų pakali
kams nepasįsęke padaryti perversmų bei “įkelti vienų 
kojų” į Ąmęriką.

Tas biųurųs nacių pasimpjimas įsitvirtinti Ameri
koje tupėtų atidaryti akis tiems naivėliams, kurie vis 
dar mano, jog Ameriką gali apsaugoti nuo Hitlerio ag
resijos 8^0.00 mylių vandenynas. Tie naivėliai skaičiuoja, 
kiek Hitleris tupėtų pasiųsti laivų, kariuomenės, gink
lų ir tankų, kųd galėtų Apierikų užkariauti. Tuo tarpu 
tam užkariavimui Hitleris turi visai kitoniškų planų, 
kurį jis gerui Išbandė Europoje.

Pirmiausia tų kraštų, kųpį rengiasi užkariauti, jis 
stengiasi “suminkštinti”. Tų ‘‘minkštinimo” darbų at
lieka visokie penktakojai, kurie ardo vienybę ir migdo 
žmones pasakomis apie tai, jog nėra jokio pavojaus.

Kai žmonės yra pakankamai sųdemoralizuoti, tai 
tada tiesiogis krašto užkariavimas nebesudaro Hitleriui 
jokio sunkumo.

Bolivijos “pučas” baigėsi Hitlerio nenaudai. Jo 
agentas Wendler turės išsikraustyti. Boliviečiai, kurie 
išvien veikė su naciais, tur bųt, bus skaudžiai nubausti. 
Vienok butų klaida manyti, kad Hitleris nebandys ku
rioje kitoje Amerikos kontinento respublikoje įsitvirtin
ti. Amepikos kontinentas jam reikalįngas, ir jis .darys 
viską, kad galėtų čia savo įtakų praplėsti.

KADA PASAULIS SUSI
LAUKS TAIKOS

Prieš* kiek laiko Anglijos 
parlamente buvo kalbama apie 
tai, kas reikia dąryti, kad atei
tyje butų galimą‘karo išvengti.

. ‘-'j
Pasigirdo visokių nuomonių. 

Pagaliau atsistojo majoras 
Vernon Bartlett, žurnalistas ir 
išgarsėjęs aštriaprotis, ir pa
reiškė :

“Mes neturėsime pasaulyje 
ramumų tol, kol generolo 
Franco našlę gulinčiam mir
ties patale Stalinui nepraneš, 
kad Hitjeris liko nužudytas 
MussoJimp laidotuvėse”.
Jei tąip įvyktų, tą i pasaulis, 

i§ tięsų, gal susįlauktų ramy
bę}? ir išsiląisyiptų puo didžiau
sių gengslerių, kurie kąda nors 
yra buvę musų žępęelėję.

SOVIETŲ AVIACIJOS 
VIRŠININKAS

Sovietų aviacijos viršininkas 
yra Jakov Vladimirovič šmuš- 
kevič. Jisai, kaip sako savait
raštis Fridą,y, yra kilęs iš Lie
tuvos.

Lįetuyą jis apleidęs 1915 m., 
kai pirmojo pasaulinio karo 
metu vokiečiai pradėjo veržtis 
į Pabaltijo kraštus. Dalyvavęs 
jis revoliuciniame kare, susi
rėmimuose su japonais vadovą-’ 
vęs sovietų aviacijai.

šmuškevič esąs žydų kilmėj. 
Jis 
vos

dar visai jaunas vyras, 
38 metų amžiaus.

RUSŲ FAŠISTĮ 
DŽIAUGSMAS

Mažai kam tėra žinoma? kąd 
Amerikoje gyvąvo rpsų fašistų 
pąr|ija, guriai vadovavo Ą. 
Vonsiackis. Toji partija buyp 
žinoma kaipo Nacional-Revo- 
Įiucinė Partija.

Pa^jų leidžįą įr sųvo ęrgą-\ 

mis dienomis pasirodė 63-as įp 
organp nųiperis.

Vonsįęekis skundžiąsi, kąd 
Amerikoje susidariusi tokia pp- 
litinė padėtis, jog jo partijai 
grūmojąs pavojus. Kad partija 
nebūtų sunaikinta, tai jis jos 
vadu skiriąs Steklovą ir centrą 

perkelius į Šanchajų.
Vonsiackis skelbia, kad jis 

numatęs Stalino sąjungą su 
Ghurchillu ir Rooseveltu. Todėl 
^Fašisto” leidimas su 64-tu nu
meriu Amerikoje busiąs nu
trauktas. y Pradedant su 65-tu 
numeriu “Fašist” kaipo oficią- 
lus partijos organas pradėsiąs 
eiti Maskvoje...

Hitlerio įsiveržimu į Rusiją 
Vonsiackis j nepaprastai pateų- 
kiptas. Tušavo džiaugsmą jis 
reiškia tolriais žodžiais:

“Ląulriąiha valanda išmu-

apie ką dvidešimt‘ ”Tai, 
metų svajojo rusų baltoji 
•emigracija ir ko taip karšiui 
ir su atsidėjimu laukė pa
vergti rusų žmonės, — taį, 
kas buvo kasdienine, neuž
mirštama mintimi kiekvienp 
sąžiningo ruso per visus tuos 
pažeminimo ir begėdiško Ru
sijos 'kryžiavimo metus — 
tai įsikūnijo...

‘•Prasidėjo tikrasis už Ru
sijos išlaisvinimą karas...

“Adolfas Hitleris pats va
dovauja karo veiksmams. 
Kilnaširdč vokiečių armijų 
žygiuoja ' tų pirmų musių 
avangarde, atlaiko pirmus 
smūgius ir neša pirmas au
kas’’...
Toliau Vonsiąękįs pąsakoją, 

kaip l<iekyieų,o ruso fašisto ąie- 
tinginą BiUerip laimėjimąį. 

Kaip mątpfe, ų<e yj.ep lik Sta
linas galį ^ąyo šlįųžaįs Jtdžįųp- 
tis.. šJįųžų turi ir Hitjęrįs. liet 
Į<ąs galėjo lųąnyįi, Jęad tų šliu
žų ąusįrųs tųrpė ęųsų, guriuos 
Hitleris Jąikp žęjnęsųęs rasę4 
žmųnėmis. Atveją atvejais na
cių .“fiųręrįs” yrą paęe 
kųd patys slavai įę vokiečių 
pagalbos nięk.o ųęstųgebą su
kurti. * *» * • .

Ęęt šliužas if yra tokią 
pąd.aras, kuris kam ū,ors laižę 
batus. Jei šliužų nebūtų, tai vi
si diktatoriai, kaip bematant, 
{urėtų eiti šunims šėko piautį. 
Tik šliužų dėka diktatoriai ir 
pasįlaiko.

— Tobruko srityje britai pa
darė kelis naujus užpuolimus 
ant vokiečiųjir italų jėgų. Už
puolimai buvo labai pasėkiu in
gi- 
* ». t ‘ '*• •- « • « • ..

šistinių organizacijų nariais.
Tada Maskvos šliužams bu

vo visai pakeliui su visais tais 
penktakojais eiti, nes Stalino 
pasirašyto su Hitleriu drau
gingumo pakto terminas turė
jo baigtis tik po aštuonių su 
viršum metų. Jie nermanė, kad 
Hitleris bus toks nevidonas ir 
taip greit nuo Stalino paims 
“divorsą.”

Stalinas ir jo šliužai tik da
bar įsitikino Burabantio žod
žių teisingumu, kuriais jis įs
pėjo Othello:

“Look to her, Moor, if thou 
has eyes to see:

She has deceiv’d her faUier, 
and may thee.”

Hitlerio padarytos sutartys 
ir pasižadėjimai neturi jokios 
reikšmės, šiandien jis gali su
tartį pasirašyti, o rytoj ją su
laužyti. Tų sutarčių jis jau su
laužė dvyliką iš šešiolikos. Bet 
Maskva vis dėlto tikėjosi, kad 
jai bus padaryta išimtis.

Nors ji ir turėjo akis, bet 
nenorėjo matyti, kas dedasi 
aplinkui...

Dabar Maskvos šliužai jau 
“praregėjo”.

Jie mato pavojų ne tik Sta
lino imperijai, į kurią vis gi
lyn ir gilyn briaujasi Hitlerio 
armijos, bet ir Amerikai pra
našauja pavojų, jei naciams 
nebus užkirstas kelias.

