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PETAINO VALDŽIAI JAPONAI ĮTEIKĖ 24 
VALANDŲ ULTIMATUMU

Eina derybos ir prancūzai rengiasi 
>■ nusileisti

“BLITZUOTI” R<SV TANKAI r

HANOI, prancūzų Indokinija, 
liep. 23 d. — Japonų ambasa
dorius prie Petaino valdžios 
šiandien pareikalavo leisti nau
dotis kai kuriomis lengvatomis 
prancūzų Indokinijos teritorijoj, 
skelbia oficialus valdžios pra
nešimas.

Šiomis dienomis admirolas 
Decoux, prancūzų Indokinijos 
gubernatorius, vedė ilgus pasi
kalbėjimus su japonų generolu 
Sumita. Valdžios cenzūra nelei
džia paskelbti japonų reikala- 
'Vimų, bet tvirtinama, kad ja
ponai nori praplėsti savo įtaka 
visoje Indokinijoj.

Dabartiniu metu japonai tu
ri karo bazes ir naudojasi aero
dromais Hanoi ir Haiphong mie
stuose. Japonai reikalauja, kad 
prancūzai 24 vai. laikotarpyje 
leistų naudotis Camrhan ir Sai- 
gon uostais. Japonai nori gau
ti visus prancūzų Indokinijos 
aerodromus, kad galėtų bom
barduoti Burma vieškelį.

VICHY, Prancūzija, liep. 23 
d, — Petaino valdžia -oficialiai 
paskelbė,, kad prasidėj usibs de
rybos su japonų atstovais dėl 
Indokinijos “protekcijos”. Pe 
tain skelbia, kad Prancūzija 
yra pasiryžusi ginti visą impe
riją. Jeigu britai butų nepa- 
siuntę kariuomenės į Malajų 
salas, tai japonai butų nesiūlę 
priimti “protekcijos”.

RUSIJOJ VOKIEČIU OFENSYVA SUSILP
NĖJO, SAKO ANGLAI

Rusai labai atkak
liai priešinasi

LONDONAS, Anglija, liep. 
23 d. — Anglijos karo vado
vybę pasiekusios žinios rodo, 
kad 10-tą dieną besitęsianti vo
kiečių ofensyva Rusijoj labai 
susilpnėjo.

Atkaklus rusų armijos pasi
priešinimas, blogas susisieki
mas ir dideli toliai pakirto smo
giamąją nacių kariuomenės ga
ilą.

Anglai turi žinių, kad rusai 
iki šiai dienai dar laikosi Smo
lenske, neturint į priešingus 
nacių štabo skelbimus.

— Vokiečių valdžia paskyrė 
Alfredą Rosenbergą visoms nu
kariautoms sovietų teritorijoms 
valdyti.

Pabalčiui naciai 
paskyrė valdovą
^BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 23 d, — Vokiečių vyriau
sybė paskyrė Heinrichą Loh- 
sę Pabalčio kraštams valdy
ti.

Visus Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos reikalus tvarkys vo
kiečių paskirtas valdytojas 
Lohse.

Pabalčio valdytojas yra se
nas nacių partijos narys ir 
artimas Hitlerio bendradar
bis. •

Maršalas Petain, kalbėdamas 
į Aix en Provence karo mo
kyklos mokinius, pasakė, kad 
dabartinė valdžia privalo būti 
pasiryžusi ginti savo kolonijas, 
kurias nori pagrobti kaimynai. 
Prancūzai privalo būti pasiruo
šę kovai.

Manoma, kad dabartinė val
džia sutiks su visais japonų 
reikalavimais ir pasitenkins vien 
tiktai protestais. Yra žinoma, 
kad nacių diplomatija patarė 
prancūzams susitaikyti su japo
nais ir išvengti kariško kon
flikto.

ŠANCHAJUS, Kinija, liep. 
23 d. — Politiniuose sluoks
niuose Vyrauja įsitikinimas 
kad šiomis dienomis Japonija 
pasiųs savo kariuomenę į pran 
cųzų valdomą Indokiniją. Japo 
nai jau turi paruošę pakanka
mą kariuomenės kiekį karo ope
racijoms, jeigu prancūzai nesu
tiktų geruoju įsileisti japonų.

Tvirtinama, kad Jungtinės 
Valstybės ir Apglija labai glau
džiai seka ’krizio< vystymąsi,, 
bet nemanoma, kad šios valsty
bės užtartų Prancūziją. Japo
nai nori padaryti spaudimą Sia- 
mui, bet Jungtinės Valstybės 
yra pasiryžusius padėti šiam 
kraštui nepriklausomybę išsau
goti. .

Šiaurėje rusai gerai 
kaujasi

HELSINKIS, Suomija, liep. 
23 d. — Suomijos karo kores
pondentai tvirtina, kad šiaurė
je sovietų kariuomenė labai ge
rai kaujasi.

Suomių ir vokiečių karei
viams pavyko atstumti rusus 
keliasdešimt kilometrų, bet ru
sai gina kiekvieną strateginę 
vietą.

Raudona armija besitraukda
ma minuoja visus kelius ir de
gina miškus bei kaimus. Suo
mių kariuomenė randa tuščius 
laukus.

Naciams nepavyko
Maskvos bombar

davimas
MASKVA, Rusija, liep. 23 d. 

— Praeitą naktį vokiečių ka
ro aviacija antrą kartą atskri
do bombarduoti sovietų sosti
nės, bet ir šį kartą žygis jiems 
nepasisekė.

Vokiečiai sukėlė kelis gais
rus, sugriovė kelis namus, už
mušė ir sužeidė kelis desėtkus 
gyventojų, bet karo siekinių 
nepasiekė.

šį kartą vokiečiai pasiuntė 
150 orlaivių. Rušų aviacija nu
mušė 10% atskridusių vokiečių 
lėktuvų. ‘

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
23 d. — Vokiečių aviacija an
trą naktį bombardavo Maskvą 
ir sukėlė nepaprastai didelių 
gaisrų.

Mieste dar tebeliepsnojo tie 
gaisrai, kuriuos 'vokiečių avia
cija sukėlė praeitą naktį.

Nacių pranešimas sako, kad 
centralinėje fronto zonoj rusai 
smarkiai priešinasi, nors labai 
dideli jų kariuomenės daliniai 
ištisai išnaikinami.

—- n............................ ..................

Naciai smarkiai puo
la Rooseveltą

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
23 d. — Vokiečių propagandos 
ministerija veda smarkią pro
pagandą prieš Jungtinių Val
stybių prezidentą Rooseveltą.

Vakar spaudos atstovams iš
dalino fotografiją, kur matosi 
Rooseveltas, LaGuardia, trys 
Roosevelto vaikai ir keli Nor
vegijos valdžios asmenys.

Nusifotografavusieji dėvi ma
sonų drabužius. Naciai tvirti- 
na» kad Rooseveltas yra maso
nas, todėl iš jo nieko gero ne
galima laukti.

Vokiečių motorizuota kolumna, kurį braujasi Stalino linijos link, pravažiuoja 
pro sovietų tankus, kuriuos iš akcijos įš nušė naciai.

TAURAGE, RASEINIAI, KALVARIJA IR 
KRETINGA VISAI IŠGRIAUTOS

Krašte viešpatauja vieningumo dvasia
MUSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO D-RO PRANO

ANCEVIČIAUS TELEGRAMA

Frontuose rusai » 
nesitraukia

MASKVA, Rusija, liep. 23 d.
— Sovietų karo pranešimas 
tvirtina, kad visuose frontuo
se raudonoji armija sulaikė vo
kiečius. s

Kovos vyksta Petrazavodskc 
ir žitomiro .^rityse, yokiečitli 
visur sustabdyti. Kituose ruo
žuose, ypatingai Polocko ir Vi
tebsko apylinkėse, vyksta smar
kios kovos.

Esti labai dideliu susidurimv.
C v

priešo užfrontėj, kur vokie
čiams tenka kovoti susisiekimui 
palaikyti.

Maskva dega, 
sako naciai

— Sekretoriaus Hull sveika- — Amerikos valdžia, britams sutikus, pardavė Weygandui
ta jau pasitaisė, jis gerai jau
čiasi ir netrukus perims užsie
nio departamento valdymą.

benzinos, kuri nuvežta į Dakarą. Amerikos agentai stebės ir 
kontroliuos benzino paskirstymą.

— Vokiečių-rusų frontuose vyksta labai smarkios kovos. 
Sovietai frontan pasiuntė naujų karo jėgų, kurios dar neišvar-

O R A S gusios. Vietomis vokiečiai priversti trauktis.
Debesuotas, šiltaš, naktį dtet — Bkuadoro ir Peru pasienio konfliktas plečiasi ir bijoma, 

^S'julė teka — 5:35; leidžiasi (kad jis neišsivystytų į didesnį karą. Tvirtinama, jog tai yra 
_  8:18. nacių agentų gurbas. ,

I * 4

TAUTU ASOCIACIJA TVARKYS PASAULI, 
'. v. SAKO SUMNER WELLES

Nacių Vokietija pri
valų išnykti

WASHĮNGT^^. C., liep 
f»3 • (f. ■ nuL' Užsienio sekr ętor ia us 
pareigas einąs Sumner W.elles 

' pareiškė, •'kad pokariniam pa 
'šauliui tvarkyti butų pageidau
tina sudaryti tautų asociacija.

Negali būti jokios kalbot' 
apie laiką, kol nebus visiškai 
sunaikinta hitlerinė Vokietija. 
. Welles kalbėjo norvegų pa 
siuntinybės rūmuose ir pareiš
kė, kad karą privalės laimėti 
laisvę mylinčios jėgos.

Tautų sąjunga neat
liko pareigų

WASHINGTON, D. C., liep 
23 d. — Sumner Welles pareiš
kė, kad Šveicarijoj veikusi tau
tų sąjunga neatliko savo pa
reigų, nes jos atstovai buvo 
perdaug savimeiliški.

Jungtinės ...Amerikos padarė 
blogą žingsnį i. pasitraukdamos 
iš tautų sąjungos, o joje pasi
likusios valstybės visą laiką da
bojo tiktai savo krašto nau
dos.

Naujon tautų, asociacijon bus 
priimti ir Vokietijos gyvento
jai, sako Welles. '

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
: 4— Prancūzijoj sudarytas legijonas, kuris vyks kovoti prieš 

bolševikus. Iš okupuotos Prancūzijos užsirašė savanoriais 10,000 
prancūzų, iš Petaino dalies užsirašė 5,000. Visi vartos prancū
zų, karo medžiagą ir prancūzų uniformą.

— Praeitą naktį Argentinos policija padarė kratas nacių 
centruose Buenos Aires mieste ir provincijose.

«, _ Čilės valdžia įsakė policijai imtis apsaugos priemonių 
prieš r galimą nacių maištą. Areštuoti žymesni nacių agentai.

— Bolivijos valdžia išsiuntinėjo lotynų Amerikos valsty
bėms raštą, kuriame nacių agentai kalba apie reikalą sukilti ir 
atsikratyti Jurigtinių Valstybių protekcijos. Prašomas vienas 
Hitlerio atstovas visai pietų Amerikai.

Gen. Marshall gina 
kariuomenę

WĄSHTNGTON, D. C., liep 
23 d. Gęn.. ^Marshall-kongre
so karo komisijai pareiškė, kac 
išlaukinės jėgos deda pastangai 
pakirsti kariuomenės pajėgu
mą.

Karo vadovybė negali leisti 
kad iš lauko kareiviai būti 
kurstomi siuntinėti kongresan 
pareiškimus apie karo tarny
bos sutrumpinimą.

Kova prieš karo tarnybos 
pratęsimą ir tarnybą kariuome 
nė j yra sabotažas ir karo va
dovybė rengiasi užkirsti šienu 
reiškiniams kelią.

Ruošiasi sustabdyti 
nacių veiklą

BUENOS AIRES, Argentina.- 
liep. 23 d. — Pietų Amerikoj 
valstybės rengiasi bendromi. 
jėgomis kovoti prieš nacių 
agentų veiklą pietų Amerikoje.

Havanoj padarytas nutarimas 
įpareigoja veikti glaudžiame 
kontakte visas valstybes.

Pietų Amerikos valstybė, 
prašo Bolivijos valdžią suteik 
ti visus duomenis apie nacii. 
agentų ruoštą perversmą. Ar
gentinos senatas svarsto reika
lą.

BERLYNAS, Vokietija, liep. 23 d. — Lietuviuose viešpa
tauja ligšiol negirdėta vieningumo ir konsolidacijos dvasia. Kai 
kurie laikraščiai įsirašė devizu Kudirkos žodžius: — Vardu tos 
Lietuvos vienybė težydi.

Šiaulių “Tėvynė” tas nuotaikas pavaizduoja taip:
“šiandien turime vieną kartą ant visados užmiršti visas par

tijų programas, nesiskaldyti į atskirus kolektyvus, bet kiekvie
nas lietuvis, kokių jis bebūtų pažiūrų, turi įsitraukti į bendrą 
kūrybinį darbą, vadovaudamasis tėvynės meilės dvasia.

“Mes lietuviai, kurie dar išlikome gyvi ir neišvežti į Sibi
ro laukus, privalome stoti, į bendrą tėvynės atstatymo darbą”.

Darbo begalės. Eilė miestų, kuriuos teko lankyti, kaip Vil
kaviškį, Mariampolę, Jonavą, Kelmę, Tauragę, visiškai su
griauti.

Iš tikrų šaltinių žinau, kad toks pat likimas ištiko Rasei
nius, Zarasus, Šėtą, Kalvariją, Kretingą ir kitus. Kiti, kaip Uk
mergė, smarkiai apgriauti.

Dešimtys tūkstančiai žmonių liko be pastogės.
Administracijos, savivaldybių ir kultūros srityse trūksta 

darbininkų. Tačiau lietuvių tauta pasiryžvzi atsistatyti.
Visų akyse spindi nepalaužiamas tikėjimas geresne atei

timi.
Lietuvos atsakingi asmenys prašė pranešti Amerikos lie

tuviams, kad jie tvirtai tiki, jog nuo Lietuvos atstatymo d.n- 
jo įlenks nuošalyje ir užjūrio broliai.

Karo veiksmai Ek- 
uadoro pasienyje.
GUAJAKIL, Ekuadoras, liep. 

23 d.’— Valdžia skelbia,. kad 
Ekuadoro karo jėgos atmušė 
Peru valstybės kariuomenę, ku
ri 12 mylių plote įsiveržė į Ek
vadoro teritoriją.

Pranešimas sako, kad prie 
šas buvo persekiojamas net ik:, 
Zarumilia upės ir paimti Peru 
valstybės pasienio postai.

Peru aviacija bombardavę 
Bolivar uostą ir kulkosvaidžiais 
apšaudė uoste plaukiojančius 
aive’ius.

Kongresas pratęs 
karo tarnybą

WASHINGTON, 1). C., liep 
23 d. — Kongreso karo komi 
lėto pirmininkas May paskelbė 
kad gen. Marshall padare la
bai rimtus pareiškimus ir j c 
pasiūlymas reikės imti dėme
sin.

Tarptautinė padėtis yra žy-. 
miai rimtesnė, negu gyventoji, 
dauguma mano, todėl ir štabo 
viršininko pareiškimai reikia 
palaikyti.

May sako, kad karo komite-1 
to narių dauguma rengiasi pa
tarti kongresui pratęsti kare 
tarnybą.

Amerika rengiasi 
perspėti japonus

WASHINGTON, D. C., liep. 
23 d. — Sekretorius Knox pa
reiškė, kad cenzūros įvedimas 
Japonijoj reiškia karo veiksmų 
pradžią.

šiandien Sumner Welles pasi-’ 
matys su japonų ambasadorium 
visai tolimųjų rytų padėčiai ap
tarti. Knox tvirtina, kad Jung
tinių Valstybių laivynas yra pa
siruošęs veiksmams.

Valdžia yra pasiryžusi su
varžyti prekybą: su japonais, 
jeigu ši drįstų pradėti kokią 
aventiurą į pietus.

