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SUMNER WELLES JAPONUS VADINA 
INDOKINIJOS UŽPUOLIKAIS

Japonija Tvirtinasi Indo-Kinijoj
. *. > « 3". ■

Japonai siekia bazių kitoms teritorijoms 
pagrobti

AVASHNIGTON, D. C., liep. 
24 d. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė šiandien 
japonus pavadino Indokinijos 
užpuolikais ir pareiškė, kad pa
našus japonų veiksmai yra pa
vojingi Amerikos saugumui, 
gresia Jungtinių Valstybių te
ritorijai ir kenkia Amerikos in
teresams tolimuose rytuose.

Sumner Welles, kuris dabar 
eina užsienio departamento se
kretoriaus pareigas, spaudos 
atstovams pareiškė, kad japo
nai stengiasi įsigyti naujų ka
ro bazių iš kurių galėtų užka
riauti naujus plotus.

Sumner Welles pareiškė, kad 
panašų pareiškimų vakar jis pa
darė užsienio departamentai! 
pakviestam japonų ambasado
riui.

Japonanisjgyjus naujas ka
ro bazes Indokinijoj, nebus tai
kos Pacifiko gyventojams, nes 
japonai yra pasiryžę siekti nau
jų žemių, šis japonų valdžios 
žingsnis yra kenksmingas Fili
pinų salų saugumui, nes japo
nai jas apsupa ir gali lengviau 
užpulti. Tuo pačiu* metu japonų 
karo jėgos gali pakenkti kau- 
čuko ir kitos svarbos medžia
gos prįstatymui Amerikon.

Jungtinių Valstybių ir visos 
Amerikos apsauga atsidurtų

dideliame pavojuje, jeigu japo
nai sustabdytų karo pramonei 
reikalingos medžiagos pristaty 
mą.

SAN FRANCISCO, Cal., liep. 
24 d. — Japonų valdžia įsakė 
visiems japonų laivams, kurie 
plaukė į Jungtines Valstybes, 
sugrįžti atgal. Daugiau negu 40 
japonų prekybinių laivų paklau
sė įsakymo, apsisuko ir plaukia 
į Tokio,

Šis jąponų valdžios nutari
mas padarytas tuojau po Sum
ner Welles pareiškimų apie 
Amerikos apsaugai sudarytą 
pavojų dėl japonų karo veiks
mų Indokinijoj.

SAIGON, prancūzų Indokini
ja, liep. 24 d. — Japonų karo 
laivai jau atplaukė į du svar
bius strateginius uostus pran 
cuzų Indokinijoj. Šiandien lau 
kiama 12 kitų laivų, kurie jau 
yra kelicnėje ir veža japonų 
kareivius.

Vichy valdžios atstovai tvii- 
tina, kad japonai ateina “pro
tekcijai ir apsaugai •sustiprin
ti”, bet visi gyvęųtojai <• žino, 
jog tai yra Petaino valdžios 
kapituliacija prieš japonų mi- 
litaristus. Uostan įplaukė japo
nų laivai, bet ten stovėjusieji 
Petaino karo laivai taip pat pa
siliko.

Maj. Gen. Raishia Sumita (dešinėj) Japonijos mi- 
litarinės misijos Indo-Kinijoj galva, ir admirolas Jean

kurie, sakoma, pasiekę susitarimo, kurio pasėkoj Ja
ponijai suteikta teisė įsteigti strateginės bazės ir aero
dromai Fraricuzų Indo-Kinijoj.
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VOKIEČIAI.BOMBARDUOJA MASKVĄ
Pakenkė Amerikos 

ambasadai

Sek. Stimson kaltina SOVIETU VALDŽIA VISIŠKAI SUGRIOVĖ 
Wheelen GYVENAMU NAMU ŪKĮWheeleri

WASHINGTON, D. C., liep. 
24 d. — Karo sekretorius Stim- 
son šiandien paskelbė, kad se
natorius Wheeler išsiuntinėjo 
karininkams laiškus, kuriuose 
pataria pasipriešinti Amerikos 
įsikišimui į Europos karą.

Tatai yra ne tiktai Amerikos 
apsaugos 
mas, bet 
davyslei.

Laiškai
riaus vardu ir buvo atspausdin
ti valstybės spaustuvėje, bet 
valstybės lėšomis.

Namai užteršti ir 
išgriauti

Niekas namu ne 
remontavo

pastangų sabotažavi- 
veiksmas art inas iš

siuntinėjami senato-

Wheeler išsiuntė 
1,000,000 laiškų

ne

C., liep 
Wheeler 
pareiškė

BERNAS, Šveicarija, liep. 24 
d. — Sovietų okupacijos me
lu tapo visiškai sugriauta gy
venamųjų namų ir butų san
tvarka.

Sovietai konfiskavo beveik 
visus didesnius miestų namus, 
savininkus išvyjo į Rusiją ar
ba į kalėjimus sugrudo, o na
mus paliko be jokios priežiū
ros.

Namo tvarką pasižadėdavo 
prižiūrėti paskirtas komitetas, 
kuris jokio dėmesio nekreipda
vo į gyvenamųjų butų remon
tą.

BERNAS, Šveicarija, liep. 24 
d. — Visą sovietų okupacijos 
laikotarpį niekas 
butų neremontavo 
rėdavo.

gyvenamųjų 
ir neprižiu-

visiškai iš- 
kur tinkamo

Daugelis langų 
daužyta, nes nėra 
stiklo įsigyti ir nėra kam pa
taisyti. Vandentekiai dažniau
siai užsiterŠę ir ištisas namas 
savaitėmis esti be vandens.

Išvietės būdavo nevalomos 
ištisus mėnesius ir grėsė pa
vojus užkrečiamom ligom.

LIETUS NELEIDŽIA VOKIEČIAMS VERŽ
TIS RUSIJOS GILUMON

Raudonoji armija 
smarkiai prie

šinasi
BERLYNAS, Vokietija, liep. 

24 d. — Raudonos armijos at
kaklus pasipriešinimas ir blo
gi Rusijos keliai neleidžia vo
kiečių karo jėgoms stumtis pir
myn, skelbia vokiečių karo pra
nešimas.

Smarkus lietus tiek sugadi
no blogus Rusijos kelius, kad 
motorizuota vokiečių kariuome
nė nepajėgia tinkamu smarku
mu žengti pirmyn.

Ukrainos keliai visiškai pa- 
biurę ir vokiečiai negali vilk 
ti sunkios artilerijos.

Vokiečiai kursto 
armėnus

Nelaisvėn/paėmė 
13,000 rusų

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
24 d. — Šiandien vokiečiai pa
ėmė nelaisvėn 13,000 raudono
sios armijos kareivių.

Užmuštųjų ir sužeistųjų skai
čius yra labai didelis, nes vie
tomis komisarai priverčia ka
reivius gintis iki paskutinių, 
nors strategijos atžvilgiu pasi
priešinimas yra beprasmis, skel
bia vokiečiai.

Mogilevo srityje vakar vokie
čiai paėmė 5,000 raudonos ar
mijos kareivių, kurie buvo vi
siškai išvargę.

ANKARA, Turkija, liep. 2’4 
d. — Nacių agentai stengiasi 
atgaivinti nacionalistinę armė
nų organizaciją, kuriai žada da
lį Kaukazo.

Vokiečiai štengiasi suintere
suoti ir turkus. Vokiečiai siū
lo turkams praplėsti savo te
ritoriją sovietų Rusijos sąskai
tom

Turkų valdžios atstovai at
metė nacių pasiūlymus praplė
sti savo teritoriją Rusijos są- 
skaiton ir šiuo reikalu atsisa
kė toliau derėtis su vokiečiais.

Petainas susitarė 
su japonais

VICHY, Prancūzija, liep. 24 
d. — Oficialiai skelbiama, kad 
Petaino atstovai principiniuose 
dalykuose susitarė su japonais 
dėl Indokinijos.

Derybų smulkmenos bus ap
tartos Hanoi mieste ir vėliau 
bus prisiųstos į Vichy galuti
nam patvirtinimui.

Japonai pasižadėjo respek
tuoti prancūzų suverenumą In
dokinijoj, bet tuo pačiu metu 
apsaugos Indokinijos teritoriją 
nuo galimo užpuolimo.

MASKVA, Rusija,/liep. 24 d 
— Praeitą naktį vokiečiai vė’ 
atskrido sovietų sostinės bom
barduoti, skelbia sovietų prane
šimas.

Naciai išmetė kelias bombas 
greta Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasados ir išdaužė vi
sus ambasadoriaus namų lan
gus.

Bombardavimo metu name 
buvę laikraštininkai nebuvo su
žeisti. Bombos pakenkė namo 
rengimams ir moderniškiems 
laidams.

Raudonoji armija 
priešinasi naciams

— Britai sulaikė tris pran
cūzų prekybos laivus netoli 
ILwfoundiando salos.

ORAS
Debesuotas, lis, vakare vė

siau. ‘
Saulė teka 5:36; leidžiasi

— 8:17< -r v

15,000 tonų laivą, kuriame bu
vo vežama>q-spr«g .tanioji me
džiaga. Kanvojus- blivo lydimos 
.kreiserių, bet italai ir jiem 
pakenkė.

MASKVA, liep. 24 d. — Išti
są naktį ėjo smarkios kovos 
Porchovo, Polocko, Smolensko 
ir žitomiro srityse, skelbia so
vietų pranešimas.

Visose zonose raudonoji ar
mija labai vykusiai priešinasi 
naciams. Leningrado srityse 
vokiečių spaudimas žymiai su
mažėjo paskut’nėm dienom.

Manoma, kad priešas jau iš- 
aikvojo visas savo jėgas ir ne
gali pulti su tokiu smarkumu, 
kaip tai darė pirmomis savai
tėmis.

Italai paskandino 
britų laivus

Britai perspėjo Is 
panijos valdovus

LONDONAS, liep. 24 d. — 
Užsienio ministeris Eden britų 
parlamentui pareiškė, kad to- 
imesnė ekonominė parama Is
panijai bus suvaržyta.

Ispanijos diktatorius pasakė 
kalbą, kurioje aiškiai matyti, 
jog jis rengiasi imtis kitos, 
linkmės užsienio politikoje.

Britai davė ispanams ekono
minę paramą, nes norėjo pade 
ti Ispanijai atsistatyti, bet po 
gen. Franko kalbos turės per
žiūrėti savo politiką.

WASHINGT()N, D. 
24 d. — Senatorius 
spaudos atstovams 
kad jis išsiuntinėjo apie mili-
oną kiškų įvairiems a me

ninis.
Dalis 1 :š..ų pasių. ta ir karei 

viams “bei kuriu inkams. Whee- 
ler mano, kad jis nenusižengę 
Amerikos įstatymams.

Senatorius nekreipia jokio 
dėmesio į karp sekretoriaus pa- 
reiškjmus, nes skaito jį susenu
siu' žmogunaį

—-------------

Willkie remia apsau
gos pastangas

Vokiečiai traukia 
aviaciją iš rytų

LONDONAS, liep. 24 d. — 
Paskutinėmis dienomis vokie
čiai atitraukė žymią dalį savo 
aviacijos iš rytų fronto, tvirti
na karo specialistai.

Britų aviacija smarkiai bom
barduoja Vokietijos miestus 
nacių priešlėktuvinės patran
kos negali apginti dirbtuvių, to
dėl traukiama aviaciją.

Britai yra pasiryžę ir toliau 
bombarduoti Vokietiją, kad 
Rusijos jėgos galėtų atsikvėpt 
ir geriau pasipriešinti naciaips.

ROMA, Italija, liep. 24 d. — 
Vakar ištisą dieną italų karo 
jėgos smarkiai puplė britų kan- 
vojų, kuris plaukė į Ka’rą 
skelbia italų karo pranešima^.

Italų karo laivai ir avietoją 
užpuolė britų kanvojų ir (pa
skandino kelis laivus.
"ItJains pavyko paskandinti susipratimų.

-— Vokiečių karo jėgos su
grąžino prancūzų savininkams 
pakraščių laivelius, kuriuos bu
vo konfiskavę, kai rengėsi An
glijos invazijai.

— Argentinos valdžia krei
pėsi j Ekuadorą Jr Perils kad

i jpa-
ne-

sustabdytų karo veiksmus 
išienyje ir išvengtų didesnių

Taikos metu Tafto planas 
butų priimtas, bet ne šių dienų 
neramiais laikais.

Sargai gaudavo ma
žą atlyginimą

AFL nestreikuos 
karo pramonėj

LOS ANGELES, Cal., liep.
24 d. — Wendell Willkie šian
dien pareiškė susirinkusiem: 
klausytojams, jog visi ameri
kiečiai privalo remti 
pastangas . sustiprinti 
apsaugą.

Tvirtame Jungtinių 
bių apsiginklavime
didesnei ir geresnei ateičiai.

Willkie pasmerkė visus, ku
rie negarbingai šmeižia prazi- 
dentą ir įtaria jį bloga valia.

WASHINGTON, D. C., liep. 
24 d. —■ Sidney Hillman šian 
dien paskelbė, kad karo prartio- 
nes ir AFL vadovybės sutarė 
vengti streikų visoje 
monėje.

šis sutarimas karo 
iepartamento tapo 
:as. Iš abiejų pusių 
mos pastangos 
streiko.

Sutarimas palies pusantro mi
lijono darbininkų. Prezidentas 
Rooseveltas labai patenkintas 
tokiu sutarimu.

karo prs-

ir laivyno

bus deda-
susitarti be

BERNAS, Šveicarija, liep. 24 
d. — Prie didesnių namų bu
vo palikti sargai, bet jie gau
davo tokį mažą atlyginimą, kad 
negalėdavo iš jo pramisti.

Dauguma sargų buvo priver
sti nuošalyje ieškoti kitokių 
■plaukų ir neturėjo laiko na
mui 'priži urėti.

Valdžių butuose apgyvendin
davo iš Rusijos atvarytus oku
pantus, kurie labai dažnai, mal
kų pritrukę, pradėdavo degin
ti duris ir kitus įiengimus.

valdžio 
krašte

Valstv- 
guli vilti

Atmesta 16 mene
sių tarnyba

WASHINGTON, D. C., liep. 
24 d. — štabo viršininkas 
Marshall šiandien atmetė sena
toriaus Taft pasiūlymą įvesti 
16 mėnesių karo tarnybą.

Senato karo komisijai siųsta
me rašte generolas Marsha 1 iš
dėsto Taft pasiūlymo blogas 
puses dabar gyvenamame lai
kotarpyje.

Japonai bijo Ameri
kos represijų

TOKIO, Japonija, liep. 24 d 
— Visi Tokio biržos vertės po 
pieriai nukrito keliais punktais 
kai sužinota, jog Jungtinės Val
stybės rengiasi imti represali- 
jų prieš Japoniją.

Japonų laikraščiai skelbia 
kad Indokinija skaito japonu: 
tikrais protektoriais.

Japonų politikieriai bijo, kad 
naujos japonų aventiuros ne 
įveltų krašto karan su Jungti 
nėmis Valstybėmis ir visiška 
neišardytų Japonijos ūkio.