Dabar jie, kaip sakoma, 
“nurijo” visas savo penktajko- 
jiškas maldeles, kurias dar 
taip neseniai kartojo, ir des
peratiškai rėkia, kad Amerika 
turi, nežiūrint į nieką, teikti 
visokeriopą pagalbą tiems 
kraštams, kurie kovoja prieš 
Hitlerį.

Užmiršo jie jau apie tai, 
kad dėl “konvojų” Amerika 
gali į karą įsivelti. Nebereika- 
lauja jie, kad Amerikos jau
nimas nebūtų gabenamas Eu
ropon kariauti.

Nebesmerkia jie ir Chur- 
chillo, kuris yra pasiryžęs hit- 
lerizmą sunaikinti. Ne tik kad 
nesmerkia, bet ir džiaugiasi jo 
griežtu nusistatymu su Hitle
riu jokios taikos nedaryti.

Ir kaip greit viskas persi
mainė!

Kol Hitleris nekliudė Stali
no, tai bolševikiški šliužai ne
paisė, kas atsitiks su Europa. 
Jie reikalavo taikos. Nesvarbu 
jiems buvo, kad tą taiką butų 
diktavęs Hitleris.

Dabar jie visokiais balsais 
pradėjo rėkti prieš hitlerizmą, 
kurio naikinimą ginklo pa

LIUDNOS DIENOS
“So sad9 so fresh the days 
That are no more.”
Maskvos šliužams tikrai už

ėjo liūdnos dienos. Tur ]put, 
liūdna jiems prisiminti tųs 
dienas, kurios jau praėjo ir 
daugiau nebegrįš.

Praūžė laimingos Stalino su 
Hitleriu bendradarbiavimo ir 
partneriavimo dienos, kada 
bolševikiški balvonėliai į hit
lerizmo “naikinimą” žiurėjo 
kaipo į *‘kriminališką kvailys
tę polijtikpje.” Tais gerais lai
kais “Laisvės” šliužai galėjo 
labai griežtai prezidentą Roo- 
seveltą smerkti už teikimą 
Anglijai visokeriopos pagal
bos.
Štai pasiskaitykite, ką “Lais

vė” rašė gegužes 26 d. 1941 
m. (Nr. 124) redakcijos straip
snyje “Jurų laisvė...”:

“Prcz. Ęoosevelto admini
stracija, sakoma, tuojau 
reikalausianti, kad kongre
sas papaikintų /neutralite
to įstatymą’ ir kad Jungti
nių Valstijų laivai laisvai 
plaukiotų po visus pasaulio 
vandenį^, nes Jungtinių Val
stijų vyriausybė norinti at- 
stpigti tradicinę ‘jurų lais
vę.’

“Nėra reikalo nei aiškin
ti, kad vyriausybė viską da
lys tam tikslui pasiekti. Bet 
kas tuomet?

“Visų pirmiausiai tenka 
pasakyti, kad t. v. ‘neutra
liteto įstatymas’ veikė tik 
ant popieros. Jungtinių Val
stijų vyriausybė nebuvo ne- 
utrųli: ji rėmė Anglijos im
perializmą nuo pat karo 
pradžios ir šiuo metu remia 
jį viskuo. Net septyni bilio- 
nai dolerių yra paskirta An
glijos imperializmui remti. 
Bet tame įstatyme buvo vie
nas dalykas, kuris ribojo 
jurą į karines sritis ir ne
karinęs sritis. Į t. v. ‘karo 
sęitįs’ Jungtinių Valstijų lai
vams buvo uždrausta plauk? 
ti.

“Jeigu dabar ii’ tas daly
kas bus panaikintas, tuomet 
Jųngtf Valstijų laivai visur 
plaukios. Vokiečiai, aišku, 
juos skandins, jei jie ga
bens Vokįętįjos priešam^ 
;amuniciją/ ginklas arba 
maistą. Kąd apsaugoti tai, 
bus siupčiami karo laivai. 
Vokiečiai puls ir juos. Įvyks 
mūšiai. Nų, ir to pasėkoje 
—tiesioginis tarp Vokietijos 
ir Amerikos karas. Juk ne 
kas kitas, kaip prezidentas 
Rooševęltas, andai pasikal
bėjime su spaudos kores
pondentais pareiškė: ‘Kon
vojai. reiškia šaudymgsi, o 
šaųdyrnasis reiškia karą'

“Tiesa, karo laivai, sau
goją Amerikos prekybos 
laivus, gal Imt nebus vadi
nami ‘konvojųis’, o kokiu 
nors kitokiu pavadinimu, 
bet rezultatai pasiliks tie 
patys.

“Ryloj prezidentas Roo- 
sevėltas sakys prakalbą. Be 
abejo, jis palies nękuriuos 
savo karinius planus toje 
kalboje. Matysime. Ameri
kos liaudis privalo budėti, 
kad jį nebūtų užpultų nepą- 
siruošusi. Ji privalo griežtai 
stovėti prieš karą; jį privalo 
reikalauti, kad prezidentas 
Rooseveltas Įaikytųsi dpotų 
savo pažadų pereitą rudenį, 
rinkiminėje kampąnijoje. O 
jo pąžadąi buvo: Amerikos 
jaunimas nebus gabenųmas 
Europon kariąuti?’
Ppįę tos įęlšeyikiškos mal-

Senikis tik pridėti 
“Ameų”.

Lygiai tokią pat maldelę 
kartojo ir dabar tebekartoja 
visi pepktąjkojųi, prądędant 
IJndbergh’u, WJ|eelęęių ir bai
giant >fbųndi8tąis” bei kitų fa

galba laikė “kriminališka 
kvailyste politikoje?’

Kodėl?
Reikalas visai paprasta: Sta

lino saulei grūmoja užtemi
mas.

Tačiau stąigus Maskvos šliu
žų apsivertimas ragožium A- 
merikos žmonėse gimdo tik 
pasibiąurėjimą: dabar tie šliu
žui nebegali paslėpti to fakto, 
kad jie yra niekas daugiau, 
kaip tik Stalio agentai.

— Angaras.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Negaudavo telefono 

informacijų
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

liep. 2’i d. — Matas Kairiūk
štis iš Garliavos kaimo okupa
cijos laikais norėjo susižinoti 
su Kųųno vykdomojo komiteto 
sveikatos apsaugos skyrium.

Jis kreipėsi iš Garliavos į 
Kauno informacijos skyrių, pra
šydamas sveikatos skyriaus te
lefono numerį. Pradžioje jam 
davė 20778, vėliau 24943, o dar 
vėliau 24702.

Kairiūkštis visur telefonavo, 
bet nei vienas telefono numeris 
nebuvo sveikatos skyriaus.

“Ašis” paleido Ame
rikos konsulus

WASH1NGTON, D. G., liep.
21 d. — “Ašies” valstybių val
džios išleido Jungtinių Valsty
bių konsulus ir konsulatų tar
nautojus iš Hitlerio valdomų 
kraštų.

Amerikos konsulai vyksta į 
Lisaboną ir ateinantį penktadie
nį mano išplaukti į Jungtines 
Valstybes.

Lisabonan renkasi Vokietijoj, 
Italijoj, Graikijoj, Jugoslavijoj 
ir kitose Europos valstybėse 
dirbę konsulai.

— Amerikiečiai girdoje, kaip 
vokiečių trumpų bangų radijas 
patarė Islandijos gyventojams 
sukilti prieš Jungtinių Valsty
bių kariuomenę.

— Popiežiaus nervai visiš
kai paįro, todėl gydytojai pa
tarė pailsėti ištisą mėnesį.

— Maskvos radijas tvirtina, 
kad nesenai vienas monarchis 
tiškai nusitęikęs italų karinin
kas bandė nužudyti Mussolini. 
Buvo paleisti Ju žuviai j dik
tatorių ki.riuomęnčs parado 
metu.

— Jungtinių Valstybių ka
riuomenės dalinys šiandien pa
siekė naują bazę britų Gija- 
noj.

Rusai Stengiasi Sulaikyti Priešą.

