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AMERIKOS AMBASADORIUS GREW ILGAI 
KALBĖJOSI SU UŽSIENIO MINISTRU

Užsienis nori mus užtroškinti ekonomiškai, 
sako japonų spauda

TOKIO, Japonija, rugp. 18 d.. kaišeko
— Jungtinių Valstybių amba
sadorius Grew šiandien ilgai 
kalbėjosi su japonų užsienio rei
kalų ministeriu Tejeiro Tojodą. 
Valdžios sluoksniuose duodama 
didelės svarbos šiam pasikalbė

riškių

KOMUNISTU KOMISARAI PABĖGO Iš VIL
NIAUS PIRMOMIS KARO DIENOMIS

jimui, nes buvo aptarti įtemp
ti tolimųjų rytų' santykiai.

Tuo pačiu Amerikos ambasa
dos pareigūnas Dooman ilgai 
kalbėjosi su užsienio viceminis- 
teriu Eigi Amau. Buvo japo
nams perduotas Amerikos val
džios nusistatymas dėl uždrau
dimo užsieniečiams išplaukti iš 
Japonijos.

Japonijos vyriausybė turi tik
rų žinių, jog rusai sutraukė di
delius kariuomenės vienetus vi
same Sibiro pasienyje. Sovietų 
kariuomenė labai gerai ginkluo
ta ir pasiruošusi pradėti puo
limą bet kuriuo momentu.

Japonų spauda pasakoja, kad 
Rooseveito ir Churchillio pasi
tarimo metu buvo aptarta Ame
rikos ir Anglijos pęlitika Japo
nijos atžvilgiu. Ruošiamoj Mas
kvos konferencijoj bus vėl ke
liamas japonų klausimas. Spau
da tvirtina, kad Amerika, An
glija ir Rusija deda pastangas 
ekonomiškai užtroškinti Japoni
ją. •

Visi laikraščiai didelėmis rai
dėmis atspaude planuojamą čan-

BUDIONY KARIUOMENĖ VISIŠKAI IŠNAI
KINTA, SAKO VOKIEČIŲ PRANEŠIMAS
Geležies kasyklos 

nacių rankose
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

18 d. — Visa sovietų maršalo 
Budiony kariuomenė, kuriai bu
vo pavesta ginti pietų Ukrai
ną, tapo visiškai sunaikinta, 
skelbia vokiečių štabo praneši
mas.

Vokiečiai išvalė Krivoj Rog 
apylinkę nuo raudonos armijos 
ir kontroliuoja geriausias sovie
tų geležies kašyklas.

Apsuptos sovietų kariuome
nės daliniai patenka vokiečių 
nelaisvėn.

Naciai paėmė daug 
raudonųjų

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
18 d. — Vokiečių štabo kari
ninkas pareiškė, kad vakar die 
nos operacijose vokiečiams pa
vyko paimti vien tiktai Smolen
sko apylinkėse apie 10,000 rau
donos armijos kareivių.

Atima norvegų 
maldyklų 
varpus

STOCKHOLMĄS, Švedija, 
rugp. 18 d- — Vokiečių val
džia įsake visoms norvegų 
maldykloms nukabinti varpus 
ir įteikti vokiečiams.

Naciai sunaudos varpus ka
ro medžiagai gaminti.

s__________________________ t

kelionę Maskvon. Ka 
kontroliuojama spauda 

pataria kraštui susirūpinti pa
dėtimi ir ryžtis ginti japonų 
pozicijas. Konservatoriai kelia 
balsą apie reikalą visiškai pa
sitraukti iš “ašies”.

Japonų valdžia paskelbė, kad 
visi užsieniečiai, kurie nori iš
važiuoti iš Japonijos, privalo 
gauti specialų japonų valdžios 
leidimą. Valdžia patarė užsienio 
diplomatams neskubėti iš kraš
to, kad “butų išvengti nesusi
pratimai”.

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
18 d. — Sekretorius Hull šian
dien pareiškė spaudai, kad pir- 
mon eilėn jis aptarė su sugrįžu
siu prezidentu naujai susidariu
sią padėtį tolimuose rytuose. 
Daug kalbėjo apie santykius si. 
japonais.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
pasakojama, kad Amerika ne 
sielgs griežtai su japonais tik 
tai tuo atveju, jeigu pastarie
ji atsisakys nuo agresingos po
litikos Azijoj, Vyriausybė yra 
pasiryžusi siųsti karo medžią 
gą į Vladivostoką. Jeigu kils 
koks incidentas, už pasekmes 
bus atsakominga japonų val
džia. Jungtinės Valstybės yra 
pasiryžusios palaikyti juros 
laisvės principą ir neleis japo
nams trukdyti prekybos.

Vokiečių bombanešiai smar 
Idai bombardavo Maskvą ir ka
ro fabrikus Maskvos apylinkė
se. Vokiečiai giriasi, kad jiems 
pavyko sunaikinti 25 Amerikoj 
gamintus bombanešius.

Anglai susirūpinę 
Ukraina

LONDONAS, Anglija, rugp. 
18 d. — Anglų karo ir valdžios 
sluoksniai labai susirūpinę karo 
operacijomis Ukrainoj.

Budiony turi galimybės su
organizuoti naują frontą Dnie
pro upės pakraščiuose. Vieto
mis Dniepras turi mylią pločio 
ir kairysis jo krantas labai auk
štas.

