
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

The First *and Greatest Lithuanian Daity i n America

I NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newe

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500
Entered as second-class matter March 7,1914 at the Post Office at Chicago, III., 

under the Act of March 3, 1879 Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
>■ ■ -

VOL XXVIII Kaina 3c
------------------- --------------------------------------------—i—

..........   ■■■■■■ > ■ ~ w ...... ■ ■ y* - ■ —

Chicago, I1L, šeštadienis, Liepos-July 26 'd., 1941 No. 175

AMERIKA DRAUS JAPONUS STIPRIOM 
EKONOMINĖM REPRESIJOM

Japonai mobilizuoja milijoną vyrų
WASHINGTON, D. C., liep. 25 d. — Prezidentas Roosevel- 

tas šiandien vakare “įšaldė” visus japonų ir kiniečių turtus Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. Nutarimas įsigalės nuo rytojaus 
ryto.

Kiniečių turtus “įšaldė” čankaišekui prašant, kad japonų 
užimtų teritorijų gyventojai negalėtų naudoti kapitalų kovai prieš 
demokratijas. Amerikoj buvo japonų turto už 131 milijoną do
lerių.

Maskvos Gyventoj'ai Nukenčia Nuo Bombų. LIETUVOS GYVENTOJAI PASYVIAI PRIE
ŠINOSI BOLŠEVIKŲ OKUPACIJAI

HYDE PARK, N. Y., liep. 25 
d. — Prezidentas Rooseveltas 
laikraštininkams paskelbė, kad 
rytoj Jungtinės Valstybės im
sis specialių priemonių prieš ja
ponų ekspansijos veiksmus pran
cūzų Indokinijoj.

Prezidentas nepaskelbė ko
kios bus Amerikos valdžios re- 
presalijos, bet manoma, kad 
pirmon eilėn bus “įšaldyti” vi
si japonų kapitalai Jungtinėse 
Valstybėse. Tvirtinama, kad vy
riausybė rengiasi uždrausti ben
zino išvežimą Japonijon ir žy
miai suvaržyti japonų prekių 
importą. ;

Tuo pačiu metu paskelbta, 
jog olandų, britų ir Amerikos 
atstovai tariasi dėl bendro eko
nominio plano, kuris visiškai 
atkirstų Japoniją nuo reikalin
giausių karui'medžUgų.

ŠANCHAJUS, Kinija, liep. 
25 d. — Japonų vyriausybė pa
skelbė vieno milijono vyrų mo
bilizaciją, kuri skaitosi viena 
didžiausių mobilizaęijų nuo 1937 
metų pradžios, kai buvo pra
dėtas užpuolimas ant Kinijos.

Patikimuose sluoksniuose pa
tirta, kad mobilizacija pradėta 
liepos 17 dieną. Valdžios žinių 
agentūros nieko neskelbė apie

RUSAI SUNAIKINO NACIŲ DIVIZIJĄ
Kovos vyksta prie 

Smolensko
MASKVA, Rusija, liep. 25 d.

— Sovietų kariuomenė Smolen
sko apylinkėse visiškai išnaiki
no ištisą vokiečių kariuomenės 
diviziją, skelbia sovietų karo 
pranešimas.

Vokiečiai bandė bombarduoti 
Maskvą, bet sovietų aviacija pa- 
keliuje sulaikė daugumą vokie
čių orlaivių.

Ištisą naktį ėjo smarkios ko
vos ir vokiečiai siunčia į kovos 
lauką didelius pėstininkų pul
kus, kuriuos rusai naikina.

Užmuštas nacių 
generolas

MASKVA, Rusija, liep. 25 d.
— Vokiečiai patys prisipažino, 
jog kovoje su rusais žuvo na
cių generolas Lansel.

Nacių generolas žuvo ne fron
te, kaip vokiečiai skelbia, bet 
užfrontėj. Gen. Lansel buvo sa
vo štabe, kai užfrontėj veikian

mobilizaciją, o cenzoriai šios ži
nios neleidžia pasiųsti užsienin.

Japonų valdžios sluoksniai 
neskelbia kur rengiasi siųsti 
tokią didelę kariuomenę, bei 
manoma, jog dalis jos bus pa
siųsta naujai įgytosna Indoki- 
nijos bazėsna. Kiti kareiviai 
bus pasiųsti į tas fronto vietas, 
kurias užėmė dabartiniu metu 
Indokinijon išplaukusieji karei
viai.

Japonų generolas Sumita ry
toj tikisi pasiekti Saigoną, kui 
rengiasi priimti 40,000 japonų 
kareivių. Iš viso Indokinijoj bus 
išlaipdinta 60,000 kareivių, ku
rie pagal Petaino “sutikimą” 
saugos Indokiniją.

Prieš kelias savaites britų 
vyriausybė buvo pasiūliusi Pe
taino valdžiai proteguoti Indo
kiniją nuo 'bet kokio užpūoH- 
ko, bet Vichy valdžia atmetė 
anglų pasiūlymą.

Paskutinės žinios sako, kad 
222 japonų laivai plaukia į In
dokiniją ir rytoj pasieks svar
besnius Indokinijos uostus. Ja
ponai veža moderniškiausią ka
ro medžiagą ir nepaprastai di
delius kiekius kareivių. Japonų 
ekspediciją lydi 55 destrojeriai, 
6 kreiseriai, lėktuvnešiai ir 
daugybė narlaivių.

tieji partizanai užpuolė šio na
cių generolo štabą.

Gen. Lansel viską pametė ir 
pradėjo bėgti. Partizanai nušovė 
bebėgantį nacių generolą.

Rusai priešinasi vi
suose frontuose

MASKVA, Rusija, liep. 25 d. 
— Raudonoji armija sulaikė 
vokiečius Žitomiro ir Smolensko 
frontuose. Smarkios kovos ei
na Petrzavodsko srityje, bet 
raudonieji ir čia sulaikė vokie
čius su suomiais, skelbia karo 
pranešimas.

Vakar vakare tiktai vienas 
vokiečių bombanešys pajėgė pa
siekti Maskvą. Kiti buvo sulai
kyti pakeliui e.

Nevel apylinkėje ir priešo už
frontėj partizanai labai atkak
liai' kariauja.

ORAS
Giedrais ir šiltas.
Saulė teka — 5:36; leidžiasi 

— 8:16.

NAUJIENŲ-ACME Telenhotn
Ši yra pirmoji fotografija atsiųsta per radiją iš Maskvos, parodanti Nacių 

oro bombardavimo pasekmes Sovietų imperijos sostinėje. Matosi nuplėšta sie
na nuo didelio apartamentinio namo.

Vokiečiai paėmė 
20,000 belaisvių

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
25 d. —- Vokiečiu štabas skel
bia, kad'karo operacijos vyk
sta sulig numatytu' planu, bet 
nepasako kur vyksta kovos.

Pabrėžia, kad Suomijos pa
sienyje padaryta didelė pažan
ga ir Murmansko-Leningrado 
geležinkeliui gresia didelis pa
vojus.

Vokiečiai tvirtina, kad Nevel 
srityje jiems pavyko paimti ne
laisvėn 20,000 raudonos armijos 
kareivių.

Britai susirūpinę 
Indokinija

LONDONAS, Anglija, liep. 
25 d. — Užsienio ministeris 
Eden pareiškė parlamentui, kad 
japonų karo veiksmai Indokini
joj yra pavojingi britų intere
sams tolimuose rytuose.

Britai numato pavartoti eko
nominį embargo, suvaržyti ben
zino išvežimą Japonijon ir glau
džiai dirbti su olandais ir Ame
rika.

Eden užtikrino parlamentą, 
kad britų bazės Malajų salyne 
jau žymiai sustiprintos.

Rusai sudegins 
Maskvą

TOKIO, Japonija, liep. 25 d. 
— Japonų diplomatai patyrė, 
kad sovietų karo vadovybė yra 
pasiryžusi deginti Maskvą, jei
gu jiems teks pasitraukti Į kra
što gilumą.

Sovietų kariuomenė degina 
visus kaimus ir miestelius, ku
rių negali apginti nuo priešo, 
nėra pagrindo manyti, kad pa
liks nesudegintą Maskvą.

— Britų aviacija vakar išti
są dieną ir naktį bombardavo 
nacių okupuotos Prancūzijos 
uostus, Kięlį ir Emdeną. Britų 
orlaiviai skrenda taip aukštai, 
kad nacių aparatai juos paste
bi, kai pradėta kristi bombos.

■ ! —Britų- tfičfeus reikalų mi
nisteris Morrison perspėjo gy
ventojus, jog ateinanti žiema 
bus labai sunki ir pataria kan
triai sunkumus sutikti.

— Japonai' tvirtina, kad ne
įvyko jokio susišaudymo japo- 
nų-rusų pasienyje, kaip spau
doje buvo paskelbta, te' >

Ekvadoro-Peru kova 
tęsiasi

QUITO, Ekvadoras, liep. 25 
d. — Ekvadoro prezidentas 
šiandien pakvietė kariuomenėn 
daugiau vyrų. Peru pasienyje 
kovos nesustojo, bet smarki.ii 
plečiasi. .

Ekvadoro užsienio ministeris 
apkaltino Peru vyriausybę dėl 
karo veiksmų tąsos.

Gauti Argentinos, Brazilijos 
ir Jungtinių Valstybių prašy
mai išspręsti pasienio ginčą ge
ruoju ir nutraukti karo veiks
mus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Naciai rengia karo jėgas Kaukazui okupuoti. Bulgarijon 

traukia dideles karo jėgas ir laivus. Vokiečiai nori patraukti 
Turkiją Kaukazo operacijoms.

— Maskva paskelbė, kad surado dokumentus, kur nacių val
džia įsako vartoti naudingas dujas. Vokiečiai nepaneigia tokių 
įsakymų.

— Sovietų generolas Golikov vadovauja delegacijai, kuri at
vyks į Jungtines Valstybes. Golikov dabartiniu metu randasi 
Anglijoj.

— Italų ir vokiečių konsulai, kurie buvo išvyti iš Amerikos, 
išsivežė pilnus lagaminus su sardinkų dėžutėm, aliejum ir ki
tais maisto produktais.

— Helsinky turima žinių, kad' bolševikai, besitraukdami iš 
Estonijos, sušaudė 700 politinių kalinių.

—- Egypto valdžia areštavo vietos fašistų lyderį. I
— Italų teismai nuteisė kalėti 7 asmenis už prezidento Roo- 

sevelto kalbos kopijavimą ir platinimą.

Rengia Europai juo
dąjį sąrašą

WASHINGTON, D. C., liep. 
25 d. — Amerikos valdžios at
stovai rengia juędąjį sąrašą 
Europon valstybių pirklių, ku
rie pristatinėja prekes naciams 
ir italams.

šis sąrašas bus panašus į pie
tų Amerikos valstybių sąrašą 
bet taikomas prekybai su Eu
ropa.

Amerikos pirkliams bus už
drausta pardavinėti bet kokios 
prekės tiems pirkliams ir fir
moms, kurios dirba nacių są 
skaiton.

Du nauji karo laivai
KEARNY, N. J., liep. 25 d.’ 

— šiandien tapo nuleisti į van
denį du nauji Amerikos destro
jeriai. Visi nustebę tokiu sta
tymo greičiu, nes destrojeriai 
buvo pradėti prieš 30 savai
čių.

Pasaulio istorija nežino to
kio atsitikimo, kad per 30 sa
vaičių vandenin galėtų leisti 
pradėtus destrojerius.

Nelankydavo komu
nistų susirinkimų
BERNAS, Šveicarija, liep. 25 

d. — Patirta, kad beveik visi 
Lietuvos gyventojai kiekviena 
proga pasyviai priešinosi bol
ševikų okupantų valdžiai.

Nesipriešindavo aktyviai, nes 
bijodavo GPU agentų, kurie 
bausdavo už kiekvieną pasiprie
šinimą.

Lietuviai, tarytum susitarę, 
boikotuodavo valdžios paruoš
tus parėdymus, nelankydavo

Turkai prašo britų 
ginklų

ANKARA, Turkija, liep. 25 
d. — Turkijos vyriausybė, no
rėdama sustiprinti savo apsau
gos priemones, prašo ginklų 
pas britus.

Turkai norėtų gauti visą ka
ro medžiagą, kurių britai atėmė 
iš Petaino pransuzų Turk joj.

Turkai pasirašė prekybos su
tartį su vokiečiais, bet jie skai
tosi nekovojanciais britų drau
gais. Šiuo reikalu vedamos de
rybos su britų atstovais.

--/-y ••

Japonų spauda prieš 
Ameriką

“T —

TOKIO, Japon ja, liep. 25 d. 
— Valdžios kontroliuojama ja
ponų spauda pradėjo smarkią 
propagandą prieš Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Pirmame pu.lapyje atspaust 
Roosevelto pareiškimai apie Ja
poniją. Visi nustebę lokiais 
griežtais prezidento ir Welles 
pareiškimais.

Japonų gyventojai nesupran
ta kurių tikslų vedamas Roose
veltas taip griežtai apkabino 
Japoniją.

Karo tarnyba bus 
pratęsta

WASHINGTON, D. C., liep. 
25 d. — Senato karo komite
to nariai dar kartą svarstė 
naujai susidariusią padėtį ir 
sutinka pratęsti karo tarnybos 
metą visiems kareiviams.

Kongresas paskelbs nepapras
tos padėties stovį ir nereikės 
priimti specialaus įstatymo tar
nybai prailginti.

Pavojingu kraštui laikotar
piu prezidentas turi teisės I i 
kyti kariuomenėj vyrus ilgiau 
negu metus laiko.

— Vokiečiai numušė 9 ketur- 
motorius britų orlaivius kanalo 
zonoje. Šie orlaiviai labai bran
giai kainuoja pastatyti.

— Vokiečiai tvirtina, kad va
kar dienos bombardavimo me
tu britai užmušė 45 Prancūzi
jos gyventojus. Tai buvo smar
kiausias britų bombardavimas. 

komunistų šaukiamų susirinki
mų ir savaip aiškino įstaty
mus.

Bolševikai pradėjo 
. nerimauti

BERNAS, Šveicarija, liep. 25 
d. — Bolševikų valdžia paste
bėjo šį pasyvų pasipriešinimą 
ir pradėjo nerimauti. Vietomis 
ėmėsi represijų, bet jos neda
vė lauktų rezultatų.

Juo daugiau bolševikai Sreš- 
ludoavo, tuo didesnis būdavo 
gyventojų nenoras turėti ben
dro su bolševikais.

Bolševikai . pradėjo skųstis 
laikraščiuose, pradėjo įkalbinė
ti gražiuoju, bet jų pastangos 
buvo bevaises.

Išardydavo sukvies
tus susirinkimus

BERNAS, Šveicarija, liep. 25 
d. — Jeigu vietomis bolševikai 
pajėgdavo suvaryti žmones i 
didesnį susirinkimą, tai lietu
viai dęjo pastangas tuos susi- 
rinkinfus išardyti.

Salėje, kur vykdavo mitin
gas, susirinkusieji pradėdavo 
ginčytis, pradėdavo vienas ki
tą kolioti, kalbėtojas buvo pri
verstas nutraukti kalbą.

Dažniausiai salėje prasidėjil
sieji ginčai visai nutraukdavo 
mitingą. Ginčai buvo keliami iš 
anksto susitarus mitingų išar
dyti.

Staliai užsakymus 
blogai atlikdavo

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 25 d. — Patiria, kad bol
ševikai buvusia broliu Sadin- 
skų baldų dirbtuvę nusavino.

Jos vedėju paskyrė tos pa
čios dirbtuvės darbininkų Rab- 
žį. Pastarojo elgesys su visais 
klientais ir darbininkais buvo 
toks šiurkštus, kad niekas su 
juo nenorėjo santykiauti.

Rabžio vadovaujami darbinin
kai pradėjo gaminti baldus ?š 
žalio medžio, kurie už poros 
savaičių supleišėdavo.

Populiari Lenino 
brošiūrėlė

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 25 d. — Patirta, kad Lie
tuvoje labai buvo išplatinta Le
nino brošiūra “žingsnis pir
myn, du žingsniai atgal”.

Suvalstybinta leidykla išleido 
kelis šimtus tūkstančių egzem
pliorių šios knygelės.

Ji buvo praplitusi ne dėl tu
rinio, nes niekas jos neskaity
davo, bet dėl pavadinimo, ku
ris vaizdavo bolševikų progre
są. Kiekviena proga buvo pri
menama Leninas: žingsnis pir
myn, du žingsniai atgal.

RYTOJ NAUJIENŲ NAMO FONDO PIKNlKAi
SUNSET PARK DARŽE, 135th STREET IR ARCHER AVENUE, LEMONT, ILLINOIS ===== PRADŽIA 10 V AL. RYTO
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ĮVAIRIOS žinios iš kenoshos, ragine
IR KITUR

Piknikai Rockforde, visi į “Naujienų" piknikų

PENKI ŽUVO BRITŲ BOMBERIO NELAIMĖJ

KENOSHA, Wis, — Pikaikiį 
pas mus dabar mažai, tur but, 
išeis iš mados. Sęnięji perdaug 
paseno, jaunimas nepaiso.

Atvykit ir Paimkit Jį!

MIRACLE HOME 
Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 

4-5-6 KABARIAI Q f) ft Q9 
40 pėdų Lotai— Y / U 
VISI pagerinimai Į B I 
yra. 7c karteris į Im W 
Vidurmiestį. BAŽ- 
NYČIOS, KRAU- I MENESI 
TUVfiS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti— 
Apžiūrėti

Mažas

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ino.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai

5444 ARCHER AVĖ.
1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

BE MAR TUKEDOS RENTAL 
and MEN’S SHOPPE

Tuxedos ir Full Dress siutai parenduojami visokiems įvykiams.
SPECIALI KAINA SU ŠIUO KUPONU.