* NAUJIENŲ-ACM E Photo
Rusų anli-tankinė artilerija akcijoje, sako prie šios 

per radiją iš Maskvos prisiųstos fotografijos pridėtas 
prierašas. Rusai skelbia, kad jiems pasisekė sustabdyti 
nacių maršas link Maskvos.
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Vsevolod Ivanov

SMOKOTININO GYVENIMAS
(Iš novelių rinkinią “Laukiniai žmones”)

(Tęsinys)
Tada Timofiejus priprašė Le

vą jam pakinkymą ir išvažiavo 
į miestą vežikauti. Tačiau ve
žikas iš jo išėjo nepaprastai 
blogas. Nors ir stovėdavo 
jis judriausiuose kryžgatviuose 
kaip ties žalia bažnytėle, pana
šia į kraitelę su grybais; nors 
ir arklys būdavo sotus ir veži
mas naujas, nudažytas melsva 
spalva; nors ir vyrukas tary
tum žvitrus, — o prieis kelei
vis — girtas kavilys, — pažiū
rės į vežiką ir nueis į kitą. Ti
mofiejus niekuomet nesikvies
davo: gavęs kiek uždirbti, pa
kreipdavo prie alinės ir, rymo
damas ant stalo, skubom gėrė 
alų; tylėdamas, kaip kryžgatvy 
— nematydamas nieko — žiu
rėjo į^taliukus. Kartą šventa
dienį teko jam uždirbti' septy
nis rublius; nuėjo su kamba
rio draugais į iraKt.enų. Vie
nas iš jų, šniaukrojąs ir spuo
guotas, pasakojo, kaip jis va
kar pagadinęs mergytę, kalį) 
ji rėkusi ir draskiusi sieną. 
Klausiusieji ilgai kvatojo su 
kiekvienu žodžiu.

Permiegosiu dar dvejetą 
kartelių, ir ma ją... verksmin
ga baisiai...— užbaigė šuiauk- 
rys.

O nepagailėsi? — urnai pa
klausė Tmiofiejus.

—Ko? — nustebo šniaukryi.
Timofiejus krėstelėjo gaiva 

ir pareikalavo stiklo degtinės... 
Draugai taip pat, už kompani
ją, išgėrė po stiklą. Tada Timo
fiejus pasakė:

—O aš vieną... našlę pražu
džiau, vesti nenorėjau, ji man 
ir sako: kuriam šis atodūsis, 
kad tas kaip skiedra išdžiūtų...

Degtinės teliko pusė stiklo. 
Ėmė svarstyti: ką to.iau gert.— 
alų ar dagtinę. Visi seniai už
miršo Timofiejaus žodžius, o 
jis norėjo baigti sakyti, kodėl 
jos nevedęs ir kaip jos žodžiai 
pasirodė besą tauškalas ir tik

po jos žodžių prasidėjusi jam 
tikroji sėkmė: uždirbąs jis ai
bę, greit įsigysiąs puskarietę 
pūsliniais ratais... Daug ką no
rėjosi papasakoti, tačiau taip ir 
neteko.

Rytą jis pagiriojo tame pa
čiame traktieriuje, galva iš 
karto nepaprastai prablaivėjo, 
ir jam pasidarė taip linksma, 
kaip seniai bebūdavo. Stovėjo 
jis vėl tame pačiame ūžiančia
me kryžgatvyje paliai žalią 
bažnytėlę, panašią į kraitelę su 
grybais. Jis žvitriai dairėsi, ir 
kažkoks senis ilgaskverniu 
švarku, jausmingai rodydamas 
į jį, pasakė ėjusiai greta jo jau
nuolei: “Pirklys Gavrilovas,
tūkstančiais kitados vartinėjęs, 
o dabar ligi ko privedė, — ve
žikas.” Ir Timofiejui buvo ma
lonu, kad jį palaikė pirkliu. Ta
čiau staiga dešinėje nuo žmo
gaus su niekote — pyragiaus— 
nuėjo moteris mėlynais drabu
žiais. Lengvos jos rankos tokiu 
pažįstamu, vieninteliu, judesiu 
pasislėpė po skarele, jos eigas
tis buvo vienintele, gludi... Iš 
karto tas šviesumas, btėsčiojęs 
priešais Timotiejų, nudingo. 
kaip žiedas vėjo nupūstas nuo 
erškėčio; sugildė akis... Sušuk
ti buvo benorįs, pagriebė vade
les, ir arklys tarytum pažino 
ją, — ramus būdavo visuomet, 
o čia užlėkė ant minios! Vai
kiūkštį su krepšeliu pavertė, 
pasklido knygelės, pyragais 
pargriuvo, pasipainiojo kažko
kia bobelė su ilgu pilku šali
ku... O Timofiejus rėkė, pliek
damas arklį: “Sulaikyk ją, su
laikyk!..” Raudopikis milicinin
kas sušvilpė, radęs pramogą ir 
sąmyšyje, ir švilpime, ir nesu
prantamame įvykyje.

Tiniofiejų nuvedė į nuovadą. 
Išsėdėjo jis savaitę, išleido: nu
sprendė — ligonis. Arklys per 
tą savaitę sulyso, tarytum ir jis 
gėdinosi. Timofiejus pardavė 
arklį, pragėrė pinigus ir briz-

galuotas grįžo į kaimą. Tėvas 
jau pasiėmęs rangą tais metais 
ketvirtai trobai ręsti, o buvo 
vis taip pat įbaugintas. Lau
kuose ražienoje vaikščiojo rie
bios žąsys; rytais išilgai upės 
pasirodydavo plikšalos, ir gero
kai pagelto epušės. Katerina ne 
mintiji nebuvo mieste, vis tais 
pačiais mėlynais lopytąb dra
bužiais ėjo ji per laųipą, ir ro
dėsi — davė jai svetimą gyve
nimą gyventi, ji ir gyvena. Ne-į 
trukus po Timofiejaus atvažia
vimo vilkas papjovė jų Jauke 
kumejiuką. Nuo kumeliuko nu
lupo odą, o liekanas nutempė į 
daubą, j krūmas. Tėvas davė 
Timofiejui šratinį šautuvą, pri
muštą karteče, ir liepė sėdėti 
krūmokšlyje: kas žino, vilkai 
rudenį pilki, alkani, gal ir ateis 
mėsos. Ir'iš tikrųjų, aukštanl 
vingerykštės krūmyne viršum 
daubos pasirodė pora vilkų, — 
niekad nebuvo matęs Timofie
jus, kad jų tokios baisiai dide
lės galvos. Timofiejus iššovė, 
vilkai pašoko, vienas iš jų ap
raišo. O Timofiejui buvo nuo
bodu ir norėjosi miegoti. “Ry
toj rasiu”, — pamanė jis ir nu
ėjo namo. Kaime dar tn.egojo, 
tačiau kai jis įėjp į gatvę, ja,i 
pasirodė įš |<amųių .durnai, u 
rausvokai sublizgo pečių at
spindžiais mažyčiai langai. Ka
teriuos trobelės lange irgi šmė- 
sterėjo rausvoka liepsna. Timo
fiejus dirstelėjo. Katerina sto
vėjo šonu į jį ir traukė nuo pe
čiaus balanas. Pečius, matyli, 
silpnai kūrėsi, ir ji norėjo pri
dėti balanų. Ir vėl Timofiejus 
pamatė jos rankas: lengvas, 
•baltas ir pukingas, kažkuo pri
menančias linus. Kai ji liesda
vo jom krutinę, tad lyg žybčio
jo amalai: nenušviesdami, bet 
virpindami ir jos veidą ir sve
timo. Jos, nejudriai stovėjusios 
su skiedrom... net kažkokį 
graudulį pajuto Timofiejus. Ta
čiau vos ji pasijudino ir ran
kos nusileido prie šlaunių, vos 
pasirodė krūčių linija, tartum 
staigus krantas išsikišo pro rū
ką, —Timofiejuį pasidarė gė
da, šlykštu — ir to, kad jis net 
buvo manęs ją vesti ir nebuvę

pat buvo žirgininkai prityrę, 
gudresni už čigonus. Argama- 
kai sįovėjo daržinėje, viena 
daržinės siena stūkso tąpasįą- 
nje skersgatvyje, čigonai išplo
vė lentą. “Lįsk”, _ pasakė jam 
nekantriai pats jauniausias. Ti
mofiejus įšoko: nematytas 
skausmas rėžtelėjo jo kelius,— 
žirgininkai buvo išilgai sienų 
pastatę vilkų spąstus.