Šimtai lietuvių gavo 
katorgą

BERNAS, Šveicarija, liep. 23 
d. — Okupantų teismai šimtus 
lietuvių nuteisė ilgiems metams 
katorgos už menkiausią įsaky
mų nepildymą. Panevėžio gyven
tojo J. Balceraičio byla buvo 
grąžinta teismui spręsti iš nau
jo, nes jis buvo išteisintas. Ki
tas Panevėžio gyventojas, C. 
Korbas, gavo šešis metus ka
torgos už “viršnorminių atsar
gų sudarinėjimą”.

Japonai registruoja 
užsienio indėlius

TOKIO, Japonija, liep. 23 d.- 
— Japonų vyriausybė įsakė su
daryti sąrašus visų užsienio in
dėlių Japonijoj. Jungtinių Val
stybių indeliai įsakyta įtrauk
ti į sąrašus.

Japoniją ištiko nepaprastai 
dide'ės audros, kurios nunešė 
daug namų. Utsonomija ir Mi
to apskrityse vandenys nunešė 
17,000 namų ir paliko gyven
tojus be pastogės.

Vietomis vanduo tiek pakilo, 
kad sustabdytas susic’ekimas 
geležinkeliais.

— Turkijos ir Synjos pasie
nyje įvyko smarkus susišaudy
mas. Spėjama, jog tai butą ar
mėnų, kuriuos apginklavo Vi- 
chy vyriausybė, kad keltų ne
rimą šioje zonoje. .

— Britų aviacija pradėjo la
bai smarkius puolimus visame 
Lybijos fronte; šiomis dienomis 
bombardavo svarbesnius Lybi
jos uostus, Tobruko apylinkes 
ir kitas strategines vietas.

Per Liepos ir 
Rugpiučio 

MĖNESIUS
NAUJIENŲ RAŠTINĖ BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO 

IKI 8 VAL. VAKARO, 
šeštadieniais 

TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.
Sekmadieniais

BUS UŽDARYTA.
“NAUJIENŲ” ADM
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PRASIŽENGĘ MERGAITĖS
1. Specialis Įkalinimas

Vieną, labdaringa draugija 
užlaiko tani tikrą įstaigą ne
paklusnioms arba prasižengu
sioms mergaitėms. Tikslas šios 
įstaigos yra pamokinimas ir 
pagerinimas šių mergaičių el
gesio ir priežiūra, taip kad 
butų galima ir vėl sugrąžinti 
jom pirmykštes teises ir išleis
ti jas vėl į visuomeninį gyve
nimą.

Teisėjas jaunimo teisme 
(“Juvenile Court”) nuspren
džia kurios mergaitės turi tap
ti narės šioj įstaigoje. Reiškia, 
jos kaip ir yra sodinamos į 
kalėjimą. Apskritys užmoka 
mažą atlyginimą šiai įstaigai 
už užlaikymą. Ghicagos Mo
kyklų Taryba suteikia tris mo
kytojas, dvi dėl pradinių klia- 
sų, ir vieną dėl aukštesnės 
mokyklos kursų.
2. Mokinimas

ši įstaiga vadinasi “The Chi
cago Home for Girls.” Moky
klos skyrius yra žinomas kai
po “Ross School Branch”. Mer
gaitės yra geriau užlaikyti šioj 
įstaigoj, negu paprastam kalė
jime. Vietoj pasimokinti >dąug 
nedorumų, jos gauna gerą la
vinamą daug daugiau pagei
daujamose aplinkybėse.

Šis mokyklos skyrius, užlai

komas per dvidešimts dvi sa
vaites kas metai, duoda mer
gaitėms progą tęsti toliau jų 
mokslą be pertraukos.

Dėl mokinių įvairumo, rei
kia vartoti individuališką mo
kinimo metodą. Viena pradi
nės mokyklos mokytoja moki
na akademiškus kursus, o ki
ta virimą ir siuvimą. Aukštes
nės mokyklos kliasas mokina 
trečia mokytoja.

Viena šios įstaigos vedėjų 
vakarais mokina mergaitėms 
muziką ir gimnastiką.
3. Kas Patinka

Praktiški dalykai patinka 
mergaitėms daugiausiai. Pa
geidavimas tarp visų šešiasde
šimts penkių mergaičių šioj 
įstaigoje, yra pamokos apie 
namų ruošą ir namų ekono
miją.

Tad joms ir yra pritaikinti 
kursai apie valgį, rubus, na
mų ir ligonių priežiūrą ir apie 
įvairius šios rūšies dalykus.

Mokytojos deda ypatingą 
svarbą ant mergaičių elgesio ir 
kai jos būna paliuosuotos iš 
šios įstaigos, yra viltis, kad jos 
toliau neprasižengs.

Tikslas yra pagelbėti išiom 
mergaitėms prisitaikinti prie 
visuomeninio gyvenimo ir 
tapti naudingomis ir pageidau
jamomis pilietėmis.

The Poet Considers Perfection
I sat, and held the book upon my kripes, 
And turned the pages idly, one by one, 
Musing on many a splendid sonnet, done 
With greater skili than mine. And 

thought: now these— 
Seemingly perfected with careless ease— 
Have been with utmost care and efforjt spun; 
Frotn inspiration’s thread of gold begdii, 
And brought to matchless beauty by degrees.

(Author unknown) 
From Vanda Byahskas* Sčrapbook.

‘f... 
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Sveika, Musų 
Bendradarbė!

NAUJAS LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 
PITTSBURGHE

Veiks Labdarybės, Pilietinio Darbo Srityse.
Turėjau malonumo pralei- dyba, susidedanti iš sekamų

sti gražų ir įdomų popietį su lietuvaičių: 
musų žymiais Pittsburgho vei- Valdyba.
kėjais, Povilu ir Gertrūda IPirmininkė, ponia Bronė
Dargiais, kurie lankėsi Chica- 
goje praeitą savaitę.

Besikalbant su ponia Dar
giene, aišku, ilgesnį laiką su
stojom prie klausinio moterų 
veiklos Pittsburghe. Jau nuo 
seniai žinau, kad Pittsburgh- 
ietės ir apielinkės moterys 
yra labai veiklios ypatingai S. 
L. A. kuopose ir jų valdybose 
eina svarbias pareigas. Bet 
apie vienų moterų veikimą 
nedaug tenka girdėti.

17 Narių.
Todėl .ir buvo linksma 'iš 

ponios Dargienės sužinoti, 
kad ponios B. Pivarunienė, 
A. Piliekienė ir Dargienė su
manė sukviesti būrį Pittsbur
gho lietuvaičių, tikslu įsteigti 
moterų klubą. Toks susirin
kimas įvyko Lietuvių Country 
Club, South Side, birželio 8 
dieną. Jame dalyvavo rodos 
apie 17 įvairių profesijų ir 
šiaip veikliųjų Pitsburgho 
moterų.

Apkalbėjus visapusiškai rei
kalingumą tokios moterų or
ganizacijos, kaip kad inicia
torės proponavo, pasirodė, 
kad visos tam pritarė. Tame

Pivarunienė.
Vice pirm., p-lė Agota Sut- 

kailė.
Sekretorė, p-ia Amelia Pi- 

kiel.
Iždininke, p-ia Gertrūda 

Dargienė.
Socialė sekr., pi-a Adelina 

Maršalaitis.
P-ia Mary Miller (kuri yra 

3-čio SLA. Apskričio prezi
dento žmona) ir yra žinoma 
kaipo gabi muzikos veiklos 
darbuotoja, apsiėmė parašyti 
Klubui dainą, kaip žodžius 
taip ir muziką. Ji yra narė 
Pittsburgho Board of Educą- 
tion Chorai Club.

Banko Prezidentė.
P-lė Agota Sutkaitė yra gal 

vienintelė lietuvaitė Amerikoj 
einanti pereigas banko prezi
dentės. Ji yra, taip sakant, 
galva (Polithania Bank (South 
Side) Pittsburghe.

Kita valdybos narė, ponia 
Adelina Maršalaitis, yra vedė
ja Wenslovas Laidotuvių įs
taigos ,kurią ji pasekmingai 
veda nuo jos tėvo, vėl. Wens- 
lovo, mirties.

Vardai kitų šios valdybos 
narių, ponių Pivarunienčs,

Mares Dundulienės 
Duktė Iš Rytų Vieši 
Chicagoje s
Muzikos mokytoja,, groja R, I.

s simfonijoje

Dabartiniu laiku mes ch'ci- 
giečial turime visokių malonių 
ir įdomių vizitorių. Pavyzdžiui, 
vakar besikalbant su savo ko* 
lega ir ilgų metų drauge Salo
mėja Čepiene (kurids įdomus 
straipsnis telpa šiame moterų 
skyriuje), susilaukėm dar dvie
jų netikėtų viešnių. Viena bu
vo musų vietinė gerai žinoma 
veikėja, Mariona Zolpięnė. Ji 
atlydėjo man pirmą kartą ma
tytą, kitos nenuilstančios vi
suomenės darbuotojos, Marės 
Dundulienės, dukterį, Mariona 
Simanavičienę, kuri sustojo 
Chicagoj paviešėti, atlankius 
savo mylimą motinėlę, Hai\, 
Mieli. . į

Gyvena Providence, R. 1/
P-ai Simanavičiai ir jų dvi 

dukterys gyvena Providence, 
R. I. Nedaug laiko tc-ėmė suži
noti, kad p-ia Simanavičienė 
yra muzikos mokytoja, ir kad 
ji turi gražią klasę piano ir 
smuikos mokinių Providence. 
Apart to, ji yra narė Rhode 
Island Community Simfonijos, 
kuri susideda net iš 128 narių. 
Ji groja pirmos smuikos, o jos 
duktė, Gracija, antros smui
kos sekcijose. Kita duktė, Sil
vija, irgi muzikalė, ir ji skam
bina pianą. P-as Simanavičius 
yra buvęs vargonininkas, taip 
kad visa ši šeima yra muzika
lė.

Motina — nenuilstanti 
darbuotoja

Kadangi viešnios skubinos į 
simfonijos koncertą, jų vizitas 
nebuvo ilgas. Tačiau visgi pri
siminėm praėjusių metų dar
buotę ir lietuvių moterų veiklą 
dailės srityje. Prisiminėm, kaip 
pasišventusiai gerbiamoji Marė 
Dundulienė dirbo dailės srityje 
ir gėrėjomės jos nenuilstančiu 
atsidavimu šiam darbui net ir 
iki šiai dienai.

Išlydėjus viešnias, Salomėja 
džiaugėsi atnaujinus savo jau
nučių dienų pažintį. 0 man 
buvp malonu susipažinti su 
Marės Dundulienės dukterim, 
ypatinka! kad ji pati yra mu
zikos mylėtoja ir darbuotoja.

Ir Salomėja ir aš buvome 
dėkingos Marionai Zoipienei už 
suteiktą siufprizą ir smagią va
landėlę. -—Nora Gugicnė.

MOTERIS KALBA
Naujas Rankdarbių judėji

mas yra gera žinia moterims. 
Ūkio ir Daržo Krautuvė, kuri 
randasi Rockefeller. centre, 
New Yorke, yra įstaiga, kurio
je visos šalies moterys gali 
parduoti savo išdirbinius. Jei
gu tokie išdirbiniai yra priim
ti per jų tam tikrą komisiją, 
tai jiė išstatomi pardavimui. 
Už toki pardavimą, ši įstaiga 
paskaito 20% gautos kainos.

• •' •

Conchita Cintron, 18 metų 
duktė Amerikonės motinos 
ir ispano tėvo, gauna aukš
čiausią algą, kttlpo vienintelė 
moteris matadore (kovotoja 
bulių imtynėse). Ji nenaudoja 
ružo, nerūko ir negeria svai
ginančių gėrimų.

• • •
• • •

Neseniai Kansas City susi
rinko virš tūkstantis moterų 
dėl reguliarės sąvaitinės kny
gų apžvalgos ‘valandos. Kriti
kė pamiršo sekti laikrodį. Bet 
užtai policija nepamiršo. Ir vi
sete susirinkusios numaršavo 
į miesto rotušę, su įteiktais 
“parking’ ’tikietais. Mayoras 
atsisukęs į sieną visą inciden
tą pamiršo. 

f • •
• • •

Olivc W. Dennis yra Vienin
telė moteris narė American 
Railroad Engineering Associ- 
ation. Ji dirba prie Baltimore 
ir Ohio gelžkelio. Ji turi važi
nėti traukiniais ir duoti suges
tijas permainoms, kaip įrengi
me taip ir patarnavime, ku
rios butų naudingos pasažie- 
riatns. Ji jau keliavo virš mi- 
lioną mylių.

Ona M. Schultz atvyksta iš 
Rytų Chicagon

Šį rytą parvyksta “namo” 
kelioms stvaitėms paviešėti, i.- 
gus metus gyvenusi Chicagoje 
ir šio skyriaus gera bendradar
bė, Ona M. Schultz. P-lė 
Schultz apleido Chlcagą pr.eš 
du metus ir apsigyveno Eliza- 
beth, N. J. Ten jos sesule, Ma
riutė Stanelienė, jau dange į 
metų turi savo grožio saLoną, 
kuriame su dideliu pasisekimu 
ji darbuojasi grožio srityje. 
Ona būdama irgi specialistė 
šioj šakoj, ypatingai veido 
priežiūroj, įsteigė savo skylių 
prie sesers padidinto saliono, 
numeriu 184 Elmora Avenue, 
Eiizabeth, kuriame juodvi, su 
dideliu štabu darbininkių, pa
sekmingai dirba. 

IV* .Irdirbus du ištisus metus, n 
labiausia pasiilgus savo skait
lingų draugų Chicagoje, Ona 
nusitarė, kad laikas pasiimti 
atostogas ir praleisti jas Chi
cagoje. Nėra abejonės, kad jo; 
draugai irgi su mielu noru su
tiks ir maloniai praleis kelias 
valandėles jos draugijoje.

pačiame susirinkime klubas, Pikiel ir Dargienės, irgi nėra 
buvo įsteigtas ir visos daly-1 mums svetimi, nes jos dažnai 
vaujančios tapo narės. 'dalyvauja Pitsburgho lietuvių

Klubo vardas yra Pittsbur- įvairioje veikloje.
gho Lietuvių Moterų Klubas. I Linkiu šiam naujam lietu- 
Jo tikslas yra veikti “civic”,1 vaičių Klubui ilgų metųgra- 
labdarybės ir draugijinėj sri- žios ir lietuviams naudingos 
tys. | veiklos. Lauksime žinių apie

Buvo išrinkta ir Klubo vai- ateities darbus. —Nora KJf.

Auka, už kurią laukiama at
pildo, nėra auka.

Strlndberg.
,, — b. t Į.dtoAt, ■! ni,l

Skriauda gimdo kerštą, prie- 
verta — neapykantą, persekio
jimai — apsigynimo instinktą,

Jei tave likimas persekioja, 
stok prieš jį ir pagrasink jam 
visai rimtai.

GERAI šEIMININKeMS 
ŽINOTI, KAD:

Perkant avies koją, yra ge
rinus, kad kaulas butų išimtas 
ir koją surišta. Tada ji sutel
pa į mažesnį iiidą kepant ir 
lengviaus gražiai supiaustytti 
iškepus.

• • ♦ •

Laikykite kelis didelius bal
tus “blotters” (sugeriamos po- 
pieros) savo valgomam kam
baryje. Jie yra labai patogus 
vartoti, kada tas nors palie- 
jama ant stalo.

• • • > •
• • b

Prilipykite hiąžą konvertu- 
ką viršutinėje dalyje savo ra
šomos popieros dėžutės ir 
laikykite jame ; krasos ženk
lelius. Tąda Ženkleliai bus lai
komi patogioj vietoj ir nerei
kės nuolatos jų ‘ieškoti.

, ; —Kaimynka.
—- - —

Geri žmonės ir pas kitus ieš
ko gerumo.

A. Mickevičius.

Kas pasiryžo laimėti ar žū
ti, tas retai esti nugalėtas.