5012 South Ashland Avė. Tel. Grovehill 1203

Bet, ana, birželio 29 d, Moc
kaus Parke įvyko SLA 10-to 
apskričio piknikas, kur žpio- 
nių, pagal apylinkę, sn>siripko 
visai nemažai. Ūpas buvo gęrps 
ir biznis ėjo gerai. Pelno turė
tų likti.

Liepos 6 d, Racine miesto 
parke buvo bendras visų lietu
vių piknikas Lietuvai gelbėti. 
Vieta graži, nemokama. Žmo
nių susirinko neperdaugiausiai.

Rockforde
Liepos 17 su Maldomis bu

vome nuvažiavę į Rockfordą. 
Turėjome gerus laikus tarp 
draugiškų rockfordiečių. Tenai 
netikėtai ir ‘‘biznio” padariau.

Iš namų pasiėmiau tik viena 
knygutę “Naujienų” Packardo 
tikietų, bet kaip mat išėjo. Rei
kalavo daugiau, bet nebeturė
jau. Susitikau Rockforde įr 
dainininkę Šimaitienę.

Roekfordiečiai draugiški, pil
ni energijos. Dirba ilgas valan
das dirbtuvėse, bet neužmiršta 
draugijinio veikimo. Drg. Ba
cevičius bėga tekinas, viską 
prižiūri. Drg. Barzdukas, Kul
tūros Draugijos raštininkas, ir
gi turi glėbį darbų.

NAUJIENŲ-ACMK Telephoto
Dvi-ihotorinio Lockheed-Hudson bombonešio liekanos ties Mt. Gilead, O., 

kur jis sudužo. penki juo skridusieji lagūnai taip*apdegė, kad jų pažinti ne
buvo galima. Lėktuvas skrido į Angliją

Beje, visi kulturiečiai ir kiti 
roekfordiečiai rengiasi į “Nau
jienų” pikniką sekmad.enj.

SLA piknikas

Drg, Sinkevičiene, rockfor- 
dietė, kvietė mus atvykti į SLA 
pikniką, kuris Įvyks rugpiučio 
10 d. Tai darbšti, maloni mo
teris. (Piknike turėsime būti). 
Jos duktė vedusi, Chieagoj gy
vena nuosavame name, ir aby 
su vyru dirba ofise.

Baigė mokslą
Malelų sūnūs šį pavasarį bai

gė Armour mokyklą Chicągo- 
je, ir gavo darbą Kellogg ben
drovėje, Battle Creek, Mieli.

i Pp. Malelai į mokslus išlei
do ir savo dukrelę, p. Bernice. 
Simus ir duktė jiems už mok
slą labai dėkingi.

Vargo Nepaiso
Kur nepasisuksi, visi tik kal- 

Į ba apie “Naujienų” pikniką. Vi

si rengiasi važiuoti, o Radavi- 
čia labiausiai. Jis dirba per nak
tį, bet net nėjęš miegoti trauks 
į Chicago. ParVykus jam tuo
jau vėl reikės,'eiti dirbti, bet 
jie nepaiso to vargo.

Važiuos visąs būrys wauke- 
ganiečių, raciniečių ir kenoshie- 
čių. Malelos, Yuškiai, kiti, ne- 
paliksim nei mylimo senuko 
Brazevičiaus.

Visiems rupi tas Packardas, 
ir kiekvienas trokšta jį gauti. 
Kas dar neturite bilietų, gali
te šaukti num. 5003, o aš pri
statysiu.

Trauksim 'visi į pikniką, nes 
žinom, kad ten mus gražiai ir 
šauniai priims.

K. Radavieicnė.
P. 8.—5 knygutes tikietų iš- 

pardaviau, 6-tą baigiu.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NA U J r E NOSE”

Į “N” Pikniką Iš 
Donorą, Pa.

Leonas Mažeika, 4158 West 
Congress Street, praneša, kad į 
“Naujienų” pikniką rytoj at
vyksta tolimi svečiai p, Juozas 
Goštautas ir šeimyna, net iš 
Donorą, Pa. Svečiai apsistos pas 
jį ir paviešės Chieagoje kuri 
laiką.

P-s Mažeika sako, kad jo 
kompanija bus tokia didelė, kad 
atvažiuos piknikai! net keturiais 
automobiliais.
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BILL’S TAVERN
4756 SO. WESTERN AVENUE. Tel. LAFAYETTE 2649
Užprašo visus draugusir pažįstamus atsilankyti. Busite maloniai pri
imti ir pavaišinti valgiais ir gėrimaisi. šokiai prie geros muzikos.

Kviečia ONA IR VINCAS POPELL, Sav.

Margumynai
ŽMOGUS, KURIAM VA

SARĄ ŠALTA, O ŽIE
MĄ KARŠTA

Amerikos gydytojai jau se
niai suka galvas dėl Bintlyville 
gyventojo, vardu Gosney. Vi
durvasarį, kuomet karščiai pa
siekia nepakeliamą laipsnį ir 
žmonės nežino kur gelbėtis, 
Gosney skundžiasi, kad jam la
bai šalta ir jis dreba lyg sausiu 
mėnesį. Bet žiemą, kai tempe
ratūra žemai krenta, Gosney 
skundžiasi nepakeliamu k$r$^ 
čiu. Gydytojai veltui laužo gal
vas dėl šio mediciniško reiški
nio. Jie mano, kad Gosney sme
genų nenormali būklė susida
riusi dėl saulės smūgio. Bet 
kaip gydyti šią ligą, jie nežino.

2-RA SAVAITĖ!
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, kuriuos 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 popiet.

Karalius' Trokšta!
SUTEIKTI JUM NUOSTA
BIAS SUTAUPĄS ANT VISŲ
Lumberio ir Statybos

MEDŽIAGŲ
NEREIKIA (MOKĖTI 

Išmokėjimas $5 į Mėnesį

kti—nėra antraeilio. Viskas 1-os
rųšies. Pilna garantija.

2x4’s ECONOMY RŲŠIES PU
ŠIS. lin. pėda ............... 4 3Z*

EMBOSSED BRICK SIDING
Raudon., Buff (subs). Reg. $3.15

*1.69
KING MIDAS NAMAM MALIA
VA—pasirinkimas spalvų. Geras 
pirkimas galono $1.19 
uz ................................... ..........

KLOSETO AUTFITAS — Visai 
naujas wash down rųšies, bal
tą tanką ir $Q.85
indas ............................ W

BRICK PRINT ROLL SIDING.
Pirmos rųšies. Raudonas arba

Buff. Padengia 100 $ 4 ,94
kvad. pėdų, rolė ...........

Atdara Visą Dieną šeštadienį 
ir Sekmadienį. Kitais Savaitės 

Vakarais Iki 8 Vai.
- ............................. ...... .—
Visi Telefonai HAYmarket 2031

2221 S. ASHLAND AVĖ.
(3 FULL CITY tLOCKi OY HtAL

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže 
Liepos 27 d., 1941 m.

FAKTAI, SKAIČIAI IR TEISYBĖ
APIE RINKIMUS iPAS McCORMICKA

The International Harvester Company sutikto pakelti algas savo sam
diniams dar 5 centais per valandą.

Kaip vienintelė organizacija, kuri .patvariai kovojo už aukštesnes algas 
Harvesterio samdiniams, The Farm Eųuipment Workers Organizing Commit- 
tee, C. I. O., didžiuojasi ta role, kurią ji vaidino, kad gauti šituos pakė
limus.

CIO derybų komitetas Traktorių Įmonėje, West Pullman Įmonėje, East 
Moline Įmonėje ir Fort Wayne Įmonėje priėmė pakėlimą su supratimu, kad 
derybos bus tęsiamos tolesniems algų išlyginimams. Tose įmonėse, kuriose 
nėra pripažintos deryboms agentijos, kaip .pas McCormicką, pakėlimas taip
gi įeina galion. . }

AFL PRIEŠINOSI PAKĖLIMUI ’" ~
Kompanijos sutikimas pakelti algas buvo padarytas nežiūrint to fakto, 

jogei AFL atstovai atsisakė prisidėti prie CIO vadų su reikalavimu, kad 
National Defense Mediation Board kompanijai rekomenduotų .pakėlimą.

Laiške rašytame Grant Oakes’ui, pirmininkui FEWOC, CIO, Apsaugos 
Tarybos pirmininkas, Dr. Clarence Dykstra, aiškiai pažymėjo, kad tik CIO 
kovojo už pakėlimą šitoje Taryboje. Dr. Dykstra rašė apie CIO taip:

“CIO atstovai, p. Grant Oakes ir Powers Hapgood, pritarė šiems 
pasiūlymams (naujiems rinkimams McCormicke ir deryboms dėl al
gų kontrakto Traktorių įmonėje), tačiau pareiškė, kad ‘jie nėjo 
pakankamai toli’. Jie reįkąlavo, kad National Defense Boąrd pada
rytų rekomendaciją bendro algų pakėlimo reikąle, bent Traktorių 
Įmonėje, kur CIO turi išimtinas derybų teises. Tarybos posėdininkai 
atsisakė padaryti rekomendaciją šiuo laiku.”

D-ro Dykstra laiškas aiškiai rodo, kad tik CIO reikalavo pakėlimo.
McCormicko darbininkai .privalo atminti, kad pirmąs 5ę pakėlimas buvo 

gautas pasėkoje CIO kovos Apsaugos Taryboje ir kad antras nikelis ateina 
tokios pat kovos pasėkoje. Nei vienoje iš šių bylų AFL nestatė jokių reika
lavimų nė Apsaugos Tarybai,- nė kompanijai tuojau pakelti darbininkų algas.

Visi faktai, kaip šios dvi unijos laikėsi greito algų pakėlimo klausimu, 
buvo žinomi kompanijai, o betgi reikalavimas pakelti algas tapo patenkin
tas. Dėl to galite padaryti savo išvadas.

TEISYBĖ APIE TAIKYMO TARYBĄ
Stengdamasi supainioti klausimus McCormick rinkimuose, AFL atspausdi

no lapelį antrašte: “The U. S. National Defense Mediation Board’s Report 
On the International Harvester Company.”

Apsaugos Taryba neparuošė “raporto”. Tatai mes įrodysime jum, cituo
dami kitą laišką, kurį į CIO .pasiuntė Dr. Dykstra, Tarybos pirmininkas 
Harvesteo byloje.

“Raportas”, apie kurį AFL kalba, yra suvadas tyrinėjimo, kurį padarė 
Tarybos investigatorius Dr. Don Lescohier. Ir štai ką Dr. Dkystra rašo ry* 
šium su šiuo klausimu:

“Paskutiniame musų mitinge posėdininkai, atstovaują Tarybą, su
teikė abiem ginčo pusėms raportą, kurį paruošė Tarybai p. Lecohier. 
Šitą raportą sutrumpino ofiso štabo narys, kad posėdininkai galėtų 
vadovautis, studijuodami patį raportą. Kaip jus sakot, tas trumparaš- 
tis nėra Tarybos pareiškimas ar bent Tarybos pastabos apie Lescohier rapor
tų. Taryba kol kas bepadarė žygio ryšium su Lescohier rąportu ir nedarys 
Žygio ilįi rinkimai nepraeis ir darbininkai įmonėse nepasirinks siuto atstor 
uo deryboms.

“Kadangi aš buvau posėdininkų pirmininkas International Hąrves-

ter bylose, tai imu šią progą pasakyti, jogęi nė posėdininkai, nė Ta
ryba neturi menkiausio noro pakreipti ton ar kiton pusėn sprendi
mą, kas turi būti derybų agentas bet kurioje įmonėje visoje Ame
rikoje.”

Tai tiek apie AFL pastangas netiksliai pavartoti Apsaugos Tarybą, kai 
AFL desperatiškai stengiasi pakelti savo .puolančias akcijas.

KOMPANIJOS SKAIČIAI APIE TRAKTORIŲ 
ĮMONĘ

Yra tačiau vienas svarbus dalykas, kurio AFL neprisimena ryšium su 
Lescohier tyrinėjimu—būtent, kad Lescohier surado, jogei pagal pačios 
kompanijos skaičius CIO įtakos įmonėse darbininkai buvo daug geriau ap
mokami, negu kitose Harvesterįo įmonėse. Štai vidutinės valandų algos, 
kurias Harvester mokėjo keturiose įmonėse balandžio mėnesį 1941 m.

CIO i Tractor Works ..................   $1.13 valandai
ĮMONęS Į Richmond Works ....... 96 valandai

McCormick Works ............................ 95 valandai
Rock Falls Works ............................ 75 valandai

Iš šių skaitlinių galite matyti, kad vidutinė alga ,per valandą abiejose 
CIO įmonėse buvo aukštesnė, negu McCormicke. O Traktorių įmonėje vidu
tinė alga buvo net 18c valandai aukštesnė, negu vidutinė alga McCormicke.

Kokio geresnio įrodymo reikia, norint parodyti, kad CIO atnešė naudos 
Traktorių Įmonei?—naudos, kurią visuomet gali laimėti McCormicko dąr- 
rbininkai, atstovaujami CIO.

Be to, kad jie uždirba, kaip komp&hija sako, “aukščiausias algas pasau
ly” įrengimų įmonėje, Traktorių Įmonės drbininkai turi tikrą apsaugą 
griežtos senumo pirmenybės. “Senolių”, su ilgų metų tarnyba, nebebuvo 
iš čia išmesta į gatvę nuo to laiko, kai CIO gavo pripažinimą Traktorių 
Įmonėje.

Ir pagaliau leiskite pasąkyti, kad jeigu AFL turėjo bent kokią vilti pa
imti pirmenybę Traktorių Įmonėje, ji -butų reikalavusi rinkimų seniai, 
ažuot girtis ką ji darysianti ateityj.

Traktorių Įmonės lokalas dabar veda derybas su kompaniją nau
jam ir geresniam kontraktui padaryti ir Traktorių vyirai ir West 
Pullmano vyrai nori, kad McCormick stoyėtų kartu su jais, kad 
Harvesterio darbininkai Chicagoje butų vieningi, o ne pasidalinę.

Šiose nacionalės apsaugos krūtingose dienose vis daugiau ir daugiau stam
bių^ korporacijų suranda, kad jų geriausi interesai reikalauja daryti kon
traktus su, CIO. Paskutinis šitos krypties pavyzdys yra The Republic Steel 
Company, kuri sutiko pasirašyti kontraktą su CIO ir priimti atgal 6,500 
amęiynių, užmokant jiems kelių praeities metų ąlgą.

CIO — FORDO KONTRAKTAS
Kitose pramonėse pasaka yra ta pati. Neseniai Fordo Motorų Kompani

ją padarė kontraktą su CIO, kuris įvedė griežtą senioritetą, panaikino gąs
dinančią Fordo šnipų sistemą ir suteikė daug pagerinimų, jų tarpe aukštes
nes algas darbininkams.

Pirm negu tapo pasirašytas Fordo kontraktas, Fordo kompanijos algos, 
open shop sąlygose, buvo žemesnės, negu pas General Motors arba pąs 
Chrsylerį. Todėl Fordo kompanija sutiko pakelti algas ligi,, anbą net aukš
čiau, už algas, kurios yra mokamos kitose organizuotose automobilių kompa

nijose. štai aktualiai žodžiai apie algas Fordo kontrakte:
“Kompanija (Fordas) mokės ratas keliose klasifikacijose (by in- 

dustry) mažiausia tokias aukštas, kokias moka didžiausias konku
rentas, išvardintas apačioje, savo panašioje pramonėje:

“(a) automobilių pramonėje, (b) cemento pramonėje, (c) stiklo 
pramonėje, (d) plieno pramonėje, (e) tairų pramonėje.

“Bet kurio paskiro samdinio arba samdinių grupės, dabar gaunan
čių daugiau, negu nustatytos aukščiau ratos numato, algos neturi 
būti numuštos.”

Kitaip sakant, jeigu jus esate Fordo samdinys, dirbąs kaipo au
tomobilių darbininkas, plieno darbininkas, stiklo darbininkas arba 
tairų daribininkas, jus esate užtikrinti, kad gausite aukščiausią algą, 
mokamą toj pramonėje, kurioj dirbate.

CIO LAIMĖJO PAKĖLIMĄ PAS CATERPILLAR
Jeigu International Harvester sutiktų priimti tokį algų nuostatą, tai reikš

tų, kad kiekvienas Harvesterio darbininkas butų užtikrintas, jogei gaus bent 
$2,097 šiais 1941 metais, nes tai yra vidutinė metinė alga, kurią, Caterpil
lar Tractor Company apskaičiuoja, jos samdiniai gaus dėka algų pakėlimo, 
padaryto derybų su CIO psėkoje.

Kiekvienoj masinės gamybos pramonėje, be išimties, darbininkai surado, 
kad tik CIO demokratinio industrinio unijizmp programa, praktikuojama 
pačių darbininkų, duoda pasėkas geresnių darbo sąlygų pavydalc.

CIO tarpe, kaip pačioje Amerikoje, yra susijungusios visos rasės, 
tikybos ir spalvos, dirbančios kartu demokratiškai bendruose save 
interesuose ir statančios musų demokratijos gerovę aukščiau už vis- 
Midų, u., ii',tfiriiirui

CIO tarpe, kaip pačioj Amerikoj, Amerikos lietuviai vaidino svar
bią rolę pastangose įgyvepdinti pramoninę laisvę, sustiprinti ir pra
plėsti demokratiją.

Pramatę debesius melų ir klaidinimų, atkreiptų prieš juos pirmuose rin
kimuose ir davę CIO didžiausį balsų skaičių, mes esam įsitikinę, Amerikos 
lietuviai, ištikimi savo unijinėms tradicijoms, padės surinkti nulemiančią 
daugumą balsų už tikrą unijizmą ir šiuose paskutiniuose rinkimuose.