Jis suriko. Sušmėsčiojo ži
bintai, kažkas iššovė. Timofie
jų ilgai mušė kumščiais, rim
bu, tyrė — kur čigonai. Jis pa
sakė. Tada sutvojo jam šonan 
su pliauškė — ir nusviedė į 
daubą, už kaimo. Išvarvėjo jo 
akis, jis apraišo — ir pasklido 
apie jį bloga garbė. Dabar ir 
girtas net jis nebemanė grįžti 
pas tėvą, čigonai jį vijo nuo 
savęs, jis visai nuskuro, bada
vo, ir kartą vyrukai iš gretimo 
kaimo pasiūlė jam užmušti 
kažkokį žmogų. Už nužudymą 
jie pažadėjo tūbus, kabių,ukųs 
ir sutiko nuvežti į inįeslą.

— Taip, broilaičiai, privedė 
mane, n ek^oj • Gerui, sųtip-’ 
k,u būtinai! —- sušukę jis. Iš
girdo savo balsą — ir paprašė 
degtinės. Jam davė pusę stikli
nes, ir rogėse, gulėdamas itarp 
vyrukų, jis melavo jiem apie 
sayo meilę ir pppp .(Jukjtprį: 
kaip ginė jį popas, Joiįp Jsąjb-“ 
no kaaną išgyvendinti jį... Vy
rukai, nežinia Jw, kvatojo, kpl 
privažiavo ligi didelės pepkia- 
sienės trobos kampo. Jie pasiū
lė jam pabelsti į langą, šukte
lėti Ignatą ir, kai pastarasis iš
eisiąs, kyštelčvi jam peijį į pil
vą. Timofiejus taip ir padarė. 
Išėjo Ignatas, ■ aukštas nkip n - 
kas ilgais kailiniais, panašus j 
popą. Buvo aukštas, ramus mė
nulis, ir Igną to veidas buvo ir
gi ramus, ir kailiniai jo atrodė 
mėlyni, o apykaklė panaši bu
vo į debesis.'^-

—Nekliudyk gyventi, — su-' 
riko Timofiejus, smogdamas jį' 
peiliu. j

Tačiau p.eilis slisterėjo, ir, 
staiga viskassusimaišė Timo
fiejaus kūne?‘Jis aiškiai pajuto

— Įtaptų spįegą burnoj e? yir- 
tuojąnčią pusnį — ir mėnulis 
įsliuogė pas jį tarp rąnkų...

Rytą Timofiejų pado nž jaų- 
jjb ekete aut ųpė^ negyvą. 
Jo galva buvo pralaužta trijo
se vietose^ o dantų smegens 
tuščios, kįtip kuįiki©. Gimtasis 
jo kaimąs buvo UŽ trisdešimts 
varstų, manyta — tėvas neat
važiuos, p jis ątvpžiayo švies
bėrių dvejetu... Pažiurėjo sumų 
į veidą, persižegnojo ir, apden
gęs jį staltiese, liepė paguldytį 
į roges.

Ir štai Timofiejus paskutinį 
kartą gulėjo namie, po paveiks
lais, svetainėje. Nuplikęs popo 
padėjėjas skaitė psalmyną, ka
tė žaidė staltiesės spurgais, Ti
mofiejaus sesuo kepė šerme
nim. Visa buvo ramu: be kly
kimo, be rūpesčių. Prieangyje 
dailidės drožė grabą, ir pašai
pus daiji.de, kitados drauge sų
Timofięjunii ręntęs trobą An- 
fiu.ęg(enovųį? į$jųpj<ių.ėjp nese- 
m$į vedusį k
ėjo gp ^eį-on m .
DąilJidČS. ’u c Ii,
atitraukinėjp į salį iš.skleislis 
:P.Q yisą prieaugį medum; kva- 
piap.čias g^įe^as. Ąlėjo ir Ka-

ATSILANKYKIT arba pasiųskif 
Kupoųiį J&eįkalaudąmi Apskai
čiavimo DYK Al.
• Nereikia įmokėti.
• ,36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

3

5

Turtas Virš$G,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime (M n r m n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršOT-uJjUUUiUu

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

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

i ____ ______ z and
LOAN ASSOCUJIONoF Chicago
JUSTIN MACKJEVV1CH. Pres.

4192 Archer Avenue
VIRginia 11M

IV1NGS

COPft. NEEDLSCRAFT SERVICE, INC.

I HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2897
f • *

No. 2897—Išsiuvinėjimai buitiniams.
T““ ■■■* MK MM MM MMB MMV •— M

I NAUJIENOS NEEDLECR4FT DEPT., No. 2897 Į
j 1739 So. Halsted 8L, Chfcaie, DL
| Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man pavyzdį N,o.._Į 

I Vardas ir pavardė____ _____________________________  |

I Adresas_____  ___ _______________________________ _______________ |

I Miestas ir valstija.|

w W

jėgų pasakyti apie vedybas ir 
tėvui ir jai; ir to, kad jis lau
ke vėl to žodžio “pakaks”, ir. 
lo, kad jis, sveikas, berods, 
drąsus žmogus, stovi, kaip iš- 
maldautojas, palangėje, nedrįs
damas ne tik įeiti, tačiau ir pa- , 
galvoti apie tatai.

Timofiejus, kad nusikratytų 
tokiom mintim, riebiai nusi- 
spiovė ir, nusispiovęs, pajuto > 
ant peties šautuvo sunkumą. 
Sugraibė šovinį ir negalėjo pri- 1 
siminti — su karteče jis ar sų 
šratais. “Vis tiek — trys žings
niai”, — pamanė jis, ir tas ne
paprastas šviesumas — kur bu- 1 
vo pasirodęs kartą kryžgatvyje 
ties žalia bažnyčia — vėl at
pilu po ant jo.

Jis neužmušė jos, šu.vįs pate
ko į jos petį. Ji išgulėjo pusr 
antro mėnesio ant suolo pę 
kailiniais, atsiųstais Timofie
jaus tėvo, — į teismą ji nevy
ko. Tiniofiejus nieko negalėjų 
paaiškinti teismui — apie už
būrimą jam buvo gėda kalbėtų 

i nors ir norėjosi. “Kaip skiedrą 
už širdies”, — pasakė jis ir iš
skėtė rankąs. Teisinas priteisė!:

: Timofiejui metus. Atsėdėjęs 
nuskirtą laiką, jis jau negrįžo., 
į savo kaimą. Kalėjime jis už
mezgė daug pažinčių, s pradėjo ; 
valjkiojis su na.ujais pąžįstamajs 
po muges, su čigonais sėdėįj; 
trąkiJjeTinjje. ,Qyy/mW,ąs ątrodė 
lengvas, netikroviškai, vis ma- 
nąn-t: reikia apeiti įjas tėvą, 
klūpoti 1x0 kojom ir pasakytį 
o ką pasakyti — jis ir pats dąr 
nežinojo. O eiti pas tėvą vis nėr

i buvo laįko, na ir drabužpajaj- . 
kiai nuJjrizgo.

Vėl buvo ruduo, atšolys, daų- ■ 
; gus tarytum apšerkšnijęs. Į vie- ’ 
! ną iš mugių atjodė iš kažkur, 

iš Orenburgo srities nepapras
tus arklius argamakus. Ūkį-' 
ninkai pastaruoju metu pamė-< 

! go veislinius arklius, — čigonąi 
pasiūlė Timofiejui darbą. Tą-^ 
čiau argamakus atginusieji taip’’

terina. Persižegnojo, pataisė 
variokus, slidusius nuo Timo
fiejaus akių, pabučiavo jį j 
kąktą. Variokai darė jo veidą 
nugąsdintą ir drovų. “Pakaks”, 
— pašnibždom tarė Katerina— 
ir dar kartą persižegnojo. Prie
angyje ji pažiurėjo į grabą. 
Dailidės ilsėjosi, rūkė. Smar
kiai kvepėjo machorka. Ji stan
giai, kad nenusmuktų nuo pe
čių, užveržė mazgu skarą ant 
krutinės — pasilenkė ant grin- 
dų.

Ir niekas dabar nesukliudytų 
jai prisįrinkli skiedrų.

Vertė Pr. Morkūnas .
(GALAS)

• Trys banditai atėjo į 
Evangelical ligoninę, ad. 5421 
Sputh Morgan Street, persista
tė lankytojais, po to apiplėšė 
ligoninės raštinę. Pabėgo su 
$200.

Naujienų Namo Fondo

PIKNIKAS
Sunset Grove Darže 

13Qth and Archer Avė. 
Sekmadienį

Liepos 27 d., 1941 m.