Dniepro vanduo labai srau
nus ir mažais laiveliais vokie 
čjai negalės persikelti. Anglai 
nežino ar rusai sugebės suor
ganizuoti Dniepro liniją.

Naciai šaudo olan
dus ir belgus

AMSTERDAMAS, Olandija, 
rugp. 18 d. — Vokiečiai sušau
dė tris olandiečius vien tiktai 
dėlto, kad jie suteikė paramą 
nusileidusiems britų lakūnams.

Kiti du olandiečiai nuteisti 
kalėti kol bus gyvi, nes jie da
vė drabužius nusileidusiems An
glijos aviatoriams. •

Trys Belgijos gyventojai nu
teisti mirti ir sušaudyti. Belgai 
buvo kaltinami žinių teikimu 
britų karo jėgoms.

KARO TRAFIKAS SMOLENSKE.

Smolensko sugriautos gatvės pilnos frontai! vykstančių nacių ir miestan
grįžtančių gyventojų, sako nacių cenzoriaus prierašas prie šios iš Berlyno per 
radiją prisiųstos fotografijos.

DIDELIS GAISRAS BROCKLYNO UOSTEChurchill sugrįžo ;
Anglijon

LONDONAS, rugp. 18 d. — 
Premjeras ’ Winstbn Churchill 
šiandien laimingai sugrįžo į An-~ 
gliją. Atsisveikinęs su preziden-į 
tu Rooseveltu Churchill užsuko! 
į Islandiją ir inspektavo britų 
ir amerikiečių karo jėgas.

Premjerą pasitiko informaci-' 
jos ministeris Bracken. Nemi
nimas uosto vardas, bet pasa
kojama, kad Anglijos gyvento
jai džiaugsmingai sveikino su
grįžusį premjerą.

Churchill rengiasi pasakyti 
kalbą per radiją.

Vokiečiai kulia javus 
Ukrainoj

ROMA, Italija, rugp. 18 d. — 
Vokiečių kariuomenė, kuri pa
grobė derlingiausius Ukrainos 
laukus, skubiai kulia javus. Vie
tomis kuliamos vokiečių maši
nos dirba pačioje pafrontėj.

Rusai nesugebėjo suimti der
liaus. Dalį javų suvalė, bet ne
sugebėjo Ukrainos javų išvež
ti dėl blogo susisiekimo gele
žinkeliais.

Vokiečiai kulia rusų išaugin
tus javus ir tikisi išmaitinti sa
vo kariuomenę.

Rusai sunaikino Ni
kolajevo uostą

MASKVA, Rusija, rugp. 18 
d. — Sovietų karo pranešimas 
tvirtina, kad rusų kariuomenė 
visiškai sunaikino Nikolajevo 
uostą ir padegė miestą, kai, 
traukėsi nuo vokiečių.^

Krivoj Rog apylinkėse rusai 
sugadino visus geležies rudos 
kasimo įrankius.

Maršalo Timošenko vadovau
jamoji kariuomenė centro fron
te sunaikino 25,000 vokiečių ka
reivių. Besitraukdami rusai vis
ką naikina.

ORĄ S
Giedras ir vėsesnis.
Saulė teka — 6:01; leidžiasi Ii stabilizuotis iki vėlyvo pavasario.

7:46. i — Rusai bombardavo kelis Vengrijos miestus.

Milijonai nuostolių, 
4 užmušti

NEW YORK, 'N. Y., rugp. 
18 d. — Brooklyno uoste šian
dien kilo labai didelis gaisras, 
kuris padarė nepaprastai di
delių nuostolių.

Gaisras kilo Panuco laive, 
kuris plaukioja tarp Kubos ir 
Jungtinių Valstybių. Laivas 
atplaukė iš Meksikos ir užsi
degė netikėtai.

Gaisre žuvo 9 asmenys. 
Apie 50 žmonių nuvežta į li
goninę iv ne visus tikimasi iš
gelbėti. Gaisras praplito viso
je prieplaukoje.

Dega britams skirta 
medžiaga

NEW YORK, N. Y., rugp. 
18 d. — Broklyno uoste pra
sidėjęs gaisras persimetė į 
prieplauką ir uždegė britams 
skirtą medžiagą.

Federaliai agentai aktyviai 
tiria visą reikalą, nes mano, 
jog gaisrą sukėlė sabotažnin- 
kai. <

Toje pačioje prieplaukoje 
buvo kraunami laivai; kurie 
vežė medžiagą į Angliją ir į 
Egyptą. 300 gaisrininkų sten
giasi neleisti gaisrui toliau 
plisti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Rooseveltas spaudos atstovams paskelbė, kad Amerikoj 

gaminti lėktuvai bus skrisdinami tiesiai į vakarų Afriką, o vė
liau į Egyptą. '

— Lordas Beaverbrook šiandien posėdžiaus kartu su Knud- 
senu, Hillmanu ir laivyno sekretorium Knox’u. Aptars ginklų 
gaminimo planą.

— Petainas įsakė areštuoti daugelį buvusią prancūzų par
lamento narių, kurie nesutinka su dabartine Darlano ir Petaino 
politika.

— Sekretorius Hull sako, kad Amerikos valdžia nepaten
kinta japonų duotais pasiaiškinimais dėl naujai įvestų suvaržy
mų užsieniečiams. Departamentas laukia naujų pasiaiškinimų.