— Suomiai skelbia, kad išti
są naktį sovietų aviacija bom 
bardavo Helsinkį.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Vakar vakare Vichy miestely tapo pasirašyta nauja su

tartis su japonais. Petaino prancūzai leido japonams naudoti: 
uostais ir karo bazėms Indokinijoj.

— Japonų kariuomenė jau pradėjo plaukti į Indokiniją 
Hanoi mieste esąs japonų kariuomenės štabas persikels į Sai- 
gon uostą.

— Sovietų ambasadorius Umanskis lankėsi užsienio depar
tamente ir ištisą valandą kalbėjosi su Sumner Welles.

— Ekuadoro užsienio ministerija paskelbė, kad Peru kare 
jėgoms vadovauja 3,000 japonų karininkų, bet Peru valdžia pa
neigė šias žinias.

> — Fašistų laikraštininkas Gayda perspėjo italus nelaukti
didelių ir greitų vokiečių laimėjimų sovietų Rusijoj. Italijos di
plomatai patenkinti vokiečių nepasisekimais.

— Kubos policija areštavo tris nacių agentus, kurie prisi
pažino, jog šnipinėjo vokiečių štabui.

— Vakar britai pirmą kartą panaudojo Amerikos “skrai
dančias tvirtoves” bombardavimams. Bresto uoste stovinčius 
vokiečių karo laivus apmetė nepaprastai iSpriomis bombomis.

— Vakar Maskvos radijas nustojo duoti žinias, manoma, 
kad. vokiečiai bombarduoja sovietų sostinę.

Bolševikų paskirtie
ji apsivogdavo

K ARĄLIAUČIUS, Vokieti j a, 
liep. 24 d. — Bolševikai į vi
sas svarbesnes vietas skyrė sa
vo ištikimuosius, kurie per
žengdavo paprasčiausias žmoniš
kumo ribas.

Komunistai paskyrė Basę Ka- 
caitę pardavinėti ir prižiūrėti 
Kauno trikotažo krautuves.

Netrukus išaiškino, kad Ka- 
eaitė ne tiktai pardavinėdavo 
savo pažįstamiems, bet ji sau 
ir savo broliui slėpė treningo 
kostiumus. Ji buvo pašalinta.

Rimtesni rašytojai 
nesubolševikėjo

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
'iep. 24 d. — Bolševikų valdžia 
dėjo pastangas galimai grei
čiau patraukti gabesniuosius 
Lietuvos rašytojus.

Keli karjeristai pasidavė vi- 
nškon bolševikų globon, bet 
rimtesnieji rašytojai vengė prie 
jų prisidėti.

Paskutiniuoju metu vengda
vo bolševikų susirinkimų ir tie 
rašytojai, kurie pradžioje nu
ėjo su okupantais. Okupacijos 
metu rašytojai nič nieko ver
tesnio neparašė.

Per Liepos ir 
Rugpjūčio 
• MĖNESIUS

NAUJIENŲ RAŠTINĖ BUS

KASDIEN NUO 8 V AL. RYTO 
IKI 8 V AL VAKARO, 

šeštadieniais 
TIKTAI IKI 4 v AL. POPIET. 

Sekmadieniais 
BUS UŽDARYTA. 
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Didelis Gaisras 
Grudų Sandėlyje

ištikoGaisras vakar dieną 
didžiulį grudų sandėlį prie 51st 
ir Homan avenue, kurį operuo
ja Grand Trunk gelžkehs. Vi
sų pietinę miesto dalį buvo ap
dengęs tirštas dūmų sluoksnis. 
Nuostoliai dar nežinomi.

riioŠia užsjfckytnus 100-iems 
skirtingiems daiktams karo rei
kalams,* ir 'fabrikantai, kurie 
nori susipažinti su tais daik
tais ir kontraktų sąlygomis ga
li informacijas gauti raštinėj.
Khygtb Muilo, Traktorių —

Tarp užsakytinų daiktų yra 
muilas, knygos, traktoriai, plau
namos mašinos, radio aparatai, 
etc.

Berniukas Nusigan- IVT"' "i *• a I" iviinisieris
do Operacijos, 
Pabėgo iš Naitių

Jei Norite Gauti 
Kariškų Kontraktų

Štai Kur Reikia Kreiptis
Jei turite fabrikų ir norėtu

mėte gauti kariškų užsakymų, 
tai skubėkite į Federalio Re
zervo rumus Chicago j e, kur 
ginklų administracija (OPM) 
turi raštinę.

Administracija skelbia, kad

2-RA SAVAITE!
PIRMAS CHICAGOJ RODYMAS

“Soviet Frontiers—on the Danu- 
be’’ bus teberodoma World Play- 
house teatre antrą savaitę, prade
dant šeštadieniu, šimtai amerikie
čių visų tautybių, kurie atsilankė 
šią savaitę filmos pažiūrėti, liudijo 
stiprų susidomėjimą visų žmonių 
Raudonąja Armija ir Rusijos ap
sauga.

Antraštės dienraščiuose pasakoja 
apie pakartotiną puikų atsparumą 
ir kontr-atakas, kariuos Raudonoji 
Armija daro kasdien prieš nacių 
įsiveržėlius. Norint šių įvykių prie
žastį suprasti ir pamatyti Raudo
nąją Armiją akcijoje, reikia pama
tyti “Soviet Frontiers”.

“Soviet Frontiers” rodoma da
bar pirmą kartą Chicagoje. The 
World Ployhouse yra 410 S. Michi- 
gan Avė. arti Van Buren. Durys 
kasdien atsidaro 11:15, o įžanga 
yra 35c. ligi 6:30 papiet.

Prigėrė McKinley 
Parke

Mc 
prie 

prigėrė 
Claylon

BRIGĘTON PARK. - 
Kinley Parko tvenkinyje, 
38-tos ir Bell avfenue, 
12 metų bėrhiukas,
Boigher, nuo 3804 So. Sacra- 
mento avenue. Jis nuslydo nuo 
oro prileistos padangos, 
rią įsikibęs plūduriavo 
tvenkinio dalyje.

142,848,000 Vai 
Elektros

į ku- 
gilioj

Per liepos mėnesį Chicagos 
elektros bendrovė, Com'rtion- 
wealth Edison, pagamino mie 
stui vartoti 142,848,000 kilva- 
tinių valandų elektros jėgos. 
Tai yra apie 12% daugiau ne
gu per liepos mėnesi pernai.

• Yellow Taxi bendrovė va
kar padovanojo valdžiai toną 
aluminijaus, kurį nulupinėjo 
nuo senų automobilių. Ikišioi 
chicagiečiai sudėjo apie 100 to 
nų metalo.

BLUE BIRD AUTOBUSAI NUVEŠ J NAU 
JIENU PIKNIKĄ

Chicagiečiai, kurie neturi savo automobilių ir ne
gauna draugų, kurie nuvežtų j Naujienų piknikų Sun- 
set Parke, gali lengvai nuvažiuoti Blue Bird busais. Bu
šai eina kas valandą. Jie sustoja ir paima pasažierius 
sekamose vietose: 2,0 E, Randolph St., Ogden įr West- 
ern, Ogden ir Ashland, Ogden ir Kedzie, 22nd ir Craw- 
ford, 22nd ir Cicero, Cicero ir Archer ir 63rd ir Cicero.

Kelionė i vieną pusę — 50c, į ten ir atgal (round

Kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į

2001 CANALPORT AVENUE
SUBATOJ IR NEDĖLIOJ, LIEPOS 26 it 27

Gros Stanley Dyokas orkestras, bus skanių užkan
džių, programa ir kiti .pamarginimai. Visus užtikri
name, kad smagiai praleisite laiką.

Kviečia Grace ir John Munkus, savininkai

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

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

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.T otate ir 55 St.)Telefonas ATLANTIC 4290.

Motina FrašB Pblicijbš 
Ieškoti Sunaus

GAGE PARK. — 16 metv 
berniukas, Albertas Kalelio, tu 
rčjb eiti operacijai.

Kaip ir k i ii, taip ir Alber
tas jo's bijojo. I^bai iibnotėjb 
pašiduoti daktmd įci.itli. Kai 
galimu atėjo laikas dpen njai, 
jisai dingo iš namų.

Taip nusiskundė policijai ler- 
niuko motina p. Gertrūda Ra
telio, nuo 5036 South Kildarc į naujienv-acmet< i< dh<>< .
avenue. Ji prašo policijos pa- Vice Admirolas Teijiro 
gelbėti jai sūnų Surasti. | Toyoda, kuris paskirtas 

naujuoju Japonijos užsie
nio reikalų ministeriu, Yo- 
sukė Matsuoka vieton.1,500 Kareivių 

Gaus “Atostogas”

modernus
METODAI!

Rt _ k c r VAKAR CHICAGOJERytoj traukimu is Camp ror- > r-
ręst stovyklos Chicagon namiš- 0 Už tariamą nelegalių opa- 
kius aplankyti atvažiuoja apie l.aciją> po kuriog paclent6 „,1. 
1,500 naujokų. |juvo suimtas Dr. Nathailiei

Jie gavo “atostogas” iki pir- H. fechaffnėr, 1523 Belmont 
madienio popiet. aventte.

Laikui bėgant yra daromi pa- 
gerinimai, attidėtigiinai ir išra
dimai visose srityse. Bizny ir 
pramonėj ė, kurie siejasi su pre 
kių paskirstymu, vartojami nau
ji metodai, teikia pirkėjams ga
limumo pirktis reikmenas pa
rankiai v r ekonomiškiausiomis 
kairiomis.

Pažiūrėkime, pavyzdžiui, kas 
atsitiko maišto reikmenų srnult- 
mėnoinis pardavimo bizny. 
Prieš eilę metų šioj bizpio ša
koj operavo tuksiančiai ir tuk- 
štaiičiai nėpriklausomų groser- 
ninkų, kurie pirko reikalingas 
jiems prekes iš daugybės šal
tinių palyginti mažais kiekiais. 
Tokio pirkimo pasėkoje kainos 
buvo aukštesnės. Be to, šie 
pirkliai ne visuomet laikė savo 
krautuvėse pilnų prekių eilę.

Tačiau kolektyve arba ben
dra šių mažų pirklių perkamo
ji pajėga sudaro milžinišką per
kamųjų pajėgų — taip didelę 
pajėgų, kad galima pirkti pro-

duktus pilnais vagonais ir tro- 
kais tiesiai iš fabrikantų, ga- doti 
mintojų arba augintojų. Todėl 
visai natūralu, kad nepriklau
somi groserninkai sujungė sa
vo perkamąją pajėgą. Ir tai jie 
padarė suorganizuodami koope
ratyvą.

žymusis kooperatyvas 
sto biznyje yra Midvvest 
cery Co. Tai 
gia-tt nfei 500 
tie operuoja 
ves, žinoihas 
Stores.

The Midwest Grocety 
yra reikmen; parupinimo 
soms Midwest krautuvėms
zė. Jai priklauso vienas didžiau
sių ir moderniausių sandėlių, 
užsiimančių tinkamu užlaikymu 
ir paskirstymu maisto ir 
šerio reikmenų.

Šis modernus groseirių 
nio metodas suteikė daug 
dos savo 
miausia, 
krautuves 
lę prekių, 
šviežesnės
nos žemesnės.

mai-
Gro- 
dau-yra grupė 

groserninkų, ku- 
savas parduotu- 
kaipo Mid\vest

Co.

ba-

gro-

biz-
nau-
Pir-

Kad publika galėtų pasinau- 
žemiausiomis galimomis 

kainomis, Midwest Stores deda 
skelbimų šiame dienrašty kas 
savaitė. Skelbimas pasako pu
blikai, kokios yra geriausios 
vertybes šiuo metu. Skelbimas 
šito dienraščio šios dienos lai
doje pasako šeimininkėms, ko
kie yra geriausi bargenai eina
mos savaitės pabaigoje.

1

kostumeriams.
dėka jo paskiros 
gali turėti pilną ei- 
Antra, prekės būna 
ir, žinoma, jų kai-

Atvykit ir Paimkit Ji!

MIRAGLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai Šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI C A A 00 
40 pėdų Lotai— Y t U 
VISI pagerinimai Į K I 
yra. 7c karferis į Ma 
Vidurmtesti. BAŽ- W,-WT„£,T 
NYČIOS, KRAU- I MENESĮ 
TUVES, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- ^mokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti— 
Apžiūrėti

i

Mažas

TpRnlt PadrnŠP • UK Oenzo departamen-
IjCDUIL Idbllabu tas paskelbė, kad balandžio me- 
Kontraktą nesį, 1940, Chicagos miestas tu-

T ri t. ----7—— - - rgJ° 3,396,808 gyventojus, oLeBolt and _ Co., auksinu; Cook apskritys _ 4)050,671. 
daiktų krautuvė ir AFL krau-1 xn£nojs valstijos gyventoju 
tuvių patarnautojų unija pasi- skaižiUs siekė 7,897,241. 
rašė sutartį. Kompanija mokės
$28 minimum algą, įveda 48 ® Nuo 4 ^aukšto verandos
valaiidų savaitę, dvi savaites nukrito bežaidžiantis 2 metų 
atostogų, duoda unijai. išimti berniukas Francis, Koga, 338 W. 
nų pripažinimą ir senioritetoJ Sc^iiller street. Truputį apsi- 
teises. draskė rankas ir kojas.

O 31 metų liari’y K6ralew-- 
ski, 2245 Lyndsde aVenue, at
sėdėjo kalėjime terminų už ne
mokėjimą žmonai-1 alimonijos. 
Išėjęs laisvėn kvietė ją grįžti 
su jito gyventi, žmohąi. atsisa
kius, Kora!ewski(,(i bando nusi
šauti. Jis guli St.4-Elizabeth li
goninėje sunkiai sužeistas.

® Chicagos West Sklėš šritul- 
kieji fabrikantai, laikė pasita- 
i’inių apie tai kaip gadti savo 
dirbtuvėms didešnib karo kon
traktų. Ikišiol mažosios dirbtu
vės kontraktų neturėjo labai 
daug.

O Bešaudydamas žiurkes kiė^ 
me, 20 melų Krank Krygowski, 
2823 Short street, pašovė kai- 

I mynę, Mrs. Caroline Stabdo, 
2821 Hillock street; Jaunuolis 
suteikė jai pagalbą, bet buvo 
tiek nusigandęs, kad per visą 
ndktį nedrįso pateiti nbhio. Va
kar rytą betgi pasidavė polici
jai. Jo nebaus.

SPECIALES VERTYBES
PUIKIOS KOKYBĖS MAISTE IR GROSERIUOSE 

PAS “MIDWEST STORES”

IŠPARDAVIMAS! PENKT, IR SĖST., LIEPOS 25 IR 26
ŠVIEŽUS NO. 1 KOKYBfiS

KIAUŠINIAI
<<MIDWEST,-, Puikiausi Kartonuose Kiaušiniai
“MIDWEST” GARUODINTAS
L>TI?NT A C Puikiausios aukš.