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

ir.iyRjii|UIĮŲ|My^WĮr  ............................■■■ n ti -- im

PLUMBINČO ARBA APŠILDYMO REIKALU
Pąmatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

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

Aš esu nžinfefes.uotąs segamais 
-dalykai, pažymętaįs 
prievolės): ' '

QApšildymu. •, PSiokeriu
□ .piuųibingu . n Sienų Taliu

Vardas
Adresas

‘Telefonas

Gaisrai yra į ūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
• ATYĮų^J^jt tepiykit, kad 

švarumas butų palaiko
mas' apie namus.

I •
* • ' ) '

! pppie-
riri turėtu būti išriesti 
laukan/ nes riamuosė jie

I i&siietto ‘ ?gaišrjo pavjoj 4.

• ^TpĄiyKpUL R a.d .reika
lingi remontą; prie namų 
butų tuojau ' atliekąmif Se- 
pąs, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

I

• STATANT namą, neskai
tykite medžiagos kainos 
svarbesne .už kokybę!

. . ■ .

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

T. RYPKEVIČIA
“RASOM VISOKIA APDRAUDA”

1739 SOUTH HALSTED STREET
• j

-i CANAL 8500
......................................................   r .r-m: ' 'r.ui. L . ■ . . . l'

........ ......................mr.iTi.iii II 1 ...............mm..... . ■■■■.......  m m...... 11 1 ..........................u

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. Roosevelt RcL, Austln 1175

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

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

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

opine
arcus

RYTINE RADIO
VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:16 vai. ryto.
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15

1 yal. ryto.
Pirmadieniais 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.

Garsinki tės “N-nose”

NAUJA 
MA DŲ 

KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 Sp .Halsted S t., 
Chicago, IU.

Vaidas —

Adresas ....

Miestas

Valstija

daiji.de


NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, liep. 23, 1941

Illinois-Indiana"MicKž^azi-Wisconsm Žinios ii'

VISAS W1SCONSINAS Į “NAUJIENŲ” 
PIKNIKĄ

Ir Jiems Ramybės Neduoda Tas Nauju
tėlis Packardas!

Juo mažiau laiko lieka, tuo labiau reikia skubintis, 
kad tinkamai prisirengti į “Naujienų” dovanų pikniką. 
Tas Packard automobilis neduoda nei vienam ramumo, 
— kiekvienas mano, kad gal jis bus tas laimingas as
muo, kuriams teks tas naujas 1941 metų automobilis.

Wisconsin valstija yra truputį tolėliau nuo Chica- 
gos, bet ten gyvenanti lietuviai yra geri sportai. Jei rei
kia, tai ir toliau gali pavažiuoti. Chicago jiems yra ži
nomas miestas, o “Naujienų” parengimai — dar labiau 
žinomi. Užtai St. Mockus, iš Racine, Wis., jau tepa savo 
automobilių ir kaip tik išauš sekmadienio rytas, jis ke
liaus i “Naujienų” pikniką. Jis vienas nekeliaus, nes tu
ri dideli būrį draugų. Taigi visi sykiu atvyks į Naujie
nų pikniką.

Iš Milwaukee
Milwaukee, Wis. — žymus miestas Wisconsin vals

tijoj. Ten “Naujienų” skaitytojų irgi randasi didelis 
skaičius. Kiek mums teko nugirsti, tai iš Milwaukae 
rengiasi atvykti į Naujienų pikniką sekami asmens: 
Wm. Bagdonas, A. Serapin, S. Survell, Mrs. Vaitkus ir 
P. Vaivada. Nėra abejones, kad su jais atvyks ir jų 
draugai.

Į Chicago “atostogoms”
Nors į Wisconsin valstiją daugelis chicagiečių lie

tuvių važiuoja atostogauti, bet šį sykį wisconsiniečiai 
atvyks vienos dienos atostogų į “Naujienų pikniką. Rei
kia manyti, kad jie čia atvykę praleis dieną smagiai ir 
naudingai.

J Naujienų dovanų pikniką sūvažiuos lietuviai ir 
dar iš tolimesnių kolonijų.

Taigi, pasimatysim Naujienų piknike.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jo į n Jf. (žSubeifeis:
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

4605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727
T* T, _ • KOPLYČIOS VISOSE 
JLFyiYai CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

tlllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllb

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1274

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenue Phone YARds 4908

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

4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 141*.

L J. ZOLP
1645 West 46th Street Phone YARds 0781

NAU.TTENŲ-ACME Telephnto
Šerifas Virgil Ezra iš Taylorville, III. (paskutinis dešinėj) prižiūri “gemb- 

linimo” prietaisų iškraustymą iš Taylorville miesto rotušės, šerifas, supykęs, 
kad valstijos gynėjas Tom Sweeney pravedė visą eilę kratų po “gembliariavi- 
mo” įstaigas nepranešęs apie tai jam, nuvyko į rotušę ir perėmė valstijos gy
nėjo sukonfiskuotus “gembliariavimo” prietaisus ir mašinas.

CHRYSLER CORP. GAVO $74,000,000 KON-t 
TRAKTI TANKUS STATYTI

Kontraktai Michigan’ui, Illinois Valstijai
WASHINGTON, D. C. — 

U. S. Armijos departmentas 
vakar paskyrė $74,000,000 kon
traktą Michigano Chrysler 
korporacijai statyti sunkius 
tankus ir jų dalis armijai.

American Car and Found- 
ry Company, kuri turi dirb
tuves Chicagoj ir kituose Illi
nois miestuose, gavo $14,200, 
000 kontraktą, irgi tankams 
stalyti. ■ ; " • . i'

Artilerijai
Kelsey-Hayes Wheel Compa

ny. Plymouthe, Mich., gavo 
$11,750,000 užsakymą statyti 
važiuotes sunkioms patran
koms.

Žemiau seka sąrašas kitų 
kontraktų, kuriuos gavo Chi
cagos ir įvairios kitos Illinois 
valstijos dirbtuvės:

Diamond T — $4,500,000
Chicago distriet contracts:
Diamond T. Motor comp., 

$4,498,706.
Continental Roll and Steel 

Foundry, $3,252,000.
International Harvester com

pany, $2,126,899.
Pettibone Mulliken compa

ny, $1,846,000.
Haiįdinįge Manufadturing 

company, Elgin, $74,025.
Rock Road Construction 

company, Chicago, $17,500.
Chell and Anderson, Chica

go, $23,700.
Building Service company, 

General Contraėtors, Ine., Chi
cago, $57,000.

Bauer & Black — $1.20,000
Bauer & Black division, Ken- 

dall company, $120,200.
Pheoll Manufacturing com

pany, $62,972.
Binks Manufacturing compa

ny, $20,150.
James P. Marsh Corporation, 

$4,630.
Armstrong Brothers Totu 

company, $1,521.
Grieshaber Manufacturing 

company, $15,805. r
Machine Dials Ordered

Clearing Machine Corporation, 
$3,400.

Federal Machinery Sales com
pany, $1,959.

Ingersoll-Rand company, $2,- 
650.

George T. Schmidt, Ine., $1,- 
445.

Edmund A. Allen Lumbei 
company, $2,970.

Milwaukee Saddlery compa
ny, $7,304.

The Seng company, $2,952.
Midwestern Jo,oi company, 

$2,403.
, >) iDuro Metai Products compa

ny, $1,704.
Lea and Sachfe $1,087.
Picklands, Malher & Co., $1,- 

296.
Felt and Tarrant Manufactur- 

,ing company, $lį580.
Kiti Smulkus1 Kontraktai

Chicago Rawhide Manufac
turing company,( $1,215.

Chicago Screw company, $1,- 
923. . 4().

Imperial Bo#o.,ępmpany, $4,- 
282. ’

Gaertper Scientific Corpora
tion, $6,250.

Lindberg Engineering com
pany, $3,103.

Eclipse Counlerbore compa
ny, $1,203.

Federal Tool Corporation. 
$27,541.

Midwestern Tool; company, 
$6,876.

Enterprise Paint Manufactu
ring company, $2,025.

Koppers company, wood pre- 
serving division, $2,325.

C. 1.0. Laimėjo 
Balsavimus 
Waukegane

Atstovaus Cyclone Fence 
Darbininkus

WAUKEGAN, 111. — CIO 
Plieno darbininkų unija lai
mėjo teisę atstovauti 330 dar
bininkų, dirbančių Cyclone 
Fence Co., dirbtuvėje, kurią 
kontroliuoja U. S. Steel.