— Sovietų karo jėgos traukiasi Leningrado srityje. Kryme 
viskas paruošta nacių parašiutininkams sutikti.
d, ,— Vokiečiai giriasi, kad motorizuotos jų divizijos jau pa
siekė Dniepropetrovsko priemieščius, o artilerija apšaudo patį 
miestą. . z . ■ ■

i —* Nacių spauda sako, kad žiemos metu sovietų frontas ga-

Prašys pinigų dikta
toriams naikint

WASHINGTON, D. C., rug
pjūčio 18 d. — Senatorius 
Connally šiandien pareiškė 
laikraštininkams, jog prezi
dentas netrukus prašys kon
gresą paskirti dar 4 bilijonus 
dolerių prieš diktatorius nu
kreiptam įstatymui vykdyti.

Connally mano, kad Ameri
ka bus priversta teikti žymiai 
didesnę pagelbą prieš dikta
torius kovojantiems kraš
tams.

Rooseveltas dar turi savo 
dispozicijoj dalį pinigų iš 7 
bilijonų, bet šios sumos ne
pakanka.

28 m. vyrai atleisti 
nuo tarnybos

WASHINGTON, D. C., rug- 
piučio 18 d. — Prezidentas 
Rooseveltas šiandien pasirašė 
įstatymą, kuriuo atleidžiami 
nuo karo tarnybos visi tie vy
rai, kuriems 1941 metais lie
pos 1 dieną suėjo 28 metai.

Tie vyrai, kurie sulaukė šio 
amžiaus, bet jau tarnauja ka
riuomenėje, bus paleisti pir
ma proga, kai kraštas galės 
apsieiti be jų tarnybos.

šiandien Iprezidentas pasi
rašys ir kitus įstatymus.

Raudonieji ginklus 
mėtė Nėrin

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
18 d. — Pirmą sovietų-vokie
čių karo dieną žymesnieji ko
misarai apleido darbo vietas ir 
pabėgo Rusijos gilumon.

Dirželio 23 dieną per Vilnių 
b ego ne organizuoti, bet palai
di raudonosios armijos karei
viai. Kareiviai nerodė jokio no. 
ro priešintis vokiečiams ir di
delė jų dauguma mėtė savo gin
klus į Nėrį.

Birželio 24 dieną Vilniaus 
gatvėse jau nesimatė jokio so 
vietų kareivio.

Sukčiai apgavo 
10,000 juodukų

NEW YORK, N. Y., rugp. 
18 d. — 3 moterys tapo už
muštos ir 60 asmenų sužeista, 
kai pradėjo triukšmauti Hud- 
sono pakraščiuose 10,000 ap
gautų juodukų.

Kai juodukai susirinko į 
uostą, išaiškino, jog jiems bu
vo parduoti apgaulingi eks
kursijos bilietai. Jie sumokė
jo po $1.25, bet negalėjo iš
plaukti.

Uoste buvo sukeltas toks 
triukšmas, kad buvo sutremp
tos 3 moterys.

Vykusiai slepiamos 
sovietų kanuolės

MASKVA, Rusija, rugp. 18 
d. — Vakar sovietų valdžia pa
rodė užsienio laikraštininkams 
kaip veikia priešlėktuvinės rusi, 
patrankos.

Kai artėja priešo lėktuvai, ta 
patrankos išlenda iš žemės, de- 
ektoriais nustato lėktuvo auk

štį ir tolį ir pradeda smarkia 
šaudyti?

Lėktuvui pasitraukus, patran
kos vėl dingsta žemėse. Užsie
niečiai sako, kad patrankos ge
rai veikia ir labai vykusiai sle
piamos.

Galimas anglų-persų 
konfliktas

LONDONAS, riigp. 18 d. - 
Valdžios sluoksniuose tvirtina
ma, kad sovietų Rusija ir Angli 
i a rengiasi karo veiksmams Ira 
ne.

Britai kartą perspėjo Irano 
valdžią ir patarė išvalyti vo
kiečių agentus, bet šachas ne
kreipė reikalingo dėmesio.

Dabartiniu metu Irane yra 
3,000 nacių agentų, kurie užimp 
svarbias pozicijas susisiekimo 
srityje. Dalis nacių turi įtakos 
dabartinėje Irano kariuomenė 
j e.

— Hitlerio sveikata tiek pa
blogėjo, kad jis buvo priverstas 
apleisti sovietų frontą ir grįž
ti į Bertechsgadeną. Hitlerio 
nervai paįrę. Naciai tarėsi su 
dviem Šveicarijos nervų ligų spe
cialistais.

— Prancūzų konsulas Kuboje 
atsistatydino nuo savo pareigų, 
nes nenori dirbti “ašiai” tar
naujančiai valdžiai.

Sudarytas partizanų 
komitetas

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
18 d. — Bolševikams dar vi
siškai iš Vilniaus neišbėgus, bu
vo sudarytas komitetas iš vie
tos gyventojų. Jo nariais buvo 
savanoriai partizanai, prisidėjo 
keli aktyvistų nariai.

Komitetas tuojau pradėjo 
tvarkyti visus miesto reikalus, 
rūpinosi vandeniu, maistu ir ki
tais reikalingiausiais dalykais.

Komitetas įvedė duonos, mil
tų, mėsos ir cukraus korteles.