/’ . Cotneille.
Tinginys — jauno žmogaus 

kapai, ■

Ona atvyksta Chicagon šį 
rytą ir apsistos pas savo seną 
draugę, Grigienę. —-N.

Veda—Nina

Daugumą visokių strėnų ne
tvarkų mų galima susekti iš 
nešiojimo negerų ir blogai pri
taikintų batų. Protingi batai, 
dėl kasdieninio dėvėjimo, yra 
pusėtinai plačių pėdų ir neper- 
aukštų kulnų. Bet kas svar
biausia, tai kad batai butų 
gana ilgi, taip kad kojos pirš
tai tiesiai juose gulėtų ... Per 
trumpi batai sulenkia pirštus, 
jie pasidaro kuproti, ir ne tik 
kad gadina kojos formą, bet 
ir yra skaudus. Ir tai tik vie
na trumpų batų bloga ypaty
bė. Yra jų ir dauginus.

O kada kojas skauda, batai 
spaudžia ar per trumpi, tai 
jau žinokite, kad veidas at
spindi tuos nemalonumus, ir 
grožis truputį nukenčia.

Kiekvienas musų visų pirma 
turi rūpintis savo paties tobu
lėjimu, nes tai yra visuotinės 
gerovės šaltinis. Jei pradžia ne
tobula, tai kaip gali būti tobu
la pabaiga?

Konfucijus*

APYSAKA Regina J-tė

Kada nepasitikėjimas ardo tikrąją meilę
(Tęsinys)

“Nuo tada, kada tu gavai 
miestelyje darbą, ir rečiau 
pradėjai lankytis čia, tai pri
sibijau, kad tu nutolai nuo 
manęs ...

“Namiškiams aš ir jau įky
rėjau, jie visad turi bijoti dėl 
manęs. Man ir įgriso ta niūri 
slapta rusis, kurioje, lyg tas 
kutmys, turiu stipsoti.

“Vakar vakare man pareiš
kė brolis Petras, nebenorįs il
giau matyti mane slapstantis. 
Jis man pataria pasiduoti pa
čiam ir atitarnavus reikiamą 
laiką, pradėti žmonišką gyve
nimą.

“Esą, jei lauksiu dar ilgiau, 
tai gali būti ir man ir namams 
daug blogiau. Brolis pareiškė, 
kad jam jau laikas esą vestis, 
o man žada apmokėti mano 
dalį pinigais, su kurių pagal
ba aš radęs turtingą paną ga
lėsiąs eiti į žentus. Tokia jo 
nuomonė ir paskatino mane 
atverti tau mano sielą.

“Man pasidarė skaudu nuo 
jo žodžių ir aš nieko jam neat
sakęs, nutariau pirma su ta
vim pasitarti.

“Vakar vakare aš klajojau 
po beržynėlį, ir tikėjausi, kad 
ateisi iš vakaro. Nesulaukęs 
suskyniau tau pluoštelį kva
pių konvalijų, kaipo ženklą 
mano šios išpažinties, ir gavęs 
iš Katriutės atvirutę, prisitai
kiau niekam nematant tau pa
dėti, kad žinotum, jog laukiu 
tavęs...

“Atleisk man už mano drą
sumą, bet ilgiau tylėt aš nega
lėjau. Vis didėjantis nerimas 
ir ilgėsis kankinat mane. Slap
ta mylėtis nebėra jėgų. Ar su
prasi mane, ar paniekinančiai 
atstumsi, priklausys nuo ta
vęs, nes tu esi mano laimes 
deivė!

“Aš pasiryžęs viskam!”
Giliai atsidusęs Domas pa

žvelgė į Valę rimtai į tolį į- 
smeigusią akis ir tęsė:

“Sakyk, mieloji, ar myli 
mane? Man užteks šio vieno 
žodžio, kaipo atpildu už ma
no kančias.

“Tark ir padrąsink, šiuo 
nors vienu žodžiu mane, atei
ties žygiams ... ”Domas baigė 
ir paėmęs Valę už rankos lau
kė. Neramiai plakančia širdim, 
liūdnai, bet ryštingai, Valė 
pradėjo:

“Aš, Domai, irgi tik šian
dien, radusi tavo konvalijas, 
kurios privertė ryte, sode pa
nagrinėti mudviejų praeitį, su
pratau ,kad mudviejų susiti
kimai ir nekalti pasikalbėji
mai, buvo niekas kita, kaip 
tik tyra ir paslaptinga meilė, 
tampriai ir mane rišanti prie 
tavęs. Bet».. mielas Domai, 
aš bejėgė tau tarti savo žodį... 
Argi tu nematai, ar tu nesu
pranti, kad tarp mudviejų lai
mės kelio stovi mano neturtas? 
Argi tu norėsi būti baramu sa
vo namiškių, už sumanymą 
vesti mane neturtingą, kuomet 
tau siūlomi tūkstančiai, su ku
riais, tu rasi tokią pat turtin
gą, kaip pats? Ar norėsi už
traukti gėdą savo gimtajai pa
stogei dėl manęs?”

“Nekalbėk taip Vale,” sku
biai jai pertraukė Domas. “Aš 
su savo dalia iš tėviškės pa
darysiu, kaip man atrodys ge
riau, jokios gėdos namams 
nepadarydamas.

“Sakyk, sakyk greičiau, ką

turiu daryti, kad greičiau nu
švistų mums aušrinė?...”

“Aš sutinku su tavo broliu, 
Petru” tęsė Valė, “kad ilgiau 
taip gyventi tau nėra prasmės. 
Esi pačiam jaunime, visas ta
vo gyvenimas stovi prieš tave.

“Tad, eik Domai ir atlik 
savo pareigą, jau laisvai tėvy
nei. Juk dabar ne tie laikai, 
kad dėl tėvynės reikėtų kovo
se žūti. Tėvynė jau atkovota, 
ji apjuosta laisva trispalve ir 
jums bereikia tik sudaryti lais
vas ir tvirtas eiles busimų 
narsuolių, kurių kiekviena ša
lis turi. Tavęs nebegriauš žo
dis ‘desertyras’. Tu busi lais
vas ir drąsus naujokas ir už 
metų ar daugiau, grįši vėl į sa
vo asmeninį gyvenimą. Ati
duok tėvynei dalį savo parei
gos ».. Eik Domai, klausyk 
brolio, jis gero tau nori!”

(Bus daugiau)
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Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Veršiena Su Garsaus 
Virėjo Sosu.

Gaila, bet reikia prisipažin
ti, kad geriausi pasaulio vi
rėjai daugiausia yra vyrai..

Sekretas jų pasisekimo yr^ r t 
gabumas išinislyti naujus sq? , j 
sus (sauces), kurie permaino 
paprastai išvirtą mėsą į įdo
mų valgį.

Kuomet “reporterka” pa
klausė vieno garsaus virėjo p. 
Gerinenias Baz, ką jis patartų 
pirmiausia naujai virėjai iš
mokti, tai jis pasakė, kad: 
“išmokti kaip padaryti gerą 
sosą, turėtų būti kiekvienos 
virėjos, kuri tik interesuojasi 
valgių paįdominimu, tikslas.”

G. Baz yra vienas iš ga
biausių Europos “chefų” ir jis 
dabar randasi garsiam “Ci- 
ro’s” restorane HoLywoode. 
Jisai ne tik davė viršminėtą 
patarimą virėjoms, bet ir pri
dėjo savo paties receptą ver
šienos su sosu, kuris yra vie
nas iš šio restorano valgių 
specialybių.

Veal a la C ro’s
2 svarai veršienos stoikų, 

1/8” storumo, % puoduko 
sviesto.

Supiaustyk veršieną į 
colio šmotelius; kepk svieste 
pamažu kol aprus. Išimk mė
są iš skaurados. Sudėk atli
kusį sviestą į tą pačią skaura- 
dą ir pridėk 2/3 puoduko su
kapotų šviežių grybų ir 2 di
delius šaukštus sukapotų ža
lių svogūnų (shallots) arba 
(chives) ir pavirink 3 minu
tes.

Dabar įmaišyk vieną didelį 
šaukštą miltų ir virk kol ap
rus, Pridėk % šaukštuko drus
kos ir kiek nori pipirų. Įmai
šyk pamažu vieną puoduką 
buliono arba mėsinės sriubos. 
Virink pakol sutirštės. Pridėk 
1% šaukšto Sherry vyno ir 
sudėk atgal veršienos šmote
lius. Pavirink dar 4 minutes, 
ši veršiena su sosu prie stalo 
duodama su virtais ryžiais 
aplink. —VAB.

Tie žmonės laikomi gerais, 
kurie tyli išnaudojami.

Laiko nustoja tas, kuris jo 
laukia.

r
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Rengiasi į Pittsburghą vai Gelbėti Komitetas rinks se-

Prisimena Kitą Pasiruošimo Dieną,

---------- į nūs drabužius Lietuvai ir kada 
clevelandiečių tariasi ( bus proga, tai per tam tikras 

įstaigas pasiųs. O Karpius per 
“Dirvą” sako, kad nereikia 
duoti jokių drabužių, nes, esą 
nei tautininkai, nei katalikai 
neturi lokių komitetų, kurie 
juos kolektuotų.

Diktatoriams susipešus

Grupė 
važiuoti į Pittsburghą rugpjū
čio 10 d. Mat, tą dieną įvyks 
didelis piknikas lietuviško ra- 
dio pusvalandžio, kurį leidžia 
p. Dargis. Kaip tenka nugirsti, 
tai ir iš kitų Ohio valstijos 
kraštų žmonės rengiasi važiuo
ti. Jei taip bus, tai bus-labai 
didelis piknikas, ir bus galima 
sueiti daugelį savo draugų ir 
pažįstamų iš daugelio koloni
jų. Man teko dalyvauti perei
tais metais Dargio piknike, tai 
iš tikrųjų buvo tiek svieto, kad 
net nei mašinos nebuvo kur 
padėti, daržas pasidarė perma

li* Hitlerio ir Stalino užsibrė- 
žimai yra tie patys ir jie abudu 
putė į tą pačią dūdą. Abudu 
buvo nusitarę demokratijas pa
naikinti, bet, galų gale, susipe
šė, kai jau nebegalėjo nuspręs
ti, kuris iš jų daugiau pasi
griebs svetimų turtų.

žas.
Sako, rinks rubus Lietuvai
Lietuvių klebonas pranešė 

savo parapijonams, kad Lietu-

Vyrai, Moterys! Seni, 40 
50, 60 m.I Pagyvenkite1

JatiHkltČA Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo
Nekaltinkite savo amžiaus, kati Jaučiatės iSai- 
ttėnię. nusidėvėję, susmukę. Tūkstančiai «te- 
bi«i, ką biskis paaismarkinimo su Ostrex pa- 
caro. Jame yra abelnieji stiprylai dažnai rei
kalingi po 40 m.—kūnam, kuriems trūks
ta geležies, kalkių, fosforo, lodo. Vitamino 
BĮ. 73 metų amžiaus daktaras raSo: "AS 
pats j| vartojau. Pasekmės puikios.” Nesi- 
jausk susmukęs. senas. Pradėk Jaustis 
smarkesnis ir jaunesnis nuo pat žios dienos.

Parsiduoda visose gerose vaistinėse

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.
V ...... .........   >

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. . Statyki-i 
te, remontuokite ir isigyk’te na-!> 
mūs pagal musų ilgamečio iš; 
mokėjimo planus. Taupyki^ ' ir 
paskolas* imkite žvmiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame’ 3%%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION I
JOS. M. MOZERIS, Sk,. j

3236 S. Halsted St. C AL. 4118

Iki šiam laikui Amerikai jie 
buvo abudu lygus, ir abudu 
buvo žinomi kaipo demokrati
jos priešai. O dabar jiems susi
pešus, Amerika nutarė remti 
Staliną. Gal numatė, kad jis 
mažesnis demokratijos priešas. 
Tačiau Amerikos valdžia turė
tų duoti Stalinui suprasti, kad 
karui užsibaigus jis pasilieka 
labai daug skolingas Paba'.tijo 
valstybėms. Jis turėtų būti per
spėtas, kad jis turės tas skriau
das atlyginti. Už žmonių gyvy
bes niekas negali atlyginti, bet 
reikia sudaryti tokią tvarką, 
kad Rusijos armija daugiau 
nekeltų kojos į Pabaltės kraš
tus.

Piknikas
Dr. V. Kudirkos Draug j i 

praneša, kad piknikas, kuris 
neįvyko birželio 15 dieną dėl 
lietaus, įvyks rugpjūčio 3 die
ną toj pačioj vietoj — Mačiu- 
tos darže. Bilietai nupirkti pir
mam piknikui bus geri šiam 
ateinančiam išvažiavimui.

Tautininkų susirinkimas
Musų kolonijos tautininkai 

turi sudarę komitetą, kuris ža
da atpirkti Lietuvą iš bile dik
tatoriaus ir padaryti nepriklau
somą. Tautininkai jaučiasi ga
na galingi. Tačiau nėra taip, 
kaip jie mano. Jie buvo sušau-

NATT.TIENŲ-ACME Photo
Dvidešimt penkiems metams suėjus nuo pagarsė

jusios Pasiruošimo dienos ekspliozijos, kiužoje daug 
žmonių užmušta, Tom Mooney, už tą bombos sprogimą 
išsėdėjęs ilgai kalėjime, sako, kad jis “dėtų ginklą ant 
peties”, kad lik sulaikyti Jungtines Valstijas nuo įsivė
limo į karą. Mooney dabar pavojingai serga San Fran-^ 
cisco ligoninėje.

kę mitingą pavaryti platesnę 
agitaciją už smetonininkus. į 
mitingą atėjo keli desėtkai 
žmonių pasiklausyti ką jie turi 
naujo pasakyti ir kokius pla
nus jie pateiks ateities dar
bams. Na, ir po visų kalbų ir 
planavimų pasirodė, kad jie 
kapitalo nori. Naujų narių ga
vo labai mažai, o to vakaro lė
šoms padengti surinko tiktai 
aštuoniasdešimt centų.

Tai tau ir g'šeftas. Nei po 
centą nuo galvos neaukavo. 
Dabar jie patys galvas suka, ir 
mano, kad gal nebuvo geri tie 
planai, kuriuos susirinkusiems 
pasiūlė.

Iš Brdzilijos
i

Šiomis dienomis Clevclande 
apsilankė svečias iš Brazilijos, 
kun. Ragažinskas. Svečias dau
giausiai lankosi pas katalikus, 
ir taipgi renka aukas katalikiš
kai įstaigai Brazilijoje.

Stonis naujam biznyj
Kazys Stonis, ilgametis cle- 

velandietis ir biznierius, atida
rė užeigą naujoj vietoj, 584 
Euclid Avė., Wjckliffe, Ohio. 
Tai Glevelando priemiestis. Po
nas Stonis užlaikė užeigą per 
ilgus metus lietuvių kolonijoj, 
prie Lietuvių salės; paskiau ją 
perleido į kitas rankas, o dabar 
vėl atsidarė naują vietą.

Blogi čekiai
Patartina lietuviams biznie

riams apsisaugoti blogų čekių. 
Mainant darbininkų “pay- 
checks” reikia gerai apsižiūrė
ti, kad čekiai butų geri ir kad 
žinomas žmogus juos atsineš
tų išmainyti. Bankai ir, polici
ja pranešė, kad Clevclande at
sirado gudruolių, , kurie jau 
daug čekių , išleido . svetimais 
vardais. Pakol kas policija dar 
nesučiupo sukčių.,

NAUJO
tapo pridėta

*178 LATAKIA!
& (Ištariama La-ta-ky’-a). Puikus, kva-
* pūsis tabakas iš Rytinio Virduržemio. 

Dabar suleistas su kitais parinktiniais 
Old Gold tabakais, jis sutveria naują 
smagų cigareto skoni!

Žiūrėk, kas prisidėjo—muskulai— 
jrudimas! Šiandien aš esu vyras! 
(P.S. Kas tai naujo pridėta ir ei ga
rėtoms! Kvapus Latakia tabakas!)