Balsavimuose, kurie įvyko 
keletą dienų atgal CIO gavo 
dvigubai tiek balsų, kiek AFL.

Kovoja Už Lygybę 
Negrams ,

GLENCOE, III. — Du Chi
cagos negrų veikėjai, A. L. 
Foster ir jo žmona Mildred 
norėjo maudytis Glencoe Par
ko distrikto papludymyje, bet 
parkas atsisakė parduoti jiems 
tikietus, dėl jų rasės.

Dabar abu Fosteriai užvedė 
byląj Superior teisme, reika
laudami priversti parką jiems 
bilietus parduoti.

Žiaurios
Bitės

MORRIS, III. — Laukinės bi
tės užpuolė 16 metų ūkininko 
berną dirbantį laukuose, ir įgė
lė jam 250 kartų. Vargšas bu
vo rastas ant žemes, be sąmo
nės. Jis yra Richard McGill.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
i Ištaiso. .

PRAŠO VALDŽIOS LAIPSNIŠKAI MAŽINTI 
AUTOMOBILIU GAMYBA

Kitaip Gali Kilti Didelė Bedarbė, Sako 
CIO ir Dirbtuvės

Murray Body ir 
CIO Pasirašė 
Sutartį

Unija Gavo Išimtiną 
Pripažinimą

DETROIT, Mich. — C.I.O. 
Auto Workcrs unija ir Murray 
Body Corporation paskelbė, kad 
pasirašė sutartį, kurioje C.I.O. 
gauna išimtiną teisę atstovau
ti korporacijos darbininkus. Su
tartis taipgi įveda duoklių ko- 
lektavimą iš algų.

Neseniai C.I.O. pasirašė pa
našią sutartį su Fordu, kurio 
dirbtuvėms Murray bodies ga
mina karoserijas.

Mirė Stambus 
Krautuvininkas

BENTON, III. — Sulaukęs 82 
metų amžiaus mirė D. L. Wood, 
savininkas maisto krautuvių 
grandinės pietiniam Illinoijuje.

DETROIT, Mich. — Valdžiai 
paskelbus, kad netrukus nukirs 
automobilių gamybą 50%, au
tomobilių dirbtuvės, darbininkai 
ir Michigano valdininkai labai 
susirūpino.

50% Perdaug Vienu Sykiu
Pradėję dalyką diskusuoti, 

Michigano gubernatorius Van 
Wagoner ir CIO Auto Work- 
ers lyderiai surado, kad toks 
gamybos susiaurinimas, pada
rytas vienu sykiu, iššauks di 
dėlę bedarbę Detroite ir kituo
se automobilių cęntruose.

Van Wagoner ir Walter Reu- 
ther nuo CIO vyksta į Wash- 
ingtoną prašyti, kad automobi
lių gamyba butų mažinama laip
sniškai. Taip darant, ginklų 
pramonės galės skubiai suimti 
atleistus automobilių darbinin
kus ir persilaužimas iš civiles 
gamybos į karo gamybą įvyks 
be didelių sunkumų vienai ar 
kitai pusei.

LIETUVIAI

KITI LIETUVIAI DAKTARM
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

ariat
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Ofiso Tel. VIRglnfa 0638 
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.

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 6597

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir nagai sutarU 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRG1NIA 2421

DR. MARGĘRIST
3325 So. Halsted St.'

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

^KITATAUČIAI "
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CANAL 3H0 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30
vai vakaro

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

Tel. YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

DR. STRTKOL’TS
Gydytojas ir Chirurg-as
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P

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

Namų Tel. PROSPECT 1936

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2248 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

Telefonas YARDS 6994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

piet, 7 iki 8 vai. N#»d nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VAI ANTTįOS* 4 popiet ir 7—<> 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niais nagai susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tet Republic 4688

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So Dearborn St.
Room 1230

Ofiso teL CENTRAL 1824
Namų teL—Hyde Park 3395
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A F L Prieš Tris 
Unijos Viršininkus

Reikalauja Juos Nubausti

Amerikos Darbo Federacija 
kreipėsi vakar į Cook apskri
čio prokuratūrą, reikalaudama 
nubausti tris vietinius unijos 
viršininkus. Jie yra, Max Cald- 
well, jo brolis Michael Pollack 
ir Michael Savachka, pirminin
kas, sekretorius ir iždininkas 
Rctail Clerks International Pro- 
teetive Association lokalo 1.248.

Visi trys yra kaltinami iš
eikvojimu apie $900,000, ku
riuos lokalo nariai sumokėjo 
duoklėmis. Patys nariai juos 
išmetė iš unijos viršininkų, kai 
jie atsisakė išduoti atskaitą iš 
iždo stovio.

Gaisrai Town of 
Lake, Kitur

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Žuvo Inžinierius, - (Žmona

Prie Algonąuin Road ir 
Route 53 automobilių nelaijne- 
je mirė lokomotyvų inžinie
rius J. J. Hauser, ir jo žmona 
Rose, iš River Grove, III.

Antro automobilio keleiviai 
buvo sunkiai sužeisti. Jie yra: 
John Kara, 6546 Archer ave- 
nue, jo žmona ir jų trys vai
kai.

Kitose nelaimėse žuvo šie 
žmonės:

11 m. Hilding Olson, 3917 
Elin Place, Highland iPark.

75 m. Jane Bromu, 1315 
Westview, Highland Park.

“Turistų Stovykla” 
Kareiviams

BLUE BIRD AUTOBUSAI NUVEŠ Į NAU
JIENŲ PIKNIKĄ

x Chicagiečiai, kurie neturi savo automobilių ir ne-' 
gauna draugų, kurie nuvežtų į Naujienų piknikų Sun* 
sėt Parke, gali lengvai nuvažiuoti Blue Bird busais. Bu
šai eina kas valandų. Jie sustoja ir paima pasažierius; 
sekamose vietose: 20 E. Randolph St., Ogden ir West-‘ 
em, Ogden ir Ashland, Ogden ir Kedzie, 22nd ir Craw- 
ford, 22nd ir Cicero, Cicero ir Archer ir 63rd ir Cicero.

Kelionė j vienų pusę -— 50c, į ten įir atgal (round 
trip) —• 85c. į i ' 1
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Nuo degančių šiukšlių buvo 
užsidegęs namas, ad. 4538 So. 
Paulina Street, priklausantis J. 
Jagminui.

Nuo neatsargiai vartojamo 
gasolino degė garažas 18-toj 
apylinkėj, ad. 1714 So. Halsted 
Street.

Prie Pulaski, Foster ir Ci
cero avenue armija stato didžiu
lę stovyklą, kur galės apsigy
venti kareiviai, atvykę iš sto
vyklų j Chicago. Ten gaus nak
vynę, tie kurie čia liuosą lai
ką leidžia, ar tik pro Chicago 
pravažiuoja.

Diena Iš Dienos
> ..................... ............ . . ......—

Aplankė Grand 
Rapids, Mich., 
Lietuvius
Ten Gyvena Barelis Buvusių 

Chicagiečių

■ • • 4 T ,|a • • «• '

“N.” Betidradarbis
Džiaugiasi Jašmontai gau

dami sau už marčią pavyz
dingų tėvų dukrelę. Jų sūnūs, 
Albertas irgi pavyzdingas jau
nuolis ir “Naujienų” dienraš
čio bendradarbis. Jo žinutės 
nuolat matosi angliškame Nau
jienų skyriuje. Taip pat ir 
“Naujienų” t-kontestas be jo 
neapsiėjo. Keliuose kontestuo- 
se yra laimėjęs dovanas už pa
sidarbavimą.

Muzikantas

įsigavo į Autovent Fan and 
Blower Co„ raštinę, ad. 1811 
N. Kostner avenue, suguldė 33 
tarnautojus ant grindų, ir pa
bėgo iš seifo pasiėmę $755. Pi
nigai buvo skirti algoms.

O Kiek laiko atgal policis- 
tas Frank J. McNamara, 8304 
Aberdeen Street, gavo premi
ją iš policijos departamento už 
drąsą, vėliau išėjo į pensiją. 
Vakar rytą jisai nusišovė. Bu
vo 70 metų amžiaus.

• Birželio 11 d., Evanstone 
mirė turtuolė Miss Jeannie S. 
Quinlan. Ji buvo apie 85 metų 
amžiaus. Velionė padalino $350,- 
000 turto 18-kai labdaringų or
ganizacijų.