Už algų pakėlimą virš paskutiniu 5ę!
Už panaikinimą šmotų darbo pikto!
Už griežtą senioritetą jūsų darbui apsaugoti!
Už unijos—menedžmento kooperavimą, pagrįstą jūsų teisių pri

pažinimu!
Už pasidalinimą ątsąkomybčs tarp unijos ir kompanijos tiksliai 

stumti pirmyn krašto apsaugos programą!
Už sustiprinimą demokratijos šapoje ir visame pasauly!

Pažymėki! Savo Balotus Dešinės Rrankos Kvadrate
— ■■.1 .......... . . ........ | ,

A. F. L. Farm Eųuipment Workers
Organizing Committee

C. I. o.
rr x

BALSUOKIT UŽ CIO FARM EŲUIPMENT WpRKERS ORGANIZING COMMITTEE, CIO.—1110 SOUTH OAKLEY BOULEVARD
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STALINO SŪNŪS NENORI KOVOTI PRIEŠ 
NACIUS

Naciai Sako — Stalino Simus.

Visas pasaulis nustebo, kai 
sužinojo, jog vyriausias Stali
no sūnūs pasidavė naciams ne
laisvėn ir pareiškė, kad jis ne
matęs reikalo ir prasmės to
liau priešintis vokiečitj karo 
jėgoms.

Žmones nustebo todėl, kad 
nelaisvėn pasidavė ne papras
tas raudonos armijos kare’vis, 
ne eilinis sovietų armijos kari
ninkas, bet ilgamečio sovietų 
diktatoriaus ir dabartinės so
vietų Rusijos premjero ir karo 
komisaro sūnūs.

Vokiečių vyriausias štabas 
paskelbė, kad Stalino sūnūs 
Jokūbas, kuriam eina 33 me
tai, pateko nelaisvėn Liosno 
miestelyje, truputį j pietus nuo 
Vitebsko. Kartu su diktatoriaus 
sunumi nelaisvėn buvo paimti 
ir kiti raudonos armijos kari
ninkai.

Nelaisvėn patekęs sov’etų 
diktatoriaus sūnūs yra Stalino 
pirmosios žmonos Katarinos 
Svanidzės vaikas. Stalinas su 
savo pirmąja žmona persisky
rė 1919 metais. Kiek vėliau Ka- 
tarina Svanidzė mirė.

Netrukus Stalinas vedė Na-j 
dieždą Alihiejevą, seno bolševi
ko dukterį. Ši jam pagimdė sū
nų Vasilijų ir dukterį Svetlaną.1 
Antroji Stal no žmona labrii 
staigiai mirė Kremliuje ir Ma-

skvoje buvo pasakojama, kad 
ji buvo nužudyta. Ligi šiam 
metui niekas nežino tikrosios 
Nadieždos mirties priežasties. 
Kiek vėliau Stalinas susirado 
trečią žmoną.

Katarinos Svanidzės ir Stali
no sūnūs politikon nesikišo ir 
buvo pamėgęs inžinieriaus 
amatą. Su pačiu Stalinu jis la
bai retai matydavosi ir pats 
sau kelią ramiai skynėsi, nerei
kalaudamas galingojo tėvo pro
tekcijos.

Kartas nuo karto atvažiuoda
vo į Kremlių, pasimatydavo su 
tėvu ir vėl išvažiuodavo į Gru
ziją. Tuo tarpu pats Stalinas 
didžiuodavosi savo vyriausiuo
ju sunumi. Kai Jokūbas ateida
vo į Kremlių, tai Stalinas jį pa
rodydavo artimiesiems savo 
draugams ir pridėdavo, kad iš 
jo išeis geras darbininkas. La
biau, aišku, Stalinas mylėjo sa
vo sūnų Vasilijų, nes šis ir po
litikon rengiasi kištis

Diktatoriaus sūnūs Jokūbas 
paskutiniuoju metu tarnavo rau
donoj armijoj ir turėjo vyres
niojo leitenanto laipsnį. Jis bu
vo priskirtas prie 14 sovietų ar 
tilerijos pulko, kuri buvo pri
skirta prie 14 šarvuotos sovietų 
divizijos.

Nelaisvėn Stalino sūnūs pa
sidavė liepos 16 dieną. Jį suėmė

NAUJTBNU-ACME Photo

li kovoti tie kareiviai, kurių 
giminės randasi koncentracijos 
stovyklose, kurie išgrūsti į Si
birą? Kokia prasmė yra kovoti 
tiems valstiečių vaikams, ku
riems Stalinas atėmė žemę ir 
suvarė į kolchozų ir sovehozų 
baudžiavą? Kokia prasmė yra 
kovoti tiems sovietų kariams, 
kurie ištisus dešimtmečius ne
galėjo laisvo žodžio ištarti, ku
rie negalėjo savo nuomonės 
viešai išreikšti, kurie kiekvie
nu atveju dairosi, kad GPU 
agentas neišgirstų?

Galima butų suprasti nelais
vėn pasidavimą, jeigu diktato-

riaūš’slinus butų kovos lauke 
sužeistas; ‘ galima \ butų pąsi* 
didžfuoti, jeigu jis butų sten
gęsis pabėgti iš nacių rankų, 
bet jokiu budu negalima su
prasti, kodėl jis nematė reika
lo toliau priešintis. Bet kuria 
prasme žiūrinėj i šį reikalą, ten
ka pakartoti Iowa indijonų Š2- 
fo žodžius: It slinks.

Stasys DobTnis

Naujienų Namo Fondo
PIKNIKAS

Sunset Grove Darže 
Liepos 27 d., 1941 m.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

$216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.
I. *

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, 8f..

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

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

ATSARGOS FONDĄ Virš $500,000.00
Nėra Saugesnė* Vietos Dėl Taupymo Pinigų.

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

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERAL?AI AGENTAI Šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

No. 2884—Mezginiai kėdei padengti
---------------------------------------------------------------------------------------- \

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2884 |
| 1739 So. Halsted 8L, Chleago, DL |
| Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.-------------

I Vardas ir pavardė---- -------------------------
I Adresas............... -.................... .............

‘ Miestas ir valstija----------------------------

Berlynas tvirtina, kad šioj fotografijoj, atsiųstoj 
per radiją, matosi Sovietų Rusijos diktatoriaus Stalino 
vyriausias sūnūs, Jokūbas, nacių nelaisvėj. Jis, girdi, 
sugautas liepos 16 dieną ties Ljosno miestu. Su juo 
suimta keli- kiti sovietų karininkai.

motorizuotos vokiečių divizijos 
kareiviai, kuriuos komanduoja 
nacių generolas Rudolfas Scb- 
midt.

Sovietų žinių agentūros iki 
šiam metui šiuo reikalu nepa
darė jokio komentaro, kaip jos 
nepadarė ir kitais sovietams ne
labai maloniais šio karo reiški 
niais. Pats Stalinas, greičiausiai, 
įsakė šio reikalo spaudoje ne
minėti, nes diktatoriaus, sunaus 
pareiškimai yra labai reikšmin
gi.

Reikšmingi jie yra tuo, kad 
iki šiam metui istorija nežino 
atsitikimų, kur karus vedančių 
lyderių vaikai, patekę į priešo 
rankas, pasakytų, kad jie ne
matą reikalo toliau vesti karo.

Kai prancūzų premjero Da- 
ladier sūnūs buvo paimtas ka
riuomenėn, tai jis'prašėsi į pir
mąsias fronto linijas. Jis ne 
tiktai pirmose linijose gyveno, 
bet ėjo žvalgytis į priešo teri
toriją. Kartą jauną karininką 
užklupo vokiečiai, apsupo ir 
reikalavo, kad pasiduotų ne
laisvėn. Daladier sūnūs tol at
sišaudė Hitlerio agentams, kol

Jeigu Stalino sunaus pareiš
kimai padaryti dėl blogos ar
mijas vadovybės, tai labai liūd
na, nes Hitleris lengvai galės 
užimti didesnius Rusijos plotus 
ir vėliau demokratiškam pa
sauliui bus žymiai sunkiau jis 
įveikti.

Jeigu jo pareiškimai liečia 
komunistinės ir nacių santvar
kos pradus, tai Jjąr blogesnis 
reikalas. šita ip^&galvoj autieji 
vadovai neilgai įąlės vesti ko
vą prieš gerai- organizuotas na
cių hordas. Jie ne? tiktai neko
vos, bet neilgai trukus susi
jungs su priešaisjr įsijungs' į 
jo armijas. X .

Su siais pareiškimais kyla ir 
visa eilė kitų klausimų. Jeigu 
jau diktatoriaus sūnūs pasida
vė naciams, tai kogi: galima 
laukti iš kitų raudonos armi
jos karininkų? Jeigu diktato
riaus sūnūs nemato prasmės 
toliau naciams priešintis, tai 
kokią prasmę naciams priešin
tis gali matyti tie rusų karei
viai, kurie jokių privilegijų ne
turėjo? Su kokia nuotaika ga

atvyko naujos franeuzų jėgos • 
ir jį išgelbėjo.

Kai republikonų Ispanijos 
premjero Largo Kabaliero sū
nūs pateko į fašistų rankas, jis 
nepadarė jokių pareiškimų, ku
rie butų padarę gedą tėvui. Ka
baliero sūnūs pasakė Ispanijos 
fašistams, kad jis, jeigu butų 
respublikonų pusėje, tai iki pa
skutinio kraujo lašo, iki mir
ties, kovotų, nes esąs įsitikinęs, 
jog verta mirti beginant Ispani
jos respublikonišką tvarką.

Tuo tarpu Stalino 'sūnūs, — 
sūnūs žmogaus, kuris valdo di
džiausią pasaulio imperiją; sū
nūs žmogaus, kuris visuose 
kraštuose turi ištikimų pasekė
jų; kuris diriguoja trečiąjį ko
munistų internacionalą ir tūks
tančius žmonių mirtin pasiun
tė dėl komunistinių idėjų; ku
ris skelbia, kad Hitleris yra 
didžiausias žmonijos priešas,— 
sūnūs šio žmogaus atsisako 
vesti kovą prieš Hitlerį.

Šiandien dar neišaiškinta ar 
diktatoriaus sūnūs atsisakė to
liau kovoti todėl, kad aukštes
nieji raudonosios armjjos kari
ninkai beviltiškon padėtin jį 
įstūmė, iš kurios nebuvo jokios 
išeities, ar todėl, kad iš viso 
komunistams nėra prasmės 
prieš nacius kovoti. < •

DIDŽIAUSIA PROGA PIRKTI

GENERAL MOTORS

FRIGIDAIRE
PROGRESS KRAUTUVĖJ

PER DIDĮ

LIEPOS MENESIO UŽBAIGIMO
IŠPARDAVIMĄ

Su General Motors Frigidaire 
galėsite džiaugtis desėtkus 
•metų. Naudositės šviežesnių 
ir skanesniu maistu, sutau- 
pinsite sveikatą ir išlaidas, 
turėsite didžiausį patogumą, 
kuriuo džiaugsitės visą gy
venimą.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai visų iš- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai, 
šildytuvai, išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS 

 ligi 1 P. M.  
UŽMIESČIO ORDERIAI I

GREIT_ IŠPILDOMI  |
A nsk ai M avimai noriai teikiami vėl tui

plonų tūbų radiato
riai, 5 sekcijų 17” TIK 
Red Jacketed Boile
ris. su 470 kvad
ratinių pėdų karšto 

vandens radljaclja, 
automatinis vandens 
leidimas, visi reika
lingi fitingai, užda
rai ir dildo s pilnam 
apšildymo (rengimui. 
Visa nauja medžiaga.

$292

C. MILLER c»YY
1 247 W. LAKE-MONroe 3387

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE
PROGRESS KRAUTUVĖ yra autorizuota parduot General 
Motors produktus ir šią savaitę skelbia didį Liepos Me
nesio Išpardavimą,, siūlydama geriausias išlygas, prieina
miausias kainas ant General Motors Frigidaires.

1941 metų mados, pilnai 6-šių kubiškų pėdų dydžio. 
Kaina tąijj maža: tik

$129.75
LENCxVI išmokėjimai pritaikomi.

Didelė nuolaida už seną refrigeratorių, mainant ant
NAUJO FRIGIDAIRE.

3222-24-26 So. Halsted Street
Chicago, Illinois.

Ae--
KIENO KALTE?

Bet—
Kas užmokės bitas?

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

Rašom visokią Apdraudą 
ugnies T. R Y P K E V I C I A gyvasties 
LANGU "1739 SO. HALSTED~STREET~ APVOGIMŲ

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) IR KITŲ
. .............................................................

M A D O S

No. 4698—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 34 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa- 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu 173Q 
So. Halsted SU Chicago, m. į

NAUJIENOS Pattem DepC 
1789 S. Halsted 8U Chteaga, H.

ČSa Įdeda 1* tentų te yrašm

(Vaidas Ir pavardl)

(Adresas) I
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Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ,...............   $8.00
Pusei metų_______________ 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams __ 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija___________ — 3c
Savaitei _______________  18c
Mėnesiui _______ ....______ - 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metajns _____ ______— $6.00

Pusei metų ____3.25
Trims mėnesiams _______ 1.75
Dviem mėnesiams ... .......— 1.25
Vienam mėnesiui________ .75

Užsieniuose:
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Orderiu kartu su užsakymu.

pavojaus. Buvo bijotasi komunistinės ideologijos įsiga
lėjimo. Dabar komunizmas demokratijai Visiškai nebėra 
pavojingas. Jo apeliavimo pajėgumas nyksta, komunis
tinė propaganda yra sumišusi, bergždžia. Tai tik sap
nas, kuris neišsipildė.

Amerikoje į komunizmą galima žiūrėti kaipo į sap
ną, kuris neišsipildė. Tačiau tiems žmonėms, kuriems’ 
teko komunistiniame rojuje “miegoti”, tai buvo ne sap
nas, bet biauriausis slogutis.^APŽVALGA^

Į ■ ! I ' • Į—III!...........................■.IMI..................................   I.T ■ .r.ll.l, ............................

“ŽAIBO” KARAS SAVAITĖMIS

Tikslas pateisina priemones
Savo laiku į senatorių Burton K. Whefcler buvo žiu- 

Htria su pagarba. Jis priklausė vadinamiems progresy
viems senatoriams ir buvo gana nuoseklus. Jei dažnai 
su jo nusistatymu ir nebuvo galima sutikti, tai vis dėlto 
niekas negalėjo jam prikišti nenuoširdumo.

Bot huo kurio laiko su senatorium Wheeler įvyko 
kažkokia misteriška permaina: jis tiesiog susirgo pre
zidento Roosevelto administracijos neapkentimo kom
pleksu.

Kiekvieną prezidento Roosevelto sumanymą jis 
smerkia, niekina. Jis priešingas yra viskam, kas tik 
valdžios yra bandoma pravesti.

Prezidento Roosevelto ir jo administracijos nusi
statymą karo klausimu jis su kažkokiu fanatišku įnirti
mu visą laiką atakuoja. Čia senatorius. Wheeler jokio
mis priemonėmis nesivaržo ir pasirengęs yra dėtis su 
bėt kuo; kas tik remia jo izoliacionistinę politiką.

Prieš keletą savaičių žurnalistas Stone iškėlė į aikš
tę, jog šen. Wheeler palaiko santykius su kunigu 
Coughlin, dėl kurio fašistinės veiklos nėra mažiausios 
abejonės. Kompaniją su tuo fašistuojančiu kunigu šeri. 
Wheeler, matyti, palaiko dėl to, kad kunigas irgi “suši
lęs dirba” taikos labui. FaktiškaPveda tokią propagan
dą, kuri Hitleriui yra į ranką.

Ir keisčiausias dalykas yra tas, kad juo Amerikos 
padėtis darosi rimtesnė, juo šen. Wheeler labiau sten
giasi pakenkti prezidento Roosevelto vedamai politikai. 
Nesidrovi jis dagi skelbti viešai tokius dalykus, kuHiį 
neskelbtų nė vienas atsakingas aukštas pareigūnas.

Šen. Wheeler, payyždžiui, be niekur nieko paskelbė; 
jog Amerika rengiasi karo laikui okupuoti Islandiją.

Tai buyp^niekgg^ti^ūgiau, kaip tik Vkarti paslapčių 
išdavimas, nes Amerikos laivynas su Islandijos vyriau
sybės pritarimu vėliau kalbamą salą okupavo.

į priekaištus, kad toks elgesys yra nedovanotinas, 
sėn. Wheeler atsakė, jog jam niekas negali atimti žo
džio laisvės!

O štai šiomis dienomis įvyko dar įdomesnis daly
kas.

Ptezidento Roosevelto administracija stengiasi gauti 
iš kongreso sutikimą tarii, kad galėtų pratęsti militari- 
rig tarnybą tiems kareiviams, kurie dabar yra armijoje. 
Tai norima padaryti dėl to, kad armijos vadovybė nu- 
iriato didelį pavojų. Ji sako, kad jei po metų laiko karei
viai bus paleisti namo, tai Amerika faktiškai pasiliks 
be armijos.

Senatorius Wheeler išsiuntinėjo kareiviams specia
lius atvirukus, ragindamas juos siųsti protestus prezi
dentui prieš kareiviavimo termino prailginimą.

Kriro sekretorius Stimson pareiškė, jog tai atsiduo
da sabotažu.

Šen. Wheeler už tą pastabą tiesiog išplūdo karo 
sekretorių. Girdi, Stimson, matyti, “susilaukė antros 
kūdikystės”.

Kadd žmogus griebiasi tokių argumentų, tai jis pa
sirodo visai nekokioje šviesoje. Nė vienas sveikai pro
taujantis žmogus riegali pateisinti kareivių kurstymo 
tokiais neramiais laikais, kokius mes šiandien gyvena
me.

Bet šen. Wheeler su tokiais menkniekiais nesiskai
to. O tuos, kurie jam padaro pastabą, kad jis išeina iš 
ribų to, kas leistina^ jis tiesiog išplūsta.