Švietimo komisaria
tas ištuštėjo

BERNAS, Šveicarija, rugp. 
18 d. — Pirmą pavojaus valan
dą Vilniun perkeltas švietimo 
komisariatas visiškai ištuštėjo 
Niekas nežino 7. u r dingo komi
saras su visais padėjėjais.

Išbėgiojo bolševikams taYna-/ 
vusięįL lietuviai ir iš Maskvcs( 
atsiųstieji komunistų propagarA 
distai.

Apie komisarą Vfenclbvą, ku
ris kiekviena proga sakydavo 
slaliniškas kalbas, neturima jo
kių žinių.

Kaune siautė 
vagiliai

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 18 d. — Išvalius bolše
vikus iš Kauno ir jo priemies
čių, mieste pradėjo siausti va
giliai. Kaune buvo didelis badas 
r žmonės stengėsi Ieškoti duo
nos, kur jos galėjo surasti.

Sukilėlių pastatytas Kauno 
komandatas Bobelis buvo pri
verstas išleisti labai griežtą 
perspėjimą visuomenei.

Nusikaltėliai bus šaudomi nu
sikaltimo vietoje, skelbė Bobe
lis kauniečiams.

Prienų aerodromas 
išdaužytas

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
rugp. 18 d. — Prienų aerodro
me sovietų kariuomenė laikė di
doką lėktuvų skaičių.

Pirmą karo dieną vokiečiai 
smarkiai bombardavo aerodro
mą ir sunaikino beveik visus 
orlaivius. Pasitraukę rusai pra
dėjo šaudyti į miestelį ir griau
di svarbesnius fabrikus.

Patys rusai sugriovė tiltą per 
Nemuną, šį darbą atliko labai 
anksti, rusų kariuomenė dar 
nespėjo persikelti per Nemuną. 
Vėliau vokiečiai rusus suėmė.

Per
Rugpiučio

MENESI
NAUJIENŲ RAŠTlNft BUS 

atidaryta

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

šeštadieniais
TIKTAI IKI 4 V AL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.

"NAUJIENŲ” ADM 
------------------ ----------------------f
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Čyfas Geltonasis Griaustinis Priimamas Baltaveidžių “Giminėli

A. Kujprin.

8®

Baigėsi naujos eros antrasis 
amžius. Pasiliko iŠ viso penkio
lika minučių lig to mėnesio, 
dienos ir valandos, kada, prieš 
du amžių, paskutinis kraštas 
kurio tvarka buvo pati atkak
liausia, konservą tingiausia iš
visų kraštų pagaliau nutarė nu
sikratyti savo seniai pasenėjil
siu ir juokingu tautišku savitu
mu ir, besidžiaugiant visai že
mei, mielai prisijungė prie pa
saulines anarchistinės laisvu v 
žmonių sąjungos. Senu krikš
čionišku skaičiavimu dabar bai
gėsi 2906 metai.

Bet niekur nesutiko antrojo 
amžiaus paskutiniuosius metus 
taip iškilmingai, kaip šiaurės ii 
Pietų poliuose, didžiose Elekt
ros Magneto Asociacijos stoty
se. Pastarais dešimtmečiais 
daug tūkstančių technikų, inži-

į AR ŽINOTE KĄ :
:■ RAŠO :

! “KELEIVIS” i

nierių, astronomų, matematikų 
architektorių ir kitų mokytų 
specialistų pasišventusiai dirbo, 
norėdami įkūnyti visų prakil
niausią ir didžiausią antrojo 
amžiaus idėją. Jie nutarė pa
versti žemės rutulį milžiniška 
elektromagnetine špule ir tam 
apvyniojo jį nuo šiaurės lig pie
tų įvijai plienine, kaučuku ap
traukta viela, kelių miliardų ki
lometrų ilgumo. Abiejuose po
liuose jie pastatė nepaprastai 
galingas elektros stotis ir paga
liau sujungė visus žemės kam
pelius didžiausiu laidininkų tin
klu. šį nepaprastą darbą su bai
me sekė ne tik žemėje bet ir 
artimose jai planetose, su ku
riomis žemės gyventojai turėjo 
nuolatinių santykių. Daugelis 
Asociacijos sumanymams neti
kėjo, kiti dėl jų net baisėjosi.

Bet praėjusieji metai — Aso
ciacijos laimėjimų metai skep
tikų atžvilgiu. Neišsemiama že
mės magnetinė jėga ėmė vary
ti visus fabrikus. Ji apšvietė vi
sas gatves ir visus namus ir šil
dė visus gyvenamus butus. Ji 
išstūmė iš apyvartos akmens

s m

niams! Kada jus įnirdavote, tai 
akyliose jūsų akyse, nukreipto
se į amžių tolį, švietė šypsena 
Jus numatėte mus laisvus, stip
rius, nugalėjusius ir mirties va
landoje siuntėte mums savo lin
kėjimus.

“Mano bičiuliai. Tegu kiek
vienas iš musų ramiai netarda
mas nė žodžio, išgers taurę 
tiems tolimiems kankiniams pa
gerbti. Ir tegu kiekvienas pajus 
savy jų laimingą laiminantį 
žvilgsnį!”