Tas pat pažįstamas pakelis— 
bet NAUJI Old Goldsl •

P. Lorlllard Company, {steigta 1760—puikaus tabako 
sutaisytojo nuo {steigimo Jungtinių Valstijų.

patiki tokiems blofams. Dabar 
ta visa grupė, apie dvidešimts 
asmenų, tapo nubausta ilgiems 
metams kalėjimo už prigavimą 
tiesioginiai ir per paštą.

—Jonas Jarus

Ar Jau Paaukavot
Aluminijaus
Valdžiai? .P Hf lh' • ' * ’ ’ r '

Chicagoj Nori Surinkti 
500,000 Svarų

Jeigu dar neatidavėte valdžiai 
atliekamus ar nebegerus alų-

TurtasVirš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime QAQC nnn nn 

ATSARGOS FONDĄ Viršd4o J,UUUiUU
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.

Savaites dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M. 

FEDERAL,WNGS- ----- and------------------
LOAN ASSOClATlONoFChicago 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VlRgima Ilki

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 tonus ar, daugiau.
SMULKESNI

BLACK BAND LUMP
YRA DAUG PIGESNI

$9.95
Sales taksai ekstra.

COPR ię»i. NEEDIECRAFI SERVICE, INC 

CROCHETED JEVVELRY PATTERN 2886-
No- 2886—Megstiniai papuošalai kaklui

No. 2886I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted St, Chicago, UL

I Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzd) No.

I Vardas ir pavardė

Nauja katalikų draugija
CIevelando katalikų veikėjai 

ir pritarėjai sutvėrė naują 
draugiją ir pavadino ją Drau
gija Katalikų Spaudai Remti. 
Tos draugijos priešakyje stovi 
pats kj/ijbohas) Jis žiūrės, kad ji 
nenukryptų kur nors kitu ke
liu. Suprantama, nenori, kad 
ji veiktų kitų interesams.

Į draugijos valdybą įėjo visi 
ištikimi katalikų veikėjai, sy
kiu ir adv. St. Gabaliauskas, 
kuris neperseniai yra iš Lietu
vos atvykęs. Kai kurie spėlioja, 
kad gal p. Gabaliauskas liks 
Lietuvių žinių redaktorium. Jis 
dabartiniu laiku apsigyveno 
šioj kolonijoj.

Narystės duoklės minėtoj 
draugijoj nustatyta vienas do
leris į metus. Tą dolerį davęs 
gaus savaitraštį “Lietuvių Ži
nias” per visus metus. Taigi, iš 
to visko galima spręsti, kad ka
talikai daro bendrą frontą 
prieš savaitraštį “Dirvą”. Gal 
Karpiui tas nepatinka, bet vis
gi sudarys stipresnę konkuren
ciją.

Kandidatas į majorus
Gommon Pleas teisėjas 

Frank Lausche jau pilnai suti
ko kandidatuoti į miesto ma
joro vietą ateinančio rudens 
rinkimuose. Lausche remia vie
tos laikraščiai ir demokratų 
partija. Jis yra slavų kilmės ir 
prielankus žmogus, tad nėra 
abejonės, kad jis bus išrinktas 
majoru. •

Vedybos
Bėgyje kelių savaičių apsive

dė du lietuviai advokatai: Pet
ras Skule-Skukas su p-le Zu- 
binaite, ir Pranas O’Bell-Obe- 
lienis su svetimtaute. Abiems 
advokatams linkini gražaus ir 
pasekmingo gyvenimo.

Uunijos stiprėja
Vienoj po kitos CIevelando 

dirbtuvėse yra |A įvedamos ir 
sustiprinamos unijos. Daugely
je vietų unijos dar nebuvo įsi
galėję, o daugelyje vietų visai 
unijos nebuvo. Bet bėgyje per
eitų kelių mėnesių unijos pra
dėjo vis daugiau stiprėti, ir 
jeigu taip eis, tai su laiku uni
jos bus galingos šios apylin
kės industrijoj. Taipgi eina 
stiprus organizavimas ir krau
tuvių darbininkų. Algos jiems 
pakeliamos. Mat kompanijos 
permato, kad kitos išeities nė
ra, tad turi prie aplinkybių 
prisitaikyti.

Kapinių raketas
Buvo atsiradusi grupė ap

gavikų, kurie pardavinėjo 
žmonėms lotus kapinėse priža
dėdami vėliau iš jų atpirkti 
už daug didesnę kainą. Mat, 
vis atsiranda žmonių, kurie

minijaus indus, papuošalus ar 
įrankius, tai pasiskubinkite tai 
padaryti.

Metalą galite nunešti į arti
miausią ugniagesių stotį, poli
cijos nuovadą ar kitą nurody
tą vietą jūsų apylinkėje.

Chicagos miestas nori meta
lo surinkti 500,000 svarų. Jis 
bus naudojamas karo reikalams. 
Valdžia renka aluminijų iš pi
liečių, kadangi jo pradėjo truk
ti. Jo daugiausiai naudoja lėk
tuvams statyti.

Western Union
Pakele Algas

Western Union telegrafo ben
drovė skelbia, kad pakelia sa
vo darbininkams algas $1,300,- 
000 melams. Kurį nuošimtį al
gų pakėlimas sudaro kompanija 
nesako.

MADOS

No. 4666—Sportiškas kostiumas. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
aprašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai! parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
e pasiųsti pinigus arba paš- 

i tepk lėliais kartu su užsaky
ti CaiAkus reikia adresuoti: 
h«i|HipiN Patiem Dept., 1739 

'M. Halsu d SL, Chicago, III, j

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted St, Chicago, III 

čia {dedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No----------
Mieros __________ per krutinę

(Vardas Ir pavardš)

(Adrera* ‘

(Miestai (i valsujio
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NAUJIENOS
The Liihuanian Daily NtW»

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

1739 South Halstęd 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.

Užsakymo kaina:

Entered as Second Class Mattęr 
March 7th 19X4 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 CanaJ 8500.

Chicagoje—paštu:
Metams$8.00
Pysei metų .....................    4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams —_______ 1.50
Vienam mėnesiui .75

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams ...........   $6.00
Pusei metų 3.25
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ..........— 1.25
Vienam mėnesiui _ —_____ .75

Užsieniuose:
Metams  $8.00
Pusei metų .....___ ________  4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Šiurpus Lietuvos likimas
Vėliausios žinios skelbia, kad Lietuva baisiai skau

džiai nukentėjo, Tūkstančiai žmonių liko be pastogės. 
Tūkstančiams žmonių grūmoja badas.

Visai priež savo norą atsidūrusi karo arenoje Lie
tuva turi baisiai nukentėti, Per vienuoliką mėnesių ją 
kankino Maskvos okupantai,

Jie apvogė ir apiplėšė ją. Išgabeno tai, kas buvo 
galima bei ką suspėjo išgabenti. O ko nepajėgė išga
benti, tai tą, kur galėjo, sunaikino.

To dėka visa eilė Lietuvos miestų, miestelių ir kai
mų paversta griuvėsiais,

Apie tai byloja p. Rapolo Skipičio atsišaukimas, ku
ris yra įdėtas šiame puslapyje,

Atsišaukimas vaizduoja baisią Lietuvos būklę.
Daugelio Amerikos lietuvių giminės, draugai, pa

žįstami šioje valandoje kenčia baisų vargą.
Jiems reikalinga skubi pagalba, neatidėliotina pa

galba. Nes kas duoda laiku, tas duoda dvigubai.
Bet...
Lietuva šiandien yra Hitlerio okupuota. O tiems 

kraštams, kuriuos laiko pavergę naciai, Amerikos val
džia nelabai tenori pagalbą teikti. Ji sako, jog paramos 
teikimas tik nuims pareigą nuo nacių rūpintis okupuo
tų kraštų žmonėmis.

Anglijos nusistatymas tuo atžvilgiu yra dar griež
tesnis.

Kokiu budu Amerikos lietuviai tad galėtų suteikti 
nukentėjusiems Lietuvos žmonėms pagalbą?

Tą reikalą turėtų kaip galima greičiau ištirti ati
tinkamos lietuvių organizacijos.

Komisijoniėrįus Pabaltijo kraštams

tančiai be pastoges, tūkstan
čiai našlaičių vąikų, moterų, 
senelių... Per ištisus metus 
bolševikų griautas ir dezor
ganizuotas ūkis šiandien Tr 
su didžiausiomis pastango
mis ir pasiaukojimu veikiai 
neįmanoma atstatyti, juoba, 
kad tam nėra net būtiniau
sių resursų.

“Taigi šiuo syl^iu jau nę 
kelių šimtų pabėgėlių, o vi
sos musų tautos vardu norė
čiau apeliuoti į Amerikos lie
tuvių širdį. Šiuo metu di
džiausias Amerikos lietuvių 
dėmesys turėtų būt atkreip
tas į pačią Lietuvą, į Lietu
vos atstatymą, į ten kenčian
čių musų brolių šiurpųjį li
kimą. Raudonasis Lietuvos 
Kryžius šaukiąs pagalbos. Ir 
iš kur, jeigu ne iš Amerikos 
brolių jis pirmoj eilėj gaji 
būti paremtas. Amerikos lie-| 
tuviai galętų pajudinti ir A- 
merikos, ir Tarptautinį Rau
donąjį Kryžių, ir Hooverip 
Komitetą ir kitas tarptauli
pęs labdaros organizacijas ir 
turtuolius, kurie turi gerą 
širdį. Lietuvoje ypač trūkstą 
medikamentų, apavo, ap
rangos, skalbinių,,, peš tuos 
dalykus bolševiką! kąip šluo
ta iššsląve, Re abejojimo, 
persiuntimo sunkumai bus 
dideli, bet esant geriems no
rams jie nebus nenugalimi.

“Aš prašau Tamstą malo
nėti šį mano prašymą per
duoti didžiosioms lietuvių 
organizacijoms ir visiems 
tiems musų tautiečiams, ku
riuose dar plaką lietuviška 
širdis,

Su nuoširdžia pagarba,
R. Skipitis.”

VOKIEČIŲ ŠNIPŲ 
KNYGA

Iš Berlyno pranešama, kad Hitleris jau yra pasky
ręs specialų komisijonierių Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
tvarkyti. Komisijonieriaus pareigoms esąs paskirtas 
Heinrich Lohse, Schleiswig-Holstein gubernatorius.

Iš to, sako toji žinia, galima spręsti, kad Hitleris 
Pabaltijo valstybes rengiasi inkorporuoti į Vokietijos 
imperiją. Vadinasi, tiesiog tas valstybes prijungti.

Kad taip gali atsitikti, nėra mažiausios abejonės, 
Hitleris visą laiką pasižymėjo mažųjų tautų smaugimu, 
Atvejų atvejais jis pasisakė prieš tautų apsisprendimo 
teisę. Jo nusistatymas yra žinomas visiems, kas tik se
kė nacių literatūrą. Tas nusistatymas susiveda prie to, 
kad vokiečiai turi būti valdovai, o kitos tautos — jų 
tarnai.

Tokiais pagrindais Hitleris, matyt, ir yra pasimo- 
jęs “naują tvarką” Europoje sukurti.

Labai skaudžiai turės nusivilti tie, kurie tikėjosi, 
jog Hitleris padės Lietuvos žmonėms nepriklausomybę 
atgauti.

Mes keliais atvejais' sakėme ir vėl tą pat kartoja
me: vieno gengsterio atsikračiusi Lietuva pateko į kito 
gengsterio nagus.

Reikia tikėtis, kad ir kitam gengsteriui neilgai Lie-» 
tuvoje teks šeimininkauti. Anksčiau ar vėliau karas tu
rės baigtis, ir mes manome, kad tas karas baigsis Hit
lerio pralaimėjimu.

O kai Hitleris susilauks tinkamo “zaploto” už savo 
kriminališkus darbus, tai ir jo komisijoniėrįus džiaug
sis savo kudašių išnešęs iš Lietuvos, Tąsyk Lietuva ir 
kitos tautos vėl atgaus nepriklausomybę, v
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Rapolas Skipitis, Lietuvių Są
jungos Vokietijoje pirminin
kas, atsiuntė p. P. Daužvar- 
džiui, Lietuvos konsului, atsi- 
šaukimą į Amerikos lietuvius. 
Atsišaukimas skamba taip:

“Šiuo metu pabėgėlių rei
kalai ir vargai palyginti su 
tais, kokių dėl rusų neišsa

komo barbariškumo yra su
silaukusi visa Lietuva, nu- 
$toją reikšmės. Yra faktas, 
kad šiuo metu Lietuva yra 
daug daugiau nuniokota kaip 
kad buvo per Did. karą. Eilė 
miestų ir miestelių paversta 
tik griuvėsių krūva, šimtai 
k&imų sudeginti,, tūkstančiai 
lietuvių tiek inteligentų, tiek 
ūkininkų bei darbininkų iš
gabenti nežinia kur. Tūks

Lcon Turovskis (Turrou), 
kuris tarnavo federaliame sau
gumo departamente ir išgarsė
jo šnipų gaudymu, laikraštyje 
“Post” pasakoja apie vokiečių 
šnipų knygą. Tą .knygą jis su
rado 1937 mn-kak areštavo vo
kiečių šnipą Kari Hermaną.

Knyga pavadinta “Valdovas 
kareiviams”. Vadove suteikia
mos išsamios instrukcijos vo
kiečių kareiviams, kaip jie tu
ri elgtis su paimtais nelaisvėn 
rusais ir ką jie turi daryti su 
užimtais rusų miestais.

Vokiečių kalba parašytame 
vadove paduodama visa eilė 
klausimų vokiečių ir rusų kal
bomis. Tie klausimai skiriami 
patekusiems į nelaisvę rusams.

Patariama klausimai uždavi-l 
nėti raštiškai. Bet jeigu nelais- 
vis nemoka rašyti irz skaityti, 
tai tuo atveju vokietis privalo 
asmeniškai ’ jį apklausinėti. Va
dove paaiškinama, kaip kiek
vienas rusiškas žodis turi būti 
tariamas. Jei Belaisvis bandytų 
atsikalbėti, kad jis nesupran
tąs klausimų, tąi tas reiškia, 
jog jis simuliuoja (apsimetą 
nesuprantąs).

štai kai kurie tų klausimų:
Kur yra jūsų elektros stotys? 

Kur yra aerodromai? Kur svar
besni fabrikai, ypačiai apsigy
nimo reikalams skiriami? Kiek 
dar kareivių turi besitraukian
čios sovietų jėgos? Kaip gerai 
jos yra apginkluotos tankais, 
kanuoiemis? Kaip vadinasi ko
mendantas? Kokia besitrau
kiančių kareivių savijauta? Kas 
stovi pryšakyje miesto admi
nistracijos? Kur jis? Ar pabė
go jis? Ar turi miestas aukso 
atsargos bei vertybės popierių? 
Kur jie? . / \

Paskui duodami nurodymai, 
koks yra tinkamiausias būdas 
Informacijoms išgauti iš “užsi- 
spyrėlių”.

Iš visko matyti, kad naciai 
Jau uuo seniai planavę kariau
ti su Rusiją.

Paklaustas, kur jis tą knyga 
gavo, Hermanas atsakė, jog ga
vęs iš Bischopo, tarnavusio 
“Europa“ laive. Vėliau paaiškė
jo, jog Bischop buvo Gestapo, 
agentas.

“Kam jums reikalinga toji

knyga?” -^-‘i,;buvo pastatytas 
Hermanui klausimas. — “Jus 
juk gyvenate Amerikoje, o ne 
Rusijoje,”

Hermanas atsakė:
“Taip, aš gyvenu Amerikoje, 

bet mes norime parodyti musų 
amerikoniškiems draugams, jog 
kai laikas ateis, mes pulsime 
Rusiją”.

“Kodėl tai reikalinga?”
Į tai Herman atsakęs taip:
“Reikalinga dėl to, kad kiek

vienas tikras vokietis neapken
čia Rusijos. Jeigu musų drau
gai many s,'jog Hitleris iš tiesų 
pakeitė savo nusistatymų ko
munizmo atžvilgiu, tai tas 
mums atneš daug žalos. Nega
lima atspėti, kas bus, Galimas 
daiktas, jog karo atveju Hitle
ris panorės laikinai susitaikyti

I su Stalinu”;
"Pagal ” Vokiečių ideologiją”, 

pastebėjo ‘ Turovskis, “išeina 
taip, ‘ kad Hitleriui leistina dė
tis Rusijos ‘draugu, o slaptą 
vesti prieš jų karą.”