Buvęs kadaise progrėsistas virto visai smulkiu ir 
nevalyvu fanatiku.

Sapnas
Sari Fraricisco mieste Wendell Willkie pasakė kal- 

biį, kurioje jis įrodinėjo, jog visais budais Amerika tu
ri fetnti kihiją. Semdama Kiniją, Amerika tuo pačiu 
metu suteiks paramą ir Rdsijai jos kovoje su naciais.

Niekam nėra paslaptis, kad Japonija taikosi prie 
Sibiro. Jei tik ji pajustų, kad gali Sibirą užkariauti, tai 
tuoj kabo VėiksniUš pradėtų.

Nud tų veiksmų ją gali sulaikyti Kihija. štai kodėl 
Svarbu; kad Kinija butų kiek galima pajėgesnė karui 
tęsti. Juo didesnį atsparumą japonai sutiks Kinijoje, 
juo mažiau jie turės jėgų karui Sibire ir kitur.

Rusija, pareiškė Willkie, Amerikai nesudaro jokio

ŽIURI Į KNYGĄ, O 
MATO ŠPYGĄ

Atrodo, kad paskutinieji įvy
kiai Visiškai šutrikdė Maskvos 
šliužus. Jie, kaip toji patarlė 
sako, “žiūri į knygą, o mato 
špygą”.

Štai vietos stalincų organais 
rašo:

“Kaip Ancevičius, būdamas 
Berlyne, galėjo kalbėtis su 
Kairiu, kuris yra Kaune. Gal
būt, Kairys atvyko pas jį į 
Berlyną?”

t)r. Ancėvičiaus telegrama 
apie pasikalbėjimą Su inž. S t. 
Kairiu “Naujienose” ir “Drau
ge” buvo paskelbta liepos 23 d.

Savo telegramoje, kuri buvo 
paskelbta liepbs 22 d;; Dr. Ari- 
cevieius, tarp kita ko, štai ką 
sako:

“Liepos vienuolikta-aštuo- 
nidliktąja dibncifrlis teko pd- 
daryti tokia kelionė auto
mobiliais. Išvažiavome iš 
Berlynti ir j3asifekeiii<e> Eidkū- 
nus, Verbalį, Vikaviškį, Ma- 
riampolę, Kauną, Ukmergę, 
Širviu tus, Vilnių; Philėvežį, 
Pasvalį, Biržus, Skaistkalnę, 
Rigą; Mintaują, Joniškį, 
Šiaulius, Kelmę, Tauragę, 
Skaudvilę, Tilžę ir sugrįžo
me vėl į Berlyną.”
Iš žmonių, kurie nesidrovi 

skelbti tokį aiškų melą, sunku 
tikėtis bent kokio padorurho. 
Būdami šlykščiausios rųšiės 
škūrninkai, ktfčie visą laiką pil
vais šliaužia prieš Stalino sau
lę, jie bando škurninkavimą 
prikišti ir inž. S t. Kairiui.

Per paskutinius kūlis metus 
inž. Kairys beveik visiškai į po
litiką nesikišo. Jis buvo įžy
miausias specialistas kanaliza
cijos srityje visoje Lietuvoje, 
kanalizacijos darbams vadova
vo Kaune ii- taip pat universi
tete iš savo specialybės skaitė 
paskaitas. Vėliau iš vadovavi
mo kanalizacijos darbams jis 
pasitfadkė ir pasiliko prie uhi- 
vėtsitėto kaipti profesorius.

Savo įsitikinimų inž. Kairys 
niekudmet nemainė ir nelenkė 
sprando jokiems “bosams”. Už 
tai jį gerbė ir didžiausi jo po
litiniai priešai.

Ne, inž. St. Kairys škurnin- 
kavimu niekuomet nesusitepė. 
Ta garbė tenka Maskvos pa
skirtam “prezidentui” (Palec
kiui, kuris (žinoma, už gerą at
lyginimą) padėdavo Aiitanui 
Bružui tvarkyti tautininkų lei
džiamą propagandos biuletenį!

tvorų buvo nutepliota užra
šai; ‘Religija yra liaudies 
opiumas’.

“Prašidėjuš vtikiėeių-rusų 
karūi, religijos pajuokimas 
Rusijoj tapo uždraustas. Ir 
štai kokios to uždraūdiino 
pasėkos: vyriausias popas 
įsakė žemesniems popams ir 
!farapi jonams melstis, kad 
lusijos ginklus dievas palai

mintų.
“Bet čia dar ne galas. Sta

lino susitaikymo su bažny
čia atgarsiai pasiekė ir Ame
riką. čionaiiinis sentikių gal
va, arkivyskupas Teofilius, 
irgi pasirodė neblogai, nors 
kiek-tiek atsargiau, kaip 
maskvinis jo kolega. Jisai 
savo pavaldiniams įsakė 
melstis ‘už Rusijos ir viso 
pasaulio skriaudžiamus žmo
nes’.

“Taigi, dabar žinokite, jog 
btilšbvikai kariati j d sti die
vo palaiminimu. Brboklyno 
‘Laisvė’ turėtų iškelti ant sa
vo namo smaigą su dviem 
skersiniais”.

“POLITINĖS IR SOCIALI
NĖS PAŽIŪROS”

ATSIVERTĖ

M. Lermontovas, pereito 
šimtmečio išgarsėjęs rusų poe
tas, parašė eilėraštį vardu 
‘‘Malda”. Tame eilėraštyje jis 
sdko, jog sunkiomis gyvenimo 
valandomis, kada viskas atro
do beviltinga, jis pradedąs vie
ną stebuklingą maldą kalbėti. 
Tos maldos žodžiai jį surami
ną ir “ant dūšios” pasidarą la
bai lėngva.

Matyti, ir bolševikams jau 
pradeda “susigadyti” malda, 
nes jų gyvenimo Valaridtis, iš 
tiesų, pasidarė labai sunkios. 
Kai karas prasidėjo, tai viso
kiems “krokodilcams” ir “bez- 
božninkams” liko uždrausta 
Religiją pašiepti.

“Naujoji Gadynė” apie tai 
rašo štai ką:

“Po bolševikų perversmo 
Rusijoj greta bažnyčių ant

Stalincai vis negali nurimti 
dėl savo “voždžio” Brovvderio 
nelaimės. Jie stengėsi jį kažko
kiu kankiniu padaryti, bet iš 
to nieko neišėjo. Kietaširdė vi
suomenė nesiduoda įtikinama, 
kad pasportų klastaviinas yra 
didvyriškasdarbas'

Dėl Broyderio kalinimo J. 
V. Stilson’as “Naujoje Gadynė
je” daro tokią pastabą:

“Amerikos valdžiai įkali
nus komunistų vadą Brow- 
derį už pasportų klastavimą, 
‘Daily Worker’, ‘Laisvė’, 
‘Vilnis’ ii’ kiti komunistų or
ganai skelbė, kad Browderis 
įkalintas vien dėl td, kad 
esąs ‘didžiausias karo prie
šas’.

“Dabar komunistai p Utys 
stoja už karą. Nepaisant to, 
žiuriū, jie vėl reikalauja iš
laisvinti Brdwdėrį. Jeigu jie 
skaitosi su logika, tai dabar 
tūrėtų reikalauti valdžią, 
kad jinai laikytų Browderį 
kalėjimo kuo ilgiausia, nes 
jis, išlaisvintas, gali kenkti 
karo vedimūi. Ar ne taip?”
Rusai sako, kad “gol na vy- 

dumki chitrd” (“nuskurdėlidi 
yra gudri išinislais”). Tokiti 
jau gudrumu pasižymi ir bol
ševikiški dvasios nuskurdėliai.

Skelbti dabar, kad Broderis 
yra “didžiausias karo priešas” 
Maskvos šliužams pasidarė ne
beįmanoma. Jie juk savo “tai
kos frontą” pakeitė “karo fron
tu” ir reikalauja Stalino saulę 
gelbėti.

Vadinasi, pasidarė naujos są
lygos, todėl bolševikiškiems 
dvasios nuskurdėliams teko ir 
naujas išmislas sugalvoti.

Štai kokią naują išmislą su
galvojo L. Prūseika:

“Bet Browderis”, rašo L. 
Pruseika Vilnies Nr. 16Š, 
“vis dar kalėjime, nors jis 
nei vieną žihogų henuskriau- 
dė. Jis įkalihtris už savo pd- 
litinęš ir šocįalihes pažiū
ras”.
Tikrai įdomu. Pasirodo, kad 

į pasportų klastavimą reikia 
žiūrėti kaipo į “politines ir 
socialines paižūraš”.
, Taip vertin4an<i dalykas, bū 
jokio sunkumo prieisime išva
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pas truputį sumažintas.
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jau žinau, jog rudenį bus blo
gai, negalėsiu atiduoti nustaty
tų norinų valdžiai ir tuomet 
prisikabins prie manęs kaip 
prie sabotažninkės, kad nepil- 
daus valstybės įsakymų.”

“Skausmas slegia krutinę”...
Tie 50 centnerių javų yra 

maža rekvizicija už pereitus 
metus. Šių metų rudenį už 
1941 metus ta moteris butų tu
rėjusi duoti “daugiau”.

“Šį rudenį man reikės ati
duoti 300 centnerių javų, 260 
litrų pieno, 6 bekonai (kiau
lės), 7 kilogramai vilnų ir mo
kesčių pinigais apie 700 rub
lių.”

“Rašau tau tą laišką ne tiek 
kad reikia, bet kad perdaug 
man sunkus skausmas slegia 
krutinę. Neturiu kam paside
juoti, pasitarti ir pasiskųsti sa
vo nelaime. Tai noriu nors 
truputį to skausmo išlieti čia 
popiery, rodos bus lengviau 
kentėti.”

Nikodemas nugirdo:
Mussoliniškos Italijos gyvento

jų mintys

KELY UŽTRUK? LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
TEBĖRA PILNI DEJONIŲ IR NUSIVYLIMO
Kaimiečiai savotiškais budais aprašo rusų okupacijos 

sunkenybes
“Naujienų” redakcijai skai

tytojai tebepriduoda daug laiš
ką gautų iš Lietuvos, kurie ra
šyti dar po bolševikų okupaci
ja. Tuose laiškuose rašytojai 
nusiskundžia nauja ja tvarka ir 
pasmerkia atsidanginusius bol
ševikus.

Laiškus rašo paprasti kai
miečiai ar darbininkai, netutį 
didelio literatinio išsilavinimo. 
Padėties verčiami jie visgi su-‘ 
randa įdomių būdų ir prilygi
nimų perdavimui naujienų iš 
pavergtos tėvynės.

Štai vieilas mdrąuetteparkie- 
tis gavo laišką iš sesers, kuri 
gyvena Tauragės apskrity. Ta 
moteris rašo, kad girdi — 
“Pykstate, kad aš laiško neal- 
rašaū. Brangioji, rašiau, tik, 
suprantu, ' nesi gavusi, žinai, 
turbūt perdaug pabrėžiau — 
persunkus.”

“Jis skarmalius”...
Ir šiam laiške ji apie oku

pantą jau kalba kaip apie neti
kusį “žentą” ir atsargiai rašo, 
kad “Po juo gyvenimas yra 
sunkus. Jis skarmalius yra, 
mes labai nepatenkinti ir blo
gai, turim mtraip viską dary
ti.” Prideda, kad, girdi, jei jį 
kas paimtų, “tai mes visi vėl 
linksmi būtumėm ir nežinotu
mėm kokią dainą dainuoti.” 
Toliau ji sako, kad ji negalinti 
rašyti tiek, kiek ji norėtų; nes 
“Noriu, kad gautumėte tą laiš
kutį.”

Baigdama ji sako; kdd pir
miau turėtos mintys, jog jai 
teks kada nors su giminėmis 
Amerikoje pasimatyti, jau rei
kia visai atmesti — “apie pasi
matymą jau nebėra reikalo 
galvoti dėlto, kdd jhū pakliu
vom į randas liūto.”

“Pavydūs patėvis”..
Kitas “Naujienų” skaityto

jas Ohio valstijoje gavo laišką 
iš savo žmonos, kurią karas ir 
vėliau bolševikai užklupo jų 25 
hą. ūky Biržų apskrity. Ir šiam 
laiške rašytoja sako, kad ji pa
rašiusi Amerikon daug iąiškiį, 
bet iš vyro atsakymų supran

dą, kad netikrų pinigų dirbimą 
irgi gailina pdtėišinii “pdlilinė- 
inis it* šoclalinėmis įažiuro- 
riiiš’^1 z

Pdgaliėtu; tur būt, “politinių 
ir socialinių prižiūriį’’ Vedamas 
“Voždžitis” SfaliŪaš šavti rėvti- 
liūbiohiėrišktis karjeros pra
džioje Suorganizavo. Tifliso 
banko apiplėšimą?.;.

tanti, jog didžiuma jų adresato 
nepasiekė.

Bijodama, kad ruskiai nesu
prastų, dpiė okupaciją sekan
čiais žodžiais rašo: “Baisiai 
blogai padarei, kad palikai 
mus pas tą piktą senį Patėvį 
(supraskite Staliną). Tu gerai 
žinojai jo būdą, jog su juo ne
galima sugyventi. Jis pabaigs 
mums sveikatą ir badu numa
rins. Jis baisiai pavydus — vis
ką iš musų atima. Ir pas tave 
(supraskite į Ameriką) nelei
džia.”

Ji skundžiasi, jog jos dienos 
ūkyje baigiasi ir kad rudeniui 
atėjus btiš išvaryta. Visi ūki
ninkai, kurie neužmoka val
džiai rekvizicijų, išvaromi iš 
ūkių ir apšaukiami sabotažnin- 
kais. Už tai jie areštuojami ir 
baudžiami kalėjimu.

Rekvizicijos nežmoniškai 
aukštos

Rekvizicijų, ji rašo, beveik 
niekas negali sumokėti, nes jos 
nustatytos hežmoniškai aukš
tos.

“Pas mus žemės niekas ne
nori imti, visi kratosi, lekia ša
lin. Niekas nenori imti dirbti 
30 ha. Tu neįsivaizduoji kas 
dedasi, kad ir pasiturėjęs A. 
mielai atiduotų savo žemę, kad 
kas imtų ir eitų kepurę užsidė
jęs darbo ieškoti. Dabar dides
nė žemė tai nelaimė didžiau
sia. Dabar dar už pereitus me
tus visiems, kurie turi daugiau 
kaip 25 ha., i-ėikid duoti javų 
po du ceritriėriu nūo ha. že
mės.”

“Mūri teikės duoti 50 cnt., A. 
— 45; K. — 1210 cnt.; E. — 90 
cnt. it t. t. Getai kurie buvo 
“buržujai” ir turi. Tie gali dub
ti. Valdžiši būtinai fbikalaūja, 
turi ar neturi; duoti reikia. 
Kuriė hėaiidiioS, valdžia trauks 
teišūiah ir Ssikti ^ręsia iki 10 
metų kalėjimo.”

Turi pirkti jdvuSj bėL..
“Aš baigiti ttUšiklūpat^ti. Ja

vų savo neturiu; o pirkti irgi 
jau neįėgalima. Už centnerį 
prdšti po 35 ir 40 rublių. Man 
reiktų dviejų tūkstančių rublių 
javams, vien tik pereitų metų 
rekvizicijai šūpirkii. Pinigų ne
turiu.

Norėjau parduoti kumelę ir 
pirkti javus, • bet žmonės toki 
labai susimaišę, jog nieko ne
perka, nei arklių, nei karvių. 
Parsivedžiau vėl į namus ir ja
vų negaliu nupirkti. Už tai bus 
blogai. Norėjau dar pavasarį 
atsisakyti nuo ūkio, nes tikrai

Kai įvyksta koks nors svar
besnis įvykis italų tautos gy
venime, fašistų paskirtas se
niūnas pavakare arba sekma
dienio rytą sušaukia kaimelio 
gyventojus ir paskaito valdžios 
paruoštą pranešimą. Dažniau
siai toki pranešimai daromi du
čės laimėjimams skelbti, bet 
paskutiniu metu pranešamos ir 
kraštų ištikusios nelaimes.

Prasidėjus graikų italų ka
rui ir įvykus pirmoms nevyku
sioms karo operacijoms Grai
kijos kalnuose, valdžia išsiun
tinėjo seniūnams pranešimą. 
Kaimelio seniūnas skaitė su
šauktiems gyventojams apie 
priežastis, kurios neleidžia drą
siems Mussolinio kareiviams 
žengti pirmyn.

—Šiaurinėje Italijos dalyje 
keliai labai blogi, priveista la
bai daug sniego, bėga vanduo 
visais kraštais, todėl nei ne dy- 
vas, kad italai negali žengti 
pirmyn, — baigė seniūnas.

— O kodėl tie patys italai tais 
blogais keliais taip greitai gali 
trauktis atgal, — paklausė vie
nas kaimietis.

Po šio paklausimo seniūnas 
įsakė smalsuoliui duoti ricinos.

Italijos admiraliteto priimta 
telegrama

Kai Viduržemių juroje buvo 
baigtas Matapan mušis, kuria
me žuvo šeši italų kreiseriai ir 
nepaskandintas nė vienas britų 
karo laivas, britų admirolas pa
siuntė italų admiralitetui tele
gramą, kurioje nurodė tikslią 
buvusios kovos vietą ir įsakė 
pasiųsti Raudonojo Kryžiaus 
laivą vandenyje plaukiojan- 
tiems ir sužeistiems jurinin
kams surinkti. Italų admirolai 
padėkojo britui už pranešimą 
ir pridėjo, kdd laivas tuojau 
išplaukia į mūšio vietą.