Ir visi tyliai išgėrė. Bet mo
teris nepaprasto grožio, sėdėju
si greta kalbėtojo, staiga pri
spaudė galvą prie jo krutinės 
ir tyliai ėmė verkti. Ir jam pa
klausus jos ašarų priežasties, ji 
pusbalsiu atsakė:

—O vis dėlto ... kaip aš no
rėčiau gyventi tais laikais su 
jais ... su jais. Vertė X.

—SAVAITRAŠTIS-

“ARGENTINOS
LIETUVIU 
BALSAS”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Nau
jienas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

A. L Balsas
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina

J

pasislėpę
savo
jį į

jį 
parapi- 
rankas

mėgstažmonės
jis niekam nepa-

nesibijo teisybę

C Ar žinai, kodėl vieni jį gi- 
■■ ria, kiti keikia, bet visi mėgs- 
j! ta jį skaityti?

!■ Net kunigai
"J studijuoja, nors 

jonims draudžia
C paimti.

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

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

“KELEIVIS*’
£ 253 Broachvay,
£ SO. BOSTON, MASS.

i."'

MIDDLE-AGED 
PEOPLE

are common offenders

išseko. Ji nušlavė nuo žemės pa
viršiaus biaurius durnų kami
nus, teršiančius orą. Ji išgelbėjo 
gėles, žoleles ir į medžius — tą

nykimo iš išnaikinimo. Pagaliau 
ji suteikė negirdėtą derlių že
mės ūkyje pakėlus dirvos der
lingumą beveik keturis kartus.

* >J< *
Vienas Šiaurės stoties inžinie

rių, kuris buvo šiandien išrink
tas pirmininku, atsistojo ir pa
kėlė taurę zaukštyn. Visi tuoj 
nutilo. Ir jis tarė:

r—Draugai! Jei jus sutinkate, 
tai aš tuoj sujungsią su sąvo 
brangiais bendradarbiais,' dir
bančiais Pietų stoty. Jie ką tik

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

Before Any D ate Ūse 

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath SweeteH

Didelė pasitarimo salė sken
do kažkur toli. Tat buvo grakš
tus stiklo, marmuro ir geležies 
pastatas, papuoštas ckzotinėmis 
gėlėmis, vešliais medžiais, la
biau panašus j gražią oranžeri
ją, negu į viešą vietą. Lauke 
speige pabalinę naktis, bet, tam 
tikriems kondensatoriams vei
kiant, ryški saulės šviesa švel
niai gaubė ir želmenis ir stalus 
ir tukstanč us puotaujančių ir 
gražias kolonas, palaikančias 
lubas ir stebėtinus paveikslus ir 
statulas sienose. Trys sienos 
buvo permatomos, bet ketvirto
ji, į kuria pirmininko buvo nu- į v igręžta nugara, buvo keturkam
pis ekranas, padarytas iš nepa
prastai švelnaus, blizgančio ir 
plono stiklo.

Ir štai, gavęs draugijos suti
kimą, pirmininkas palietė pirš
tu mažą spraktuką, įtaisytą sta
le.' Ekranas viena akimirka nu
švito akinama vidaus šviesa, 
kuri tartum iš karto išsisklaidė 
ir ten pasirodė tokia pat aukš
ta, tolyje skęstanti, graži stiklo

sėdėjo prie stalo stiprus, gražus 
žmonės linksmais veidais, leng
vais blizgančiais rūbais pasipuo
šę. Ir vieni ir antri 20,000 kilo
metrų tarpu atskirti pažino vie
ni antrus, vieni antriems šypso-

, i , . NACaTENU-AClME Telephotn *
Amerikos indėnai paprastai pagerbdavo baltuosius pasižymėjusius asmenis 

priimdami juos į Indėnų “giminę.” Bet Wisconsino gubernatorius Julius Hail 
(kairėj), šį paprotį pakeitė ir Indėnų Čyfą Geltonąjį Griaustinį (dešinėj) induk- 
tuoja į baltaveidžių “giminę”. Iškilmės įvyko Wisconsin Delis. Iš kairės dešinėn: 
Gub. Hail, Čyfas Sidabrinis Liežuvis, Čyfas Aušra, ir Čyfas Geltonasis Griaustinis.

josi ir sveikindamiesi kėlė tau
res aukštyn. Bet bendram juo
kui pakilus jie tuo tarpu nebe
girdėjo savo tolimų draugų bal
sų.

Tada vėl atsistojo ir tarė pir
mininkas, ir tuoj nutilo jo 
draugai ir bendradarbiai abie
juose žemės rutulio galuose.

—Mieli mano sesers ir bro
liai! Ir jus gražiosios moterys, 
į kurias dabar atkreipta mano 
aistra! Ir jus sesers, anksčiau 
mylėjusios mane, jus, kurioms 
mano širdis labai dėkinga! 
Klausykite. Garbė amžinai jau
nam, gražiam neišsemiamam gy 
venimui. Garbė vieninteliam že
mės Dievui — Žmogui. Atiduo
kime pagarbą^ Vi^įeins-fjo kūno 
malonumams iiuIw<uiwingai pa
gerbkime Jo proto nemirtingu-

“Štai žiūriu aš į Jus — išdi
džius, drąsius, lygius, linksmus 
— ir karšia meile suliepsnoja 
mano siela! Niekuo nesuvaržy
tas musų protas, ir nėra klin
čių musų siekimams. Nežino
me mes nei paklusnumo nei 
valdžios, nei pavydo, nei nesu- 
tikimo, nei smurtų, nei apgau
lės. Kiekvieną dieną suvokiame