Kokybės ken.
PURE VEGETAĖLE SHORTENING
“BAKE-RITE” - 3 sv. ken. 45£
“SNIDER’S” Toinalo Gatsup did. būt. 150
“LIPTON’S” Juoda Arbata niaž. 9c įį sv. pak. 23^

tuz. 29c
tuz. 341^0

4 už 27*

Pabėgo “Moksliš
kas” Šuo —

Su Slogomis
kur gatvėje užtiksiteJei 

smarkiai čiaudintį^uniuką, ži
nokite kad tai “Pat?,.sJis pa
bėgo iš namų ad. 2421 Sheri- 
dan Road. šuniukas turi slo 
gas (“hay fever”) ir buvo nau
dojamas Illinois Universitete 
tai ligai studijuoti. Kas šuniu
ką gražins, gaus atlyginimą.

Parūpino Darbus 
23,773-iėtns

Illinois State Employment 
Service (nemokamas Valstijos 
užlaikomas samdos biuras) skel
biu kad per biržeib'b miėenšĮ 
parūpino pastovius darbus 23,- 
773 bedarbiams ir darbinin
kams, ieškanlieins geresnių dar
bų. Patarnavimas nemokamas.

AUTOMOBII
NELAIMES

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru

did. būt.

“SARATOGA” spicy condenšed

TOMAIČIŲ SRIUBA lO^unc. ken, g už 9^ 
“CLAPP’S” StraihecTFoods 41^ unc. ken. 3 už 200 
“CLAPP’S” Chopped Foods 71/^ unc. ken. 2 už 19£ 
SPAGHETTI AR MACARONI
“RED CROSS” 3-7 unc. pak. 13c 2 1 sv. pak. 170
“ELMDALE” Žirniai ir MoFkos No. 2 ken 2nž 190 
“MiDWEST” Siaustyti Burokai No. 2 ken. 2 už 210 
“PRESTO” COMPLETE "Šu'ŽlNC VIRŠELIAIS IR RINKIAIS 
Mason Džarai pt. tuz. 59c kvt. tuz. 69 < 

tuz. 23c
_______  2 tuz. 9c 

“T & T” Maišyti Pickling Spices____ ZVz unc. pak._____ 2 už 17c
“JUslriCE” Malti Juodi Pipirai 8 unc. pak. 2 už 19c

sv. pak. 17c 
^2 sv. pak. 17c

“HARVEST” GENUINE MASON JAR CAPS 
“MIDVVEŠT” JAR RUBBERS

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ino.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ.

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

Naujienų Namo Fondo 
PIKNIKAS 

Sunset Grove Darže 
135th and Archer Avė. 

Sekmadienį 
Liepos 27 d., 1941 m.

žuvo Pertki žinobės
Vėliausios automobilių au

kos:
William Burris, 50, 3517 N.

Linder avenue;
George Schmitt, 44, 3514 N.

Leavitt street;
Miss Lorrain? Litther, 22, iš 

Custer Patk, III.
John CoUins, 63, iš Oafc Fo-

' ręst Prieglaudos, ir
Jaifiės S. Cble, 27, iš Peoria,

1 Ilk, prie Jbliėto.

“Naujienos” jsteige Lietuviškų 
Parengimų Iriforinflcijų B i litų

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos pra&omOs praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
pa rengimų. Taipgi ir rė ilgėjai 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa 
rengimais ir išvengti tiepagei 
daujamos konkurencijos. Šį 
patarnavimų “Naujienos 
kia nemokamai.

“NABISCO” GRAHAM CRACKERS
“LINCOLNSHIRE” Pjaustyti Lašiniai
NAUJOS WHITE COBBLER
BULVĖS Plautos 15 sv- pekis 19^ 
PUIKIOS NAMIE AUGINTOS MORKOS  pund. 3į 
IPuiitųs Geltoni Sausi Cibuliai 3 sv.. 1OČ
Puikus Nauji Virimui Obuoliai 6 sv. 19£
NAUJOS CALIF. BARTLETT KRIAUŠES 3 sv. 25£ 
“SWAN” Muilas 3“did."26c reg. mieros 5<
“Lbx” Trupiniai maž. 9c did. pak. 21d 
“GOLD DUST” 2 maži 9c did. pak. 18d
“SŪNBRITE”’Vaiykiis 3~ken713d
DYKAI SILVERV/ARE KIEKVIENAME PAKELYJ
MAGIC WASHER muilo pauderis did. pak. 24d

MES PRIIMAM ORANDŽINĖS IR MĖLYNAS ŠTAMPAS
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių

MADOS

48I2

Vardas
Adresas

Telefonas

JACKSWIFP

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

O Apšildymu n Stokeriu
O Plumbingu H Sienų Taliu

3OUNT DON 
R Alui ES 

THE POCKET 
&OUADRON, 

ANO RAGES 
TQ INTERCEPT 
THĖ AURORA

VVHICH IS 
SPEEOING 

POR THE 
UNOERGROUMD 

CHANNEL 
TO THE 

vvEDDELL SEA GREEN RAY5, DlS-RAVS, HEAT BEAMS 
AND BOLTS, FLICKER AND ROAR <N THE 
CAVERN. POCKET SHIP5 VANISH INTO 
ATOMS OR PAUL D1SABLEO. 

0UT THE AURORA GRIMLY FIC5HTS HER 
WAY TO THE LAKE~AND 5U0MERGGS.

----- ' ' ■ • » ~ -

AVALANCHE.S RAIN D0’WN A 5 WILD RAVg 
SHATTER SOLI D ROČkS GREAT BEASTS 
FLEE THEIR DENS AND STAMPEDE TO 
SAFETY.

No. 4812 — Sportiška išeiginė 
suknelė. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20, 30, 32, 36, 38 ir 40.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytu pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir-aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa*

te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, DL
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PIRMYKŠČIO ŽMOGAUS AMŽIUS

/

Išgelbėtosios Slaugės Pasakoja Apie Torpedavimą

Tikslus duomenys apie pir
mykščių žmonių amžiaus ilgu
mų gali užimti ne paskutinę 
vietų kovoje prieš fahtastines, 
nemoksliškas pažiūras apie pra
ėjusius žmonijos “aukso am
žius”, prieš bažnytines legendas 
apie prarastų jį rojų.

Iškasamos pačių pirmųjų 
žmonijos istorijos laikotarpių 
žmogaus kaulų liekanos jau da
vė mokslui nemaža įdomios 
medžiagos, pavyzdžiui, apie 
pirmykščių žmonių ligas ir t. t- 
Keista kaulinė išauga pitekan
tropo šlaunikaulyje pilkiai įro
do, kad jau ir tais laikais butą 
sunkių susirgimų. Tai visai su
prantama atsiminus, kad pir
mykštis žmogus, kovodamas 
prieš žiaurias gamtos pajėgas, 
buvo visai beginklis.

Akivaizdoje to juo įdomesnis 
yra klausimas apie vidutiniškų 
pirmykščio žmogaus amžiaus 
ilgumų. Atsakymų į šį klausi
mų duoda prancūzų niokslinin- 
ko Auri Vaina tyrimai, kuriuos 
jis paskelbė II-me tarptautinia
me žmogaus priešistorijos kon
grese 1936 m. ir neseniai pla
čiai aprašė spaudoje.

Valua kritiškai išlvrė visu 
žinomų pirmykščių žmogaus 
liekanų amžių.

Žmogaus amžiaus nustaty
mas iš jo kaulų liekanų moks
lui nėra naujiena. Bet kuriame 
anatomijos vadovėlyje išskai
čiuojama pakankamai požy
mių, iš kurių nustatomas žmo
gaus amžius. Tyrinėtojai, kurie 
aprašinėjo atrastas pirmykščių 
žmonių kaulų liekanas, vado
vaudamiesi šiomis visų priim
tomis taisyklėmis, dažniausiai 
nustatydavo ir atitinkamų in
dividų amžių. Valua nuopelnas 
yra tai, kad jis anksčiau pada
rytus apskaičiavimus krit’škai 
įvertino, įtikinančiai įrodyda
mas, jog amžiaus sttlpdartai, ' 
kurie yra nustatyti dabarti
niam žmogui, reikia žymiai 
pakęsti, taikant juos pirmykš
čiam žmogui. Pavyzdžiui, vie

nas dažniausiai vartojamų bū
dų nustatant žmogaus amžių iš 
jo kaulų buvo dantų išsivysty
mo arna nudevejimo laipsnio 
įvertinimas. Valua įrodė, kad 
dėl maisto rupumo pirmykščio 
žmogaus dantys nusidėvėdavo 
žymiai greičiau negu dabar.

Antras svarbus požymis am
žiaus nustatymui yra kaukolės 
siūlių (siūlių tarp atskirų kau
kolės kaulų) suaugimo laipsnis. 
Ir čia buvo seniai nustatyti 
standartai, kurie pateko į vi
sus vadovėlius. Tačiau 1925 m. 
Toddas ir Leionas įrodė, kad 
kaukolės siūlės užsidaro daug 
anksčiau negu buvo manoma. 
Įvairus tyrinėtojai įrodė, kad 
antropoidinių beždžionių kau
kolės siūlės užsidaro daug ank
sty vešu iame amžiuje negu da
bartinio žmogaus. Ši aplinkybė 
gali duoti pagrindo tvirtinimui, 
kad pirmykščio žmogaus kau
kolės siūlės sukaulėdavo dar 
anksčiau, negu Toddo ir Leio- 
no nustatyta pagal dabartini 
žmogų. Eilė tyrinėtojų įrodė, 
kad pirmykščių žmonių vaikų 
kaukolėse randamos aiškios 
daug greitesnio subrendimo žy
mes.

Remdamasis išdėstytais tvir
tinimais, Valua kritiškai per
vertino didelės daugumos iška
samų kaulų liekanų amžiaus 
nustatymų. Tas pervertinimas 
lietė tiek tikra to žodžio pras
me pirmykščio (taip vadinamo
jo Neandertalio žmogaus), tiek 
ir, apskritai, ketvirtojo ledų 
laikmečio žmogaus liekanas.

Po šito pervertinimo pasiro
dė, kad iš 20 ištirtų neander
taliečių 8 (40%) mirė nuo 0 
iki 11 metų amžiaus, 3 (15%) 
— nuo 12 iki 20 metų, 5 
(25%) — nuo 21 iki 30 metų, 
3 (15%) — nuo 31 iki 40 me
tų ir tik 1 (15%) — nuo 41 iki 
50 metų.

Iš 102 ankstybojo akmens 
amžiaus žmonių 25 (24.5%) 
mirė nuo 0 iki 11 metų am
žiaus, 10 (9.8('/( ) — nuo 12 iki

NAUJIENŲ-A OfE Tol-nhoto
Keturios Amerikos Raudonojo Kryžiaus slaugės, kurios dvyliką dienų iš-

phiduriavo valty Atlanto vandenyne, po to, kai jų laivų paskandino torpeda, 
gydosi Norfolk, Va. ligoninėje ir pasakoja apie patirtus nuotykius. Iš kairės 
dešinėn: Lillian Pesnicak, Marion Ėliislett, Rachael St. 'Piere, Miss Mary 
Beard, Raudonojo Kryžiaus slaugių tarnybos nacijonalinė direktorė, ir Vir- 
ginia M. Pele.

20 metų, 28 (27.4%) —i nuo 21 
iki 30 metų, 27 (26.5%)—nuo 
31 iki 40 metų, 11 (10.8%) — 
nuo 41 iki 50 metų ir 1 (1%) 
— po 50 metų amžiaus.

Iš 65 mezolitinio peri jodo 20 
(30.8%) mirė nuo 0 ik* 11 me
tų, 4 (6.2%) — nuo 12 iki 20 
metų, 32 (49.3%) nuo 21 iki 
30 metų, 6 (9.2%) — nuo 31 
iki 40 metų, 1 (1.5%) — nuo 
41 iki 50 metų ir 2 (3%) — 
virš 50 metų.

Palyginus šiuos duomenis 
matyti, kad žmogaus amžius 
ankstyvesniuose jo istorijos pe
ri joduose buvo žymiai trum
pesnis negu vėlesniais laikais.

Valua gana pagrįstai atmeta 
svarbiausius priekaištus šiai iš-

vadai. Tuose priekaištuose tvir
tinama, kad senų žmonių kau
lai neišliko iki musų laikų ir 
kad seni žmonės tais laikais j 
buvo paliekami likimo val ai, 
užtat senių kaulų ir nėra kapi
nėse. Tačiau atsimenant, kad 
yra išlikęs gana didelis skaičius 
gerai išsilaikiusių vaikų kaulų, 
nėra pagrindo manyti, kad tra
pus vaikų kaulai galėjo daug 
geriau išsilaikyti negu senių 
kaulai. Antrasis tvirtinimas tie
siog negali būt pagrįstas įtiki
namais faktiniais duomenimis?

Valua net sudarė lentelę, ku
rioje palyginama pirmykščių 
žmonių amžiaus ilgumas su 
dabartinių žmonių amžiaus il
gumu. Santykis toje lentelėje 
nurodytas procentais:

Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 

ATSARGOS FONDĄ Virš £495,000.00
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.

UOAN ASSOC1ATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEW1CH. Pres.

4192 Archer Avenue
VlRgima 1141

No. 2820I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
I 1739 So. Halsted St, Chlcage, m.

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

MlPKUf

) COPR. 1941. NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

I HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2820
%

No. 2820—Išsiuvinėta staltiesė

I Vardb. ir oavardč

Bėda, Kai Darbai 
Eina Pergerai

WPA triubelyje
WPA administracija ir Chi- 

cagos miesto viešųjų darbų de
partamentas nėra labai paten
kintas dideliu darbų pagerėji
mu. Dar prieš ginklavimo pro
gramą WPA kartu su miesto 
valdyba Chicagoje pradėjo vi
sų eilę viešų darbų projektų.

Dirbtuvėms pradėjus dirbti 
ginklus ir imti darbininkus, 
WPA eilės ėmė smarkiai retė
ti.

Todėl dabar WPA negali pra
dėtų projektų užbaigti. Trūksta 
bedarbių.

Illinois Central
Gerai Laikosi

/

Illinois Central gelžkelis iš
leido raportą, kad per pirma 
pusmetį šįmet padarė $5,315,323 
gryno pelno, po $3.50 šėrui. 
Pernai per pirmų pusmetį tu
rėjo apie $2,000,000 nuostolių.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintą^ Pilnai 

apdraustas.
.... ■ /

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

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. &e,.

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

NEW COMPLETE

HEATING 
PLANT

C - . . ■ 14131

FOR

5R00M

O NAUJO STILIAUS
plonų tūbų radiato
riai, 5 sekcijų 17” TIK 
Red Jacketed Boile
ris. sn 470 kvad
ratinių p6dų karšto J

vandens radijacija, h ■ I | ■ ■ ■ 
automatinis vandens * į B Į į 
leidimas, visi reika- K į 
lingi fitingai, uždą- n r £ 
rai ir atidos pilnam 
apšildymo Įrengimui. 
Visa nauja rnedžingra.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai visų 1Š- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai, 
Šildytuvai, išmatų derintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS

ligi 1 P. M. 
I UŽMIESČIO ORDERIAI 

Į________GREIT_IŠPILDOMI ___
Apskaičiavimai noriai teikiami veltui

= ©li> ®uakcr
DISTILIUOTĄ Iš DERLIAUS VIRŠŪNIŲ

Žmohių grupės 
Neandertaliečiai ..... ........