Britų admirolas nuplaukė į 
Aleksahdriją, pavesdamas ki
tam juros karininkui iš tolo 
sėkti italų laivų operacijas. 
Sargyboje paliktas britų kapi
tonas pradėjo nuobodžiauti ir 
nutarė pasiųsti ielegranią įta- 
lūins.-

Kai tiktai admiralitetas ga
vo įsakymą pasiruošti priimi i 
liaują britų telegramą, kamba
rėliu susirinko visi italų admi
rolai laukti naujos žinios. Te- 
legraina pradėta priiminėti, ku
rios tekstas btivo šitoks:

—Siūlau italų admiralitetui 
uždėti ant visų itališkų laivų 
iškabą, kurios tekstas sakytų: 
Atsargiai! Trapi medžiaga!

Admirolai pasižiurėjo vienas 
į kitą ir išsiskirstė žodžio ne
tarę.

Nuotaika gyvenime yra vis
kas. Ji padaro iš akmenų auk
są ir iš aukso akmenį.

H. Laube.
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ATOSTOGOS ant RATU
šiais metais ... į pietus

Japonai Nori Apsaugos Rato Centro

(Tęsinys)
Gražus Žmonės.

vaikus

akcentu. Turi labai apribotą 
žodžių skaičių. Didmiesčio 
kolegijos studentas turėtų 

Buvome daug girdėję apie'vargo su jais susikalbėti.. Jų 
“hill Biilies”, o dabar teko ir būdas ramus, šypsantis vei- 
savo akimis juos pamatyti,'dai, bet nedrąsus, kažko biją, 
ypačiai rytinėje! Kentucky. > Dažnai matysi basus
Kas jie yra? “Hill Biilies” yra miškuose uogaujai^t su vied- 
žmonės, kurie gyvena gana riukais. Miškai taip pat grą- 
skurdžiai, daugiausia grintcl- 
ninkai, Vadinami “pateli dvel- 
lers”. Kai kurie dirba tarto- 
kuose arba kasyklose. Kiti 
šiaip sau neva ūkio darbu už
siima. Ne retai pastebėsi kal
no skarde! arba miške iš rąstų 
sudėtą grintelę. Plyšiai sie
noje moliu užlipdyti, kai kur 
be langų, arba kad ir yra lan
giukai, tai be rėmų ir stiklų. 
Sunku įsivaizduoti, kaip jie 
žiemos metu gyvena šitokiose 
landynėse! Bet bendrai imant, 
žmonės gražus, ypačiai vaikai 
atrodo sveiki, neperdaug sau- 
įdegę, baltaplaukiai, mėlyna
kiai, kaip tik lietuviukai. Ma
tyt, yra “nordikų” kilmės. Jų1 
kalba daug skiriasi nuo did-l v • •Z1UJU 
žmonių

žus: pušynai, pakelėse žydi 
kažkokie lyg iš vaško padary
ti, skaisčiai raudoni žiedai. 
Kai kur matosi skaisčiai ži
banti gelsvi magnolijų med
žių lapai su žiedais. Matosi ir 
daugiau žydinčių medžių, ku
rių musų krašte nėra.

Jau Kentucky ir Tennessee 
valstijose galima pastebėti, 
kad baltieji neapkenčia juo
daodžių žmonių, nors patys 
baltieji kalba juodaodžių ak
centu. Viešose vietose matysi 
užrašus: “White Men Only”, 
“Wliitc Women Only”.

Vienoje valgykloje sustojo
me pavalgyti pusryčius. Du- 

fryse pasirodė gan inteligen
tiškas, apysenis juodaodis 
žmogus, matyti, norėjo resto-

Jie kalba juodaodžių rano savlllinką paprašyti dar-

žymėjimai

Geri keliai, bet prasti 
“markers”.

Tenka pasakyti, kad kaip 
Kentucky, taip ir Tennessee, 
kelių

bo. Storas savininkas gersiai 
■sušuko: “OUT1”. Šis, kaip bi-

markers”,

TURI BŪT 
IŠPARDUOTI

Crosley 5 pėdų refrigenatorius 
už <...............................   $68.50
Frigidaire 5 pėdų už ....... $68.50
Kelvinator 5 pėdų už ....... $38.50
Westinghouse 4’/> pėdų už $48.50 
Philco, Westinghouse, Crosley, 
Hotpoint 8 pėdų, vertė $185.00 
už .......   $119.50
General Electric už ........... $99.50
Elektrikiniai pečiai vertė $125.00 
už ................................ r$79.50
Gasiniai pečiai, insulated -heat 
control .................................. $48.50
Aluminum skalbiamos mašinos 
už .......................................... $47.50
Prosinamos mašinos po .... $27.50 
Elektrikiniai dulkių valytuvai 
po 
7 
PO 
Portable radijos, 3 way už $14.95 
Philco, 12 tūbų radija, su “myst-e- 
ry control” už .................. $69.50

mesti 
bai maži, be 
naši, neparodo, į kurią pusę, 
sukti automobilį. Kitas daly
kas yra tas, kad vietiniai gy
ventojai ir ūkininkai mieste 
važinėja labai neatsargiai. 
Kai važiuoja, tai atrodo, kad 
užkabins kitą automobilį. Ma- 
yt, jie nėra pratę susiglausti, 
taip mes savoje Chicagoje vi- 
durmiesjio “trafike.”

Kas yra Tennessee Valley 
Aut h o rily

Susipažinę su pietinių vals
tijų lietum, kuris, galima sa-

kelią, nes numeriai la- 
“arrows”, vadi-

AUDITORIUMRESTAURANT
tūbų radijos vertė

$18.50
$30.00
$14.95

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir 

M. KOVARSKI, Sav.

Jos. F
BUDRIK
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE

3409-11 So. Halsted St

100% užtikrinti 
FITINGAI
Garantuoti fitiiiKtii reiškia, kad 
taikia 1OO% Apsaugos ir 1007© 
Fittings. Miimj tikslą* yra pa
gelbėti Jums visokeriopais ga
limais budais Ir suteikti Jums 
pasitenkinimą, kokio niekuomet 
pirmiau neturėjote. PRAŠY
KITE FITINGV DYKAI ir pa
matykite. kaip jusli paraistės 
gali būti pritaikytos, arba 
gaukite nauji! paraistę taip 
pigiai kaip už $5, ir turėsite 
nuostabias pasėkas; arba ra
šykite prašydami informacijų 
DYKAI.

100% RUPTURE AND 
SERVICE

20 rn. patyrimas įrodo pasisekimą 
1869 N. Damcn Avė. Tel. Arm. 8200 
Įėjimas per krautuvę į 2 aukštą 

Valandos: KASDIEN 11 iki 8, 
Sekmadienį iki 2 vai.

Paraikėte 
1’ataison

TRUSS

Tol. YARds 3088

WCFL. 1000 kil. žymus programas 
nedėlios vakare nuo 6:30 p. m.

JACKSVVIFT-

Draugija Nupirko Pluoštu “Naujienų” Pikniko Tikietų
Reikia Piknike Talkbs. Mergi

nos, Moterys Atsišaukit!
Jau prisiartino “Naujienų” 

didysis piknikas, kuriame bus 
dovanotas 1941 metų Packard- 
as, bet dar rieipervėlu bilietų

Štai, Palaimintos Lietuvos 
Draugija sau nupirko visą pluo
štą tikietų, ir jeigu gaus auto-

ĮVAIKIUS ZINOS

3451 
Archer Avė;

Tel.
VIRginia

2332
NAUJIEM Ų-ACMF Telnnhntc

Jei japonams pavyks gauti Camranh Įlankos laivy
no bazę, lai jie atsiras patogioj pozicijoj, iš kurios galės 
grąsinti anglų-amerikiečių apsaiigbs ratui Kinijos juroj.

kyti, ne taip lyja kaip 
mus lašais, bet pilia kaip iš'ežerai 
“viedro”, truputį pavargę nuo jaiičių laivų, 
šilumos ir kelionės, pernakvo
jome Middlesboro, Ky. Tai 
nemažas miestukas, arti Ten
nessee rubežiaus. Nakvinė bu
vo netaip patogi 
kad turėjome “ 
mus nusisamdę, bet 
išmiegojome visą 
naktį. Tik musų 
Dc Solo per naktį 
pirtį turėjo. Kai 
tai musų autas žibėjo kaip 
“nusaimoiiaizintas”. O koks 
purvinas jis buvo, net gaila 
buvo žiūrėti. Po pusryčių visi 
linksmi vėl kėlėmės į Cum- 
bcrland kalnus, kurių viršū
nės slėpėsi debesyse. Bet ir 
Tennessee pusėje kalnai ne
mažėjo, o vis reikėjo laipioti 
per jų kupras ir alkūnėmis 
sukinėtis, kol pasiekėme Nor- 
Įris Danį—Tennessee Valley

kaip vėliau 
poniškus” ru- 

visi gerai 
lietingąją 
“nabagas” 
palangėje 

a įsikėlėme,

pas ta vandeniu, šitie milžiniški 
saugojami patroliuo- 

Ežetų krantai 
apmūryti nuolaidžiais kran
tais, kad lietus neišneštų mo
linės žemės. —M. Š.

(Bus daugiau)

iPer Tennessee Vallcy eina 
milžiniška Tennessee upe, ku
ri susijungia su Mississippi

šakojus, užliedavo milijonus

mobilį, tai tikrai “stailoj” 
lės savo valdybą ir narittš 
vežioti.

2 Knygutes 
knygutes tikietų sau 
ir Paul J. Ridikas, 
direktorius, 3354

ga-

nu- 
laido- 
South

Dvi 
pirko 
tuvių 
Halsted Street.

Į Talką!
“Naujienoms” piknike 

daug talkos — bent 50 mer
gaičių ir moterų. Skaitytojos, 
kurios norėtumėte pagelbėti 
piknike bilietus platinti ir prie 
kitų darbų, pikniko darže su
sižinokite su drg. A. Ambro- 
zevičium.

reikės

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
_________________ j___________________________________ ______ -

4030 
Archer A ve.

Tel.
VIRginia 

1515
BALZEKAS MOTOR SALES

WILL LIFE t'S”

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 tonus ar daugiau. 
SMULKESNI

BLACK BAND LUMP
Sales

YRA DAUG PIGESNI
*9.95

taksai ekstra.

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America 

175 W. Jackson HAR. 2500
Home Office, Newark, N. J.

5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

NATHAN KANTER

co.-—wholesale 
4707 S. Halsted St 
Tėl. Boulevard 0014

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomi&uB, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visa? miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tėl. VICTORY 0066

FOTOGRAFAS

Karo departamentas 
gins karius

WASHINGTON, D. C., liep. 
24 d. — Sek. Stinison tvirt'm, 
kad karo departamentas lugali 
leisti pašaliniams žmonėms 
silpninti kai avių mčralę.

pa vešia saugot
daboti 

Pieziden- 
informaci-

Prezidentui
Amerikos teritorija ir ; i .
gyventojų gerbūvis, 
tas turi geriausias

tarė lavinti kaiiuoiileiię krašt.;

Negalima leisti, kad p . š . Ii 
uiai žmonės kenktų krašto ap
saugos pastangoms.

pi^Ngu. rakite- M 4 T Y K IT F MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams
• Medžio 

Reikmenų
, Statybai }

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel ENG. 5883-5849

arcus

manomus nuostolius žemei ir 
turtui, nes vanduo nebuvo 
suvaldytas. Dabar toj srityje 
yra per tuziną didesnių ir 
mažesnių tvenkinių. Jeigu ga
lima taip išsireikšti, tai tenka 
pasakyti, kad Tennessee Val
ley Authority yra “aštuntas 
pasaulio stebuklas”. Norris 
Dam tvenkinys yra ką tik už
baigtas stalyti. Tvenkinys 
skersai upę bus per pusę my
lios ilgumo. Apie 300 pėdų 
aukščiau vandens paviršiaus. 
Yra milžiniškos elektros ga
minimo turbinos, kurios ap
rūpina elektra plačiausias 
apylinkes. Elektros stotis ir 
pats tvenkinys yra apstatytas 
stipria sargyba. Turistus leid-. 
žia per tiltą pereiti arba per
važiuoti, bet paprašyti, ne
leido pamatyti technikos ste
buklų. Nusipirkome iš infor
macijų biuro taip vadinamas 
“TVA” (Tennessee Valley 
Authority) knygutes, kuriose 
yra surašyta visų tų projektų 
įvykdyti milžiniški darbai.

Milijonai akrų klonių ir nu
kirsto miško dabar yra užlie-

— We;/-t Pomi laivo kapito
nas neišleidžia Lisabonai! at
plaukusių °ašies” diplomatų iŠ 
savo laivei, kol Vokietijoj dir
busieji Amerikos konsulai nepa
sieks Portugalijos. Kapitonas iš
leido italų konsulus, nes italai 
anksčiau išleido amerikiečius.

— Italijos valdžia uždraudė 
artistams vartoti žąsias žings
nį teatruose, nes tuo budu iš
juokiama Italijos kariuomene. 
Paskutiniu metu Italijos artis
tai pradėjo vartoti karišką uni
formą, žąsies žingsnį ir pub
lika labai juokėsi.

— Britų vidaus reikalų rni- 
nisteris atsisakė nuimti uždrau
dimą komdnisiit laikraščiui 
“Daily Workėr”, kuris buvo už 
darytas už hitlerišką propagan
dą.

— Britų aviacija paskandino 
tris italų laivus Sicilijos sąsiau
ryje.

— Jugoslavijoj sukilo 5,000 
serbų, kurie išnaikino vokiečių 
stovyklą Miš kaime ir išėjo į 
kalnus. Jie išsinešė vokiečių gin 
klus.

— Vokiečių policija areštuo
ja žymesnius Uesso politikos 
šalininkus.

....... - ............... ■■>>—»■■■ •—.................. .. ....." ........................................ «■
YEAH-A C3REEN RAY FUSED H ALF A BANK 
OF POCKET PORTS ON THE MAIN DRIVĘ. 
WE CAN REAM ’EM OPEN IN AVĖ OR SIX 
HOURS 0Y VVORKING FROM THE IN5ULATION 
VACUUM ENVELOPE 0N SPAGE SUITS.

Rytine radio 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
mužiką ir kitus įdomius 

pranešimus.
IR VISOKIAU
SIŲ KITŲ STA

TYBOS ME
DŽIAGŲ

Mes finansuosime jūsų namo pertaisymą ir pastatymą — Nieko nerei
kia numokėti. Mokėkite per Tris Metus—Ankainavimai Nemokamai 

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS 

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAŠ—Generaiis Vedėjas

3039 So. Halsted S t. VICtory 1272

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

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

______ ... ........................... ~ ‘ ‘ V. . ■. . ■ ■ —

Taisykite Savo Namus Pakol Viskas Atpigę
Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

MADŲ
■ta

Vardas

Adresas

Telefonas
□ Stok erių
□ Sienų Tailu

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St
oteliu ir uu Oi.j

v Telefonas ATLANTIC 4290.

□K OF PRT TERPS

Vardas

Miestas

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

WHEwl T H AT WAS A CLOSE 
CALL THE LITTLE SHIPS 
COULD MANEUVER EASlER 
THAN THE AURORA IN THE

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted Si 
Chicago, IU.

■HE ^JRORA 
submerces 

iN THE l_AkSE 
AFTER A 

DESPERATE 
©attue 

WITH THE
COUNT5 

POLARIAN

WE’LL MARSE THE REPA1P IN THE GROTlO 
OFLOST5HIR5. THIS OELAY iŠ BAD FOR 
US/THOUGH THE POL.ARIANS MAY TRY 
TO AMBUSH US WHEN WE EMERGE IN THE 
WEDDELL SEA. VVOPSE — THEY MAY

OW UP THE CHANNEL, TO BOTTLfl 
US (IN
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Rekomendavo Kelti 
Algas Šovinių 
Darbininkams

Siūlo pripažinti uniją
EAST ALTON, UI. — Nacio- 

nalė darbo taryba ginklų pra
monėms rekomendavo West- 
ern Cartridge Co. dirbtuvei pa
kelti algas 5% 550-čiai darbi
ninkų, kurie dabar yra išėję j 
streiką.

Taryba toliaus rekomenduo
ja pripažinti AFL chemijos 
darbininkų uniją ir derybomis 
sutvarkyti tolimesnius algų pa
kėlimus.

Western Cartridge gamina 
šovinius armijai.

Panaikino $12,000,- 
000 Naujų Taksų

SPRINGFIELD, III. — Gu
bernatorius Green vakar veta
vo visą eilę legislaturoj priim
tų įstatymų, kurie butų autori
zavę apie 312000,000 naujų 
mokesčių, daugiausiai Ccok 
apskrityje.

Green viso iki šiol vetavo 81 
įstatymą.

Sudegė Dirbtuvė 
Waukegane

Sako, sabotažas

Ugnis Sunaikino Chicagos Grudų Elevatorį

Pasilsėjo, Bet 
Visai Nekaip

PESHTIGO, Wis. — Ūkinin
kas Jack Skovvlund labai pa
vargo. Atsisėdo ant kelmo pra
kaitą nubraukti nuo kaktos ir 
pasilsėti. Nepastebėjo bitės. Ji 
jam įgėlė.

Nusivilko marškinius gilį iš
traukti. Vėjas juos pagriebė ir 
užnešė ant spygliuotos tvoros. 
Sudraskė. Bandydamas nuim
ti marškinius nuo vielų, Skow- 
lund skaudžiai apsidraskė ran- 
ką.

Po to bandė įlipti į savo tro- 
ka, bet paslydo, pavirto ir nu
krito į dilgėlių pluoštą.

WAUKEGAN, III. - Gaisras 
vakar rytą sunaikino centralinį 
triobesį ir kelis skyrius North 
Shore Foundry Coinpany plie
no dirbtuvėje. Prieš gaisrui ky
lant dirbtuvėje įvyko sprogi
mas. Firmos viršininkas John 
Rausė sako, kad gaisras yra sa- 
botažninko darbas.