Herman stengėsi tų taktikų 
pateisinti. /'Girdi, Stalinas yis- 
vien rengiasi Hitleriui smogti į 
nugarą. ■5 '

Jam buvo pastebėta, kad vo
kiečių ageniai sklandžiai ben
dradarbiauja su Stalino šabo- 
tažninkais ir šnipais.

“O kodėl ne?”, atsakė Her
man. “Jie mums gal bus reika
lingi. Be to, mes nenorime, kad 
jie patirtų,‘ jog širdies gilumoje 
vokiečiai į rusus žiuri su pa
nieka.”

Į klausimą, ar yra rimto pa
grindo manyti, kad tarp Vokie
tijos ir Rusijos karas neišven
giamas, Herman atsakęs taip:

‘•Žinoma. Apie tai negali būti 
abejonės. Kada nors1 Hitleris 
sunaikins . raudonuosius; tuo 
galite būti tikri.”

Kaip matote, jau 1937 m. 
Hitleris sų tiesiog vokišku 
kruopštumu rengėsi Rusiją už
kariauti. Sunku tikėti, kad tie 
dalykai nebūtų buvę Maskvai 
žinomi. Ir vis dėlto Stalinas ir 
jo šliužai 1939 m. be niekur 
nieko sutiko lįsti į tuos spąs
tus, kuriuo^jierps užtaisė Hit
leris.

Tai buvo niekas daugiau, 
kaip tik kriminališkas neapdai
rumas, dėl kurio šiandien upė
mis liejasi | Rusijos žmonių 
kraujas.

I ■ i ■ ’ & . T ’ r ■
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: KAS BUVO, o KO 
NEBUVO

Išgarsėjęs prancūzų rašyto
jas Celine parašė knygų “Mea 
Gulpa” po to, kai arčiau susi
pažino su bolševikų rojum,

Per kelis metus Celine buvo 
bolševikų simpatizątoriu^, Ret 
tplpu buvo tik tol, kol jis ne
turėjo progos arčiau Stalino 
sukurtojo rojaus pažinti. 0 kai 
tų rojų pažino, tai, kaip minė
jome, parašė knygų vardu 
“Meą Cu|pą”

Knyga parašyta labai įdo
miai ir gauk vykusiai charak
terizuoja Bolševikus. Tarp kita 
ko, vienoje vieloję štai kas ten 
pasakyta;

“Bolševikai pasižymi tuo, 
kad jie, laikydami rankoje 
mėšlą, stengiasi įtikinti pasau
lį jog, tai yra geriausios rųšies 
šokoliadas.’4^ N . \

Tai tikrai vykęs bolševikų 
apibudinįmas^jie visi pasižymi 
tuo, kad mėšlo gabalų stengiasi 
Įpiršti žmonėms kaipo geriau
sios rųšies šokoliadą.

Nuo tos “kilnios misijos”, ži
noma, neatsilieka nė mūsiškiai 

iStalinęai. Jie irgi stengiasi įro- 
Į dyti, Imd Maskva buvo apdo
vanojusi Lietuvą geriausios rų- 
Mes ’*&kaliaHu”; nors faktiškai 
tai buvo ne šokoliadas, bet 
mėšlo gabalas.

Ryšium w liepos 21 d. R, 
Mi^ara parašė labai graudu 
jausmingų straipsnį apie prany
kusią Lietuvos “ląįmę”, Mat? 
pernai tą dieną Kaune susirin
ko Stalino šliužų išrinktas 
“liaudies seimas”.

Apie to “seimo’,’ rinkimų ko
mediją šiandien nėra reikalo 
daug kalbėti. Visiems juk žin©-

KAS, KUR IR KAIP
r——

*

ir

Bet dabar visi Maskvos šliu
žai priversti yra iš “rausvų” 
vėl “žaliais” virsti ir prieš 
publiką pasirodyti su nauja 
“deklamacija”.

Naujosios “deklamacijos” 
turinys, yra toks, kad pasaulis 
turi išsilaisvinti 
vergijos.

Vadinasi, “our 
changed again.”

Jr (vakarykščiai
jąį, kurie visokiausiais budais 
niekino prezident Roosevelto 
nusistatymą nedaryti taikos su 
Hitleriu, dabar patys iš kailio

MASKVOS ŠLIUŽŲ 
“DEKLAMACIJA”

“Kaleidoscopic, what 1 
mean,

Our line's been. changed 
again.

Noiv we’re pink and noiv 
we’re green,

Our line’s been changed 
again.

I knaiv it .Broipder,
I knou) it Broivder,
Į knou> it Broivder,
Our [ine's been changed 

again**
Tie žodžiai vaizduoja Mas-Į neriasi ir įrodinėja, kad hitle- 

kvos šliužus, kurie nuolat sa
vo nusistatymų keičia, o drau
ge su tuo keičia ir savo “de-

100,000 Darbininkų 
Iš Gelžkelių — 
Prie Ginklų

iš Hitlerio

linc’s been

penktuko-

Kai Stalino interesuose buvo 
organizuoti “bendri frontai”, 
tai Browderio lupomis buvo į- 
sakyta visiems Amerikoje gy
venantiems bolševikiešSkiems 
šliužams deklamuoti apie de
mokratiją ir jos gynimą.

Deklamatoriai skelbė kry
žiaus karą fašizmui ir hitleriz- 
mui.

Bet vos tik Stalinas su Hit
leriu susigiminiavo, kaip pa- 
sigirdo nauja “deklamacija,” 
būtent, kad į bandymų sunai
kinti hitlerizmą reikia žiūrėti 
kaip į “kriminališką kvailys
tę politikoje.”

Tą išminties perlą paskel
bė bolševikų “šventraštis” Iš
vesti ja su “neklaidingojo” Sta
lino aprobavimu.

ma, kad prieš rinkimus Lietu
voje visos politinės partijos, iš
ėmus komunistų, buvo likvi
duotos. Kandidatų sąrašas bu
vo tik vienas, — jokio kito pa
sirinkimo nebuvo.

Akivaizdoje tų faktų kalbėli 
apie “demokratiškiausius rin
kimus” yra tik ^šlykštus pasity
čiojimas iš demokratijos.

Pildydamas savo “kilnių mi
siją” įpiršti žmonėms mėšlo 
gabalą kaipo šokoliadą, Mirara 
byloja:

“Per vienuolikę mėnesių 
Lietuvos liaudis kūrė naują
jį gyvenimą, — gyvenimą be 
ponų, be bankininkų, be fab
rikantų, be išnaudotojų.

‘‘Vienuolika mėnesių, pa
lyginti, trumpas laikotarpis. 
Bet per vienuolikę mėnesių 
Lietuvos buvo 
darbai nuveikti.

“Dar didesni 
kultūros ir ūkio
buvo pasibrėžta nuveikti.”
Taip, per vienuolika mėnesių

milžiniški

darbai —■ 
srityse —•

rizmas’ įjūri būti sunaikintas.
Ką vakar niekino, tą šian

dien laiko nepaprastai svarbiu 
dalyku.

Kas vakar jiems buvo juo
da, šiandien staiga “pabalo” 

Ir tas “stebuklas” įvyko tik 
dėl to, kad Hitleris pradėjo 
skriausti “matušką Raseją”. 
Kol jis smaugė ir vergė kitas 
valstybes, tai Maskva ir visi 
jos šliužai žiurėjo pro pirštus. 

I Jie laikėsi to nusistatymo, kurį 
nusako rusų patarlė: “Moja 
chftta s kraju, i ja ničevo 
neznaju” (Mano lūšna iš kraš
to, ir aš nieko nežinau).

Vadinasi, nesvarbu jiems 
buvo, ką Hitleris darė su ki
tais, bile tik jų “lūšnos” ne
kliudė.

Visai iš kitokių “notų” pra
dėjo Maskvos šliužai dainuoti, 
kai Hitleris ėmė briautis ir į 
Stalno “lūšną.” I

Dabar jau reikia visą pasau
lį nuo hitlerizmo “ratavoti.”

Tie šliužai neturi pilietinės 
drąsos pasakyti, kad jiems ne 
pasaulio gelbėjimas rupi, bet 
tik Stajio “lūšna”. Užsimovę 
kaukes, jie vėl bando prisi
plakti prie tų, kurie stoja už 
hitlerizmo sunaikinimą, nežiu- 

I rint, kokiomis priemonėmis 
tas- bus galima padaryti.

Vienok mažai bėra lengva
pėdžių, kurie duosis apgauna
mi.

Nuo dabartinio karo, kaip 
sako “Liberty” žurnalas, pri
klauso musų civilizacijos išli
kimas. Kai susiranda nauja 
jėga blogybei nugalėti, tai tyo 
galima tik pasidžiaugti. Rusi
ja, kuri visai neseniai buvo 
“ašies” partneris, liko apgauta 
ir priversta yra vesti žūtbūti
nę kovą. Jeigu toje mirtinoje 
kovoje jį gali pažeisti kitą di
delį demokratijos priešą, 
labai gerai. Jeigu jai yra 
kalinga pagalba smarkiau 
voli, tai tiek Amerika,
Anglija tokią pagalbą turi su
teikti.

Patyrusių Darbininkų Truku
mas Aštrėja

Sidney Hillman, ginklų pro- 
gramo direktorius, keletą dienų 
ątgal kreipėsi į gelžkehus, pra
šydamas jų perkelti apie į 00,- 
000 patyrusių darbininkų iš 
gelžkelių šapų į įvairias gin
klų pramones.

Užvakar vakare gelžkeliečių 
viršininkai tuo laiku atlaikė 
konferencijų, ir sutiko Hill- 
man’o prašymą išpildyti.

Ims Naujus
Tokiu budy, 100,000 darbi

ninkų, kurie ikišiol statė ir tai
sė vagonus ir prižiūrėjo loko
motyvus, dabar eis ginklų ga
minti. Jų vietas gelžkeliai tur
būt užpildys naujais darbinin
kais.

Zuris Paskyrė 
$6,000 Kaucijos 
Padegėjui

Padegė 5 Namus, “Nežino 
Kodėl”

Miesto teisėjas J, T. Zuris, 
kuris dabar klauso bylų krimi
nalių nusikaltimų Felony teis
me, vakar paskyrė $6,000 kau
cijos 24 metų chicagiečiui Ed- 
ward Ronjak’ui, 6754 South 
Honore street.

Jisai yra kaltinamas padegi
mu savo buto, ir keturių kitų 
namų. Paklaustas kodėl tai pa
darė, Ronjak atsakė — neži
nąs.

Jisai jau sėdėjo kalėjime ir 
buvo probuotas už devynis ki
tus panašius prasikaltimus.

VAKAR CHICAGOJE

tai 
rei- 
ko- 
tiek

Maskvos šliužai įstengė sukurti 
Lietuvoje “naują gyvenimą” 
ne tik “be ponų, be bankinin
kų, be fabrikantų, be išnaudo
tojų”, bet ir be reikalingiausių 
prekių, he drabužių, be avalyr 
nes.

Jeigu jie butų ilgiau pašei
mininkavę, tai, nėra abejonės, 
jog butų dar “didesnius dar
bus” nudirbę ir tada Lietuvos 
žmonės butų susilaukę tikros 
bolševikiškos “laimės”: jie bu
tų buvę ir basi, ir nuskurę, ir 
alkani.

Juk patys Maskvos šliužai 
nebegalėjo nuslėpti to fakto, 
kad Lietuvoje buvo pasireiškęs

Tačiau reikia neužmiršti, 
sako kalbamas žurnalas, kad 
Rusija nėra didesnis draugas 
131,000,000 Amerikos laisvų 
žmonių, kaip ji buvo Vokieti
jos draugas, kai prieš dvejus 
metus padare beprotišką pak
tą. Rusija nėra draugas ne 
vienos valstybės, išėmus Rusi
ją-

Trumpai, to žurnalo nusista
tymas tokis: dabartiniame ka
re visais galimais budais pa
dėti Rusijai, kad ji galėtų at
sispirti prieš biauriausį ir pik- 
čiausį demokratijos priešų, 
Hitlerį. Bet Stalino ir ir jo 
šliužų adresu žurnalas daro

didžiausias prekių badąs. Už 
drabužius ir batus reikėjo bent 
dešimt kartų daugiau mokėti, 
pegu prieš “bolševikiško maro” 
atsiradimų Lietuvoje,

Ne be reikalo inžinierius Ste^ 
ponas Kairys padarę tokį pa
reiškimą, kad “stąiiipškp socia
lizmo eksperimentai Lietuvoje 
visiems laikams pagydė lietu
vius nuo bolševizmo”.

Vienok su Lietuvą dabar yrą 
ta nelaimė, kąd ištrukusi iš 
Stalino vergijos ji pateko į Hit
lerio vergi jų.

Ko dar pespėjo sudoroti Sta
lino šliužai, tų sudoros Hitlerio 
satrapai.

tokią pastabą:
“So, to Mr, Stalin and ta 

all hisf friends and neiv apo* 
logists we say again! (<To 
heli with Gonununism!” 
Tenka pasakyti, jog tas nu

sistatymas yra visai tikslus ir 
jam daugumas Amerikos žmo
nių pritars.

—Angaras.

• Po 47 metų nesimatymo 
vakar Chicagoje susitiko brolis 
Harry Cohen, 1805 Hastings 
avenue, ir jo sesuo iš Roxbury, 
Mass., Rose. Jie persiskyrė 47 
metai atgal atvykę Amerikon iš 
Rusijos.

• Gaisras padarė kelis šim
tus dolerių nuostolių Standard 
Material Co„ sandėlyje ad. 607 
Węst 66th streel.

« Iš senų geležų sandėlio, 
ad. 1446 Blue Island avenue, 
kas tai pavogė 2,400 brangaus 
metalo, verto apie $300.

Du pėksti banditai prie 
71-mos ir South Shore atėmė 
automobilį nuo 36 metų chica- 
giečio Elmęr Rngstromo, 7227 
Cornell avenue, Vėliau jiedu už
puolė dviratininką 17 metų Da- 
vid MacMillan, 7928 I’arne|l. 
prie 67th ir University, ir at
ėmė $14.

• Antru kartu dviejų savai
čių bėgyje užsidegė Rusėtos 
and Co., dirbtuvė prie Chjcagos 
vidurmiesčio. Ugniagesiai grei
tai ugnį užgesino.

a Miesto taryba nutarė nu
pirkti 30 radio aparatų polici
jai už $1,785,

© Gaurai adresu 4243 Cot- 
lage Grave avenue, ir 4344 Ca- 
lumpt avenue, vakar išmetė iš 
butų kelioliką šeimynų. Namus 
beveik sunaikino.

U. J' ■ ' 'U VBIU

Peru kaltina Ek- 
uadorą

LIMA, Reru, liep. 23 d- — 
Peru užsienio reikalų ministe
rija šiandien pareiškė, kad Ek- 
uadoro karo jėgos užpuolė Pe
ru pasienio postą ir užmušė 
vienų saržeptų,

Ękuadoro karįuomenė vėl 
pradėjo provokatoriškus karo 
veiksmus pasienyje, kurie pra
sidėjo liepos 5 dienų.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Liepos 27 d., 1941 m.
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Jonas Marcinkevičius

PSICHOLOGIJA
NOVELĖ

I
Jau trečia diena kai šniru- 

nas ajučiąsi blogąi, tarytum 
širdis butų votim apaugusi. Įs
taigoj jismieko nebeveikia, tik 
stovi, kaip druskos stulpas, 
prieš žemėlapį ir lupą kramto, 
o gatvėn išėjęs keikiasi garsiai, 
net praeiviai jį skersom nužiū
ri. Jau vakar jo galvoje ėmė 
bręsti mintis, kad prieš jį, Šni- 
runą, Kaunas ruošia gerai ap
galvotą, klastingą sąmokslą.