čių ir vis maloniau mes patiria
me žinojimo begalybę ir galin
gumą. Ir pati mintis jau nebau
gina mus, nes einame mes iš 
gyvenime ne senatvės luošumo 
sudarkyti, ne su baime akyse ir 
ne su prakeikimu lupose, bet 
gražus, -dievingi,' šypsodamiesi, 
ir mes nekabinamos skrupulin
gai už paskutinės gyvenimo lie
kanos, bet ramiai uždengiame 
akis, |<aip pavargę keleiviai. 
Mums darbas -— malonumas.. Ir 
musų meiįė, atpalaidola mus vi
sų vergovės ir šlykštumo gran
dinių,panaši gelių meilei: 
taip ji laisva ir graži. Ir vienin
telis musų viešpats — žmogaus 
Genijus’..

“Nfaųo bičiuliai! Gal būti aš 
sakau seniai žinomus dalykus? 
Bet negaliu aš kitaip pasielgti, 
šiandien iš ryto aš skaičiau at-

Atsistatydino 
F.B.L Galva

William S. Devereaux, 
ralinio Investigacijos 
Chicagos skyriaus galva, 
rezignavo iš savo pareigų. Jis
sakė atsistatydinąs dėl pašliju
sios sveikatos.

Biuro, 
vakar

ei jų istoriją.
“Dažnai man ateidavo į gal

vą mintis: ar ne pasaką aš skai
tau? Taip negalimas, taip bai
sus ir kvailas ąlrodė man mu
sų ainių gyvenimas, buvęs prieš 
devynius amžius.

vo panašus į šlykščius karmi
nus,’ uždarytus į gilų rūsį. Vie
nas vogė iš, kito duonos kąsnį 
ir nešė jį į tamsų kampą ir pri
guldavo jį pilvu, kad nematytų 
tretysis. .Jie savi irdavosi vienas 
iš antro trobesius, miškus, van
denis, žemę ir orą. Besočių ir 
ištvirkėlių būriai šundievotybes j 
palaikomi, apgavikų, vagių, 
ąmurtininkų jaujos siundė vie-

veno kaip parazitai visuomenes 
skilimo puvėsiuose. Ir žemė, to
kia plati ir graži, buvo ankšta 
.žmonėms, kaip kalėjimas, ir 
tvanki, kaip rasis.

“Bet ir tada iš paklusnių dar
bo gyvulių tarpo, iš bailių nu
sižeminusią vergų minios stai
ga pakeldavo "galvas nekantrus 
ir išdidus žmonės, didvyriai 
prakilniomis sielomis. Kaip jie 
gimdavo tame š.ykščiamc ba:- 
liamė amžiuje, — aš negaliu 
suprasti! Bet jie išeidavo į aikš
tes ir skersgatvius ir šaukė 
“Tegyvuoja laisvė!”. Ir tuo bai
siu kruvinu laiku, kai nė vienas 
namas nebuvo tkra prieglobsti- 
mi, kada smurtas, kankinimai 
ir žudynes buvo karališkai ap
dovanojami, tie žmonės pakel
ta dvasia šaukė: ‘Šalin tironus!'

.“Ir jie šlakstė savo teisingu, 
karšiu kranui .tiotuarus.. Jie iš- 
eidavo iš proto akmeniniuose 
urvuose. Juos kardavo, šaudy
davo. Jie mielai išsižadėdavo vi
sų gyvenimo malonumų, išsky
rus vieno m^ionuiuo mirti 
dėl busimos žmonijos laisvo gy
veninio.
; “Mąno bičiuliai V1 Ar Jus ne

matote to tilto iš žmonių lavo
nų, kuris jungia musų ^skaisčią 
dabartį, su bdisia tamsia pra
eitimi? Ar Jus nejaučiate tos

sidėjęs nepaprastą ir baisią j kraujo upės, kuri . išnešė visą 
knygą — XX amžiaus revoliu- žmoniją į plačią ir giedrią pa-

šaulio laimės jurą?
“Amžina atmintis jums neži

nomieji! Jums tyliems kanki-
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Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

/i
KRAFT FRENCH 

DRESSING

Garsinkitės “N-nose

MADOS

AMERKA’S LARGEST
SEILING BRAND . . .

= Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Į Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
Ė dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.____

No. 4860. Mokyklinės suknelės. 
Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir
14 metų.

Norint gauti vien* ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių

LOAN ASdOCIATIONoJ Chicago 
JUSTIN MACKIEW1CI1. Pres.

4192 Archer Avenue
.. • VlRgima 7747 f

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

Everybody ravės abput youg 
alads, Peg.What’s ihe secret?

MIR A C L E , W HIP! 
Its "differenfflavor 
a lways ma kės a hit.

JACK SWIFT

U NA0LE
TO STEER 

THE AURORA, 
AFTER THE 

ORDEAL( 
IN THE1 

VOL.CANO,

Idai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa^ 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem DepU 1739 
So. Halsted St, Chicago, T1L

WHIZZ(NG OUT 
INTO THE 
GUUF OF 

SPACE.