Paleolito laikų žmonės .......
Mezolito laikų žmonės .......
Bronzos perijodo žmonės ..... 
Egiptiečiai (I am. prieš Kr.) 
Austrai 1829 m................ .....
Prancūzai 1896—1905 m......
Ši lentelė parodo labai trum- į 

pų musų pirmųjų protėvių am
žių ir nuolatini jo ilgėjimų. Be 
to, savaime krinta į akis beveik 
visuose duotuose pavyzdžiuose 
didelis vaikų mirtingumas. Va
lua stengiasi šį reiškinį išaiš
kinti biologiškai, tačiau nesun
ku suprasti, kad čia aiškinimas 
turi būti visai kitoks. Kraštuti
niai duotosios lentelės skyriai 
(paleolitinio ir dabartinio žmo
gaus) gali būti teisingai išaiš
kinti tik imant dėmesin istori
nę perspektyvų. Didelis vaikų 
mirtingumas dviejose kapita
listinėse šalyse, kurių duome
nys paduoti lentelėje, gali būti 
paaiškintas ne biologinėmis, 
bet socialinėmis priežastimis.

Įdomaus Valua tyrimo išva
da gali būti tik viena: žmogus, 
nugalėdamas gamtų, kure sųly- 
gas, ilginančias jo paties gyve
nimų. Tačiau žmogaus amžiaus 
prailginimas priklauso ne tik 
nuo biologijos.

Valua tyrimai, be to, rodo, 
kad moderniojo mokslo švieso
je įvairios senovinės legendos 
apie ilgaamžius Adomus ir Ma- 
tuzalius neišlaiko jokios kriti
kos.

| 0—14 115—20 21-^40 |41— 601 Virš
metų metų metų metų 60m •
40 1 U e ' i ■ . i15 H)

,5, » r <

- ■■■ »i

24,5 9,8 "53,9 11,8 . — —

30,8 6,2 58,-5 3 M
7,9 .17,2 29,0 28,6 7,3

17,0' 17,0 39, 16,3 10,0
50,6 3,3 12?8u 12,8 21,0
25,3 2,6 17,3 17,3 43,3

Trenkė Į Didelį 
Aliejaus Tanką

MARSHALL, III.—Apie 27,- 
000 įstatinių alyvos nuėjo su 
durnais, kai žaibas trenkė į 
didžiulį tanką prie Illinois 
'Pipetine Company alyvos 
pompavimo stoties. žaibas 
alyvą padegė.

Naujienų Namo Fondo

PIKNIKAS
Sunset Grove Darže

135th and Archer Avė. \
. Sekmadienį

Liepos 27 d., 1941 m.

turtin-

laukia jus, kai ragau-

JUSŲ MĖGIAMOJ 
PACKAGE KRAUTUVĖJ

Vaisęs laukia jus, kai ragau- 
jat OLD QUAKER Special 
Reserve!

STRA1GHT BOURBON WHISKEY • 86 PROOF • THIS WHISKEY 1$ 4 YEARS OLD • THE OLD DOAKER CO.. UWREHCBOILIM-

crrildU. SKanoinų,"
deruĮAUS VĮRŠWBS!

liudija _
Tfivu Eks-Garsus ^-^us^arlo^rade 

pertas . . •ir
Narys D metų. ,—

G. MILLER c»¥y
1247 W. LAKE-MONroe 3387

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

RED — ITCHY— SCALY

ECZEMA
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas
Žemo įtikina! 
Visose vaisti
nėse ................. ŽEMO

Ae—KIENO KALTE?
Bet--
Kas užmokės bilas?

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

f

t

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties

1739 SO. HALSTED STREET “ APVOGIMU 
RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITU

MIDDLE-AGED 
PEOPLE 

are common offenders

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

Btfore Any Dat*

LISTERINE ANTISEPTIC
Mak9 Breath Sweetw



NAUJIENOS, Chicago, ID. PenHaSienis, ilep. 25, 1941

NAUJIENOS
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Publįshed Daily Except Sųnday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

-Subscription Rates:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outslde of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
Entered as Second Class M&tter 

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams.................... ..........
Pusei metų _ ___ _________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija__________
Savaitei _________ ______
Mėnesiui .... .........................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj. 
Metams _______ ____ __ $6.00

Pusei metų __ _______ — 3.25
Trims mėnesiams _______ 1.75

mėnesiams ..........— 1.25
mėnesiui _______ ~ .75

Užsieniuose:

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

3c 
18c 
75c

Dviem 
Vienam

iNaujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.

Metams -----------
Pusei metų ____
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

$8.00 
4.00 
2.50

Chicago, IU. Telefonas Canal 8500. Orderiu kattu su užsakymu.

Parinktųjų nusistatymas karo klausimu
Kiekvienais metais yra išleidžiama knyga vardu 

“Kas yra kas Amerikoje” (“Who’s Who in America”). 
Toje knygoje yra paduodamos trumputės biografijos 
žmonių, kurie yra pasižymėję vienoje ar kitoje srityje. 
Čia jus rasite įžymesnių profesorių, įžymesnių moksli
ninkų, daktarų, inžinierių, rašytojų, artistų ir kitų var
dus. žodžiu, į tą knygą patenka parinktieji žmonės, ku
rie nuveiktais darbais išsiskiria iš minios.

Nėra, žinoma, reikalo aiškinti, kad pasaulio įvy
kiuose jie gal geriau susivokia, negu šiaip eilinis pilie
tis. 0 tai dėl to, kad jie tuos įvykius turi progos geriau 
sekti, tinkamiau išnagrinėti.

įdomu tad, kaip jie žiuri į dabartinį karą? Koks, 
jų manymu, turėtų būti Amerikos nusistatymas Vokie
tijos atžvilgiu?

Tų parinktųjų žmonių nusistatymą pasiryžo patirti 
Dr. George Gallup, Amerikos Viešosios Opinijos direk
torius.

Pirmas klausimas buvo: ar Amerika dabar turi pa
skelbti karą Vokietijai ir Italijai?

Už paskelbimą karo tuoj pasisakė 45%, o prieš — 
55%. Tuo tarpu, bendrai imant,,tik 21 nuošimtis Ame
rikos žmonių dabartiniu laiku" 'štbja tiž karo paskelbi
mą, o 79% yra priešingi.

Už tai, kad prekybinius laivus, kuriais yra vežami 
ginklai ir kitokios reikmenos, apsaugotų karo laivai, iš 
“Kas yra kas Amerikoje” pasisakė 64 nuošimčiai, o 
prieš — 29%.

Bendrai “konvojams” pritaria 56 nuošimčiai Ame
rikos žmonių, o priešinasi — 35%. Kiti švytuoja.rikos žmonių, o priešinasi

s 4. ■ » 'iim ' I t »> • ’•»>■»; • - •' •*- : *e‘,

Tie keli skaičiai aiškiai parodo, jog vadinamieji in
telektualai yra kur kas griežčiau nusistatę Hitlerio at
žvilgiu, negu bendrai Amerikos žmonės. Taip yra grei
čiausiai dėl to, kad jie geriau permato tą pavojų, kuris 
susidarytų Amerikai, jei Hitleris karą laimėtų. Štai ko
dėl jie ir stoja ne tik už teikimą visokeriopos paramos 
tiems, kurie kovoja prieš Hitlerį, bet ir yra linkę dar 
griežtesnių priemonių griebtis. Beveik pusė iš “Kas yra 
.kas Amerikoje” mano, jog Amerika turi tuoj karą pa
skelbti, kad tuo budu butų galima greičiau hitlerizmą 
sutriuškinti.

Hitlerio agentai veikia

KAS KAM PRITARIA

Hitleris atvejų atvejais kryžiavosi, kad Amerikos 
kontinentas jam nerupi.

Tai jis darė tam, kad lengviau galėtų įsitvirtinti ir 
paruošti dirvą “pučams”. Nacių diplomatai, pasinau- 
duodami asmens neliečiamybe, varė hitlerišką propa
gandą ir organizavo sąmokslus.

Jau pernai lotynų Amerikoje prasidėjo neramu
mai. Tai vienoje, tai kitoje respublikoje buvo sučiupti 
vokiečių agentai, kurie organizavo “pučus”„ Ir beveik 
visuose atsitikimuose buvo įrodyta, kad konspiratoriai 
yra susukę lizdus nacių atstovybėse.

Nacių bandymai rengti “pučus’’ kol kas nėra labai 
sėkmingi. Bolivijoje pučas liko likviduotas pačioje užuo
mazgoje.

Argentinoje, kur nacių agentai per kelis metus su
šilę darbavosi, Berlyno pinigais palaikomas judėjimas 
gali visai susmukti, juo labiau, kad parlamentas vis 
griežčiau ir griežšiau reikalauja griebtis atitinkamų 
priemonių prieš konspiratorius. Jau kai kurios nacių 
organizacijos atsidūrė bėdoje. Jei iš surastų dokumentų 
paaiškės, kad tos organizacijos rengėsi pučui, tai jos, 
žinoma, bus tuoj likviduotos. <

Tačiau vargu galima tikėtis, jog naciai jiurims. Lo-, 
tynų Amerikos respublikose jie yra pusėtinai įsitvirti
nę. Jie ir ateityje darys pučus, kad tuo budu galėtų su-' 
silpninti Amerikos pajėgumą teikti paramą tiems kraš
tams, kurie kovoja prieš Hitlerį.

Vietos stanlincų organe V. Andrulis džiaugiasi, ' kad daugumo Amerikos žmonių simpatijos yra su Rusija. Vadinasi, daugumas žmonių pageidauja rusų laimėjimo.Savo džiaugsmui sutvirtinti, tarp kita ko, Andrulis daro tokią pastabą:“Gallupkad 72% pasisakė, muštų Vokietiją, o t?k 4%, kad Hitleris karą laimėtų.“Mūsiškiai klerikalai ir socialistai su tais 4%, o mes su tais 72%.”Kuriam nuošimčiui kas priklauso, tai vargu bus kompe- tentiški spręsti vakarykščiai Hitlerio .partneriai, kuriems priklauso ir Andrulis.Kol Stalinas ir Hitleris vienoje lovoje begulėdami nesusi- spardė, tai Andrulis ir visa bolševikiška gengė tvirtino, kad 90% Amerikos žmonių nieko bendro nenori turėti su Europos “imperialistiniu karu”. Jie lakstė visais pakampiais iri agitavo už taiką.Dabar jie apsivertė ragožium ir šlykščiai pradėjo šmeižti tuos, kurie Stalino saulei ne-; pritaria. Jie bando svietą įtikinti, jog nepalankumas Stalinui reiškia palankumą Hitleriui.Galime dar kartą pakartoti musų nusistatymą: į pasirinkimą tarp Hitlerio ir Stalino mes žiūrime taip, kaip į pasirinkimą tarp choleros ir maro.Sprendžiant iš Galhipo surinktų davinių, tokio nusistatymo laikosi ir daugumas Amerikos žmonių. Pavyzdžiui, tame straipsnyj'ė, ,įš kurio ^ndrulis ėmė balsaviirib ’ skaičiui/ > tarp kita ko, pasakyta štai"kas:“It goes without saying that American sympathy for Russia is not based on any love of communism. In re- peated survey the institute has found that the American people loojk upon communism and fascism as twin evils, shunning them both.”Taip,, Amerikos žmones komunizmą ir fašizmą laiko “dvynukais”. Tiek vienos, tiek antros blogybės jie šalinasi., Kai kurie .apklaustųjų žmonių, kaip Dr. Gallup sako, savo simpatijas Rusijos atžvilgiu stengėsi pateisinti tuo, kad rusai' nėra imperialistai. Girdi, jei jie karą laimėtų, tai Amerikos neužpultų, o jei Hitleris laimės, tai, galimas daiktas, jis Ame-

Tokį naudingą darbą dabar atlieka ir Stalinas, besigindamas nuo didžiausio žmonijos priešo ir gengsterio Nr. 1.
RENGIASI “ŽALOBĄ” 

RAŠYTI

Aforizmai lyg ka- dirva be be ratų.Kelias į gerą ir išmintį niekados neina per žaliuojančias
žmogus be knygių reivis be ginklo, lyg drėgmės, lyg vežimas

lankas, išdabintas lelijų žiedais, žmogui visuomet tenka žengti sunkiai akmenuotu taku.
D. Reskinas.Mirties nebijo tie, kurių gyvenimas daug vertas.

balsavimai rodo, Amerikos žmonių kad Sovietai su-

“žalobą”, hitlerinin-

suomet gauna laiškų, bet taikos metu laiškų skaičius i retai kada pasiekia 4,000. Abelnai po 3,000 gaunama.“Dabar laiškai taigi daugiau dvylikos sykių padau-5 gojo. Ir didelė tų laiškų dauguma reiškia priešingumą* Amerikos karan įtraukimui.“Karo kurstytojai teisinas, kad tie laiškai rašyti organizuotai, sistematingai tų žmonių, kurie karui priešingi. ;“Gal viena kita organizacija pastimunuoja laiškų rašymą, bet žmonės neklauso agituojančių, jei klausimas jiems rodos nesvarbus, ar* jeigu jie tam nepritaria. Kis kita dabar.“Reikia sakyti, kad tik maža dalis karo priešingų rašo laiškus. Daugelis ne- drysta rašyti, mano, kad tuo jie nusikals, kiti mano nepataikys kaip reikia prarašyti. Laiškų butų keleriopai daugiau, jei bent geras nuošimtis karo priešų rašytų.“Didele dauguma Amerikos žmonių mano, jog Amerikai nereikia eiti Europos karan. Tatai matosi pasikalbėjimuose, klausant karo klausimu prakalbų, judžiuo- se ir visur.”