Šitaip su Šnirunu atsitikdavo 
ir dažniau, įu tris kartus per 
metus, ypač kai jis prasilošda- 
vo arba, grįžęs iš Palangos bū
davo tarnaitės notarų kvieti
mais pasveikintas. Tuosyk ar 
ilgus popb čius gulinėdamas, 
sklaidydamas laikraščius, ar 
mokindamas savo nebemylimą 
žmoną mandagumo, ar, paga
liau, skaičiuodamas, kiek jis 
uždirbo ir išleido per penkioli
ka tarnybos metų, vis matyda
vo tik jurą, kopas ir tą šviesią
ją blondinę, skriste skraidančią 
nuo vieno vyro kišenės prie 
kito, Tąčiau pakakdavo Šaipū
nui išsipirkti vekselius, gana, 
būdavo, jis ir vėl stipriai Įsi
kibdavo Į savo gyveninio vai
rą, vėl pasijusdavo esąs rustus, 
senas kapitonas, kuriam kad ir

ratinių pėdu karato 
vandens r^rtijącija, 

automątinis vandens 
leidimas, visi reika
lingi fitinral. užda
rai ir ūuaos pilnam ‘292
apMldymo įrengimui.
Visa naują medžiaga.

NEREIKIA ĮMOKĖTI ,
i 3'ME?ĄI IŠMOKSI į
Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boileriu dalys, grotai visų 1S- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai, 
AildyluvMi, išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS

ligi I P. M.
UŽMIESČIO ’ ORDERIAI Į 

_ GREIT IŠPILDOMI __ | 
ApskąiAiavimal noriai teikiami veltui
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C MII I FP supply . lYlILLLn COMPANY
kl?47 W. LAKE- MONroc 3387
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Atvykit ir Paimkit Jį!

THE

MIRAGLE HOME
Kurs Tinką Kiekvienai šęįmąj 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų
4-5-6 KABARIAI 0 A A 00 
40 pėdų Lotai— Q / (J DĖ
VISI pagerinimai f . r 
yra. 7c karteris į Lh 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRĄU’ I MBNESI 
TUVfiS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta sy- įmoksimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentąs. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinsep Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti— 
Apžiūrėti

Finitzo Bros., Ino.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ.

1 bl. vakaruose nuo Cieero Avė.

dėl laikinos baimės, o vis dėlto 
atiduoda pagarbą, išmoka algą. 
Pinigai, policija, teismai, kalė
jimas... Tai keturios, jo many
mu, amžinosios ir pagrindinės 
vertybės, kurios jį globojo vi
sur ir visuomet. Tai kogi bukš- 
tauti ir rūpintis?

Šiandien betgi kas kita. Jau 
prievakaris, jau sodriais lašais 
ėmė pilti smulkus, šaltas lietus, 
naujosios kelnės sutaškytos iki 
kelių, o Šnirunas stovi atsirė
męs į mūrinio namo kampą ir 
nejuda. Pro kietai užtrenktą 
langą girdi radijo pranešimus 
tokius liūdnus, tokius katastro
fiškus. Plakančia širdim ati
džiai jis klausei ir, rodos, kino 
teatre sėdėdamas čia pat mato 
jo keturias galybes degančias, 
griūvančias...

—Po velnių, — staiga nusi
spjovė ir plėšte atsiplėšęs, nu
žingsniavo toliau.

Šnirunas ieškojo buto. Kelin
ta diepa be paliovos vaikštinė
ja jis po Kauną, bet buto nėra. 
Prašo po 100—200 litų per mė
nesį už tris kambarius, tačiau 
jam jie netinka. Vienur galvelė 
siaurutė, kitur vėl nei šis nei 
tas — maža patogumo ir kam
bariai neerdvųs. Negi keisi bu
tą ir baldus parduosi ? Ačiū že
mės dievams, per penkiolika 
tarnybos metų šnirunas prisi
gyveno gražių kaklelių, o pal
mėmis, kurių jo žmona yra di
delė mylėtoja, jis pajėgtų ii 
dešimt kerčių nustatyti...

Šnirunas jau buvo nusispjo
vęs ir begrįžtąs namo, tik stai
ga tūloj Kunigaikščių gatvėj 
trijų aukštų, mūriniuose na
muose pamatė išlipintus baltus 
popierėlius.

— Namas nešpėtnas, — pats 
sau tarė ir stabtelėjo. — Pui
kus namelis...

Ūmai į širdį vėl siūbtelėjo 
Šilta gyvenimo’ ’ srovelė, vėl iš
kilo amžinosios vertybės...

— Gyvenimas... ech, psicho
logija! Vakar persigėriau, dėl 
to...— pagalvojo raminančiai ir 
energingai atsidūrė kiemo var
telius.

Sulojo vilkas ir čia pat, lyg 
iš žemės išdygo suvytusi aukš
ta, kaip kartis moteriškė.

Čia butas išnuomojamas?
— Taip, pone.
— Ar tamsta šeimininkė?
— Ne. šeimininkai išėję, bet 

aš gąliu aprodyti.
— Kiek kambarių?
— Keturi su visais patogu

mais.
— Tinka!
— Tik šeimininkai, regis, no

rės už pusę metų pirmyn.
— Katės maiše niekas neper

ka.
Moteriškė nuvedė šniruną į 

antrą aukštą.
Kambariai buvo gražiai de

koruoti, parketo grindys, vo
nia...

Šnirunas visai pralinksmėjo.
— Kiek prašo?
— Tris šimtus litų.
— Brangu.
— Gal kiek ir nuleis.
— Žydai ar lietuviai?
— Lietuviai. O ponas, dova

nokit, kąs busit? Gal daktaras?
šnirunas šyptelėjo lupų ker

telėmis, primerkė akis, bet

staiga surimtėjo, vos žingsnio 
nežengė atgal. Moteriškės vei
das jam buvo aiškiai matytas, 
kad nebekėlė jokių abejonių, 
Tik negalėjo prisiminti, kur ją 
yra matęs ir kokiomis aplinky
bėmis.

— Ar šeimininkai tik dakta
rams nuomoja?

— Ne, tik taip sau paklau
siam.

Ir balsas girdėtas, galvojo 
šnirunas, vis atidžiau moteriš
kę akimis sagstydamas.

— Neperseniai iš čia išsi- 
kraaustė, — tęsė ji, Šnirunui 
pro petį žiūrėdama. — Tokie 
ponai buvo. Kasnakt šokdavo, 
dainuodavo, o kai reikėjo už 
butą mokėti — išbraukė...

— Perbrangiai lupa, užtat....
Šnirunas žiurėjo į moteriškę 

ilgai, tarsi apsunkintas atsimi
nimų. Beklausinėdamas ar bu
tas nebus šaltas, ar šeimininkas 
nesigailės vandens, jis protar
piais mate josios išvargusias, 
išverktas akis, pailgą virpantį 
smakrą ir sveikus, baltus, net 
žvilgančius dantis, kuriais ėmė 
žavėtis. Mano žmona jaunesne 
tačiau dantys jau iškirmiję, — 
pamanė ir paklausė.

— Ar tamsta manęs nepa
žįsti ?

Paniūrom nužvelgė ji Šniru
ną, ramiai atsakė:

— Rodos, kad ne.
Apačioj pasigirdo vaikų kHk- 

smas. Moteriškė suraukė kak
tą ir kažkaip kaltai šyptelėjo:

— Ponas pasidąirykįt, aš 
tuojau... girdit — orkestras...

Bėgdama laiptais ji dar kar
tą atsigrįžo ir metė j šniruną 
tokį baugų ir drauge kė slą 
žvilgsnį, kad jis net apstulbo.

Butas jam paliko. Žvalgėsi, 
čiupinėjo sienas ar gerai po re
monto išdžiuvusios, bet gi šir
dis iš naujo votimis nuaugo, 
vėl jį nuščiove keistas perimas. 
Ar kartais nebus ji tarnavusi

pas mano draugę? Ar tik ne ji 
pavogė ponios Laurinavičienės 
auksinį ląikrodėlį?

Nulipęs žemyn j U kažkodėl 
nesiryžo eiti namo, žvalgėsi, 
galvojo, tramdė savo profesinį 
pomėgį, tačiau susivaldyti vis 
tik nepajėgė. Kvietė Šniruną 
dar kartą šią moteriškę pama
tyti. Kur gi ji čia gyventų? Aiš
ku, rūsy, sargienė. Vandeny 
sigersiu... |( ;u,

Siauručiukais laiptais įsmuko 
jis į požemį ir atidarė duris. 
Du mąži, pusnuogiai vaikiūkš
čiai, ant grįndų sutūpę kaip 
viščiukai lesė iš puodo šaltų 
bulvių trupinius. Bęrniukas bu- 
vo ne tik murzinas, bet juodas, 
kaip tas aptrupėjęs puodas, 
mergaitė stūmė jį nuo savęs 
kiurkdama, trečiąjį gi, patį ma
žiausią motina laikė ant kelių 
ir kažkuo .penėjo. Svetimą 
žmogų pamatę vaikai aprimo, 
bet nuo puodp nenubėgo...

— Norėčiau vandens atsiger
ti. ,

— Prašau, jei rasiu stiklinę.
Moteriškė .paguldė kūdikį į 

lovą ir pąsJcųkė ieškoti sėkli
nės. Šnirunas dąipesi. Drėgną, 
tamsu, net trošku, V’pųas prie 
sienos prirem|ąs stalelis, viena 
lova su išaižytu čiužiniu, pa
krypęs primusas ir dvi bpnko> 
cukrum apipiltų mėlynių. Ro
dos visa kas čia yra gyva ilgai 
virpėjo, blaškėsi, o dabar jau 
nuslopintą, užtroškinta. Rodos, 
nutilo viskas, aprimo ir sulaikę 
kvapą laukia tylios, skaudžios 
ligos...

— Sunkiai gyvenat, — prasi
tarė šnirunas vos lupas į stik
linę pavilgęs. — Sargaują!?

— Taigi...— ramiai, net pik
tai atsakė moteriške,

— Tamsta,'“1 kaip madona... 
Jei bučiau dailininkas — nų- 
pieščiau tamstą'

— Et, ne išmistų mums rei
kia.. O t gyvenu ir tiek pasau

lio tematau, kiek per šitą lan
gą-

— Vyras, tur būt,
— Ne,„
— Tai kur?
Moteriškė niūriai jį nužvelgė 

nuo galvos iki kojų.
~ Kalėjime..,
- Už ką? >
— Bene aš žinau.
— Sėdėkit rąmiai! Ar ser-r 

gat? — sušuko ji pagaliau val
kams.

— Algą vis tik gaunat? — 
virptelėjo jo balsas.

— Trisdcšiipt litų ir bulvėųi 
neužtenka. Mirtis auga manyje 
ir pinties laukia...

Pirmą kartą gyvenime šni
runas įžvelgė iš arti į nenumal
domai skurdžią gyvenimo da
lią. Staiga jį pervėrė gėda ir 
nuožmi baimė, net gailestis su
gniaužė visą ko mačiusią sielą..

— Ar vyrą jau nuteisė?
— Dar ne...
— Gerų žmonių man gaila. 

Ne vienam, taip sakant, esu 
ranką ištiesęs...

šnirunas kyštelėjo rankų l 
kišenę, tačiau vos tk moteriš
ke ėmė balsu kukčioti nup jp 
akių nenuleisdama, jis nė pats 
nepasijuto iššokęs iš to dvo 
kiančio, vargingo požemio lyg 
vagis...

II
Namo šnirunas negrįžo.
O čia laikraščiai, o čia nau

jienos. Naujienos tokios stai
gios ir baisios. Kas bus? Vėl

sudrebėjo jo akyse keturios 
vertybės. Vėl jos virto griuvė
siais, o moteriške rodė baltus 
blizgančius dantis ir juokės, 
šaukė šiurpulingai...

— Aš tiek pasaulio temačiau 
kiek matyt iš rūsio lango!

Septintą ryto šnirunas vos 
bestovįs ant kojų tįes Lozaną 
laukė autobuso. Žmonės cimp- 
sėjo tarnybon, tarnaites vėdino 
patalus, dviračiais darbininkai 
skubėjo į priemiesčius, švilpė 
traukiniai... Radijo vėl

bylojo apie ateitį...
Taigi, vėl vyko viskas ra

miai, tvarkingai, įprastai.
Jis ilgai stovėjo, ilgai šildėsi 

saulės spinduliuose, o saulė iš
niro iš pilkumos ir kilo raudo
na, didelė tartum pirmą kart 
žmonėms pasirodžius.

— Niekis., kvailys buvau, — 
niurnėjo pats sau šnirunas. Vis 
kalta psichologija! Jei viena 
bobelė dejuoja, tai kas.

Šnirunas išoko į autobusą ir 
konduktoriui kyštelėjęs nuola- 
Lnį bilietą, gerą nuotaiką visai 
atgavo.

— Rytoj nuomoju butą. Ot!

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ine. Co. of America 
175 VV. Jackson HAR. 2500

Home Office, Newark, N. J. 
592? W. Boosevelt Austln U75
—I" ... <■ 111 ——  r ——————

Ęepikite Lietuvišką 
Žyduką, 

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

VICTOR BAGDONAS 
UOUAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničjus, pianus Ir 
visokius rakandus beį 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

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

' ------“T

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Sekipadienį
Liepos 27 d,, 1941 m.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYM0UTH
3451 

Archer Avę.
Tel.

VIRginia
2332

BAL
/<u WILL MKE U£”

4030
Archer Avė.

Tej,
VIRginia 

1515

LES
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Here’s why Chicago goes for the BEER for a

nonn iirtn
Nusimanantiems apie alų 
gera galva visuomet reiš
kia gerą alų. Štai kodėl 
jum patiks skaistaus, puto
jančio Tavern Pale smagu
mą teikiąs, aistrus gerumas. 
Kiekviename laše yra švel
nus draugingumas .,. priža
das pilnos linksmybės nuo 
pradžios ligi galo. Taigi pri- 
si.pilkit stiklą tyro Tavern 
Pale, šiandien... tai yra 
alus dėl geros galvos, kas 
kartas.
DYLERIAI: Susižinokit su 
savu išimtinai Tavern Pale 
distributoriu arba telefo- 
nuokįt

THE ATLANTIC BREWING CO.
1549 W.FuUwtM,Chica<«,III., LINęoJn 801Q

Vienodomis sąlygomis, Tavern Pale 
tapo išbandytas prieš 10 gerai gar
sinamų alų. Tūlas skaičius stikli
nių kiekvieno alaus išstovėjo tą patį 
laiką po įpilimo. Po to kiekviena 
buvo patikrinta. Tavern Pale paro
dė 67% įįdesnę ‘‘galvą”, negu vidu
tiniai parodė visi kiti bandyti alus. 
Bandymas darytas griežtoj priežiū
roj Altsęhuler, Melvoin and Glas- 
ser’ Certifikuotų Viešųjų Ąkaun- 

Chicago,Ta uern Pal t Beer

Here’s the proof of that
GOOD HEAD!

M Vf w II I v V

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

UI |IJWH imu l U',

JACK SWIFD

MEANS CAPTURE
ANO P€AD4

VJaC^ oAVES 
'his enemy.

COUNT DOM, 
A 

MONSTER 
OF CAVESĘVĘN thouc^h

THEY WILL RAY
OF PCI3TENCE N 

hN0W OUR 
LOCATION.

KAINA 15 CENTŲ
Fik ką gavome naują madų 
knygų, kųrjų gąlįtę gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

SAUJIENOS
89 So .Halsted St, 

Chicąfo, UL

Vardas -______ __________

Adresas ____________. ................. ..............  , , I, I

--------- ------------------------------------------------

Vatoffl. _ ________
* -- ------- ------- X
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, liep. 24, ’41

Illinois-Irk<iiarka-MicHigaii-Wiscoiism imas j
WAUKEGANIEČIAI NORI PRALENKTI 

VISAS KITAS KOLONIJAS
Jie Vieni Užpildys Naujienų Pikniko 

Daržą

Aukos “Naujienų” 
Namo Fondui

Gary, Ind

WAUKEGAN, ILL. — Tai yra stambi lietuvių ko
lonija. Jie ten dabar dirba išsivilkę ir rankoves atsirai
toję. J. MAČIULIS, stiprus kaip uola, naujienietis; jis 
sako: “Mes visi, kas tik galėsime, atvyksime į Naujienų 
pikniką. Tas naujas Packardas turi tekti waukeganie- 
čiams!”