Du Berniukai 
Sudaužė Traukini

INDIANAPOLIS, Ind. — Du 
berniukai, abu kurčiai-nebyliai 
prisipažino, kad sugadino “svi- 
čą” gclžkelio bėgėse, dėl ko 
vėliau susikūlė Pennsylvania 
gelžkelio prekinis traukinys iš 
15 vagonų.

Vienas berniukas 10, kitas 
11 melų amžiaus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3Tofjn Jf. Cuiieifeiž
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
kSOS-Tfl S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSEDykai

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

1646 West 46th Street

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 West 23rd Place Phone CANai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

Telefonas YARDS 1419.

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

J. MULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

L J. ZOLP
Phone YARds 0781

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

J

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos ■ ■ * .

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

YARds 1138
YARds 1139

fACME-NAUJIENŲ Photo l '
Liepsnos ryja aštuonių aukštų Gerstenberg and Co. 

javų elevatorių Chicagoje, kuriam buvo sukrauta su- 
virš milijonas bušelių kviečių. Nuostoliai apskaičiuoja
mi iki puses milijono dolerių.

Vienas Sūnūs 
Bermudoj, Kitas 
Californijoje

Abu tarnauja Dėdei Šamui

CALUMET CITY, III. Kiek 
laiko atgal “Naujienose” buvo 
rašyta apie jauną U. S. karo 
jūreivį, Kazį (Charles) Kava
liauską iš Calumet City, UI. Ji
sai dabar tarnauja Bermudos 
saloje, kur U. S. įsteigė naujas 
karo bazes.

Dabar jo brolis, Jonas Kava
liauskas yra armijoje. Per kurį 
laiką buvo Fort Sheridane, III., 
o dabar randasi Californijoje.

12 metai juroj
Jonas yra naujokas, o Kazys 

laivyne tarnauja jau 12-tus me
tus.

Jonui išlydėti, jo brolis, tė
vai ir draugai buvo nuvykę į 
Ft. Sheridaną.

Jis sakė, kad viskas stovyk
loj gerai, valgyti gerai gauna, 
ir patogu, bet kareivinės — tai 
vis ne namai.

Sunku buvo skirtis, nes da
bartiniais neramiais laikais vis
ko gali būti. Bet nubraukę aša
ras tarėme Jonui sudiev, ir pa
linkėjome jam sveikam laimin
gai grįžti namo. —Birute.

Dr. Jonikaitis 
Naujoj Vietoj

DETROIT, Mich. — Dr. J. 
Jonikaitis, detroitiečiams pla
čiai žinomas gydytojas, šiomis 
dienomis perkėlė savo ofisą į 
naują vietą, adr. 1975 West 
Giand bulvaras, prie Tireman 
ir Grand River. Telefonas yra 
Tyler 5-2033. Valandos nuo 1 
iki 3 p. p., ir nuo 7 iki 9 v. v.

Gamina Tankus 
Anglijai

Chicago Pressed Steel Car 
Company vakar išbandė pirmą
jį sunkų tanką, kurį pastatė 
Anglijai. Bandymus atliko prie 
Torrence ir Dalton avenue. Pa
darius mažus pakeitimus dirb
tuvė pradės masinę tankų ga
mybą.

r .............

Diena Iš Dienos
...........—-i ............ —

Susilaukė
Sunaus
Ir Garnys žinon'Kalėndorių —

• ir •••

Lygiai metai, j po pirmo su
naus gimimo (liepos 22, 1940) 
garnys liepos 22', šiais metais, 
atnešė antrą supu pp. Jurgiui 
ir Francse Giędrąjčiams, 4501 
So. Marshfield avenue.

Motina ir sūnūs guli Evan- 
gelical ligoninėje, 54th ir Mor
gan. Abu jaučias gerai. Sūnūs 
sveria 6*4 svarus ir bus pakrik
štytas vardu Robert.

Tėvas p. Jurgis yra sūnūs 
Brighton Parko biznierių pp. 
Giedraičių.

Išvyko Į
Yellowstone

Į Yellowstone Parką 2 savai
čių atostogoms yra išvykę Ray- 
mondas Kenušas ir jo žmona. 
Grįš rugpjūčio mėnesį.

Pp. Kenušiai užlaiko alinę ad. 
3510 West 63rd street.

D.

Svečiai Iš
Auroros

“Naujienose” lankėsi ir už 
pluoštą “Naujienų” pikniko ti- 
kietų atsiskąitč aurorietis, p. J. 
Laurinas. Lankėsi Chicagoje, ir 
“Naujienose” su giminėmis.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Franklin Furlett, 37, su Va

lentina Adaskevich, 26
Gerald E. Klucas, 26, su Edith 

Mary Calabrese, 23
Albert Anton Wask, 26, su 

Marjorie Hopkins, 27
Joseph Klimas, 29, su Bernice 

Tumas, 26
Ansel Bolt, 23, su Stella Kur

ias^ 22
Mike Woverus, 53, su Anna 

Tiltinan, 57

GIMIMAI
CHICAGOJE

Atostogauja.

KOMAR, Dennis N., 2125 
Chicago Avenue, gimė birželio 
26, tėvai: William ir Jennie.

LŪKĖS, Ronald, F., 847 No. 
May Street, gimė liepos 15, tė
vai: Edward ir Lillian.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Api* Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kiiubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Naujienų Namo Fondo

PIKNIKAS
Sunset Grove Darže 

s 135th and Archer Avė. 
Sekmadienį

Liepos 27 d., 1941 m.

AKIU SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius
Kreivas , Akis 

Ištaiso.
. ■.> .- I i ‘ i. • • J ’ * *' •' '
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

NA.UJIENU-ACME Telephnto

Valstybes sekretorius Cor- 
dell Hull, atitrukęs nuo var
ginančių pareigų lošia gol
fą White Sulphur Springs, 
Virginia.

Nusižudė Dr. W. Pas
Penktadienį, vidudienio me

tu, nusišovė Dr. W. Pas. t
Jisai buvo optonietristas ir 

i turėjo du ofisu—vieną adre
su 8519 ConrmerciaI Avenue, 
kitą adresu 1182 Milwaukee 

. Avenue.
Dr. Pas buvo gan plačiai 

žinomas lietuvių tarpe. Sau- 
žudystės priežastis iš karto 
nenustatyta.

Garsinkitės “N-nose”

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTTSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosi 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. Califomia Avenue

Telefonas Rėpublic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 6636 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 484S SO. ASHLAND AVF
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nūn 6 iki P

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

niais pagal susitarime. 
Telefonas -Hemlock 7899. 
Namų teL Rėpublic 4688

/

AR JIESKAI 
DARBO?

----------------SKAITYK KASDIEN-------------.

NAUJIENASj
I— IR TEMYK SKILTIS------------ 1

"REIKIA DARBININKU“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Sulk lilsld Street. CilCKl ILL

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTS f
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai diena.
Phone MTDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pint 7 ikf 8 vai. NnH nuo 10 iki 12
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230 _

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų teL—Hyde Park 3395
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ĮVAIRENYBES

NUO KADA LOŠIAMA KORTOMIS
Žmonės yra linkę į visokius 

lošimus. Vieni lošia kortomis, 
kiti kauleliais ir t. t.

Lošimo tikslas nevienodas. 
Vieni lošia pasismaginimui, ki
ti — neturėdami kur dėti lai
ką, o treti, kad mandagiu bū
du išplėštų iš savo pažįstamų 
pinigų.

Lošiamosios kortos yra se
niai sugalvotos. Spėjama, kąd 
jos pirmiausiai atsirado Kinuo
se prieš aštuonis su viršum 
šimtus metų. Jau 1120 m. kinų 
raštuose minimos kortos, o 
1132 m. jos buvo Kinuose ga
na plačiai paplitusios.

Europoj kortos pasirodė per 
Kryžiaus karus, taigi XI—XH 
amžiuje. Pirmosios rašytos ži
nios apie kortas randamos Ita
lijoje XIV amžiaus gale (1379 
m.). Kiek vėliau kortos pasiro
dė Ispanijoje. Kolumbo palydo
vai saloje San Domingo pir-

Dąvis

F.

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 Staųislovą, dukterį Oną, 
marčią Eileen, anūką 
ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas
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 
psat nuoširdžiai' kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teik tl’r jam’ paskutiriį tatar- 
navimą ir atsisveikinimą.

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

Tel. YARDS 1741.

ISABELLA 'EITMANTIENĖį 
po tėvais Koklaitė.

gyv. 1527 So. St. Louis Avė.
Persiskyrė su šiuo pasau

liu liepos 24 d., 9:00 vai. va
karo, 1941 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Vilniaus apskr., 
Trakių parap., Sikinių kaime. 
Amerikoj išgyveno 37 m.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą William, dukterį Pet
ronėlę, sūnų Alfonsą, tėve
lius Kazimierą ir Oną Kok
lius, W. Va., 2 brolius, Juo
zapą ir ’Joną ir jų šeimas, ir 
seserį Oną (visi West Va.), 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4605 S. 
Hermitage Avė., (Eudeikio 
koplyčioj). Laidotuvės įvyks 
antradienį, liepos 29 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į Šv. Kry
žiaus parap., bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Isabellos Eitman- 
tienės giminės, draugai ir 
.pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą 
mą. Nuliūdę
Vyras, Tėvai 

kitos

ir atsisveikini- 
liekame:
Duktė, Sūnus ir 

Giminės.
Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Įloveikis=“ 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So, Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 A Gėlės Mylintiems11 U U A Vestuvėms, Ban- 111 DM kietams, Laldotu- viivn vėras Papuogi.

GĖLININKAS mms
4180 Archer Avenue

| Phone LA1AYETTE 5800 

miausia pradėjo gaminti lošia
mas kortas iš palmių lapų.

Iš Italijos ir Ispanijos kortos 
paplito Prancūzijoje, Vokieti
joje ir visoje Europoje. Pran
cūzijoj kortos pirmiausia buvę 
įvestos tam, kad silpnaprotis 
karalius Karolis VI turėtų kuo 
žaisti.

Vokietijoj ir Olandijoj kor
tos turėjo gero pasisekimo, ir 
čia kortas sparčiai pradėjo ga
minti. Vokiškos kortos net už
plūdo Italijos rinką. Dėl to Ve
necijos kortų fabrikantai jau 
1441 m. prašė savo senato, kad 
uždraustų užsienines kortas 
įvežti į Italiją.

Pradžioje kortos buvo įvai
rių spalvų, su įvairiais pieši
niais. XV ir XVI-me amžiuje 
net buvo mokslui pritaikintų 
kortų. Vienose 'buvo pedagogė 
niai (auklėjamieji), kitose — 
geografiniai piešiniai, trečiose 
istoriniai ir politiniai paveikslė
liai (su įvykių metais). Buvo 
net kortų, iš kurių mokėsi lo
gikos. Netruko ir satyrinių, pa
šiepiančių paveikslėlių.

Jau XV amžiuj, Prancūzijoj, 
buvo nustatyta keturių vienetų 
kortų tipas, kuris dabar visur 
priimtas. Spėjama, kąd tie ke
turi kortų ženklai: čirvai, bub- 
nai, pikiai ir gylės, tai svar
biausi riterių ženklai. Čirvai 
reiškia skydo emblemą, bubnai 
— vėliavos ženklas, pikis — 
kirvuko, gylė — kardo emble
ma.

Azartinis kortąvimas visada 
ir visose valstybėse buvo drau
džiamas. XVII-to amžiaus

JUOZAPAS DAŲNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 25 d., 11 vai. ryto, 1941 
m., sulaukęs 70 m. amž,, gi
męs Šiaulių apskr., Triškių 
parap., Tauragės kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną, 2 dukteris: 
Antosę, Bronisę ir žentą 
Frank Sullivan, draugus ir 
pažįstamus.

Kūnas pašarvotas H a r t 
koplyčioje, 8608 Summitt St. 
arti Halsted St. Laidotuvės 
įvyks pirmad., liepos 28 d., 
9:30 vai .ryto iš kopi. į St. 
Kilens, 87th ir Aberdeen, 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Daunio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Dukterys, žentas ir Draugai.

Laid. Direkt. Hąrt, Tel. 
STEwart 6115.

žutau-
Marti- 
žmoną

JUOZAPAS KAVAJLAUSKIS 
gyv. 11858 Indiana Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 24 d., 3:40 v. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Ši
lalės .parap., Ganikliškių kai
me. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
pusseserę Marijoną Žutau
tienę ir jos dukteris Ona ir 
Stefaniją, ir gimines 
ną Žubrauskį ir jo 
Francišką ir jų šeimą, taipgi 
daug draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko 2 seseris ir 
brolį.

Kūnas pašarvotas kopi., 
1 East 119th St. Laidotuvės 
įvyks pirmad., liepos 28 d-» 
8:30 vai. ryto iš kopi. į Šv. 
Petro ir Povilo parap. baž
nyčią, West Pullmane, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už Velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Kava- 
lauskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame;
Pusseserė, Pusseserės Dukte
rys ir Gimines.

Laid. Direkt. J. F. Eudeįkįs, 
Tel. YARDS 1741.

Prancūzijos įstatymu tokie lo
šėjai buvo smarkiai baudžiami. 
Namų ir butų savininkams, pas 
kuriuos susimesdavo kortų lo
šikai, atimdavo pilietines teises 
ir juos išvarydavo iš miestų. 
Kortuojant padarytos skolos 
nebuvo pripažįstamos. Tėvai 
praloštuosius vaikų pinigus, ar 
kitą turtą, galėjo teismo keliu 
atimti iš išlošusių. Patys loši
kai buvo baudžiami po 3,000 
lirų ir sodinami į kalėjimą.

Tačiau, nežiūrint tokių smar
kių pabaudų, azartinis kortavi- 
mas Prancūzijoj 
žėjo, bet didėjo, 
kortuotojai buvo 
karaliaus dvaras.

Rusijoj kortos atsirado, XVII 
amž. Greičiausia, jos atėjo per 
Ukrainą, nes kazokai pirmieji 
pradėjo lošti. Rusijoj bausmę 
už azartinius lošimus nu^Li'.ė 
jau 1649 m. ir pradžioje ji bu
vo žiauri. Įs aLyme pasakyta: 
“lošikus mušti bizūnu ir nu
kirsti jiems rankas ir pirštus”. 
Vėliau buvo įsakyta visus įtar
tus kortuojant asmenis iškrėsti 
ir, pas kurį įas kertu, muš J 

ne tik nema
nęs didžiausi 
didžponiai ir

bizūnais.
Rusijoj kortos buvo laiko

mos nešvariu daiktu. 1659 m. 
doros taisyklėse tąrp kitko pa
sakyta: “šventadieniais į na
mus juokdarių nekviesti, meš
kų nevedžioti, su kalėmis ne
žaisti ir kortomis nelošti”.

1714 m. švaros taisyklėse pa
sakyta, kad butų parižiurimi 
produktai, kad nebūtų pardavi
nėjami sugedę maisto dąlykai 
ir kad kortos ir panašios joms 
šlykštynės butų išnaikintos,

Nuo pradžios XVIII-to amž. 
azartiniai kortuotojai buvo 
baudžiami pinigais, kalėjimu ir 
kartais bizūnais.

Caras Petras III kalėjimą ir 
bizūnus pakeitė tik pinigine 
bauda, palyginti nedidele.

Petras Didysis ir carieųč Ona 
Joanovna lošimą iš pinigų bu
vo visai uždraudę.

Nors azartinis kortavimas 
Rusijoj visada bu^p draudžia- 
mas^ tačiau caraujant Katrei II 
kortąvimas buvo pasiekęs aukš
čiausio laipsnio, Kortavimaa 
svarbiausia plito dėl to, kad ar
timiausi imperatorei žmones 
smarkiai lošė. Katrės favoritas 
Zaričas savo miestelyje šklove 
net turėjo vadinamąją kortavi- 
mo akademiją, kur suvažiuo
davo žymiausi kortuotojai.

Vėlesnieji rusų carai vėl ėmė 
smarkiau persekioti kortavi- 
mus. Kortavimo skolos būdavo 
nepripažįstamos. Jei pinigų 
skolintojas skolindamas pini
gus žinojo, kad tie pinigai eina 
pralošimams, jąm skola buvo 
negrąžinama ir teismas tokių 
skolų nepriteisdavo. Lošėjus 
recidivistus ir kortų sukčius 
kišdavo į kalėjimą iki 8 mėne
sių ir bausdavo iki 3,000 rub. 
bauda.

azartinių lošimų organizatoriai 
ir jų dalyviai taip pat būdavo 
smarkiai baudžiami. Dabartinis 
Anglijos įstatymas azarto prga- 
nizatorius vadina žalingais 
“skiepijančius dykinėjimo įno
rius ir surenkąnčius vienoj vie
toj žymų skaičių pasileidę’ių ir 
ištvirkėlių”.

— Meksikos policiją suėmė 
sabotažininkus, kurie rengėsi 
susprogdinti žibąlo versmių 
prietaisus.

— Britai skelbią, kąd jie yra 
pasiryžę imtis tų pačių repre
sijų prieš Japoniją, kurių im
sis Jungtinės Valstybės.

Tiesa — kaipA saulė; visi ją 
giria, bet daugiau rūpinasi bū
ti paūksmėje.

Karžygis yra tas, kas 
priešą padaro draugu.

savo
Naujienų Namo Fondo

PIKNIKAS
Sunset Grove Darže

X35fh Archer Ąve. 
Sekmadieni 

Liepos 27 d., 1941 m.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
........... — ___

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGA MERGINA į ta
verną. 4548 So. Wentworth Avė.
m y?.1-—-* ......... - r

OPERATORS, SINGLE NĘED-
LE prie Vacuum Cleaners maišų.