L. Pruseika, matyti, jau rengiasi “žalobą” (skundą) rašyti. Vietos stalincų organe jisai štai ką sako:“Kalbu su keliais draugais kanadiečiais, kurie atvyko į' ‘Vilnies’ pikniką. Jie sako ‘Vilnies” negauną. Valdžia labai kontroliuoja ateivius.“Mes darysime žygių, kadKanados valdžia įsileistų ‘Vilnį’. Kanados vartus reikia uždaryti lietuviškiems hitlerininkams”.įdomu, kuriuo adresu šliužasPruseika siųs savo kad “lietuviškiemskams” butų Kanados vartai uždaryti. Juk “solnce vysoko, a Stalin dalioko” (saulė aukštai, 
of Stalinas toli). O kol kas nei Amerikoje, nei Kanadoje Stalino saulė nešviečia ir čekistai[ nėra legalizuoti.Pagaliau apie kokius “lietuviškus hitlerininkus” Pruseika rašo ?Pruseikai patariame neužmiršti tų hitlerininkų, " kurie parašė tokį šedevrą:“Prezidentas Rooseveltas, sakoma, gauna kasdien po 37,000 laiškų. Prezidentas vi-
TAIP BUVO SOVIETU RUSIJOS OKUPUO 

TOJE LIETUVOJE
(Laiškas iš Australijos)

maro bado. Namų savininkas sveikas dingęs, jeigu pasiskundė, kad bus ankšta vienam nčnis 
buvo 
apie 
nesirūpinti, antraip bus tas I 
pats su visais.Sovietų ponai jau aprūpino savo žmonas ir bakurus (vai-l kus A. S.) Lietuvoj lietuviška pastoge ir sočia duona. Į klausimus sovietai atsako: “Mes svečiai, nepavydėkit mums...” Miela Salomėja, mes buvom bepartyviai, tai dar išimtis, galėjom, per mėnesį laiko apsigalvoti, kurion pusėn, bet ir tai jau pradėjo įtarinėti ir liepė lietuviškiems komunistams sekti, klausinėjo, kas jie buvo prie Smetonos... Tie sekliai buvo musų kasdieniniai draugai, kurie paslap-| čiom po sekretu pasakė, kad; likimas buvo atidėtas iki apsidirbs su kitais. Tai faktai tikri, ba kaimynai komunistai informavo mus, neleido sovietų ponams iščiulpti musų kraujo.Sovietų tvarka išnaudojimui šėtoniškai gudri. Ūkininkams paliko 30 hektarų že-l*arPe musų mes, o likusią išskaitė vald-| ‘ištikimieji”, žios naudai arba bežemiams. bada ta^

kambaryje 7—10 žmo- gyventi. Daug savininkų 
išvežta ir nėra žinios, 

juos, saviesiems pataria

patiems atidarė akis, kad nieko nejautum... Negaliu apsakyti, -kaip sunku buvo, kai turėjom važiuoti ir palikti savo darbu ir vargu užgyventą turtą, bet džiaugiamės, kad mums pavyko išvažiuoti kaipo kitos šalies piliečiams.Kai bolševikai atėjo, tai pirmoj eilėj suėmė krašto vadovaujančius asmenis, o pas- įkui pradėjo dieną ir naktį kraustyti Lietuvos turtus į Rusiją. Krautuves uždarė, nieko žmonėms nepardavė, kelis mėnesius paskiau parvežė šiokių tokių prekių, tai neva atidarė krautuves, bet didžiausius pinigus reikėjo mokėti už kokį maišą skuduro. Prie Smetonos buvo viskas jau susitvarkę daug mažai* bet tas nelabas taSizmas su tuo neva komunizmu riejosi, o per tai kraštas nerodė noro aukotis. Nors dabar sovietai ir pakėlė darbininkams uždarbį, bet kad darbo valandų negalųna išvežti. Ir už tą uždarbį nebėra kas nupirkti, ba kaip anksčiau rašiau, viskas | iškraustyta iš krašto, tur būt, ponai sovietai nemislina ilgai čia gyventi.
Gal Pruseikai bus įdomu pa-hitleriška propaganda?Ta propaganda buvo išspausdinta birželio 6 d. “Vilnies” Nr. 133. Ir tai redakcijos straipsniuose! Savo “žaloboje” Pruseika būtinai turėtų priminti tuos hitleriškos propagandos |

iš dalies abejonės, žmonijos yra pasi- Europą,

Pastaba: Lietuvių ūkininkų šeima, laimingu budu išvykusi į Australiją, parašė žemiau paduodamą, laišką p. S. Ptui- dzienei, 6418 Hamilton, Ville Ema, Montreal, Que.Šis laiškas buvo viešai skai-, tytas Montrealio lietuvių piknike birželio 22 dieną ir visiems su voku parodytas, tojo autentiškumą nenugin- ir lietuviški bolševikiu- Tas laiškas yra įdomus kad jį rašiusieji yra kuriems
pasakojokad ne-sovietųo žmogų

Kaip ištekėtai rodėsi turėjau atšilt), 000 litų,Kitais žodžiais sakant, Amerikos žmonės mano, kad mili- tariuiu atžvilgiu Rusija nėra, pakankamai pajėgi, kad galėtų sudaryti šiam kontinentui pavojų.Tas samprotavimas yra teisingas. Nėra kad Hitleris kaipo priešas yra Nr. 1. Jis mojęs valdyti ne tikbet ir visą pasaulį. Todėl nėra kitos išeities, kaip tik remti visus tuos, kurie prieš jį kovoja.Tačiau butų nesąmonė laikyti Staliną demokratijos gynėju. Jis ir visi jo šliužai nepaisė, kas atsitiks su Anglija ir kitomis demokratijomis. Jiems tai buvo tik “imperialistinis ka-? ras”. Kas kita dabar, kai Hitleris skaudžiai užminė ant “korno” savo buvusiam partneriui.Kai gengsteris priverstas yra gintis nuo gengsterio, tai jokiu budu negalima jo į didvyrius kelti. Nors, reikia tiesą pasakyti, besigindamas nuo didesnio ir biauresnio gengsterio jis gali atlikti gana naudingą dar-Kantas. bą.

dėl čys kai. tuo, smulkus ūkininkai,bolševikų gyvenimas, kaip ir visiems Lietuvos kyventojams, buvo nepakenčiamas. —-A. S. Brangio j i Salomėj a:Nors mes Lietuvoje nebuvome artimos draugės ii' Tau išvažiavus iki šiolei nesusira- šinėjome ,bet dabar ištikti* nelaimės norime Tau pasiskųsti. Kai gauni kam savo5 vargus išsipasakoti, tai rodos lengviau palieka, jau 1936 metais, šviesus rytojus, ėmusi visą dalįtai buvo nemaži pinigai. Vyras turėjo penkiolikos hektarų derlingos žemės ūkį netoli Vilkaviškio, M. kaime, kurį pradėjom tvarkyti pavyzdingai, sudėjom visus pinigus ir jau džiaugėmės, kad turėsime amžiną duoną >sau ir savo vaikams. Bet pasirodo, kad žmogus pats nedaug ką gali sau užtikrinti, įeigui Aukščiausias skiria kitaip, štai užėjo karas, veik metai praėjo, dar rodosi niekas musų neliečia — nė šilta, nė šalta. Bet jau pradėjo senesni žmonės* šnekėti, kad laikas pasislėpti svarbesnių gyvenimo reikmenų, bo gali pritrukti, kuomet okupuos kas.Tačiau jaunesni sakė, ka(į nieks neišeis, ba sovietai mor ka viską suieškoti; taip ir buvo: keli šimtai žmonių buvo 
sušaddyti už tai, kad slėpė ko
kį svarą druskos arba miltų. (Pabraukimai mano A. ,.S.). Mėnesį laiko malūnai nemalė, tūkstančiai pateko į kalėjimą, tai švelnesnė bausmė, p

kiti tai badu miršta.Jau porą mėnesių prieš Lietuvos tragediją sužinojom, kad sovietų armija pasislėpu-1 si, pasistiprinusi nori Lietuvą pavergti, uždėti jungą. Iš karto! Lietuvos komunistai džiaugėsi, bet nevėliau mėnesio laiko sovietų valdymo pradėjo gailaut, galvot, kur ta lygybė pas sovietus, kad jie nieku nesiskiria nuo buvusių ponų, bet dar labiau ponauja. O vargšams darbininkams padvigubintos darbo valandos. Kaip mums, šaltiems katalikams, tai komunistai visai nesislėpdami tikrus faktus. Sako, atitinka tikrenybės skelbiamas mokslas,jie tiek tevertina, kaip gyvulį—pakol eina, tai plaka, ir savo draugą. Žinau komunistų, kurie rengia kluotą išsilaisvinimą iš draugų vergovės. Kaip neišmušė valanda, tai gražiai išsisukinėja nuo partijos uždavinių ir viešo darbo vykdymo, o siūlomas tarnybas, kad ir pono viršininko, su melu išsikalbinėdami atmeta, kad negalį tokių pareigų allįkti, kiti pabėgo net į miškus. Nelaimė tam, kurį susekė meluojant...Dabar tiek turiu pasakyti, kad sovietų vyresnieji pirmoj eilėj butais vaikų, narijų, bei vyskupus, kurie verti aukštos pagarbos, iškraustė tfš savo vietų. Vilkaviškio vyskupas K. Karosas yra invalidas, ir tam nedavė ramybės, išvijo. Gerai dar šiaip taip pa- tilpo į seną griūvančią kleboniją, kur jau netinka senam invalidui gyventi. Tai šventa auka, tai Lietuvos šventasis,] tokiems kuris apturės vainiką pabaigęs žemės kelionę. Vaikšto Vilkaviškio gatvėm ir gaudo tyrą orą, bet jo maža yra, viskas mieste ir aplink miestą pavirto į didžiausią sąšlavyną. Ten žmonės mirs nuo

., kad daug gin- savo dar

apsirūpino geriausiais mieste, arba atėmė iš iš vienuolynų ir semi- o kunigus, vienuolius

Žinai, Salomėja, atvažiavo keli sako, kad jie Stalino saulę me- Be to, skubiai matavo skersaiKus k kitus kalėjime išsėdėjo, ir išilgai Lietuvą, neva užra- P dabar nepriėmė paaukšti- šinėjo sklypus busimiems šei-|nb110’ bet važiavo su mumis mūriukams: Stasiui... kiti, kad taip lengvai įsigys sau žemės derlingos žemės... štai ir pradeda Jonas šeimininkauti ant savo. Ruduo čia pat, reikia statyti stubelką, bet da nėra iš ko. Atsiminė Jonas ^Vakarykščią; “Įtavorš- čių” kalbą, kad gaus paskolą bežemiai, na viens du, Jonas ir stovi priešais komisarą ir išdėsto savo trumpą reikalą. Bet komisaras nedvejodamas greitai Jonui atsako, kad jokios pašalpos nebus duodama, nes taip sutvarkyta, o kas dėl lauko, tai ark, sėk, piauk ir vežk į to palies ūkininko kluoną. Iki šiolei nėra paruošto įsjtatymo—leidimo statyti triobai ant gauto lauko. Parėjęs Jonas namo pasakoja kas link to viso, nes kaimynai ir draugai laukė Jono parne- šant žinių, kurias gavę pusėtinai nustebo ir nutarė vienbalsiai neimti tų kių pavyzdžių čiai, tai garbės nemislino, kad kia prasta tvarka ir kad pas juos gali būti toks didelis skurdas — mat, rojuje niekas neskuba prie darbo. Net pačiam viešam gyvenime, kur reiktų užmaskuoti, blogai pasirodo. Mat, atėjo į Lietuvą alkani ir nuskurę, tai Įėjo sakyti, kaip mes gyvenam, bo paprasto resnio kario drabužiai dar nuo Japonskos Kūnas aiškiai matyti pro skyles atėjusio iš to “rojaus”. Tiesa, paprasti kareiviai, kai jų viršininkai negirdi, atėję į kaimą neslėpdavo kas do gyvenimas rojuje dabar. Dabar jau įsitikinom, kas laukia Lietuvos gyventojo iki dirbs.Dvi savaites važiavę Rusiją prisižiurėjom iki liai koks ten baisus vargas ir pustynės. Didžiausiam šallyj apskurę pusnuogiai žmonės po kelias valandas laukia eilėse pakol gaus samtį sriubos ir gabaliuką duonos. Nesunku šiauriečiui įsivaizduoti koks tai vargas. Traukiniui sustojus dažnai apspisdavo alkani žmonės ir bėgdavo prie traukinio virtuvės. Dažnai būdavo išmetama kąsnis kitas dvikojams vilkiu-, kams, o kelis kartus konduktoriai turėjo imtis priemonių, kad nelįstų į traukinį. Ka- dais keletą metų atgal iš laikraščių sužinodavom tokias naujienas, 'o dabar savo akimis pamatėm. Kančios mums

Jonui, Petrui, kartu iš “rojaus” — mat, lais- Džiaugėsi Jonas ir |už viską brangesnė. Tai faktas, kad Stalino galybė jau bėga į visus kraštus.Kai sovietai užvaldė musų sodybą, tai uždraudė parduoti žemę, viską nusavino, įstatė komisarą, kad kartais ne- pamuštum kokią vištą sau

žemių. Gi to- yra tukstan- žodis. Niekas sovietuose to-

nega- gerai ir vy- i buvo vainos.

per-per va-

kas yra, sake: “Mes sutvarkysim...” Gaila prarasti tą kasdieninę duoną, bet ką padarysi, nors vaikučiai nematys to mėšlyno, tų milijonų baltų žvėrelių, kuriuos sovietai į Lietuvą atvežė.Sūnūs Gediminas vasario mčn. ketveris metus suėjo, o duktė Birutė šį 'mėnesį (kovo) bus septynių mėnesit^. Tik Angelas Sargas mus gelbėjo, kad toj vargingoj kelionėje tuos savo mažus vaikus gyvus pervežėm. Dvi savaites važiavom per Rusiją ir negavom nusipirkti litro pieno, ba jo ten nėra. Faktas, kad Rusija jau turi atgimti. Trau/kiniu važiuojant per Rusiją, turėjom simpatišką konduktorių, kuris viską aiškino apie sovietų rojaus žlugimą. Jis ir pats parodė, kad neturi puspadžių, o per Sibirą važiuojant baisiai šalta, lai mano vyras atidavė jam savo kaliošius, kurie jam gerai tiko. Negalit ir įsivaizduoti, kokį džiaugsmą tas vargšas parodė, o vėliau p^ tylom į ausį ir sako, kad tokie kaliošiai dabar vertesni už 1000 rublių. Tad netolima ateitis parodys, ką sovietai prigyvens. Dabar jau Lietuvą naikina sovietų armija, o ūkininkai turi išlaikyti po 6-9 kareivius, duot butą ir maistą. Dabar galit suprasti, kokia to 30 hektarų ūkininko padėtis.Tuomkart baigiu rašyti, ba ant nervų gula pagalvojus apie praeitį, dar uesijaučiam atsilsėję nuo tos išgąsties ir nuovargio. Ir ne mes vieni, bet yra daugiau tolimoj Australijoj tijkrų ištremtų lietuvių. Dabar palinkiu linksmų Šventų Velykų Tau, Brangi Salomėja, ir skubiai siunčiu šį laišką.Mes norim, kad laiškas nenuskęstų į jurų gelmes, kad Tu jį gautum, tai paskutinius skatikus sukrapštę siunčiam oro paštu. Viso gero, NN. Australija, 1941 m.kovo mėn.Pirkite tose krautuvėse, kurios garsinasi “NAUJIENOSE”
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ATOSTOGOS anf RATŲ
šiais metais ... į pietus

Išaušo giedras liepos 4 die- P-nų Mironų naujas De So- 
nos rytas Ohio padangėje, to skynė orą per Kentucky, 
Mes nakvojome Harrison mie-1 “mėlynosios žolės” laukus, 
sielyje netoli Cincinnati, Ohio. Oras darėsi įkyriai šiltas ir 
Oras buvo šiltas. Lengvas mė- drėgnas. Žemės išvaizda pra- 
lynas rūkas driekėsi kalnuo- dėjo keistis: raudonas molis 
tų ūkių kloniais. Rasa buvo pakelėje rodė lietaus išplau- 
didelė, kaip perlai, drėkino tus gilius griovius. Apylinkės 
sodrią žolę ir derlingą vasa-į kalnuotos, bet matėsi ir gra- 
rojų. Komai rodą labai gerą žiu ūkių. Mat, Kentucky vals- 
derlių, nes buvo vos gero-(tijoje augina daugiausia taba
kai paaugę, bet atrodė kaip ką, kornus, šieną ir, gal būt, 
miškas. Visoje Indianos vals- ' vyriausiai gražius bėgunus ar
ti j oje, kur tik teko pervažiuo- klius bei mulus. Sodai irgi 
ti, derlius labai gražus. Sodai 
pilni obuolių, persikų ir gru-

labai gražus: oboliai, persikai 
(pyčės). Pakelėse ir miškuose 
labai daug uogų. Antroje pu
sėje Lexington, Ky., pasirodė 
ir labai dideli kalnai, lyg dc- 
h|esys mėlynuoja horizonte. 
Čia jau mažai derlingos, dir
bamos žemės, daugiausiai dy
kuma. Mažiau kalnuotose vie
tose, vadinamose “patehes”, 
pastebėsi grintelių su mažais 
daržais bei sklypais. Matyt, 
kad gyvena biedni

Neatsimena l“Pi*isinažinimo
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prancūzų
Vokietijos abu 
pistolietais. Jie 
ir, pagal tuo-

Plonasis, valandėlę pagal 
ka- vojęs, ramiai pasakė:

Musų kompanija susidėjo iš 
penkių: p. p. Frank ir Ona 
Mironai, advokatė Stella Stri- 
kol (p-ios Mironienes sesutė) 
ir mudu su žmona. Po pusry
čių išvykome į Cincinnati, O.