“Naujienos” yra dėkingos visiems rėmėjams ir prie- 
teliams, kurie prisideda savo aukomis remontavimui “Nau
jienų” namo. Kiekviena auka, nežiūrint kaip didelė ar ma
ža, yra ženklas, kad naujieniečiai įvertina šio laikraščio 
ilgametę darbuotę Amerikos lietuvijoje. Dėkui jums, nau
jieniečiai.

Kitų kolonijų lietuviai irgi mano, kad Packardas 
bus pervežtas i jų miestą. Kas bus laimingas, nežinia. 
Vienas visgi bus laimingas, tą tikrai žinome.

Chicago Heights, III.
Čia irgi randasi didelis būrys gerų naujieniečių. 

Mums teko nugirsti, kad į Naujienų didžiulį pikniką 
rengiasi sekami asmenys: J. Bukaveckas, A. Butkus, A. 
Gudas, J. Mazanskis, J. Stancelis ir Jokubauskas. Tai 
yra Chicago Heights gyventojai ir naujieniečiai. Jų 
ten yra ir daugiau. Bet su kitais pasimatysime Nau
jienų piknike. Jiems atvykti į Naujienų pikniką visai 
netoli, todėl galima tikėtis, kad iš Chicago Heights bus 
didelis būrys svečių.

Ne visas lietuvių kolonijas mes galime spėti pami
nėti, kurios rengiasi atvykti į Naujienų didžiulį pikni
ką. Tik tiek galime pasakyti, kad prisirengimas visur 
eina didelis. Ir Naujienų šiame piknike bus svietelio de- 
sėtkai tūkstančių. Visi atsilankę bus draugingai ir ma
loniai sutikti ir pavaišinti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3Foįn Jf. OCubcihiJs
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi TeL YARDS 1741-1742 

4605-07 So, Hermitage Avė, 
4M7 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
« KOPLYČIOS VISOSE UyjlVol CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

YARds 1138
YARds 1139

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

laimiiiiiKiiiiauieiitiiiiviiiitiiaiib 

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

M

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 168th Street TeL Pulhnan 1276

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

1646 West 46th Street
L J. ZOLP

Phone YARds 0781

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

J. Kondroška, Chicago, III........... ..........................
Edward Rudis, Pittsburgh, Pa. .....i.......................
W. Schlager ir J. Riškus, Kenosha, Wis.*...į.h....

x $---
Buvo paskelbta*

Viso -v- ••

- IKI

$5.00
5.00
2.00

$1 209.75

$1,221.75

Gariečiai Rengiasi Į “Naujie
nų” Pikniką Ateinantį .

Sekmadienį
Visi Gary lietuviai tik ir kal

ba apie “Naujienų” didįjį pik
niką šį sekmadienį Sunset Par
ke. Daug jų rengiasi vykti. Vi
si tikisi parvykti namo’ nau
juoju automobiliu. Informacijos 
dėliai primenu gariečiams Sun
set Parko adresą: 135th Street 
ir Archer avė. v

» € «
Gary naujieniečiai gerokai 

pikniko tikietų knygučių išpla
tino. Tarp platintojų reikia pa
žymėti J. A. Grakey, K. 
vines, A. Barauskas, G. 
raitis ir Bernice Grakey.

Pur-
Pet-

VĖL PADIDĖJO AUTOMOBILIŲ NELAIMIŲ 
SKAIČIUS CHICAGOS DISTRIKTE

Keturi Kritiškai Sužeisti Prie Jolieto
Keturi žmonės buvo labai sun

kiai sužeisti dviems automobi
liams susikalus ant vieškelio 
U.S. 66, prie Jolieto, Illinois.

Sunkiausiai sužeisti yra Jo- 
seph Fitzpatrick, George Bro- 
well ir John Toon, visi trys iš 
Kankakee amunicijos dirbtuvės, 
Wilmingtone.

Ketvirta nelaimės auka yra 
Haden Mudd, 25, iš Braceville, 
Illinois.

žuvo Berniukas

Garsus Meksikos 
Kompozitorius 
Chicagoje

Likvidavo Streiką 
Detroite

■ ■ 1 ....................................................  r-"1.......... .. ■ " 1

Monsanto Chemical
. ■ i J (

Nespėja Dirbti
■ 4 •

CIO at-DETROIT, Mich.
šaukė streiką Great Lakęs En- 
gineering Company laivų dirb
tuvėje prie River Rouge, kur 
neseniai sustreikavo dėl pripa
žinimo, sutarties ir algų. 550 
darbininkų grįš į darbą rytoj.

Teisė darbininkus atstovauti 
dirbtuvėje bus nustatyta 
darbininkų balsavimais.

Peorijai Pagailo 
Šuny —

pačių

balsų 
tary-

PEORIA, III. — 11 
prieš 10 Peorijos miesto 
ba uždraudė miestui leisti dak
tarams naudoti šunis įvairiems 
medikaliams eksperimentams, 
taipgi uždraudė juos siųsti į la
boratorijas kituose miestuose.

1 U j; I ; ? i '
šunes, kurių savininkai neat

sišauks, turi būti numarinti 
mielaširdingai, aldermanai nu
sprendė.

Beždžionės Apniko 
Detroitą

DETROIT, Mich. — Sargui 
užmiršus uždaryti narvą, iš jo 
išbėgiojo 230 beždžionių Detroi
to žvėryne. Jos paplito po vi
są žvėryną, artimus parkus ir 
privačius namus ir siautė lais
vėje per kelias valandas.

Laisvei nusibodus, beveik 
visos pačios sugrįžo į narvą, o 
kitos lengvai pasidavė gaudo
mos.

Viena beždžionė nuklydo į 
tigro narvą žvėryne. Tigras ją 
sudraskė ir suėdė.

Sužeidė 26-is 
Kinoteatre

BLOOMFIELD, Ind. — Ki
noteatre po atviru dangumi, 
prie Lyons, automobilis įvažia
vo į publiką, ir sunkiai sužei
dė 26-is žmones, tris iš jų gal 
mirtinai. Automobilį vairavo 
24 metų jaunuolis, Pete Men- 
gedoht, iš Lyons.

Kinoteatre nelaimės metu 
buvo apie 500 žmonių.

SFRINGFIELDj III. — Mon
santo Chemical Company, kuri 
įvairiose savo dirbtuvėse sam
do nemažai lietuvių, per antrą 
šių metų bertainį apyvartos 
turėjo $16,075,000. Firma skel
bia, kad galėjo parduoti daug 
daugiau prekių, bet nebespėja 
jų gaminti.

Svarbiausia apyvartos padi
dėjimo priežastis tai ginklavi
mo programas.

Lietuvių Kultūros Draugijos 
Gary skyriaus susirinkimas 
įvyko sekmadienį, liepos 20 d. 
Apkalbėta d-jos busimasis pik
nikas rugsėjo 14 d., Gary lie
tuvių parapijos darže, 1390 W. 
15th avė. Įžanga bus veltui.

Uncle John.

Aligatoriai Prie 
Auroros

Prigėrė Trys 
Chicagiečiai

AURORA, III. — Fox upėje 
netoli Auroros 18 metų mer
gina Barbara Dix atrado ma
žą aligatorių-krokodilių. Spėja
ma, kad kas nors jį atvežė iš 
Floridos, ir įmetė į upę kai
mynus pagąsdinti.

Taipgi prie Jolieto kitoje ne
laimėje buvo užmuštas 9 me
tų berniukas, Nicholas Pastoti, 
netoli Broadway ir Bose st.

George Arden, 49, 8341 So. 
Morgan Street, šoferis Swifto 
bendrovei, buvo pavojingai su
žeistas, kai jo trokas apvirto 
prie 5033 W. Chicago avenue. 
Nelaimėje koja buvo nulaužta 
13 metų berniukui, Edward 
Blank, 7104 So. Peoria avė.

Kitose 
žmonės:

Bennet 
amžiaus, 
ir

Marian
Grand Junction, Mich.

nelaimėse žuvo šie

C. Gray, 59 melų 
4925 South Wabash,

G ra y, jo žmona, prie

LIETUVIAI

AKIU SPECIALISTAI
KENOSHA, Wis. — Laive

liui apvirtus, Camp Lake eže
re prigėrė trys chicagiečiai: 
Matthew Ash, 1015 East 52nd 
Street, jo žmona Bridget ir jų 
2i/2 metų sunūš Matthew Jr.

Ash buvo Chičagos skerdyk
lų tarnautojas. !

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

Al-

Sudužo Prekinis 
Traukinys

MUNCIE, Ind. — Prie
bany, Ind., nuo, bėgių nušoko 
ir sudužo ilgas prekinis trau-; 
kinys, operuojamas Niekei 
Plate linijos. Bėgės kelių tūk
stančių pėdų ilgio ruožte buvo 
išdraskytos, o trafikas nutrauk
tas 10 valandų.

Likvidavo Streiką
v

Degtinės Varykloj
PEKIN, III. — Kompanijai 

sutikus pakelti algas 600-tams 
darbininkų, AFL atšaukė strei
ką American Dištilling Compa
ny degtinės varykloje. AFL Dis- 
tillery, Rectifier^ and Winc 
Workers unija paskelbė strei
ką liepos 10. Streiko metu dirb
tuvė buvo uždaryta.

Rock Islando biznierius Wil- 
lis Hanlin atvykęs Chicagon su
sipažino su jauna chicagiete 
Margaret Thompson. Nusivedė 
ją į viešbutį, išgėrė kelis stik
liukus degtinės •— ir užmigo.

Kai pabudo, merginos nebe
buvo, ir nebebuvo jo $500.

Mergina buvo suimta.

BLUE BIRD AUTOBUSAI NUVEŠ Į NAU 
JIENU PIKNIKĄ

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

KeUonė į vieną pusę — 50c, į ten ir atgal (rou^d. 
trįp) — 85c. I

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 26 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas ■ 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Jos. F. Budrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—-1000 K. nedėliomis 6:30
vai vnkarc

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

Ravinijoje (pl*e Highland 
Parko) vasarinius simfonijos 
koncertus dabar diriguoja gar
sus Meksikos muzikas ir kom
pozitorius, Carlos Chavez. Ji
sai skaitomas Meksikos muzi
kos “atgimimo tėvu”. Chica- 
giečiams padarė labai didelį 
įspūdį kaip dirigentas.

Kasėjas Žuvo 
Sprogime

MARION, III. — Cedar Hill 
kasyklose 
užmušė 29 
Edwards’ą. 
krovėjas.

dinamito sprogimas 
metų angliakasį, Lee

Jisai buvo anglių

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 2211d Street 
Valandos nuo 1—3 ir 7—8

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

Telefonas ^Republic 7868

DR., A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Ofiso Tel. VIRginia 6036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7336
Namų telefonu B r niurni ck 6597

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

Ir 7 Iki 9.
Pirmadieniais:, 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Te!.: YARDS 4787 

Namų TeL PROSPECT 1936

DR. C. Z. VEZEL’F
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZUBRICK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St 
VALANDOS: 2—4 poniet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niais pagal susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

: DR. MARKERIS
3325 So. Halsted St. « 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

iki 
vai
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Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pfr*t. 7 iki 8 vai. N#»d. nuo 10 iW 12
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearbom St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2
ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto 
Kamb. 
Namų 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1280

Ofiso teL CENTRAL 1824.
Namų tat—Hyde Park 3395
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111 BANKŲ DAR TURI GRĄŽINTI PINIGŲ 
DEPOZITORIAMS

Užsidarė Su $77,335,297 Depozitų
Vakar vyAlstijos auditorius 

Lueder pradėjo skelbti bertai- 
ninius užsidariusių bankų ra
portus iš kurių pasirodo, kad 
111 bankų Cook apskrityje yra 
skolingi depozitoriams nemažai 
pinigų.

Jie užsidarė bankų kracho 
laikais, su $77,335,297 depozi
tu-

< M *

Jie atmokėjo depozitoriams 
apie $49,500,0C0, tokiu bildu 
dar yra skolingi apie $28,- 
000,000.

Dalį tos sumos depožitoriai 
dar turbut atgaus, bet dau
giau negu pusė turbut bus din
gusi.

Per pereitų bertainį likvida
ciją užbaigė šie bankai.

» tt
ADAMS STATE BANK IR 
ASHLAND STATE BANK

Dar Mokės
Bankai: Harvey State, Ber- 

wyn Trust, Boulevard State, 
DuPage Trust ir keli kiti (ne 
lietuviškuose distriktuose) dar 
vis žada po truputį dividendų.

Laidoja Lietuvį 
Rimkų St. Adalberto 
Kapinėse

Gelžkeliai-Unijos 
Pradeda Derybas 
Chicagoje

Svarstys Reikalavimą 
Pakelti Algas

Šiandien Chicagos Morrison 
viešbutyje prasideda Amerikos 
gelžkelių ir gelžkeliečių brolijų 
derybos algų, atostogų ir kitais 
reikalais.

Svarbiausias derybų punktas 
bus brolių reikalavimas pakel
ti algas apie 20-30%. Gelžkelių 
viršininkai tam labai smarkiai 
priešinasi.

Dingo Stambus 
Biznierius

39 metų William C. Brining, 
viršininkas Brining-Guenther 
Ine., firmos, išsitraukė $1,000 
iš banko, uždarė raštinę, ir kur 
tai dingo. Jo žmona iš Three 
River, Mich., atsišaukė į Chi
cagos policiją prašydama jo ieš
koti.

Suėmė Naują 
Apgaviką

Texas Jaunuolis — Parkų Golfo čampijonas

■

NAUJIENV-ACME Telephotn
William Wclch, iš Houston, Tcxė^ (dešinėje), laimėjęs Amerikos viešųjų 

parkų golfo čampijoriatą, priims troleją.
. .   —.........................................................................^4.., į
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Nesitikėjo Tiek
Svečių... Pietums

susilauks ke- 
ugniagesių vežimų, poli- 
patrolkos ir gaisrininkų 
nuo apdraudos bendro •

Darbininkai NauDiena Iš Dienos jienų Piknikui
J

Geležiniai Minėjo
Sidabrines Vestuves

Liepos 27
Įvyksta Sunset darže, 135th 
ir Archer Avė., Lement, III,

CLASSIFIED ADS.
J

Gyveno Brookfielde
šįryt, 9:30, lenkų St. Adal

berto kalinėse yra laidojamas 
senas Ch&agos lietuvis, Juozas 
L. Rimkus,' kuris mirė perei
tą sekmadienį. Paskutiniu lai
ku jisai gyveno Brookfic’dc, 
III. Laidotuves tvarko jo žmo
na, rJosephine LijewskbRimkie- 
nė. ^Velionis pAliko sūnų Tho- 
mas ir dukterį ’DoroHiy."”

Laidotuvės prasidės iš koply
čios ad. 3745 Grand bulvaras, 
Broo^Cielde.

• Iš čekių keitimo biuro, ad
resu 2402 Devon avenue du gin
kluoti vyrai išnešė $1,800 če
kiais ir pinigais.

Metinės Mirties Sukaktuvės.

67 metų Charles S. Valen
tine iš Los Angeles, Cal., su
manė Chicagoje pasipelnyti ra
ketų, kuriuo vienu laiku pagar
sėjo Bishoffai ir Harringtonai. 
Jam pasisekė išvilioti $20,000.

Vakar Valentine buvo suim
tas ir įkalintas apskričio kalė
jime.