G Iš Michigan ežero buvo 
ištrauktas lavjei | s j įmo chi- 
cagiečio smuikininko, Edward 
Ringier 14JI Balmoral avenue. 
Jis bu, o Ž6 metų umžiaus. Kaip 
jis mirė, policija nežino.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

404 So. Racine, 2nd.

REIKALINGA VEITERKA.
HEALTHY FOOD RESTAURANT, 

3206 So. Halsted St.

PATYRUSI VEITERKA. RACINE 
RESTAURANT, 

1160 Van Buren.

STENOGRAFĖ, PASTOVIAI, pa
tyrusi, akuratiška, ne senesnė 24 
metų. Pasakykit kokios algos no
rite. Near North Side. Box 2517, 
1739 So. Halsted St.

OPERATORS — LINE STICK 
and single needle. Gera mokestis. 
Patyrusios prie medvilnės dresių.
SILVERST1NE GARMENT CO., 

213 Institute Place.

ŠILKINIŲ UŽUOLAIDŲ 
DIRBĖJOS.

Tiktai patyrusios. Valandų darbas. 
Gera mokestis. Smagios darbui są
lygos. Pastovus darbas.

LOUIS BROSILOW 
179 N. Michigan.

4

Metinės Mirties Sukaktuvės

JOSEPHINE KASĖ
po tėvais Dargužiutė, persi
skyrė su šiuo pasauliu birže
lio 14, 1940 m., sulaukus 34 
metų amžiaus.
STANISLOVAS DARGUŽIS 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 23, 1940 m., sulaukęs 
24 metų amžiaus.

Dabar ilsisi Lietuvių Tau
tiškose kapinėse.

Dideliame liudėsy paliko 
Josephinos vyras Robert Kasė, 
duktė Dorothy ir Stanislovo 
žmona Anna ir 2 sunai, Sta
nislovas 6 metų ir Robert 4 
metų, uošvius Labanauskus 
ir švogerį Antaną Labanau
ską. Taipgi abiejų tėvai Ma
rijona ir Juozapas Dargu
ži, brolis Aleksąndras. bro
lienė. Lųretta ir jųirsuaiis-. Al
eksandras, dėdė Stanislovas 
Dargužis ir kitos giminės.

Mes Jus, musų brangieji 
Josephine ir Stanislovas, nie
kuomet netlžmiršime. Jus pas 
mus jau nebesugrįšite, bet 
mes anksčiau? ar vėliaus pas 
Jus ateisime. Laukite musų 
ateinant!

Nliudę lieka, 
Vyras, Žmona, Duktė, Sunai, 

Tėvai, Brolis ir Giminės.

BARBORA VVARAPNICKI
su šiuo pasauliu 
5:40 vai. vakaro, 

sulaukus 23 m. am-

Persiskyrė 
liepos 20 d., 
1941 m 
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. 
Ramme 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.

Muzikaliai
Vagys

Muzikaliit instrumentų vo
gimo epidemija užėjo Chica
go j c.

Užvakar kas tai pavogė dvi 
gitaras iš G. W. Barnes auto
mobilio, ties 151 Burton Place.

Vakar iš Michael Oplaski 
namų, 2323 Rice street, kas 
tai išnešė akordeoną.

Iš 23 m. Irving Price buto, 
527 Eastwood avenue, dingo 
saksofonas, o iš automobilio 
pastatyto ties 6148 South Rich* 
mond street, dingo fleita.

Ieško- Blogų Čekių 
Platintojo

Policija ir federaliai agentai 
Chicagoj ieško gudraus netiku
sių čekių platintojo, kuris iš
viliojo kelis tūkstančius dolerių 
,š bankų ke iose valstijose. Ji
sai yra Bert Edward Solem iš 
Zion City, III.

Areštuos Už Neturė
jimą Valstijos 
Laisniu

Illinois gėrimų komisija skel
bia, kad jos agentai areštuos 
alinių ir gėrimų krautuvių sa
vininkus, jei jie dar neturi įsi
giję valstijos laisniu už šį pus
metį. Laisniu terminas prasi
dėjo liepos 1.

Ark. S. A. Geniotis buvo iš
vykęs atostogauti į Grand Ra- 
pids, Mich., bet dabar jis jau 
sugrįžo namo ir vėl įsiparei- 
gavo į savo įprastą darbą.

Didelis Ūkis
Jis vieną savaitę išbuvo 

p-os K. Draugelis ūkyje, Alto, 
Mich. Jos ūkis gana didelis ir 
pavyzdingas, su 200 akerių 
žemės, kurioje randasi ir dido
kas ežeras.

Arkivyskupui Geniočiui ten 
bebūnant, jį aplankė: Petras 
ir Genavaitė Oksai, Ignas 
Draugelis, Frank ir Eilėn 
Draugeliai, Juozas ir Edna Ku
biliai, Anton ir Mary Adomai
čiai, Ant. ir Elizabeth Krivic- I
kai, Benis Grebliauskas, Al
fonsas Adomaitis, Lilian Ado
maitis, Litce Kriveckas ir AI- 
bert-Anna Karecjcėt. Jis labai 
vertina jų širdingimią^-ir vai
šingumą ir linki jiems visiems 
daug laimės ir sėkmingumo.

Chicagietis
Jis papasakojo dar ir apie 

tai, kad Grand Rapids yra 
daug sąmoningų lietuvių ir 
muzikos mėgėjų. Ten dabar 
gyvena buvusi Chicagoje “Pir
myn” Choro nare p-a Oksie- 
nė ir jos sesutė Anna. Jos abi-

Atrodo, kad visi džiaugia
mės išgirdę šias vestuves šių 
jaunuolių. Netik gimines, sa
vieji, bet ir visi draugai kaip 
jaunojo Uždravaičio, taip ir 
Kauliniutės. Labiausiai džiau
giuosi aš, kad mano “nephew” 
nebereikės vienam nuobo
džiauti. Nors, tiesa, Albertas 
visuomet yra “busy”, nes yra 
muzikantas “drummer” ir pri
klauso orkestrui.

Linkiu tau Albertai laimin
gos ateities vedybiniame gyve
nime. . .. ,.•—Tęta ... (

’ J W Ft.""
Ray Vistartas Tu
ri Gerą Darbą Lėk
tuvų Linijoje 

i —4*-------- *.
Šventė Gimtadienį

; : -rH<---- h—
Ona Dovgin, -liepos 17... d., 

suruošė,sgrjažų ppkįlį savo sū
nui Ray Vistartui, ' 6108 So. 
State St. Jo gimtadienio proga 
susirinko daug gražaus ir man
dagaus jaunimo. Jo draugai 
ir svečiai apdovanojo jį gra
žiomis ir brangiomis dovano
mis. Jis labai įvertindamas 
dovanas visiems širdingai dė
koja ir linkėjo gausos ir lai
mės.

O Siųstuvui sugedus užvakar 
vakare1 Chicagos policijos radio 
neveikė per pusę Valandos.

• BRIDGEPORT. —- Tėvo 
išbartas už tai, kad nusipirko 
siutą išmokėjimais, nuodų iš
gėrė 20 metų jaunuolis, Ray- 
mond Strugnell, 474 West 26th 
street. Pavojaus jo gyvybei nė
ra.

© Gubernatorius Green veta
vo legislaturos priimtą įstaty
mą, įgaliuojantį Chicagos mie
stą nupirkti žemę ir įsteigti 
lauką automobiliams prie mu- 
nicipiąlioS airpbrto.ę » ■ (

® Paroliuotas jaunuolis, Ed- 
ward Ronjak, 6754 S. Honore 
street, prisipažino, kad sekma
dienį jisai padegė penkis na
mus Chicagoj. Sekmadienis bu
vo paskutinė jo paroliaus die
ną.
r *• _____2......

Neradę Pinigų 
Nulaužė Žandą 

______ o
Du banditai įsilaužė į clii- 

cagieties, Mrs. Ida Parker na
mus, adresu 1529 Sputh Kedzie 
avė. Neradę pinigų jie labai 
užpyko, ir kirto šeimininkei 
per vteidą. Nulaužė jai žandi
kaulį.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui. Paprastas virimas. Maža 
šeima. Nereikia skalbti. Savas 
kambarys. $10. JUNiper 1269.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

HUJLP VVAN'JL'ED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

PUSAMŽIS VYRAS dirbti fer
moje. 300 mylių į šiaurę. Patyri
mas nereikalingas. CARNEY, Mich.