Kentucky valstija.

Pirmą kartą mums teko bū
ti Cincinnati mieste. Miestas 
gan didelis, bet senas, beveik 
niekuo nesiskiriąs nuo did
žiumos Pennsylvanijos mies- .. TZ . , . ._V1 .j . • i hones per Ken turky, pateko-tų. Išlaukine jo išvaizda ispu-' . ,. . e v. . ./ , . a . ./. įme i lietu. Sužinome, kad priedingą, nes kalnuotoje vietoje','. .'.r . „„„

NATJJIENU-ACME Telephotci
Danicl Moriarity, suspenduotasis valstijos gynėjo 

investigatorius, Chicagos teisme, kur svartoma jo by
la, kaltinanti jį nušovimu Miss Jennie Martin. Sakoma, 
kad jis buk lai norėjęs nužudyti merginos,,motiną, ku
ri įvardinta esanti abortų šaikos narė.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vllelil EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Rooseveit Bd.t Austin 1175

1 —Aš, žinoma, nenoriu, iš
naudoti tos pirmenybės, kuria 
mane dangus apdovanojo.

Tuomet jis paėmė nuo kor
tų stalo kreidos gabalą, ir a^t 
storulio švarko nubrėžęs ma 
žą ratuką paaiškino:

—Visi šūviai, kurie patai
kys ne į šį ratą, nebus skaito
mi. Iš to, abu priešai pradėjo 
kvatotis ir susitaikė. Tuo budu 
dėka jumoristiško posakio jų 
situacija, kuri galėjo blogai 
baigtis, buvo išgelbėta. —A. A.

Napoleono armijai ir galybei.,, 
Atsitraukiant 
riuomenei iš 
priešai kovėsi 
susitiko miške
met buvusią madoj Amerikos 
dvikovos formą, tykojo vienas 
kito, kaip medžiotojas tyko 
žvėrį. Fournier iš savo slėptu
vės šovė į Dupontą. Bet pasi
rodė, kad ten už krūmo kabė
jo tik Duponto uniforminis 
švarkas. Kitą gi žuvį Fournier 
paleido į klastingai iškeltą 
Duponto skrybėlę. Tuomet 
Dupontas pakėlė savo pistole
tą ir pareiškė, kad nebenorįs 
daugiau šauti. Jis pasiliko šū
vio teisę sekančiam susitiki
mui. Bet šią dieną jų dvikova 
pąsibaigėj nes abu priešai dau
giau nebesusitiko.

O Hamburge vos prieš 50 
metų taip pat buvo beiškylanti 
juokinga dvikova. Du publi
kos mėgiami artistai: vienas 
storas žemas komikas, o kitas 
plonas aukštas tragikas, be
lošdami kortomis Susipyko, i 
Liesasis artintas pareikalavo

Nuteisė Moriarty 
Kalėti 20 Metų

Remkite Lietuvišką
Žyduką,

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR
CO.—WHOLESALE

4707 S. Halsted S t.
Tel. Boulevard 0014

Sbarbaro 
kalėjimo 
policistui

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066Kriminalis teisėjas 

paskyrė viso amžiaus 
bausmę prokuratūros 
Daniel Moriarty, kuris neseniai

i nužudė jauną moteriškę Ada 
■ Jane Martin. Jisai ėmė kyšius 

Kaut.s pistoletais. Štoiui s bet-' abortu sindikato, prie kurio 
gi pagalvojęs su tuo nesutiko, priklausė nužudytosios motina 
Jis pareiškė:: Mrs. Ada Martin.

—$iuo budu mes neturėsime 
lygių šansų. Aš esu platus,' žiui, Moriarity

; kaip 'krautuvės durys, o tu paroliaus už 20 
plonas, kaip degtukas. Tau elgesys kalėjime 
bus lengva į mane pataikyti, jį išleis

I 
4 

..............  .’ų vienas is jų is med-^ 
nes buvo i 

25 kelią platina ir liesina. O manų kraštuose. Bet buvo ilgi susitarta jais ,'koivoti, iššovė 
molio slidumas ir purvas! Tos amžiai, kuriais dvikovos “žy-j pirmą šūvį. Šratai praėjo pro 
kelioliką mylių, pasidarė tik- dėto žydėjo”. Kiekvienas kil- šalį. Antrojo šūvis pataikė į 
ras nemalonumas, kol pasie- mingasis, savo gyslose turįs priešininko balioną. Prakiurus 
kerne vėl gerą kelią. Bet ir nors lašelį mėlynojo kraujo, j balionui, jis krito žemyn ir 
„si kario, cnioiizr. ini.o Vnb* ,.x 'smarkiai sužeidė patį duelistą

ir jo sekundantus.
Taip pat nepaprastai reta 

dvikova įvyko 1843 metais 
rugsčjo| mcn. mažame Prancū
zijos miestely Maisonfert. Vie
ną sekmadienį du vietos “Bal
tosios vištos” viešbučio nuo
latiniai lankytojai Lefantas ir 
Melanias lošddmi biliardą su
sipešė. Lenfautas pasiūlė dvi
kovą ,tik ne revolveriu, durk
lu ar kardu, kaip paprastai, 
bet biliardo kamuoliais. Buyę 
du biliardo' stalo draugai, daij 
bar tapę priešais; pradėjo vie
nas kito galvas kamuoliais 
pliekti. Melanias iš šios origi
nalas dvikovos išėjo laimėto
jų, nes vienas gerai nutaiky
tas kamuolys palaike į jo prie
šo smilkinį ir tą vieloj užmu
šė.

Ilgiausia dvikova, kokią is
torija tik žino tęsėsi ne ilgiau 
ir ne trumpiau, kaip 19 me
tų. Ji prasidėjo 1794 m. Stra^- 
burge. Ten prancūzų generolas 
Moro miestiečių garbei suruo
šė vieną balių. Du prancūzų 
revoliucinės armijos karinin
kai, kapitonai Dupont ir Four- 
nier, dėl kažkokios mažos 
prizas ties susipyko. Pyktis pa
sibaigė iššaukimu į dvikovą. 
Kautasi špagomis. Kapitonas 
Fournier buvo sužeistas. Du
pontas tuomet jį paklausė ar 
jau gana. į 
sakė;

—-Kol kas 
silieku leisę 
vėl tęsti!

Po mėnesio abu priešai vėl 
kovėsi. Šį kartą buvo sužeis
tas Dupontas. Tuomet abi| 
“gaidžiai” sudarė sutartį: kiek 
vieną kartą kautis, kai tik jie 
susitiks. Prancūzų armija dre
bino visą Europą. Kai Dupon
tas, vykdamas kažkokią kari
nę operaciją, užėmė vieną ma
žą Šveicarijos miestelį, ten jis 
susitiko savo priešą Fournier. 
Po penkių minučių jie abu vėl 
špagom kovėsi.

—Pona^ generole,—per tą 
jų nesimatymo laiką aukštai 
iškilusiam savo priešui, pasa
kė Dupontas — ar jus jau pa
tenkintas?

—Ne, —- atsakė Fournier,— 
artimiausia proga 
kausimos toliau.

O ta “artimiausia 
pasitaikė 1813 m. prie Leipci- ji 

rėti šios pirmos eilės sensaci* go per “tautų mūšį” žlugus

Prastas kelias ir

žmones

potvyniai,

mylių kc-

s ’ -; : . L’.Corbin, Ky. ir Tennessee esąprie Ohio upes. Antroje upes1,.. .. . .. . •1 , ;.. 1 . į dideles liūtys. Pasitaikė taip,puseje Kentucky valstija ir , . . .. ..* / , . , . . kad keliolika mylių reikėjoCovington mieste, kuris susi- ,...... ...„„„ ,, Q
lieja į daiktą su Cincinnati 
miestu. Tenka pasakyti, kad 
Covington miestas, kuris susi- 
sunkiosios industrijos pra
monių, atseit geležies liejyk
lų ir pan., bet tarp šitų dvie
jų gretimų miestų skirtumas 
yra didelis. Užsimokėję už til
to pejtfvažiavimą, atsidūrėme 
Kentucky pusėje. Covington 
miestas nešvarus, pasenęs, gat
vės siauros, kreivos. Gatvėse 
matei didžiausi būriai ant ša
ligatvių susėdusių vyrų, 
tyt, buvo bedarbiai.

ma-

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže
135th and Archer Avė.

Sekmadieni
Liepos 27 d., 1941 m

važiuoti “deturais”, nes U. S.

ĮV7V1

DVIKOVŲ KURIOZAI
Dar ir musų laikais kartais jos. 500 metrų aukštumoje, 

įvairus kilmingieji mėgina sa- kas tuomet buvo aukščio re* 
vo garbę dvikovose “ginti”, kordas, 
Tas dar dažnai atsitinka ro- žioklinio šautuvo,

kerne vėl gerą kelią.
vėl beda: sulaiko mus keli už kiekvieną menkniekį buvo 
automobilistai ir klausia: “Ar pasiryžęs a la Don Kichotas 
kelias tarp Corbin ir Middles- 
boro nėra išplautas?” Matyt, 
jie buvo informuoti, kad Ten
nessee upės šaka išsiliejus, 
tai bijojo toliau važiuoti. Mes 
atsakėme, kad čia atvykome 
per Cumberland kalnus, tai 
nežinome, ar toj srityj kelias 
yra užlietas. Per šituos kalnus 
mes tiksliai vykome, kad pa
matyti kaip atrodo ši Smoky 

’Mountains kalnų šaka, kuri
apsupa

: Norris Danį, National Forests1 
ir Tennesses upę. Nors pada-

I rėme virš šimto mylių “de- 
tour”, tačiau išvengėme po
tvynių, yeiga jie ten buvo, i—S.

(Bus daugiau)

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00—7:45 VAL. RYTE

tuoj aus kautis.
Čia patiekiame Vieną kitą 

kuriozą iš mažai teištirtos 
dvikovų istorijos.

Gal būt, savotiškiausia dvi
kova įvyko Paryžiuje 1371 m. 
spalių 3 d. Tuomet kovėsi vie
nas bajoras su šunimi Dviko
vos priežastis buvo ši. Staiga, 
nepalikęs jokių pėdsakų, Pa
ryžiuje dingo vienas prancūzų 
grafas. Po kurio laiko jo išti- 

1 ennessess Valley, kimas šuo miško tankumyne 
surado savo pono lavoną pa
kastą po medžiu. Šuo po to 
nuolat pradėjo pulti vieną jo 
šeimininko draugą Makverą, 
kuris buvo įtartas esąs žudi
kas. Karalius Karolis \4 sakė 
Ma'kvcrui iššaukti šunį į dvi
kovą, nes šuo savo elgesiu jį 
įžeidęs. Ši savotiška dvikova 
įvyko stebint visam karaliaus 
dvarui. Makveras buvo gink
luotas ietimi, o šuo vien tik sa
vo dantim apsiginklavęs. Vis 
dėlto šuo sugebėjo savo prie
šininką sučiupti už gerklės ir 
jį parmesti žemeli. Taip buvo 
įrodyta, kad nugalėtasis bajo
ras yra žmogžudys. Tam drą
siam šuniui, kuris šią teisybę 
iškėlė, buvo pastatytas gražus 
granito paminklas. O niekšiš
kas žmogžudys turėjo ant rato 
mirti. x

Dvikovos Prancūzijoj savo

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
T<L Canal S500

kusios XVII a., kurį galima 
pavadinti “dvikovų amžiumi”. 
Liudviko XIV laikais Paryžiu
je buvo <abai garsi ir dievina
ma artistė Maupin. Gražioji 
artistė kartu buvo ir nepapras
tai gera fektuotoja. Kai karta 
trys kavalieriai prie jos netin
kamai pasielgė, ji iššaukė juos 
visus į dvikovą. Nepaprastai 
šaltai vieną po kito visus tris 
muturusi ji atvyko į karaliaus 
dvaro balių. Liudvikas XIV, 
kuris nuo pat pakaušio iki 
kulnų buvo donžuanas, išgyrė 
jos karžygiškumą ir neleido 
jos bausti ;kaip to reikalavo 
įstatymai.

Tame pat Paryžiuje 1808 m. 
gegužės 3 d. du bajorai susi
ginčiję dėl vienos didžioskę 
operos šokėjos surengė dviko
vą balione. Jie, savo sekun
dantų lydimi, balionais gana 
aukštai pakilo į orą. Tukstan- 
nės minios susirinko pasižiu- _A. 1 _1 ■» •

tai Fournier at-

gana, bet aš pa-
dvikovą vėliau

mes vėl
1 

proga”

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 83rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

arcus

Nors bausmė yra visam am- 
galčs prašyti 

metų, ir jeigu 
bus gerbs, tai

...................... ........ ....................... .................. .. ............. .
FOR NEW

P ACK ARI) - C1IRY SLER - PL Y M0UTH

Tel.
V IRginia 

2332

3451
Archer Avė.

4030 
Archer Avė.

Tel.
VlRginia

1515

BALZEKAS MOTOR SALES

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

iki ,9:15 vai. ryto.
Subatnmis nuo 8:30 iki 9:15 

vaL ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką Jr kitus įdomius

K .'L pranešimus.

Sales

PRADĖK TAUPYTI

“U WILL ŪKE US”

Vardas

Adresas

*
Vaistu*

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted 8t., 
Chicago, I1L

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine,

• Run iš geriausių mainų, daug >8.00 
dulkių išimta..... .....................

Perkant 5 tonus ar daugiau. » 
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI

BLACK BAND LUMP ............ >9.95
taksai ekstra.

Ateičiai Užtikrinti!
LV.V«W."AWWV/J yavzawaw.’.w.’.'.v/.