Nusilaužė Koją, • 
Mirė

BRIGHTON PARK. — Bir- 
Želio 18, brightonparkietis Pe- 
ter Famausz, 4231 So. Sacra- 
menlo avenue pavirto ir nusi
laužė koją. Išsivystė užsinuodi- 
jimas ir vakar Farnausz mirė. 
Jis buvo 61 metų amžiaus. Ne
laimė įvyko jam einant namo 
iš pilietybės pamokų.

Negalėjo Gauti 
Darbo, Pasikorė

Kai 44 metų Pranas Zinzon,. 
449 Wisconsin avenue, uždėjo 
sriubą ant ugnies, jisai nema
nė, kad “svečiais 
tūrių 
ei jos 
t rok o 
ves.

Mat, sriubai beverdant, Zin
zon užmigo. Vandeniui nuvi
rus, mėsa ėmė svilti, o kai kai
mynai pastebėjo kamuolius du
rnų, einančių iš virtuvės lango, 
tai jie pašaukė ugniagesius.

Rado Motiną 
Pasikorusią

17 metų Alipe. I?aUsę,c p07 Ar- 
mitage avenue,- išėjo į ežerą 
maudytis. Kai grįžo namo, Vir
tuvėje rado pasikorusią savo 49 
metų motiną, irgi Alice. Ji 
vo našle, ir, sako duktė, 
ilgą laiką nesveikavo.

25,000 Balandžių 
Armijai

bu- 
pei

STANISLOVAS VESELIS 
gyveno 2526 W. 39 PI.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 25 d., 1940 m., sulau
kęs pusės amž., gimęs Lietu
voje, Mažeikių apskr., Sėdos 
parap.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Teresę, po tėvais Le- 
bedžiukę, sūnų Antaną, mar
čią Antaniną, dukterį Oną, 
žentą William Dantą ir anū
ką.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios Nekalto 
Pras. Pan. šv. parap. bažny
čioje liepos 25 d., 1941 m. 8 
vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas.

Mes Tave, musų brangusis 
vyre ir tėveli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė,

tas, Marti ir Giminės.

Chicagos balandžių auginto
jai, per savo organizaciją pri
žadėjo armijai .pavesti 25,000 
balandžių, kuriuos užlaiko mie
ste. Armija juos naudos “kur- 
jerais” ir kitiems karo reika
lams.

Laimingai Praleido 25 Metus
Vedybinio Gyvenimo. *

Liepos 19-tą d. Barbora ir 
Simonas Gęležiniai minėja są- 
yo 25-kių 
veninio sukaktuves.

Drgg. GeĮęžiniai gyvena 
2534 W. 45tli Place, bet jubi
liejinis pokilįs įvyko adresu 
4500 So. Talžau avenue.

Vengiliauslto sale buvo pil
na svečių, - yieni šoko prie 
šaunaus brolijų Zemeckų or
kestro, kiti^ Jįjįksminosi prie 
baro, p dar ,kįti šnekučiavosi. 
Smagu buvo' leisti laikas prie 
tokios rinktihės publikos, ko
kia čia dalyyąvo.

“Karališka Vakarienė“
Reikia žymėti, kad vakarie

ne buvo tiesiOg “karališka” 
įvairaus maisto.
J,.. , <g ve.

Daug Kalbėtojų.
Laike vakarienes Kazimie

ras Kriščiūnas buvo toastmas- 
teris. Jis gabiai vedė tvarką, 
perstatinedamas kalbėtojus. 
Kalbėtojų buvo tiek daug, 
kad negalėsiu visų vardų su-

Žen-

LOVElKISSsy
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

Viešbutyje lies 620 N. State 
Street, vakar pasikorė 43 metų 
auditorius iš Rockfordo, Otto 
Bach. Kambaryje buvo pluoš
tas aplikacijų darbams. Bach 
buvo bedarbis, ir matyt, dėl 
amžiaus negalėjo darbo gauti.

Visi U.S. Pašto
Ženklai Parodoje

Štai filatelistams įdemi žinu
tė. Grant Parke dabar yra “su
stojusi” U.S. pašto keliaujan
ti ženklų paroda, įrengta tro- 
ke. Paroda apima visus U.S. 
pašto ženklus, išleistus nuo pa
što ženklų sistemos pradžios. 
Ženkleliai Amerikoje vartojami 
jau 94 metai.

Nubaudė Tris Namų 
Recęiverius

Už pasisavinimą svetimų pi
nigų apskričio teisėjas Dunne 
nubaudė kalėjimu ir piniginė 
mis bausmėmis tris defoltavu- 
sių namų receiverius. Jie yra:

Henry Sugar ($100 ir dieną 
kalėjime)

Morris Sugar — $50, ir
Ruben Kaufman — $25. Vi

si trys gyvena ad, 2702 War- 
ren avenue.

Mat, ir Profesoriai 
Negeresni

Prof. Elton J. Moulton iš 
Northwestern Universiteto turi 
stoti i Evanstono miesto teismą. 

t *

Jisai pravažiavo tvafiko šviesą, 
ir — nelaimei — ten pasitaikė 
policistas.

Steigs Airportą Prie 
Lake Calumet

Miestas galutinai nutarė įren
gti airportą prie šiaurinio ga
lo Lake Calumet, ir įsakė pil
ti išmatas į ežerą, kad jo da
lį susausinti. Airportą operuos 
pats miestas.

Nekels Eleveiterių
Fėro iki Gruod. 15

Kiek laiko atgal Chicagos 
bendrovė, operuojanti eleveite
rių traukinius, kreipėsi į val
stijos komercijos komisiją pra
šydama leidimo pakelti fėrus 
iki 12c., (nuo 10 centų).

Komisija atidėjo iki rugsėjo 
9 d., prašymo svarstymą, Ir ne
duos leidimo fėrus pakelti iki 
gruodžio 15 d., Jėigu išviso.

Kalbėjo J. Urban, Alex Mil- 
ler, Klimavieijaj1 IP. ’ Malela, Ė. 
Platkauskas ir daug kitų. Ga- 
liau kalbėjo ir patys cele
brantai drgg. Gelažiniai. Jie 
ačiavo draugams už tokį skai
tlingą. atsilankymą ir dovanas.

—Steponas Nar kis.

Šaunios Leaskis- 
Putrimas1 Vestuvės

K. Ryp'kevičienė, 
Mrs. Buožis, 
O. Viliene, 
M. Vaivada, 
Narbutas, 
A. Vilis, 
V. MSr&tiš, H! 
K. Deveikis, 
'P. švelnis, 
M. Katela, 
J. Tumosa, 
J. Tarnas, 
J. Račiūnas, 
X. Saikus, 
Pk Skurkis/j

■ A. Ąrl^skaitė, 
Kazys Stalmokas, 
Ei Karaliūtė, 
Jonas Ascila, 
Deringis, 
AI. Mickevičius, \ 
Gumauskas, 
Jašmontas, 
Tumėnas, 
Jakubka, 
Rim'kunas, 
Sutkus, 
Gura, 
J. Martinaitis.

Visi minėti asmenys malo
nėkite atvykti į pikniko dar
žų kaip 10 valandą ryto.

Jei kurie negalėtų dalyvau
ti, malonėkite pranešti į Nau
jienų raštinę. —Komitetas.

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

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA VEITERKA.
HEALTHY FOOD RESTAURANT, te

3206 So. Halsted St. r£

PATYRUSI VEITERKA. RACINE 
RESTAURANT, ‘

1160 Van Buren.

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

OPERATORS — LINE STICK I 
and single needle. Gera mokestis. P 
Patyrusios prie medvilnės dresių. P 
SILVERSTINE GARMENT CO., t 

213 Institute Place.

ŠILKINIŲ UŽUOLAIDŲ 
DIRBĖJOS.

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

LOUIS BROSILOW 
179 N. Michigan.

I
MERGINA BENDRAM NAMŲ į 

darbui. Paprastas virimas. Maža j 
šeima. Nereikia skalbti. Savas j 
kambarys. $10. JUNiper 1269. <

bn     ]
: HELP VVANTED—MALĖ t

Darbininkų Reikia 1
U-U-. .. O . . . . . . un^ _ J l̂__<^uVUu-1Jnu-llte J

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

Hyde Park 7542.
5200 So. Harper.

REIKALINGAS VYRAS, jaunes
nis nei 50 metų, all around darbui. 

l Turi būti pratęs - įnagius vartoti. 
Jaunas vyras turi progos išmokti 

• valymo ir dažymo.
J. HEINRICH

2239 Roscoe.

DŽENITORKOS ir skrebinti mo
terys. Kreipkitės 9:30 šį vakarą. 
Room 205. 343 S. Dearborn.

... BUSINESS CHANCES
_ ' ; "_____ Biznio Progos

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
meat market, arba mainys į namą. 

' Išdirbta per 6 metus. Renda $30 su 
kambariais. 2210 W. 23rd Place.

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

ANT EŽERO 4 KAMBARIŲ ka
džius. Uždarytas porčius, elekt- 
i. $15 į savaitę. E. MARYER, 

1633 Larrabee.

ANT RENDOS STORAS su ta- 
irno fikčeriais, gerame stovyje, 
Įeinama renda.

1926 Canalport Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
amus, lotus, farmas ir biznius, 
urime didelį pasirinkimą namų 
irkti už cash arba mainais. Norinti 
irkti ar mainyti, dėl greitesnio pa- 
irnavimo šaukite;
JAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE • . •
4631 S. Ashland Avė.

TeL YARDS 1001.

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

JOHN 0. SYKORA
REALTOK

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujam greitiem 

pardavimam

PARDAVIMUI 3 FLATŲ mūras, 
7 kambariai, štymo šiluma, moder
ni refrigeracija, arkos durys, ąžuo
lo trimas, puikiam stovy, gerai už
laikomas. Metinės pajamos $1,476. 
Kaina $7,000.

5741 Princeton Avenue. 
ENGlewood 1025.

LOTAS SV MEDŽIAIS. Beverly 
Shores, % bloko prie Michigan 
ežero. Arti kauntės rubeŽiaus ke
lio. Parsiduoda pigiai. Lengvi iš
mokė j imat Box Z2, 1739 South
Halsted St.

$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 Rockwell, 2 flatų 
mūras, 6—6, karšto vandens Šilu
ma, garažas. MR. MEDORA, 8354 
So. Ashland Avė., BEVerly 6155.

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

FAIrfax 8153.

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė su namu ir 2 lotais mai
šytų tautų apgyventoj vietoj. Kas 
norite turėti užtikrintą gyvenimą, 
atsišaukite 3252 N. Nagle Avė. Tel. 
PALisade 4633.

MARQUETTE PARKE ANT 
Campbell Avė., netoli 69th St., 4 
kambarių mūrinis cottage, su di
deliu porčium. Kaina $3500. Įmo
kėti $500. Mainys ant loto, dides
nio namo, pridės pinigų. Turim 
daugelį visokių kitokių bargenų ir 
mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avenue 

Tel. Republic 3713. 
Vakarais Prospect 1111.

RADIO EKSPERTŲ 
patarnavimas ir pataisos. 
1856 W. 47th St. Yards 4693.

Sutraukė Apie v300 , Svečių,
Liepos 19-t^;kl./;įvyko šau

nios ir iškilmingos Mary Lei
skis ir Joe Putrimas vestuvės.

Bažnytinės ^ceremonijos įvy* 
ko Visų šventų bažnyčioje, 
Roselande, o<. vestuvių* pokilis 
—Dariaus-Girėno' svetainėje, 
4416 So. Western Avė.

Iš Tolimų Miestų.
Šios vestuves buvo skaitlių-; 

gos. Dalyvavo J Upie 3Č0 
sių ne tik iš Chicagos, bet ir 
iš kitų miestų, kaip tai Raci- 
ne, Kenosha, Detroit ir Grand 
Rapids, Michigan.

Jaunoji Mat^ yra duktė Ro- 
selandiečių Mfš. and Mr. Įohn 
Leaskis, 10117 So. State St., 
o jaunasis Joąeph Putrin^as 
yra! sūnūs Auna ir Bill Putri
mų, 4450 So. Rockwell St.

Michigane. ;
Abiejų tėvai 'yta populiariš* 

ki ir geto budo žmonės, kurie 
veda pavyzdingą

Šiuom laiku jaunavedžiai lei
džia o “medaus menesį” Sau
ga tuok, Michigane.

Vėliaus mano aplankyti 
Grand Rapids, Scottvillc ir 
Detroitą, Mich. O dar vėliau 

;—Canadą.
! Nuo savęs linkiu jaunave
džiams laimingos ateities ir 
malonaus gyvenimo.

i —Steponas Nadkisfy.

phine Stanis, 17
Gerald J. Ramoška, 

Victoria Steponaitis, 19
Michael J. Chapis, 25,

lian R. Fiske, 18
Michael Stram, 53, su

Pristupa, 44

Reikalauja
Perskirų

Konstance Šeštokas
Frank šeštokas

23, su

su Lil-

Sophie

nuo

gyvenimą

Paul Wilkas 
Sugrįžo

Gauna
Perskiras

Ruth Repan nuo Alex 
pan

H. Re-

PARDAVIMUI MARQUETTE 
PARKE 4 flatų mūras octagon 
frontu. Muro garažas. $14,350.

2 flatų dailus muro namas, $8850.
89th and Halsted, storas ir ke

turių flatų muro namas, apšildo
mas, $9,000.

CHARLES URNICH (Urnikis) 
2500 W. 63rd St. 
PROspect 6025.

FARMS FOR SALE

PARDAVIMUI
160 akrų pieno farma. 23 galvok 
Guernsey raguočių. Taipgi arkliai, 
kiaulės ir vištos. Visi geri pasta
tai. Pilna naujos mašinerijos eile. 
Greitam pardavimui kaina visai 
nebrangi.

GEO. NOGROSKY, 
Camp Douglas, Wis. 

Route 1.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

Grįžo ir J. Rachunas.
Paul Wilkas, žymus Bright- 

on Parko biznierius, kuris tu
ri taverną, 4201 So. Maple- 
yvood avė., šiomis dienomis 
Sugrįžo iš atostogų. Jis buvo 
pas IPete Bernotą, Silver Lake,

Jis smagiai laiką praleido 
sykiu su Juozu Rachuriu, Au
ditorium taverno savininku. 
Jie sykiu ir parvažiavo.

—Steponas.

įsiėmė Leidimus
Vedyborhs

(CHICAGOJE)
AtiUioity j. Kraite, 34,

Wahda Budvitis, 30
James Kostai, 20, su Jose

SU

GIMIMAI
CHICAGOJE

938KLYMUS, William Jr., 
North Damen Avenue, gimė lie
pos 13, tėvai: William ir Rose.

SURMA, Ruth Ann, 3919 
Cornelia Avenue, gimė liepos 
7, tėvai: Walter ir Lillian.

VVALSHON, Raymond E., 
5729 North McVicker Avenue. 
gimė liepos 12, tėvai: Raymond 
ir Bernice.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

ISAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec.
Turtas virš $1,000,000.00.
VVHOLŽSALE VuRNITURE : 

RakandaiirĮtaisai Pardaylniui 
'’»• MOKĖDAMAS CASH— 

už rakandus, sutaupysi nuo 4$ 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
infomiacijų. Vien tik nacionalini 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SUNŪS, 
6343 So. Western AveM 

Chicago. m. T<L RKPublie



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Kep, 24, ’41

Naujienų Namo Fondo

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asmeniui

r-,-. * J

Šis naujas 1941 met^j Packard automobi
lius yra pirktas nuo Balzekas Motor Sales, 
3451 Archer Avenue. Jiį skelbimas telpa 
kasdien Naujienose.

■ • • 1 •* c. • .

TŪKSTANČIAI

GEROS VALIOS

LIETUVIŲ

RENGIASI

VYKTI Į

NAUJIENŲ

PIKNIKĄ

MALONĖKITE
VISI LIETUVIAI 

ATVYKTI Į ŠĮ 

DIDŽIAUSI 
NAUJIENŲ 

DOVANŲ 

PIKNIKĄ

h.
• ' . .. ..4F ' ' •

GROVE DARŽE
PRADŽIA 10 V AL. RYTO

SUNSET
135th STREET IR ARCHER AVENUE, LEMONT, ILLINOIS