I FEEL GREAT- 
AS UIGHT AS 
A FEATHER

WELL, YOU’LL SOON BE 
LIGHTER THAN A FEATHEP 
WE ARE DROPPING OFF 

THE SHACKLES O F GRAVI TV

NAUJIENOS Pattera Dept. 
173$ S. Raistai SL, Oiicara, HL



»»

Antrad., rugpjūčio 19, 194.1 _______ ................................. .. ............" ' ~ NAUJIENOS, Chieago, I1L

M. E. Saltykov Sčedrin. J. V. Viešųjų Parkų Teniso Čampijonas.

APIE MUNDIRUS, SAGAS, PROGRESISTUS, 
KONSERVATORIUS IR DAUG K| KITA

(Tęsinys)

Bet, deja, žmonės, gyvai da
lyvaują mundirų praktikoje, la
bai retai teatsistoja tokion svei- 
kon ir ramion matymo plot
mėn. Daug dažniau jie jaučia 
kažkokį neišaiškinamą norą ka
muoti ir kankinti save ir, va- 
dovaudamies šiuo patraukimu, 
pradeda plačiai įtarinėti, nors 
tiem įtarinėjimam ir nebūtų jo
kio pagrindo. Ir štai, bala ži
no iš kur, atsiranda tvirtinimas, 
jog neigėjai iš tikrųjų turi ka
žin kokią doktriną, bet toji 
doktrina, matyti, yra labai pa
vojinga ir todėl jj stropiai sle
piama. šis tvirtinimas būtinai 
įpareigoja atrasti ir išaiškinti 
slepiamos doktrinos esmę.

Bet šiuo atveju įgeidžio jėga 
yra visiškai atvirkščia jėgai ir 
įtikinimui tų sumetimų, kuriais 
remiasi.

Iš vienos pusės, motyvai, ku
riais remiamas įgeidis, yra per
daug bendri, kad butų galima 
aiškiai juos formuluoti, o iš an
tros pusės — ir pats įgeidis yra 
ne kuo aiškesnis. Laukųjų žy
mių, iš kurių galima butų pa
žinti ieškomąją doktriną — nė
ra; neaiškus ir tas kelias, ku
riuo einant butų galima suras
ti tas žymes. Dorovės, visuome
niškosios gerovės, politiškojo 
būtinumo principai — visi jie 
duoda progos atsirasti gausybei 
visokiausių svarstymų, iš kurių 
nė vienas nesutinka su kitu, o 
tuo pačiu neduoda jokio tvirto 
pagrindo tikrai aktingam veiki
mui. Tokiu budu belieka tik 
viena išeitis: išimti kaip imasi 
dūšią ir pažiūrėti — o gal kas 
nors joj ir atsiras.

Tačiau kad sėkmingai pada
rytum tokią operąciją^yis dėl
to reikalinga žinoti, pirmiausia, 
kas yra toji dūšia, o antra — 
ko joje ieškoti. Bet ir čia vis
kas skęsta migloje, ir nėra jo
kių nurodymų. Kur yra dūšia? 
Nei progresistai, nei konserva
toriai negali nurodyti jos buvi
mo vietos, nors ir žino, kad ji 
kažkur yra. Ir todėl vienintelis

judesiai, ištyrinėjamas verslas, 
užsiėmimas ir iš tų nuotrupų 
sukuriama kažkas vieninga, tu
rįs kaip tik reikšti ieškomąją 
doktriną. Tačiau suprasti kokią 
nors doktriną gali tiktai tas, ku
ris iš kurios nors pusės yra pri
jungtas prie jos. Užtat nežiū
rint visokių pridėčkų ir susiu
vimų, tos išvados, kurios gau
namos berankiojant visokias 
nuotrupas visuomet įgyja fan
tastiškumo, prieštaringumo ir 
net netikėtumo pobūdį. Kiek
vienas, klausąs tų neaiškių iš 
vedžiojimų, iš karto mato, kad 
jeigu nuotrupų rinkėjas supra
stų tai, apie ką jis kalba, jis 
daug ką nutylėtų, o apie dau
gelį ką pasakytų visai kitoniš
kai. Ir tokiu budu visiškai ryš
kiai pasirodo liktai viena — ta
tai neapykanta, kuri perdėm 
aprėpia visus nuotrupų rinkėjo 
užsimojimus ir pasireiškia per
dėtais ir visiškai niekuo nepa

grįstais sprendimais.
Ak toji neapykanta! tai labai 

kankinantis jausmas, nes jo pa
grinde tvyno baimė, ir — kas 
visų svarbiausia — baimė, ky
lanti iš įsivaizduojamo pavo
jaus, kurio didumas ir pobūdis 
visiškai pareina nuo didumo ir 
pobūdžio grynai individuališkų 
įtarimų bei nugąstavimų. Jeigu 
kada nors žmogus gali būti kū
rėjas savo vidujo individualaus 
pasaulio, neturinčio nieko ben
dra su lauku j u pasauliu, tai bū
tent tą neapykantos valandėlę, 
atsirandančią tad, kai žmogus 
tikisi nežinomų pavojų. Viskas, 
prie ko dar nepribrendo protas. 
ir ko jis dar nesuprato, atrodo 
pripildyta pavojų; o kadangi 
nesuprastų reiškinių sritis yra 
beveik neaprėžta ir nėra jokių, 
net empiriškų nurodymų, kurie 
padėtų surasti kokius nors švie
sesnius taškus toje tamsioje 
erdvėje, tai kiekvienas naujas 
žingsnis tiktai sukelia dar nau
ją nerimą. Svaidyti perkūnus 
reikia, o į ką svaidyti ir var
dan ko — nežinia. Kas belieka 
daryti? — tenka juos svaidyti, 
pirmiausia, tamsių nujautimų,