1403 W. Congress 
HAYmarket 2365.

.  ...................... . ■■■' !■> I ■ ■■ ■■ —»

REIKALINGOS MOTERYS ofisų 
trobesių valyti ir skrebinti. Paty
rusioms pirmenybė. 6 valandos per 
naktį. Geros algos, pastovus dar
bas. Box B6, 1739 So, Halsted St.

VEITERKA, TIKTAI patyrusi, 
pastoviai. Geras mokestis.

4059 Roosevelt Rd.

REIKALINGA MOTERIS pri
žiūrėti 18 mėnesių kūdikį. Kam
barys, užlaikymas ir mokestis.

4352 Šo. Talman Avė.
Tel. VIRgįnia 2480.

SUSIRINKIMAI
ŽAGARIEČIŲ KLUBO mėnesi

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

-r-J. Keturakis, rast.
MARQUETTĘ 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.
šeštadienį, liepos 26 d., 7 vai. 

vakaro įvyks šokių ir .pasilinksmi* 
nimo vakaras Milda svet., 2 aukšt., 
3140 S. Halstęd St Visiems^.bus 
smagU į .špkt geros' orkestros. 
širdingai^: visus užprašo atsilankytį.

Parapijos Ko-tas ir Klebonas 
Maskoliūnas.

PAGALIAU JUODA 
ROŽĖ!

Garsus Amerikos sodininkas. 
John Schoner po atkaklaus ke
turiasdešimties metų triūso pa
siekė nuostabių vaisių: jo San- 
ta-Barbar,a/podnP, kur auga a- 
pie 2,500 įvairių rožių rųšių, 
pražydo keista gėlė. Puiki rožė, 
kurios žiedai gedulingai juodi, 

Jau žinoma, kad natūraliai 
juoda rože rilio senų laikų bu
vo visų sodiliuikų svajonė. Tūk
stančiai šios srities specialistų 
per« visą gyvenimų stengėsi į- 
kunyti tą svajonę, bet ligi šiol 
pastangos nueidavo niekais.

KAS TOJI TORPEDA?
Torpeda yra cigaro pavidalo 

didelė mina, automatiškai (pa
ti) judanti ir pritaikinta ardy
ti laivo povandeninių dalių 
įrengimams. Jos ilgumas 5—<8 
m., platumas 35—55 cm., turi 
sprogstamosios medžiagos ligi 
400 kg. Jos viduje yra stu- 
muoklinė (išstumiamoji) maši
na, veikianti suspaustu oru, ku
ri varo torpedą ligi 100 km 
greičio per valandą. Torpeda 
gali plaukti ligi 18 km, o patai
kiusi į tikslą sprogsta baisiu 
smargumu ir pramuša laive di
delę skylę. Mažesnius laivus ir 
visiškai sudaužo.

2136 METAIS ANGLIJOJ 
GYVENS TIK 6 MIL.

ŽMONIŲ
Blackpoolio mofcsliniųkų 

kongrese Londono universiteto 
profesorius Paultonas laikė pa
skaitą apie Anglijos gyventojų 
likimą. Anglijos gyventojų 
skaičius taip smarkiai mažėja, 
kad po dviejų šimtų metų viso
je valstybėje tegyvens šeši mi
lijonai, vadinasi, mažiau, negu 
dabartiniame Londone. Nonni,, 
kad gyventojų skaičius Ir to
liau paliktų tas pats, /reikia 
kiekvienai šeimai mažiausiai tu
rėti bent tris vaikus.

Gyventojų mažėjimą profeso
rius aiškina tuo, kąd moderni
nė civilizaciją verčią žmofiu pa
šėlusiai vaikytis pinigą, kad pa
saulyje atsirado daug praban
gos, kad žmonės nežino saįko 
valgyme ir alkoholinių gėrimų 
vartojime.

HELP WANTED—MALĖ 
DarbininkųReikia

REIKALINGAS VYRAS, 
nis nei 50 metų, all around 
Turi būti pratęs įnagius 
Jaunąs vyras turi progos 
valyrųč ir dažymo.

J. HEINRICH 
2239 Roscoe.*

jaunes- 
darbui. 
vartoti, 
išmokti

KALVIAI, FINISHERIAI, paty
rę prie motor truck body.

JACOB PRESS’ SONS
3320 Norikai; Avė,

MEDŽIO DARBININKAI, paty
rę prie motor truck body.

JACOB PRESS’ SONS, 
3320 Normai Avė.

FljkNlSHED ’RO(5^S^T^> REN?
Gyvenimui Kambariai

RENDAI KAMBARYS beismeų- 
te arbą flate, Visi rakandai.

7026 So. Talman.

RENDON ŠVARUS, APŠILDO
MAS kambarys dėl vaikino, prie 
mažos šeimynos. 3147 S. Union Av.

L'UK KENT—1N GENERAL 
ttenddai—Bendrai

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

1926 Canalport Avė.

RENDON ŠTORAS. Per- daugelį 
metų buvo bučernė. Tinka bile biz
niui: bar bėriui, kriaučiui; nėra ar
ti tokio biznio. Švari vieta, didelė. 
Tinka tavernai su rūmais. Arbą 
parduosiu ar mainysiu ant papras
tos nuosavybės. Pigi kaina, pigi 
renda. Savininkė našlė, persunku 
bizny būti. 3435 So. Wallace St., 3 
floor front.

RENDUOJASI MIEGAMAS kam
barys. Dėl vaikino, 3 lubos iš prie
kio. Tel. VICTORY 5530. 3232 So. 
Emerald Avė.

RENDUOJASI ŠTORAS. Tinka
mas dėl anę,] kokio biznio. Buvo 
ilgus metus ’ £hįtfrr>eiketis. štymu 
apšildomas. Išdirbta sena vieta. 
Klauskite 754 W. 33rd St.

ANT RENDOS 5 KAMBARIAI 
ir mažas štoras, .tinkamas bilp 
bizniui. 3357 Lituanica Avė.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

RETAI PASITAIKANTI PROGA. 
Parsiduoda Royal Blųe Groęerio 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. Ąber- 
deen Street.

PARSIDUODA BUČERNĖ 
grosernė. Daro gerą biznį.

3953 So. Rockwell St.

ir
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 pakankamai, kad išeitų 
pasilsiu!. Kreipkitės:

4559 So. Washtenaw.

PARDAVIMUI TAVERNA. Gerą 
vieta, biznis daromas daugelį me
tų. Parsiduoda tuojau. Renda pigi.

6341 So. Western Avė.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
su lunchruimiu, pigiai. Pusė įmo
kėti. Lietusių apgyventa, prie 35 
ir Hąlsted gatvių. Priežastis liga. 
Uždarytas nedėldieniais. 755 West 
35th St.

TAVERNA IR RESTORANAS, 
įsteigtas prieš 6 metus. Gera vie
ta. 6818 S. Chicago Avė.

FINANCE AND LOANS 
Finansai, ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

Mėnesiniais atmok ėjimais
MUTUAL FEDERAL

SAVINOS 
apd LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cerrnak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS. Seę. 
Turtas virš $1,000,000.00.

vvhųlčsALF FURNItŲRE
Rakandai U įtaisai Pardavimui ,

MOKYDAMAS cash^ 
už rakandus, sutaupysi PU,o 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. / Vien tik nacionaliaJ 
žinomi daiktai randasi pag mua 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. W«ptern Avė., 

Chicago, ĮU. Tel. RĘPublic GW1

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius 
Turime didelį pasirinkimą namu 
pirkti už cash arba mainais. Norint 
pirkti ar mainytį, dęl greitesnio pa 
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITH & CO

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S, Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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

JOHN O. SYKORA 
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujam greitiem 

pardavimam

DĖMESIO, FARMERIAI
Mainysiu į gerą dirbamą farmą, 

su gyvuliais ir inventorium, dailų 
kampinį muro namą, susidedantį is 
4 modernių, kieto medžio trimais, 
apartmentų, štymu apšildomų, su 
aliejaus Kurentoju ir 2 storais. 
Aptieka viename store, taverna 
kname. Randasi 5956-58 So. Ra- 
cine Avė. Rendos $3,060. Kaina 
$18,500. Namas puikiam stovy, lo
tas 56x125. Rašykite arba 
šaukite.

HENRY S. BANACH, 
2131 No. Rockwell, 

HUMboldt 4823.

atsi-

MARQŲETTE 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 
mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avenue 

Tel. Republic 3713. 
Vakarais Prospect 1111.

ir

PARSIDUODA MŪRINIS NA
MAS su štoru ir 5 kamb.r 2 karų 
garažas. Khršfo vandens šiluma. 
Priežastis: gyvenu ant ūkės. Bu
siu Chicagoje tik iki šios savaitės 
pabaigos. 2943 W. 71 St.

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

MAŽAS NAMELIS pardavimui. 
Dviems karams garažas. Namas 
duodą, gerą pelną. 4240 So. Arte- 
sian Avė., Brighton Parke.

7 KAMBARIŲ MEDŽIO rezi
dencija. 1 Vz voninės. Furnaso šilu
ma. 3 karų muro garažas trekams.

6453 So. Hermitage.

įrengimai. Už- 
karui garažas.

vandeniui 
porčius. 1

2 FLATŲ MŪRAS. 5 ir 6 kam
bariai, karšto vandens šiluma. 2 
karštam 
darytas 
$7,200.
4711 W. 2 floor, Cicero12th Place,

PARDAVIMUI: GERAM STOVY
2 flatų mūras ant 37 pėdų loto,
3 karam garažas, 6 ir 7 kambariai, 
elektrikinis refrigeratorius, karš
to vandens šiluma. Parduoda ne
brangiai savininkas, kurs pastatė 
namą. 5950 So. Union Avė.

NORmal 5155.

PARDAVIMUI 
Wheaton, III. 
$1200. Taipgi 
krautuvė ties 
Avė., Chicago. 
nuosavybes, arba parduodama pa
skirai.

LOTAS 50x162 
AH Clear. Vertė 
įvairių reikmenų 
4114 Wentworth 

$600.00 paims abi

PARDAVIMUI PIGIAI 2 po 4 
kambarius mūrinis namas Bridge- 
porte. Brighton Parke 2 po 4 už 
$7,000.00. Taipgi 69th ir Rockwell 
2 po 6 kambarius, $8,500.

L. V. SIRUS, 
3553 So. Hąlsted St. Yards 5118.

VEIKITE GREITAI
6 kambarių katedžius su 5 lotais 
už tikrą bargeną. šiaurės rytų 
kampas 47th St. ir South Spaul- 
ding Avė. $1,000 cash. Balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

SAVININKAS SPAUDŽIAMAS 
PARDUOTI

Marųuette Parke, 4 po 5 kamba
rius flatus, dvigubu octagon fron
tu, 4 karam garažą. Puikiam stovy. 
Graži vieta. Visai nebrangiai.

Taipgi štoras ir 3 flątai. Dailus 
muro kampinis namas. Garažas ir 
kitas namas ant gretimo loto. Vis
kas už $9,000.

Savininkas mainys bet kurį iš 
šių namų, į dūflatį, bungalową, 
arba katedžių. Matykit musų vie
nintelį agentą.
CHARLES RUNICH (URNIKIS) 

2500 West 63rd St.
Prpępect 6035.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI MŪRINIS NA
MAS Manųuette Parke, 6639 South 
Talman Avė. 6 flatų, po 4 ir 3^ 
kambarius, su sienų lovomis ir 
arches, ant pusantro loto, gražioj 
ir ramioj vietpj. 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.

f AKMS FUJR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

GEO. NOGROSKY, 
Camp Douglas, Wis. 

Route 1.

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

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

PARDAVIMUI 5 akrai žemės-su 
budinkais ir gyvuliais. 5 kambarių 
namas su visais moderniškais įtai
symais. Priežastis pardavimo vyro 
mirtis. Pašto adresas. R. R. 1, Ivan- 
hoe Avė., Downers Grove, III. Na
mas randasi Lisle, III. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Walter’s 
Tailors and Cleaners Shop, 809 W. 
19 St.

FARMA ANT PARDAVIMO. 208 
akrai su gyvuliais ir mašinomis ir 
laukai apsėti. Priežastis: vyras mi
rė, aš viena negaliu prižiūrėti. Dėl 
daugiau žinių rašykit laišką L. Bo- 
gash, Winamac, Ind., R4, B 84.

PARDUODU FARMĄ 100 ake- 
rių, 35 akeriai alfalfa, 8 mylios į 
miestą, 1 mylia į mokyklą. Labai 
derlingą žemė, viskas auga. Upelis 
teka per visą. Yra sub-irrigation. 
Tarpe kalnų ir girios. Gyvuliai val- 
ni visus metus. $2,000. Įmokėti $500, 
o kitus 
metus.

mokėti dalimis po $150 per

R. MITCHELL, 
Alddin Star Route 

Colville, Wash.

GERAI IŠTAISYTA 80 akrų 
farma. Katedžius prie ežero. Geras 
medžiojimas ir žuvavimas, Box 43, 
Three Lakęs, Wis.

40 AKRŲ PIENO farma. Aukš
ta rolling žemė, su javais. 7 kar
vės, 5 jaunyklės, 3 arkliai, mašine
rija. $2,600.

OTTO BORKEGREN, 
Owen, Wis.

PARDAVIMUI: 10 AKRŲ, 4 
mylios nuo Muskegon Heights, 
Mich. 5 kambarių naujas namas, 
elektra, tekantis vanduo, furnaso 
šiluma. 100 pyčių medžių, 1 akras 
aviečių, 1 akras žemuogių, 1 kar
vė, 1 arklys, 100 vištų. Visa žemė 
dirbama. Reikia pamatyti norint 
suprasti vertę. Daugiau informaci
jų norėdami šaukit HAYmarket 
5890. Rock.

PARSIDUODA 160 ĄKERIŲfąr- 
ma. Trobos yra geros. 5 akerįąi 
grėpsų. Yra gražus sodas. Geros 
ganyklos su šaltiniu. Yra daug ge
ros ariamos žemės. 5 myliose go- 
vermėnas stato baseiną vertės 15 
milijonų dolerių. Apylinkėj bus 
daug vasarnamių. 5 karvės, 3 mel
žiamos, 2 veršiai, arklys ir vištos. 
Nauji pakinktai ir baldai. Šalto 
oro nėra. Gera vieta žmogui su 
menka sveikata. Kaina $1,500 cash, 
arba geras pasiūlymas. Arkąrįsas 
StcltG

MRS. M. J. SULLIVAN, 
530 Diversey Parkwąy, 

Cambridge Apartment Hotel, 
Apartment 608, 

Tel. LAKeview 6401.

102 AKRAI. JAU PRADĖJAU 
gerą biznį. Galiu parduoti daugu
mą savo produktų reguliariems 
Delavan ir Lake Delavan kostu- 
meriams. Arti ežero. Žemė gera 
visokiam derliui, geros trobos, 
barnėje vieta 32 karvėm, 5 arkliam 
9 kambarių namas. Bargenas grei
tam pardavimui. Atvažiuokit ir pa- 
matykit mane. PAUL MAZUR, 
R. 3, Delavan, Wis.

217 ARBA 149 AKRŲ pieno fąę- 
ma ant kieto paviršįo kelio. Gera 
lygi žemė, ganykla su • tekančiu 
vandeniu. Gera didelė barnė. A. 
No. 1 modernus namas. Gausybė 
pavėsio. Mažam kaime arti mo
kyklos, bažnyčios. 10 mylių Šiau
rės vakaruose nuo Kalamazoo.

JOHN VANDĘRHOFF, 
Postoffice Box 34, Aląmo, Mich.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalia Patarnavimas

TURITE FISTULA ARBA PI
LĖS? Aš pasakysiu jums, kaip pa
sveikau. Atsiųskite konvertą su 
stampa. H. K. Bargman, P. O. Box 
56, Chicago.
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NAUJIENOS, Chieago, III. šeštadienis, liepos 26, 1911

PASKUTINIS KVIETIMAS Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ

Rytoj jau įvyksta didžiulis “Naujienų0 piknikas. 
Jau daug sykių Naujienose rašėm ir kvietėm visus lie
tuvius atvykti į ši nepaprastų parengimų. Naujienos, 
prisirengdamos prie šio didžiojo pikniko, dėjo daug 
darbo jo pasisekimui. Ir laimingas asmuo parsiveš 
iš jo naujų 1941 metų Packard automobilį. Tai nepa
prastas ir retas įvykis.

Mes norėtumėm, kad jus visi, kas tik galite: dideli, 
maži, jauni, seni; vyrai, moterys, merginos ir vaikai, 
atvyktumėt j šį Naujienų milžiniškų piknikų. Vietos 
užteks visiems. Užkandžių ir gardžių gėrimų irgi ne
truks. Mes esame pilnai prisirengę maloniai ir gražiai 
sutikti ir pavaišinti jumis visus. Mes pilnai esame įsiti
kinę, kad jus įvertinsite musų pastangas ir atvyksite 
sykiu su mumis pasidžiaugti musų dideliu pastangų re
zultatais ir jūsų malonia parama..

Tikietų yra išparduota daug. Bet mes norime jų 
dar daugiau išparduoti. Piknike bus proga ir tiems įsi
gyti tikietų, kurie dar iki šiol nespėjo tai padaryti.

Mes šį piknikų garsiname plačiai. Visi lietuviai jau 
rodos turėtų žinoti, kad Naujienų didžiulis pikniką? 
įvyksta rytoj, liepos 27, 1941, Sunset darže, 135th St. ir 
Archer Avė., Lemont, III.

Mes tikime, kad jus atvyksite į šį didžiausį Nau
jienų piknikų. Užtai sakome: iki malonaus pasimatymo 
Naujienų piknike rytoj!

KAIP PASIEKTI 
SUNSET PARKA

Lengviausias kelias — tai pa
imti Archer ir važiuoti iki 135- 
tos, kur randasi Parkas.