Hyde Park 7542.
5200 So. Harper.

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. Ramme, 
Tel. IRVING 0038.

dvi yra dainų mėgėjos ir da
lyvauja visuose lietuviškuose 
parengimuose.

P-a Draugelis savo gražia
me ūkyje irgi ketina padary
ti vasarotojų rezortą, nes tikis 
tam labai tinka, ir lankyto
jams galės suteikti daug sma
gumo ir malonumo.

—Jonistas

“Kiupidas” Jau 
Švaistosi Apie Jaš- 
montų Namus
Apsivedė Alberf.u Uždravai- 

tis ir Violet Kaulinas

Lanko Technikos Mokyklą
Ray jau sukako 21 metus ir 

jaučiasi įsigijęs savistovumo 
teises, nes pirm to jis turėjo 
mamytės priežiūrą, o dabar 
jau “laisvas”. Ray turi labai 
gerą darbą, American Air 
Lines Co. Jis yra baigęsi aukš
tąją mokyklą ir apart to, dar 
jis lankė technikos mokylą. 
Jis ir toliaus mano lankyti 
technologijos mokyklą. Aš jam 
lenkiu gero pasisekimo.

—Jonas

Opera Pradės 
Sezoną Lapk. 8

Jau kelintu kartu perorgani
zuota Chicagos opera šįmet pra
dės penkių savaičių sezoną lap 
kričio 8 d. Pirmoji opera bus 
bene “Daughter of ihe Regi- 
ment”, su Lily Pons.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

Garsinkites “N-nose”

Ta meile, meilė—kad ir stip
riausią įveikia.

Ir Albertas šį kartą paliko 
bejėgis. Tik keli mėnesiai at
gal “prisiegavojo” man, “ne, 
teta! aš tai ne taip kai kiti kad 
duodasi merginoms suvilti.”

Na, Albert, o katras šį kartą 
suvylėt, tu Violetą ar ji tave? 
Atrodo, kad labai greitoje a- 
teilyje iš Uždravaituko bus 
Uždravaitis. O iš p'-les Kauli
niutės bus p-a Uždravaitienė. 
Tas viskas atsitiks ateinantį 
šeštadienį, liepos July 26, 7 
v. v.

<
Jašmontai Rengia Puotą

V. ir Anna Jašmontai duos 
vestuvių puotą savo vientur
čiui sunui Albertui Uždravai- 
čiui ir Violetai Kauliniutei 
Hollywood sveta 
W. 43 St

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
• * *

James „Vitus, b5, su Ella
Pluskots, 35 j

Frank Bakutis, 5k, su Mar- 
garet Chesna, 5^

Edivard Janauskas, 31, su
Florence Gantz, 29

Andreu) Novorotsky, 23, su
Jessie Kuksa, ,19

Alonzo Mulcahy, 28, su Pau
line Jonikas, 22

Hoįvard Sleeter, 33, su Adele
Adam, 3^

Reikalauja
Perskirų ,

William J.1 Grimans „nuo 
Mildred M. Grimans

Nattie Makaras nuo Henry 
Makaras

ineje. 2417

Gauna 
Perskiras

Clara 
Degnis

Deįįnis riiio Ole C

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.

CABINET MAKERS, patyrę prie 
naujo vinių rakandų.

407 N. Peoria St.

FINISHERS, PATHCHERS, and 
rubbers. 407 N. Peorio St.

ROOMING HOUSE. 25 kamba
riai. South Sidėje. Duoda pelno 
$200 į mėnesį. $1,500 paimti.

FAIrfax 8153.

FAKiVlS FOR bALE 
Ūkiai Pardavimui

73 AKRAI. GERA APYLINKĖ. 
Elektriką, Paw Paw, Michigan. 
Cash ar mainais. VAN BUREN 
2089.

[
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Washingtoir St., 'Tel. Central 
0592.

NAINES, ----------- , 2506 W.
45th Street, gimė birželio 24, 
tėvai: Edward ir Margaret.

POŠKA, Frances P., 6250 S. 
Morgan Street, gimė liepos 10, 
tėvai: Stanley iri Mary.

KOMAR, Dennis {N., 2125 
Chicago Avenue, gimė birželio 
lio 26, tėvai: William ir Fin- 
nic.

Chicagos Draugij’u, 
Kliubų /Valdybos 

1941 Metams
KEISTUČIO PAŠALPOJ KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: <Ios.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th .Court, 
Cicero. III.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. SJubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
-—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
PauJ J. Ridikąs—Iždininkas, 3354 
So. Halstėd St.; Luclile S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nėilie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičla—Kontrolės ko-

< misijos pirfn., 12857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas — 
Klubo legalia patarėjas, 69 West

hSlAit tUK SALE
N ama i - z em e Pa r da vim ui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, larmas ir biznius, 
lurime didei; pasirinkimą namų 
pirkti uz casn arba mainais. Murinu 
pirkti ar mainyti, dėl greitesniu pa
tarnavimo saukite;
PAUL M. bMiTH & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tei. YAKDS 1001.

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

JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujant greitiem 

pardavimam

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rast.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spauiding 79U3; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa-( 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirm.

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Killis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Mart. Z. Kadziauskas, 5328 W. 
23rd Place. Cicero, III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bučinskas; Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIŲ 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

ninkas— Peter Ukockis, 2539 W. 
46 PI.; Pirm, pagelb. — St. Vai- 
tikaitis. 3508 W. 61st St: Nut. 
rašt.—J. Yuskenas, 2547 W. 45th 
St.; Fin. rašt.—Bruno Judeiko. 
4512 S. Wood St.; Ižd.—P. F. Pik
turna, 1425 W. 45th St.; Kasos 
glob.: Frank Wenskus, 2639 W. 
43rd St., Ant. Ivonaitis, 5542 S. 
Talman Avė.; Trustee — J. Yuš- 
kenas, 2547 W. 45th St.; Ligonių 
apiekunas —A. F. Czesna, 4501 
S. Paulina St.; Anna Pikturna 
1425 W. 45th St ; Maršalka — J. 
Yucikas, 4624 S. Mozart St.

PARDAVIMUI 3 FLATŲ mūras, 
7 kambariai, štymo šiluma, moder- 
ri’^ęęfrigeracija, arkos darys, ąžuo
lo trimas, puikiam stovy, gerai už
laikomas. Metinės pajamos $1,476. 
Kaina $7,000.

5741 Princeton Avenue. 
ENGlevvood 1025.

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

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

1533 Augusta Blvd.

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.

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 aparl- 
mentus. Paaukojama viskas už $8,- 
000. 8000 Exchange. Parodoma tik 
pagal susitarimą. HYDE PARK 
1235.

$6,500, 64-ta ir RICHMOND,
air conditioned muro bungalow, 
kaip naujas. 2 karam garažas. Ar
ti mokyklos ir krautuvių. $9,250, 
arti 65-tos ir Rockvvell, 2 flatų 
mūras, 6—6, karšto vandens šilu
ma, garažas. MR. MEDORA, 8354 
So. Ashland Avė., BEVerly 6155.

F1NANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

PASKOLOS 
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais 

MUTUAL FEDERAL 
ISAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO. 

2202 W. Cermak Rd. 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 

Turtas virš $1,000,000.00.

i Sunset Grove Darže 
135th and Archer Avė.

Sekmadieni
Liepos 27 d., 1941 m.

VVHOLESALE ^URNITURE 
Rakandai irJtaisai Pardavimui

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

AUSAUSKAS, SŪNŪS. 
6343 Sa Western Ava, 

ChfcagOk IR. Tel REPublic msj



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, liep. 23, 1941

4.

Naujienų Namo Fondo

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asmeniui

11?
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Šis naujas 1941 metų Packard automobi
lius yra pirktas nuo Balzėkas Motor Sales, 
3451 Archer Avenue. Jų skelbimas telpa 
kasdien Naujienose.

TŪKSTANČIAI

GEROS VALIOS

LIETUVIŲ

RENGIASI

VYKTI Į

NAUJIENŲ

' PIKNIKĄ

MALONĖKITE

VISI LIETUVIAI 

ATVYKTI Į ŠĮ 

DIDŽIAUSI 

NAUJIENŲ 

DOVANŲ 

PIKNIKĄ

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