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

Taisykite Savo 
Namus Pakol

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkites “N-nose”

MADŲ

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

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

Universal Savings
AND LDAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

ŪK OF PRTTfRŪS
KAINA 15 CENTŲ

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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Illinois
CICERO, MELROSE PK„ MAYW00D LIE
TUVIAI LENKTYNIUOTA BESIRENGDAMI

Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Ciceroj gyvena du dideli Naujienų tūzai, tai K. DE

VEIKIS ir F. LUKOŠEVIČIUS. Jie sako, kad nepaliks 
nei vieno ciceriečio namie, — visi keliaus į Naujienų 
didžiulį pikniką, į Sunset daržą!

K. Deveikis ir Frank Lukoševičius būtinai yra pa
sirengę parvežti Packardą i Cicero! Bet ar jiems tai 
pavyks, vėl kitas klausimas. Reikia tikėtis, kad Cicero 
kolonija tikrai skaitlingai atvyks į šį Naujienų pikniką.

Iš Melrose Park, III.
Jau kilnoja sparnus ir ketina atvykti šie asmenys 

ir geri naujieniečiai: J. Grinis, Mrs. Navickis, J. 
Schultz, M. šeštokas ir A. Vaitkus. O kur kiti naujie
niečiai! Sunku visus ir paminėti, nei Naujienose vietos 
neužtektų! žodžiu, Melrose Park kolonija bus skaitlin
gai atstovaujama, tas tikrai žinoma.

Iš Maywood, III.
Irgi mano atvykti didelis būrys. Ten gyvena gerų 

naujieniečių, kaip tai: A. Kuturis, A. Makaveckas, F. 
Pečiukas, B. Rajunec ir R. Dvareckas. Jie sako, kad iš 
Maywoodo atvyks bent desėtkas pilnų automobilių. Jie 
irgi norėtų, kad Packardas jiems tektų! Jie dar mano 
tikietų daug pirkti. Bravo, maywoodiečiai!

Iš šių kolonijų nuvykti į Naujienų pikniką, taip 
kaip namie; už pusvalandžio ir jau piknike. Reikia ma
nyti, kad iš šių trijų kolonijų bus tiek daug lietuvių, 
kaip dar niekuomet pirmiau jokiame kitame parengime. 
Lauksime! —Z.

KAZIRŲ GINČO UŽBAIGA

IJ.HFNU-ACM E T«Ui|»

Freddie McDaniel belošdamas kaziromis su Mrs.
Mary Salvago šios bute, susibarė. Kada policija atvyko 
tai Mary rasta perdurta, o Freddie užsilipęs ant stogo 
(viršuj kairėj) ir grąsinąs šokti žemyn, keturis aukš
tus, ir užsimušti. Po valandos laukimo jis šoko (viršuj 
dešinėj), bet įpuolė į policijos ištemptą tinklą (apa-
čioj). Per šokimą jis apalpo, bet nesusižeidė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jofjn jf. Cutieikte
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

“Laisvėj” — Kol 
Viščiukus Išperės

12 Metų , 
“Išradėjas”

Sustreikavo Dėl
Ginčo Apie Poilsį
Reikalauja hO Minučių Kas 

Dvi Valandas.

| INTERNATIONAL HARVESTER PAKELE 
ALGAS 5% 55,000 DARBININKU

CIO, Sako “Kovos Toliau”; Liepos 31 Balsavimai 
McCormicke.'

GRANITE CITY, III. — Į 
streiką išėjo 105 automatiškų 
keltuvų operatoriai American 
Steel Foundries dirbtuvėse čia 
ir East St. Louise.

Išbuvę dieną nuo darbo 
streikieriai sutiko vakar grį
žti atgal prie keltuvų, su są
lyga, kad kompanija ir unija 
svarstys jų reikalavimus.

Darbininkai nori po 40 mi
nučių poilsio kas 2 valandas, 
kadangi jų darbas esąs labai 
sunkus. Kompanija ikišiol 
duodavo 55 minučių per die
ną, trim i protarpiais.

Suėmė Už Žmonos 
Nužudymą %

Policija suėmė Andrių Rade- 
szevvski, 2621 Augusta bulva
ras, buvusį proto ligų ligoninės 
įnamį. Jisai prisipažino, kad 
laike ginčo apie pinigus nušovė 
savo 60 metų žmoną Caroline. 
Jis yra 61 melų amžiaus.

• Montpeleir miestelyje, Ida- 
ho, automobilio nelaimėje užsi
mušė 21 metų chicagietis lakū
nas, Stephen J. Damian, 2027 
North Wood Street.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 17414742 

i605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
1- • KOPLYČIOS VISOSE

L/yAal CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S. I
3319 Lituanica Avenue

>. I į MAŽEIKA YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eut IMth Street Tel. Pallman 127*

ANTANAS
3307 Lituanica Avenue

yL PHILLIPS 
Phone YARds 4908

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710

Telefonas YARDS 1419.
West 18th St

I
1646 West 46th Streel

. J 
k

. ZOLP
Phone YARda 0781

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

METROPOLITAIN |
International Harvester ben

drovė vakar paskelbė, kad 
pakelia algas 5 nuoš. visiems 
savo darbininkams traktorių, 
Pullmano, McCormicko, ir vi
sose kitose dirbtuvėse Chica- 
goj ir kitur.

Su Liepos 21.
Darbininkų kompanija turi 

apie 55,000.
Pakėlimas įeina galion su 

liepos 21 d.
Darbininkams, kurie apmo

kami valandomis, kompanija 
pridės po 5 nuoš.. prie valan
dos algų, o darbininkams, ku
rie gauna savaitines algas, 
kompanija jas irgi pakels 
proporcionaliai.

CIO Nori 10%.
CIO Farm Equimpmcnt 

Workers unija, kuri kiek lai
ko atgal pradėjo kovoti už 
algų pakėlimą (nori gauti 
10%), vakar pareiškė, kad 
šis pakėlimas yra didelis lai
mėjimas unijai. Bet CIO ir 
dabar “nenuleis” rankų, pa
reiškė Grant Oakes, unijos

LIETUVIAI

prezidentas. CIO ir toliau rei
kalaus derybų, kad algų klau
simas butų “galutinai” išriš
tas.

Liepos 31 d., McCormick
dirbtuvėje įvyksta antri dar
bininkų balsavimai, nuspręsti 
pirmenybę tarp CIO ir AFL. 
Pirmieji balsavimai nedavė 
aiškių rezultatų.

Kur Dirbtuves.
International Harvester fir

ma Chicagos distrikte operuo
ja sekamas dirbtuves: Bock 
Islande, Rock Falls, Canton, 
East Moline (Illinois valstijo
je), Forth Wayne, Indianapo- 
lis ir Richmond, Indianoje ir 
Milwaukee, Wisconsine.

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Liepos 27 d., 1941 m.

KITI LIETUVIAI pAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

UTĮ C A,• III.—-Jaunas ūki
ninkas Lawrece uMertelį visai 
nepyks, jeigu jo vištos perės 
viščiukus, kad ir labai ilgą 
laiką. 1

Mertel, mat, turi vištų ūkį, 
ir kariuomenė paliuosavo jį 
nuo karinės prievolės, kad 
galėtų vištas ir naujagimius 
prižiūrėti. Perėjimui pasibai
gus, jis turės užsivilkti mun- 
dirą ir imti rankon šautuvą.

Atostogoms Išvykus 
Sužeidė Ark. S. A.
Genioti
Buvo Taksikebo Parblokštas

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Alto, Mich., 20 mylių į rytpie- 
čius nuo Grand Rapids, prie ke
lio No. 1, randasi p-nų Drau
gelių gražus ūkis su didoku 
ežeru, į kurį atvyko vasaroti 
ir jų svečias, Ark. Geniotis.

^Liepos 12 d. jam atvykus į 
Grand Rapids iš Union stoties 
Yellow cab, važiuojant pas 
Draugelius, ,2509 Alpine Avė., 
ištiko nelaimė. Kad išvengti su- 
davimo į kitą automobilių, Yel- 
low cab vairuotojas persmar- 
kiai užmynė ant brekių ir Ark. 
Geniotį labai smarkiai parbloš
kė. Jam nuvykus į namus, pir
mą pagelbą suteikė Pranas 
Draugelis. Po to tuoj nuvežė 
pas Dr. F. A. Boet ir jam ap
žiurėjus buvo nuvežtas į St. 
Mary’s ligoninę. Ten nuimta 
X-Ray atvaizdai, bet pavojin
go sužeidimo nerado.

Tikimasi, kad Ark. Geniotis 
greit pasveiks, nors jis vis da
bar nesiskundžia skausmu.

— žinantis.

Perkūnija Padegė 
Mokyklą

ARCOLA ,111. — Žaibas pa
degė Arcola Township vidu
rinę mokyklą, padarydamas 
apie $100,000 nuostolių. Ugnis 
triobesį sunaikino beveik iki 
pamatų.

EAST ST; liOUIS, III. M 
Walter Boyne yra. tik 12 metų 
amžiaus, bet jįp rūpestingai 
laikraščius skaito ir yra ka
riškas “strategas”. Jisai sugal
vojo būdą, apsaugoti Ameri
kos submarinus' nuo paskan
dinimo, ir pasiuntė savo pla
ną karo laivynui. East St. 
Louisas berniuku labai did
žiuojasi.

Žuvo Du 
Ūkininkai

ANDERSON, Ind. — Ant 
vieškelio netoli savo ūkio, 
automobilių nelaimėje žuvo 

’67 metų ūkininkas Israel 
Whetscl, ir jo 33 metų sūnūs 
Curtis.

Dvi Žmonos 
Vienu Sykiu —

FLINT, Mieli. — 71 metų 
fabrikantas Samuel V. Blair, 
buvo arba perdaug drąsus ar
ba neatsargus. Jisai teisme 
prisipažino, kad beveik vienu 
ir tuo pačiu laiku apsivedė 
su dviejom žmonom ir abi iš
sivežė į Honolulu “honey- 
moon’ui.”

Viena tų žmbnų dabar jį 
traukia teisman.

Kartą Bandė — Ne
pasisekė, Antrą —- 
Užsimušė
Vos Neužmušė Kelis Praeivius

18 mėnesių atgal 60 metų 
newyorkietis, Ęichard Jaeckey, 
New Yorke bandė nusižudyti. 
Šoko iš dešimto aukšto lango, 
bet nukrito ant drobinės pasto
gės ir išliko . gyvas.

Užvakar atvykęs Chicagon 
jis vėl sumanė nusižudyti. Iš- 

' šoko iš 21-mo aukšto Stevens • 
viešbutyje, šį. kartą užsimušė . 
ir vos neužmušė koTs pire’- 
Viuš. Nukrito ant šaligatvio 
Michigan gatvėje.

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 6038 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brnnswick 6597

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRTKOL’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 Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IF
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2248 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St 
VĄT AKDCIS- 2—4 nnnlet Ir 7—0 
Ifikarn ir <?pkmadip

^iai<» nagai susitarimą 
Tplpfonas Hemlock 7899. 
Namų tek Republic 4688

DR. A. .TENKINS
(Lietuvis)__

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299 

KITATAUČIAI^
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega] 
OFISAS 

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

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos: 

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 6994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

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

dIp* 7 iki 8 vai. Nod nuo 10 iki 12
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ronm 1230
Ofiso tel CENTRAI. 1624

Namų tel—Hyde Park 3395
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Ačiū Visiems už 
Pagalbą Platinti 
Tikietus

P.p. G remontai Išpardavė 
3 Knygutes

Savininkai “Crystal Taver
no”, p.p. Gramontai, 3201 So. 
Lituanica Avė., pasekmingai 
daro biznj, todėl jų draugai ir 
klijentai į trumpą laiką išpir
ko 3 knygutes “Naujienų” Na
mo Fondo tikietų Packard au
tomobiliui, kuris bus padovano
tas Naujienų Piknike, sekma
dienį,

P.p. Grdmontai naujai išde- 
koravo užeigą ir jų martdagus 
patarnavimas duoda jiems ge
ras pasekrties...

Taipgi Išplatino Po Visą 
Knygutę

Biznieriai: Steve Svilainis ir 
Agnės Shidlauskas, savininkai 
Oak Leaf Tavern, 3428 South 
Halsted St.

Josie ir Walter Palionis, sa
vininkai Nite Club Taverno, 
3359 So. Halstėd St.

Mike Cheplinskas, 3329 So. 
Lituanica Avė., Mrs. Varnecki, 
Josie Dambrauski, Elizabeth 
Mineika, 3303 So. Lowe Avė.; 
Joe Kazragis, 837 W. 33rd PL, 
Georgie Stašaitis — ir kitiems 
po mažiau išplatinusiems, labai 
Ačiū!

Iki Naujienų pikniko visi esa
te Packardo “laimėtojai”, o pa
čiame piknike vienas jūsų tik
rai bus vienas laimingas...

—— J, A. S.

Cicero Kareiviai
Smarkiai Ruošiasi
Savo Išvažiavimui

Kitos Žinios iš Cicero
CICERO aAįyst^* Lie

tuvos Kareivių turėjo sdvo pus
metinį susirinkimą praeitą sek 
madienį, Liuosybės svetainėj. 
Narių atsilankė nedaugiausiai. 
Kaip vasaros metu, tai ir tikė
tis negalima daugiau. Firmiau- 
sia, dptdrtd ligonis Z. Noreika.

Jau 3 mėnesiai kaip po dak
taro priežiūra, turi vargo ir su 
akimis, o šiaip sveikas.

JONAS VASILKUS 
gyv. 4254 S. Campbell Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 24 d., 6:45 vai. ryto, 
1941 m., gimęs Lietuvoje, 
Šiaulių apskr., Lūkės parap.

Amerikoj išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Mika- 
saitę, 3 sūnūs: Joną, Antaną 
ir Stanislovą, dukterį Oną, 
marčią Eileen, anūką Davis 
ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. 
Eudeikio kopi., 4605 S. Her- 
mitage Avenue. Laidotuvės 
įvyks pirmad., liepos 28 d., 
8:30 vai. ryto. Iš kopi, bus 
nulydėtas į šv. Kryžiaus par. 

| bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Jono Vasilkaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Žmona, 
Simai, Duktė, Marti, Anūkas, 
gimines, draugai ir pažįstami. 
Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

,OVEIKISSW
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėm^, Bankietams 

ir P a grabams
3316 So. Halsted Street

Tek YARDS 7308

i i H n A GMMės Mylirttiėąs 11 U H fa Vestuvėmis, Bart- II Ii ii Metams, Laidotu-
* vįms,

GĖLININKAS mams
4180 Archer Aveiiuė

Fhone LAFAYETTE 5809

S. Gricius iš Melrose Park 
buvo smarkiai susirgęs, bet 
greita medikais pagalba ligą 
sulaikė ir po 3 savaičių išėjo 
darban. Tai tiek iš pirmesnių 
ligonių.

Gauna Daug Aaukų
Apie rengiamą pikniką ko

mitetas pranešė, jog viskas 
eina sklandžiai. Draugai, biz
nieriai nuoširdžiai remia. F. 
Zajauskas duoda bačką aidus, 
J. Pauga, K. Bakšaitis taipgi 
prižadėjo ką nors gero, o S. 
Levish ir Skirius irgi duoda 
bačką alaus. Yra ir daugidus.

Visų narių ūpas geras girdint 
tokį raportą. Drąsiai galima 
sakyti, jog piknikas bus sėk
mingas. Kad tik oras butų pa
lankus 10 dieną rugpiučio, Li
berty darže.