IŠ Southsidės
Kas nori aplenkti trafiką, iš 

Southsidės gali važiuoti seka
mai : 'z

Paimkit Southwest Highvvay, 
važiuokit iki 131-mos, pasukit 
j dešinę, važiuokite iki pat ga
lo (pasibaigia prie Archer), pa
imkit Archer į kairę ir važiuo
kite iki daržo.

Iš Northsidės
• U u U 1,1

Iš Northsidės ir priemiesčių 
šiaurėje galima paimti Cicero, 
Harlem, LaGrange ir kitus pa
našius kelius iki Archer, Ar
cher į dešinę ir važiuoti iki dar
žo.

Iš Roselando
Iš Roselando ir East Side pa

togus kelias yra:
lllth iki Southwest High- 

way, Southwest iki 131st, 131 st 
iki Archer, ir Archer iki dar
žo. .

Iš Indiana
Svečiai iš miestų Indianoj 

gali važiuoti sekamai: U.S. 6 
iki Illinois 7, pasukti į dešinę 
ir Illinois 7 (tai yra Southwest 
Highway) važiuoti iki Wolf 
Road (kur III. 7 ir Wolf Road 
subėga ir III. 7 pasisuka į de
šinę). Paimkite Wolf Road į 
kairę iki Archer avenue, ir į 
dešinę Archer avenue iki dar
žo.

Važiuojant 95-ta gatve (U.S. 
12-20) — važiuokit iki South- 
west Highway, 131st į dešinę, 
Archer į kairę iki daržo.

Pakele Algas 
Spaustuvininkams, 
Duoda Atostogas

Pasirašė 2 Metų Sutartį
Chicagos didieji dienraščiai 

ir spaustuvininkų unijos lokalas 
16 vakar paskelbė, kad sudarė 
naują 2 metų sutartį.

Dieniniai darbininkai gaus 
$58, o naktiniai $62. šiais me
tais jie gaus ?7 dienas atosto
gų, ateinančiais — 10 dienų.

Lapkričio 15 jų algos bus 
pakeltos $1 į savaitę, ir $1 lie
pos 1, 1942.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE**

PARENGIMAI
ŠĮVAKAR

Tautinės bažnyčios pasilinks
minimo vakarėlis Mildos sve
tainėje, 3140 South Halsited st., 
7 vai. vak.

RYTOJ
“Nauj’enų” piknikas Sunset 

Grove darže, 135th ir Archer 
Avenue. Laimingam asmeniui 
dovanojamas 1941 metų naujas 
Packard automobilis, šokiai, 
programas.

Milda Auto Sales (D. Kurai
čio firmos darbininkų) pikni
kas, Cermak Road ir LaGrange 
Road (privatinis). < > »

Bridgeporto “Vargšu Diena”, 
Labdarių Ūkyje, prie Lemont, 
III.

šv. Juozapo piknikas South 
Chicagoje, prie 88th ir Mar- 
ąuette avenue.

39,785 Chicagiečiai 
Gavo Pilietybe

Lenkų Daugiausiai
Chicagos natūralizacijos biu

ras skelbia, kad per pereitus 
fiskalius metus nuo liepos 1, 
1940 iki birž. 30, 1941, piliety
bę Chicagoj gavo 39,785 atei
viai.

Tai yra apie 9,000 daugiau, 
negu pereitais fiskaliais metais.

Daugiausiai naujų piliečių su
daro lenkai — 6,474. Antroj 
vietoj stovi vokiečiai — 5,826, 
italai trečioj — 4,088. Kiek lie
tuvių išsiėmė pilietybę, biuras 
neskelbia, bet reikia spėti, kad 
jų buvo apie 1,000 ar daugiau.

Kaltina Tris 
Komunistus 
Klastavimu

“Bandę Pasisavinti” $10,000
Suomijos konsulas Chicagoje, 

Dr. Forsberg, užvedė bylą ap
skričio teisme, reikalaudamas 
panaikinti testamentą, kurį buk 
palikęs 68 metų siuvėjas, Oscav 
Mehto, miręs pernai, rugsėjo 
U d.

Konsulatas kaltina, kad pats 
Mehto negalėjo padaryti testa
mento, nes persunkia! ’ sirgo. 
Testamentą suklastavo, ir ne
tikrą parašą padėjo trys Mehto 
pažįstami komunistai. Jie ban
dę pinigus pasisavinti.

• Nuo sausio 1-mos auto
mobiliai Chicagoje užmušė 369 
žmones, sužeidė 18,591,

• . • / i T i* J I : I
j. > ,< ■; f . t r >■ .

- x # NAUJIENU-ACME Tclrnhnto
čia matosi viena senatoriaus Wheel2r’io anti-karinių atviručių, adresuota 

armijos karininkui. Karo sekretorius Stimson Wheelerį už tai pavadino “sabo- 
tažninku.” Sakoma, kad tokių* atviručių išsiųsta milijonas. Jos, esą, atspausdin
tos privatinėmis lėšomis. . ..

PRANEŠIMAS “NAUJIENŲ” PIKNIKO
SVEČIAMS IŠ KITŲ MI

Bailio
VOKIEČIU SUBMARINAI, ANGLU KARO 
LAIVAI J. ŠARAUSKO NENUGĄSDINA

-------------------- Į--------- ----- ------------1.-Į- • ’_)> t

Tarnauj*a Prekiniame Aliejaus Laive.
Teko jam susidurti ir su ke

liais vokiečių submarinais, ir 
keliais dideliais anglų karo lai
vais, bet Joe Sharkey-šarau- 
skas nėra nusigandęs ir nema
no mesti savo darbo. Jisai tar-. 
nauja už jūreivi U.S. prekiniam 
aivyne.

Pastaruoju laiku tarnauja 
l

kaipo įgulos narys Cities Ser
vice bendrovės aliejaus laivuo
se (tankers), kurie kursuoja 
tarp U.S. ir pietinės Amerikos 
uostų.

Dažnai Stabdo
Labai dažnai pasitaiko, jis 

pasakojo, kad tai vienos pusės, 
tai kitos laivai (vokiečių daž
niausiai submarinai) Amerikos 
laivus stabdo, bet patikrinę do
kumentus ir perspėję “neplepė
ti” leidžia toliau važiuoti. Pa
vojus tame, kad vokiečių sub- 
marinas ‘per klaidą ar sužiniai 
gali paleisti torpedą į laivo šo
ną ir pasiųsti Jjį dugnan.

nrfj? t.>’*•')'
Iš N. Y. t:

Joe šarauskas yra iš Locust 
Valley, N. Y., kur jo tėvas dir
ba už užveizdą garsiam dvare, 
Coffen Estate. Jis 24 metų am
žiaus. Dabar lankosi pas gimi
naičius pp. Elizabeth ir Petras 
Kavaliauskus, 1446 South 50th 
Court, Cicero.

Jis atvyko Chicagon su te
ta, Mrs. Josephine Gailius, ku
rios sūnūs Stanley dabar tar
nauja U.S. karo aviacijoje, Cha- 
nute Field, III. Ji irgi iš Locust 
Valley, III.

Geriau Gyventi 100 
Metų, Ir Duokles 
Mokėti —
Negu sirgti savaitę ir pašalpą 

gauti

Yra nemažai žmonių, kurie 
nedaug kreipia atydos į prigu
lėjimą prie pašalpinės draugi
jos. Dar yra ir tokių, kurie ne
paisydami ateities, o jei dar 
jaučiasi sveikais, tai net pra
deda aimanuoti, kad, girdi, 
mokėk ir mokėk mėnesines 
duokles...

Bet tie, kurie supranta drau
gijų naudingumą, sako: geriau 
gyventi šimtą metų ir visados 
mokėti duokles, negu s’rgt’.
Priklausė prie SLA 63 kuopos

Štai ir Uršulė Dilienė prigu
lėjo prie SLA 63 kuopos. Tie
sa, numirusiam pinigai nerei
kalingi. Bet kas yra gyvas, tu
ri dirbti ir krutėti ne vien tik 
sau, bet ir visos žmonijos la
bui. Todėl mes, Diliai, ir džiau
giamės, kad Uršulė prigulėjo 
prie tokios garbingos organi
zacijos kaip SLA.

Gera tvarka
Taipgi labai malonu paminė

ti SLA teisingumas ir tvarka, 
nes viską pilnai gavom, kas 

mums priklausė. Čia tenka iš
tarti širdingas ačiū kaip gerb. 
Vinikui, prez. F. Bagočiui, ižd. 
K. Griniui ir Dr. S. B ežiui. 
Per jų rūpestingumą viską la
bai greitai gavome, kas labai 
palęngvino laidotuvių išlaidas.

Užuojautos vakarėlis
O 63 kuopos nariams, ypač 

draugams G. ir P. Kučinskams, 
kurie surengė hiums užuojau
tos sueigelę, taipgi draugui 
Alb. Lauri tenai už jo malonų 
draugiškumą ir to vakaro daly
viams draugams Dambraus
kams, Norbutams, Grybams, 
Sadiiliams, Pučkoriams, Puč- 
korienei - (už skanų tortą)1, vi
siems ačiū už gilią užuojautą.

• S. Dilis
’ i - . n* _ - . - r i f--—-

Šįvakar Mažųjų 
Automobilių 
Lenktynės ,

Dalyvauja Lietuvis

Prie 129-tos ir Ashland avė. 
šią savaitę buvo atidarytas 
naujas lenktynių parkas ^-Race- 
way Park, kur kas trečiadienį 
ir šeštadienį ■ įvyksta mažųjų 
automobilių lenktynes.

Parko viršininkas yra Wally 
Žale, 233 West 63rd Street, gar
sus lietuvis sportininkas ir tų 
lenktynių čampionas 1940 me
tais. Jisai taipgi visas lenkty
nes tvarkys.

Lenktynėse dalyvauja šie 
sportininkai: Tony Bettenhau- 
sen, Myron Fohr, Ted Duncan, 
Jimmy Caris, Mike O’Halloran, 
Harry fcewis, Johnny Kieweg, 
Frank Buraney ir Pete Rom- 
cevich. . i (Sp.).

KAS JIS?

’ 'NAtJJIENV-ACME T^leplioto 
“Tommy”, trijų metų ber- 

luųkas, kuris rastas palik
tas Brookfield Zoologijos 
sode liepos 13 id. Visoj šaly 
ieškomi j p tėvai.

Budriko Radio
Programas
Dalyvaus Orkestras, Artistai
Sekmadienį, 6:30 vakare iš

girsite Budriko muzikalį Radio 
Programą iš stoties WCFL, 
1000 Kil/

Kaip ir kitais kartais, daly
vaus žymus artistai, didelis or
kestras, bus statoma radio dra
ma.

Programas yra leidžiamas 
Juozo Budriko rakandų ir ra
dijo Krautuvės.

— Pranešėjas.

Chopino, Strausso 
Muzika Fordo 
Valandoje
Dainuos Du Jauni Dainininkai

Chopino, Strausso, Griėgo ir 
Bizet kuriniai įeina į Fordo Va
sarinį Programą, kuris trans
liuojamas rytoj vakare, 8 vai. 
Chicagos laiku iš CBS stočių 
(WBBM) Chicagoje.

Programą pildys du jauni 
dainininkai, Frances Comstock 
ir Felix Knight, taipgi Fordo 
simfonijos ir Rhythm orkes
trai, vedami dirigento Harry 
Horlick. Programe dalyvaus ir 
choras. 

— ■■■■«— ■■ ■■— .i ■■ ■■■    ** Ai

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

K. Rypkevičienė, 
Mrs. Buožis,
O. Vilienė, 
M. Vaivada, 
Narbutas, 
A. Vilis,
V. Maukus, 
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, 
Jakubka, 
Rimkunas, 
Sutkus, 
Gura,
J. Martinaitis.

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

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

“Naujienos0 norėtų turėti pilną rekordą užmiesčio 
svečių, kurie atsilankys rytdienos “Naujienų0 piknike, 
Sunset parke, prie 135-tos ir Archer avenue. šiame pik
nike jų bus ypatingai daug.

Pilnam rekordui sudaryti, pikniko parke netoli ba
ro bus “Svečių knyga”, kurioje visi užmiesčio lietuviai 
yra prašomi užsiregistruoti. Sąraše pažymėti vardai vė
liau bus paskelbti laikraštyje.

BLUE BIRD AUTOBUSAI NUVEŠ Į NAU
JIENŲ PIKNIKĄ

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

Kelionė į vieną pusę — 50c, į ten ir atgal (round 
trip) — 85c.

Svarbi Žinia
Dailiosiom Literatūros 
Mėgėjams.

Pradedant Rugpiučio 1 d. nu
meriu, “Naujienos” pradės spau
sdinti vieną iš Laisvosios Lie
tuvos gražiausiųjų romanų — 
Ievos Simonaitytės “Pavasarių 
Audroje”.

Sekusieji Lietuvos literatūri
nį gyvenimą, su Simonaitytės 
pavarde yra susipažinę. Ji, pir
miau nežinoma, 1933 metais pa
tapo literatine sensacija su sa
vo pirmuoju romanu “Aukštų
jų Šimonių Likimas.”

Tas jos darbas buvo pripa
žintas vienu iš pačių geriausių 
lietuviškosios fikcijos pasireiš
kimų ir autorė laimėjo litera
tūros premiją.

Po to lietuviškoji visuomene 
su nekantrumu laukė Simonai
tytės antrojo darbo. Kritikams 
rūpėjo pamatyti ar ji atlaikys 
tą aukštąją poziciją laimėtą su 
“Aukštųjų Šimonių Likimu”. 
Ir Simonaitytė nesuvylė nei vi
suomenės nei kritikų. Jos nau
joji knyga “Pavasarių Audro
je” buvo kitas milžiniškas in
dėlis Lietuvos literatūros aruo
dam

Kaip “Aukštųjų Šimonių Li
kime”, taip ir “Pavasarių Au
droje”, autorė piešia Mažosios 
Lietuvos žmonių gyvenimą, jų 
meiles ir vargus, jų pasišven
timą ir kančias. Tai nestebė
tina — Simonaitytė yra Klai
pėdos krašto lietuvaitė ir ten 
išgyveno iki, bene, 1934 metų. 
Gavus stambią piniginę premi
ją ji išvyko užsienin gydyti sa
vo silpnos sveikatos.

Mes esame tikri, kad “Nau
jienų” skaitytojai ras didelio 
malonumo ir pasitenkinimo skai
tydami Ievos Simonaitytės “Pa
vasarių Audroje”. Mes žinome, 
kad jus nenorėsite praleisti net 
vienos skilties. Todėl jau iš- 
anksto atkreipiame jūsų domę 
— atminkite — tas puikusis 
romanas bus spausdinamas 
“Naujienose” pradedant Rugpiu
čio 1 d. numeriu.

Nepraleiskite!

$385 Ir Pantę 
Grietinės

Nežinomas vagilis įsilaužė į 
Theodore Pieperio namus, adre
su 5034 North Avers avenue. 
Jis susirinko $385 brangenybė
mis, rūbais ir pinigais, po to 
nuėjo pažiūrėti kas šaldytuve. 
Ten buvo gana daug maisto, 
sukrauto vaišėms. Piktadaris iš
siėmė pantę grietinės, ją išgėrė, 
ir tuščią bonką paliko virtuvėj 
ant grindų. 
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Pirkite td86 krautuvėse, ku- 
rios gar^nasf .“NAUJIENOSE"

VAKAR CHICAGOJE •
• Už tai kad policistas areš

tavo jos vyrą už pravažiavimą 
pro raudoną šviesą Morton 
Grove, III., 33 metų Katherine 
Danielson, kirto policistui per 
ausį. Tiek skaudžiai, kad tasai 
išsitiesė ant grindų. Dabar ir 
ji po areštu.

• 21 metų Robert Schultz, 
4014 Clarendon avenue, patar
nautojas Buena Park viešbuty
je, 4145 Broadvvay avenue, bu
vo suimtas už tariamą pavogi
mą $62,000 vertės brangenybių 
nuo viešbučio gyventojos, Mrs. 
Frances Ida Lay.

• Chicagos Parkų distrikto 
nuovadai keli asmenys telefo- 
navo, kad kur nors krūmuose 
Garfield Parke “verkia pames- 
tlnuRas”,., Nuovada išsiuntė kę7 
lis policistus kūdikio ieškoti. JĮ 
atrado, ir tai buvo “kūdikis” 
— mažas šuniukas.

• Vandalai 2000 W. Division 
bloke plytgaliais išdaužė kelio
likos krautuvių langus. Ant 
plytgalių buvo išpieštos nacių 
svastikos.

• Už tariamą automobilių 
vogimą policija suėmė 20 metų 
Mike Gebroski, nuo 1725 War- 
ren avenue, prie Jefferson ir 
VVashington. Jį pašovė į koją, 
kai Gebroski bandė pabėgti.

• Įkritęs į Michigan ežerą 
nuo Foster avenue prieplaukos 
prigėrė 39 metų chicagietis, 
Lyle Howe.

• 25 metų chicagietis Lad- 
die Horacek, 1900 So. Loomis, 
buvo užmuštas, kai bandė iš
šokti iš važiuojančio automobi
lio.

Lietuviai Liuteronai 
Švęs Savo Klebono 
Vedybų Jubiliejų

Sidabrinis Jubiliejus
Visa Ziono Lietuvių Liutero

nų parapija šį sekmadienį švęs 
savo klebono Kun. ir Mrs. 
Ewald Kories dvidešimt penkių 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Iškilmingos pamaldos įvyks 
parapijos bažnyčioj, 2225 W. 
Cermak road, o po jų pagerbi
mo puota parapijos salėj, 2209 
South Bell avenue.

Paminėjimo iškilmes rengia 
komisija kurios pirmininku yra 
John Kasper. Kiti nariai yra: 
Martin Nauyok, Carl Lemke, 
John Bertulis, Adam Nauyok, 
Mrs. Anna Kasper, Mrs. Mary 
Nauyok, ir Mrs. Ruth Vens- 
kus.