J. L. Rimkui Mirus
A. A. J. L. Rimkus seniaus 

gyveno Cicero, ir buvo ilgame
tis darbininkas Western Elec
tric Co. Jau keletą metų gyve
no Brookfield, Iii., kur sukū
rė šeimyninį gyvenimą. Auklė
jo sūnų ir dukterį. Visi buvo 
linksmi, patenkinti gyvenimo, 
bet ta nelaboji mirtis netikė
tai atėmė gyvybę jaunam žmo
gui. Taip bus tau ir man šian
dien arba rytoj. Išisipirkimo 
nėra, ir nebus. —D.

Naujieniečiai Perka 
Pikniko Tikietus Iš
tisomis Knygutėmis

Rockfordietė Čapuliene — 
36 Tikietus

, Laikui trumpėjant iki Didžio
jo “Naujienų” pikniko, pasta
rosiomis dienomis į “Naujienų” 
raštinę užeina datig naujienie- 
čių pasipirkti tikietų. Visiems 
rupi naujasis Packardas ir vi
si nori, kad laimė jiems sek
madienį nusišypsotų.

Vakar j “Naujienas” užėjo 
Matilda čapuliene, žymioji Rock- 
fordo lietuvių kolonijos veikė
ja, Ji pasiėmė visą knygutę, 
nes, girdi, “Turėsiu geresnius 
šansus buli laiminga. Bus ma
lonu tuo naujuoju ahtomobillu 
važinėti.”

Atostogauja
Čapuliene, kuri Bockforde 

yra siuvyklos savininkė, Chica- 
goje leidžia kelių dienų atosto
gas.

Darbininkai Nau
jienų Piknikui 
Liepos 27
Įvyksta Sunset darže, 135th 
ir Archer Avė., Lemont, III,

K. Rypkevičiene, 
Mrs. Buožis,
O. Vilienė, 
M. Vaivada, 
Narbutas, 
A. Vilfe,
V. Mankus, 
K. Deveikis,
P. Švelnis, 
M. Katela, 
J. Tumosa, 
J. Tarnas,
J. Bačiunas, 
X. Saikus, 
P. Skurkis, 
A. Arlauskaitė,

* E. Karaliūtė;
Jonas Ascila, 
Deringis, 
Al. Mickevičius, 
Gumauskas, 
Jašmontas, 
Tumėnas, 
Jakubkfi, 
Rimkunas, 
Sutkus, 
Guta;
J. Martinaitis.

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

Jeį kurie negalėtų dalyvau
ji, malonėkite pranešti j Nau
jienų raštinę. ^-Komitetas.

ŠOKĖJOMS TENKA MILIJONIERIO TURTAS

NAUJIENU-ACME Telephoio

Lillyan Audrus (kairėj) ir Mary Alice Rice, dvi iš keturių šokėjų, kurioms
miręs milijonierius William Guggenheim. paliko apie milijoną dolerių. Turtą jos 
privalančios pasidalinti lygiomis.

.... .... ......................

Diena Iš Dienos
Antanas Kondrotas 
Sveiksta

Mums praneša, kad Antanas 
Kondrotas jau žymiai pagerė
jęs ir liepos 23 d. iš ligoninės 
buvo parvežtas į namus, 5140 
S. Neenah Avė.

Linkime jam kuo greičiau
siai pasveikti.

' ■ A.
Ir Motina Ir Duktė 

Abi Onos
Abi minės vardines

BRIGHTON PA1IK. — Lie
pos 26-tą pripuola Oną varda
dienis. Žinomų Gailių šeimoj, 
4422 S. Artesian avė., randasi 
net dvi Onos, būtent, tuo var
du vadinasi pati Gailienė ir jos 
duktė Onytė.

Ta proga juodvi nuo drau
gų, 'giminių ir kaimynų susi
lauks momento atatinkamų 
sveikinimų su linkėjimais.

Po varduvių — į pikniką!
O rytdieną atšventdšids savo 

vardines su draugais skubės į 
“Naujienų” pikniką Sunset 
darže. Kaimynas.

Newarkiečiai 
Klastauskai 
Chicagoje
Sako, Musų Miestas Progre- 

suo ja
Jau savaitė laiko kai Chi- 

cagoj vieši atvykęs iš Newarko 
fotografas F. Klastauskas su 
savo žmona. Dabar lanko ne-.a 
tik savo brolius ir brolienes 
Klastauskus, bet taippat ir ki
tus parapijomis ir pažįstamus.
Maudėsi Chicagos “Baltijos 

Pajūryj”
Šia proga jiems teko ir po 

Chicago daug pasivažinėti ir 
musų miesto visokias įdomy
bes pamatyti. Antradienio va
karą Bernice Dargis, J. E. 
Klastauskai su -svečiais vykda
mi iš Chicagos “baltijos pajū
rio” — Jackson fParko byčiaus 
—visi puikiai saulės spindulių 
išbučiuoti—užsuko ir pas mane 
ir teko su newarkiečiais sve
čiais valandėlę pasikalbėti.

Draugiški Žmones
Tai bėesą abu labai drau* 

giški ir malonus žmonės. Fo
tografas Klastauskas sako, nors 
aštuoni metai prabėgo (mat 
jie buvo atvykę į Pasaulinę 
Parodą, 1933) kaip - buvo Chi
cago, bet Chicago sparčiai pro
gresuoja. Sako, “Musų Netvar
kas su septyniais šimtais tūks
tančių gyventojų, ir viso labo 
tik šę^pst
jo Ncw Yorko, bet-pažangos 
nedaro.” Klastauskai sekma
dienį, liepos 7 d., išvažiuoja į 
Detroitą ir ten pasiėmę vieną 
pasažierį grįš eį namus.

\ —ILS’.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms ' .

(CHICAGOJE)
• • ii:
Berną rd W. SzczUdlo, 27, su

Mary M. Battąjšiuš, 24
JcĮui AVa^ko^. 26, su Lbttie

Kotlvas, 22 ,■
Fenneth Crozier; 33, su Ag

nės Yirkus, 28
Feiix Viscount, 25, su Aldo

na Suipis, 20
Joseph J. Petkus, 25, su Fla- 

rence Reed, 23
Albin W. Kaminski, 22, su

Steiki Midona; 20 *
Hafoid Ettdečavagli, 28, su

Jtiiiėhe Maske, 20
Charles Šeputis, 23, su Jo

sephine Spiezio, 27
Edwafd J. Koren, 22, su

Adeline NauGuz, 21

Reikalauja
Perskirti

Aniilia Lucas nuo George
L lietis

Gduna
Petskiras

Atttoineite Žak nuo James
Žak

GIMIMAI 
CHICAGOJE

GĖktJLIS, John; 6S1Ž M. 
Wayne aVeniie, gimė liepos 12,. 
tėvai: Peter ir Christine.

KASPER, Walter F., ir Geo
rge G. Jr., (Dvyriukai), 5924 
South Artesian avenue, gimė 
liepos 14, tėvai: George ir Do- 
rothy.

LADAS, Antoinette C., 6801 
South Indianą avbnue, gimė lie
pos 14, tėvai: Peter ir Geotgia.

PUCKORAS, Sylvia C., 240 
,West 112tH Street, gimė‘liepos 
1, tėvai: Walter ir Auna.

ROMEJKO, Ha.rry, 2015 W. 
Crystal street, gimė liepos 1Č 
tėvdl: Harby ii- Garolihė.

SKARELIS, •' V.'ilUam C;, 
7384 South Lowe avėhiiė, gi-

/ ....... s

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

N_____________________________ -J

RUOŠIASI
VARDINĖMS

14-tos GATVĖS APYLINKĖ.
k l .. U----; .■—■ Biznierė ' Morta Navickienė 
ir jos pagelbininkė Ona Ragai- 
šiute, 666 W. 14 St., yra pasi- 
ruošiusios savo Vardines atžy
mėti bendrai liepos 26 dieną.

Vardinių proga, neabejotinai, 
jas pasveikins su linkėjimais 
draugai, kaimyndi ir muzikan
tai. —Kaimynas. ‘- ■

ŠVĘS ONOS 
VARDADIENĮ

šeštadienį, liepos 26 d'eną, 
Onos UąauskieUūs vardadienio 
proga bus surengta parč jos 
pagerbimui “George Taverne”, 
3159 S. Halsted st.

Usauskai yra bridgeportie- 
čiai biznieriai, lodei į vardadie
nį susirinks daug jų kostume- 
rių ir artimųjų.

Linkiu linksmų varduvių.
J. A. S.

Sekasi Naujame 
Biznyje

Rengiasi Minėti Vardadienį
BRIDGErdRT. — Praeitą 

pavasarį Joė ir Auna Petrai
čiai Įsigijo “llainbow Taverną”, 
658 W. 35tH St. Nors nauji biz
nieriai, bet Sėkmingai daro biz
nį.

Turėjo Šalinu “Grand Open- 
ing”, o sekantį šeštadienį, lie
pos 25 H. įvyks Onos Petrai- 
tieųčs Vardadienio parč.

J. ir A. Petraičiai pritaria 
“Naujienoms” ir pagelbėjo par
duoti Namo Fondo tikietų. Už 
tai esu jiems dėkingas.

Linksmo Vardadienio.
— J. A. S.

mč liepos 16, tėvai: John ir Al
dona.

ZEKAS, Catherine J., 4427 
South Wood street, gimė lie
pos 11, tėvai: Anthony ir Ann.

LUKIANSKIS, Frances, 4523 
Sbuth kaulina street, gimė lie
pos 10, tėvai: William ir Alina.

K1NG, John Patrick, 3658 
South Unjon avepue, gimė bir
želio 21, tėvai: Laivrencb it 
Frances.

LAVRINOVICH; Arlene A;, 
4331 South Artesian avenue, 
glhiė liebbo ii, tėvai: fcdwai;d 
it Anha.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI VEITERKA. RACINE 
RESTAURANT, 

1160 Van Buren.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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

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

213 Institute Place.

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

REIKALINGA MERGINA į ta
verną. 4548 So. Wentworth Avė.

OPERATORS, SINGLE NEED- 
'LE prie Vacuum Cleaners maišų.

1403 W. Congress
HAYmarket 2365.

HELP VVANTED—MALĖ 
oarmninuų Reikia

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. 
Turi būti pratęs įnagius vartoti. 
Jaunas vyras turi progos išmokti 
valymo ir dažymo.

J. HEINRICH
2239 Roscoe.

REIKALINGAS BARBERIS.
2126 So. Halsted Street.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

ANT RENDOS STORAS su ta
verno fikčeriais, gerame stovyje, 
prieinama renda.

1926 Canalport Avė.
II IIHll l--»—    I M,  " ■   .I'»" - y ■*■'! ■^■1. ■Il.ll. į   w

ANT EŽERO 4 KAMBARIŲ ka- 
tedžius. Uždarytas porčius, elekt
ra. $15 į savaitę. E. MAYER, 

1633 Larrabee.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

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.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė. Daro gerą biznį.

3953 So. Rockwell St.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant mažo namo. Graži grosernė ir 
geras biznis. 5519 So. Halsted St.

PARSIDUODA GERA kampinė 
groserių krautuvė lietuvių apylin
kėje. Pusė kainos. Elektrikos įren
gimai. Galima padaryti geras gy
venimas. Renda pigi. 4 kambariai, 
vonia ir garažas.

YARDS 1312.

PARDAVIMUI 17 METŲ daranti 
biznį taverna su namu. Savininkas 
uždirbo tf(akankamai, kad išeitų 
pasilsiui. Kreipkitės:

4559 So. Washtenaw.

ROOMING HOUSE. 25 kamba
riai. South Sidėje. Duoda gryno 
pelno $200 į mėnesį, už $1500.00.

FAIrfax 8153.

SUSIRINKIMAI
ŽAGARIEČIŲ KLUBO mėnesi

nis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, liepos 27 d., Hollywood svet., 
2417 W. 43rd St., 1 vai. popiet. 
Malonėkite laiku pribūti, nes y»Q 
daug svarbių reikalų aptarti.

—J. Keturakis, rast.
MARQUETTE PARK LIET. AM. 

PILIEČIŲ KLUBO mėn. susirinki
mas įvyksta sekmadienį, liepos 27 
d., vietinės parapijos svet., Wash- 
tenaw ir 68 gat.

— Valdyba.*

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

BAŽNYČIA.
šeštadiehį, liepos 26 d., 7 vai. 

vakaro įvyks šokių ir pasilinksmi
nimo vakaras Milda svet., 2 aukšt., 
Ši40 Š. Halsted St. Visiems bus 
smagu šokt prie geros orkestros. 
širdingai visus užprašo atsilankyti.

Parapijos Kostas ir Klebonas
Maskoliūnas.

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

JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vado vau j am greitiem 

pardavimam

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.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS Manąuette Parke, 6639 South 
Talman Avė. 6 flatų, po 4 ir 3^ 
kambarius, su sienų lovomis ir 
arches, ant pusantro loto, gražioj 
it ramioj vietoj. Parsiduoda pigiai, 
kreipkitės prie savininko:

M. JUZĖNAS,
1939 So. 51st Court, Cicero.

PARDAVIMUI KAMPINIS na
mas su taverno bizniu iš priežas
ties savininko mirties.

3158 So. Union Avenue.
.. ................................ ......... ....

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS su štoru ir 5 kamb. 2 karų 
garažas. Karšto vandens šiluma. 
Priežastis: gyvenu .ant ukėš. Bti- 
siu Chicagoje tik iki šios savaitės 
pabaigos. 2943 W. 71 St.

6^ KAMBARIAI, pelningas na
mas, 2 pilnos mieros vonios, arii 
Marųuette Park. Uflusual Floor 
Plan. 7114 So. Mozart St.

FARMS FOR SALŽ 
Ūkiai, Parday ūuui

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

GEO. NOGROSKY, 
Camp Douglas, Wiš. 

Route 1.

NORTH DAKOTA draftb barge- 
nas. 84 akrai su trobesiais, inven
torium. 20 galvų registruotų ra
guočių, 6 arkliai, 400 dedančių viš
tų, irigacija, elektra, ežeras, ku
riame veisiasi bebrai (beavers), 
laivas, dokas, etc. Savininkas, 
Box 35, Williston, North Dakota.

F1NANCE AND LOANS 
______ Finansai ir Paskolos 

PASKOLOS 
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 
Mėnesiniais atmokėjimais 

MUTUAL FEDERAL 
'SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO.

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

Turtas virš $1,000,000.00.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai ParcULvimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi K nuo. 40 
iki 60%. Mes pristatome biją ..kur; 
Pašaukite ai* rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionalini 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SUNVS, 
. . 6343 So. Wąiiem ĄveM _ 
Chirato Of Tel REPuhlU

RADIO EKSPERTŲ 
patarnavimas ir pataisos. 
1856 W. 47th St Yatds 46Š3.

Skelbimai Naujienose 
duoda haudą dėlto; 
kad pačios NaujiehOS 
yra naudingos.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Puikus Packard Automobilius Dovanai Laimingam Asmeniui

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

- Naujienų Namo Fondo - -
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135th STREET IR ARCHER AVENUE, LEMONT, ILLINOIS