’TArTTRNn-Ar’Mh Tp^nho’o

Willis Anderson iš Los Angeles (kairėj), kuris lai
mėjo J. V. viešųjų parkų teniso čampijonatą, sveikina 
M. J. McLancy iš New Orleans, kurį jis nugalėjo fina
luose.

kyti keletą žodžių apie vadina- 
jnus progresistus.
j* Tai labai paslaptingi žmonės, 
sugebą sujungti savyje jaus
mingumą, včrksmingą balsą ir 
nenugalimą veržimąsi prie ge
resnio “kąsnio”.

Jie nuolat liūdi, sielvartauja 
ir nuolat skelbia save esant pa
skutine atrama, nors aiškiai ir 
nepasakydami kieno būtent, bet 
Įeidami suprasti, kad ko nors 
labai gero.

Nepaprastai jie save reko
menduoja šitaip:

—Nekaltinkit musų! Mes ne 
viską galim, ko norim! Jeigu 
jus žinotumėt, kiek daug mes 
paaukojam begindami mažų 
mažiausią gėrio dalį, to gėrio, 
į kurį mes veržiavės, jus įver- 
tintumėt musų pastangas, mu
sų žygius.

Arba:
—Saugokite mus! Mes — pa

skutinė jūsų prieglauda! Nebū
tų musų — ir toji maža gėrio 
dalelė, kurią dar matote, butų 
jau seniai pražuvusi! Mes ne
galime veikti aiškiau, nes tokiu 
atveju būtumėm priversti susi-

šum, o jeigu prie to dar pridė
siu! balčiausius ir puikiausius 
marškinius, be priekaišto dai
liai pasiutus rubus, baltutes 
rankas ir kita, tai įspūdis iš tik
rųjų bus neužmirštamas.

Gyvenimo juros klajokliai 
taip ir limpa prie progresistų, 
ypačiai nelaimių valandėlėmis. 
Ir iš tikrųjų, niekas nemoka 
taip gerai, kaip progresistai, pa
guosti, ištarti nuoširdesnį žodį, 
parodyti tolumoj naujus akira- v • cius.

—Kai ateis patogus momen
tas .. . pasitikėkite ..., o be to 
panaudokite savo vyriškumą... 
viskas išeina naudon . . . nelai
mė žmogų prablaivina . .. prisi
pažinkite, juk ir prasiblaivėjj 
inas kartais yra naudingas ... 
po viso to, kai ateis patogus 
momentas ir 1.1.

Gyvenimo juros klajoklis 
grįžta namo nuramintas, spar
nuotas. Jis net ir galvoti pra
deda kažkaip įžūliai. Kas yra 
toji “nelaimė”, kuri valandėlę 
prieš tai buvo jį sujaudinusi?

(Bus daugiau)

BBIDGEPORT ROOFING AND « 
SHEET METAL CO. i 

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

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

apdraustas.

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 ii 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. 8r„

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

būdas atsikratyti šio klausimo 
— savavališkai palikti jį neiš
sprendus. Užuot ieškojus dū
šios, graibstomasi už žodžių, at
skirų posakių, stebimos poros,,

daug ką šnabždančių, bet nie
ko aiškaus nepasakančių, var
dan, ir — antra — svaidyti juos 
kaip atseina į priešaky ištysusią 
erdvę, visiškai nežinant, ar jų

laikyti nuo by kokio veikimo! — Naciai tikisi pasiekti Kau- 
Apsvarstykite patys, ar butų fa- kazą ir pradėjo derybas su tur
tai naudinga net jum patiem! j kais, kad leistų pervežti per

Balsas susijaudinęs, mostai Turkiją maistą savo kariuome- 
paprasti ir sudvasinti, visa jau- nei Juodosios juros pakraščiuo- 
smų giluma taip ir liejasi vir- se.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long- Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 v 
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.25 
dulkių išimta. ..

Perkant 5
SMULKESNI 

BLACK BAND
Sales

tonus ar daugiau.
YRA DAUG PIGESNI
lump.... $10.25
taksai ekstra.

CROCHETEDDOI Ll ES RĄTTER N_2918

No. 2918—Išmegztos staltiesėlės

aukos bus teisingieji ar kaltie
ji...

Įsivaizduokite, pavyzdžiui, 
kad šaknys doktrinos, sukelu- 
sios prieš save įtarimą, tvyno 
gamtos moksluose. Kol šitoji 
žmogaus žinijos sritis stovėjo 
atskirai, kol jos poveikis fak
tiškai nebuvo jaučiamas gyve
nime, ji buvo laikoma kažkokia 
uždrausta paslapčių ir burtų 
šalis, kurion niekas a lydžiai ne- 
įsižiūrėdavo, manydamas, jog 
realusis pasaulis su savo var
gais, nelaimėmis ir nepastovu
mais — egzistuoja atskirai, o 
pasaulis stebuklų, nepaprastu
mų, kuriuos kaip tiktai ir na
grinėja gamtos mokslai, — egr 
zistuoja taip pat atskirai. Ir 
staiga uždanga, skyrusi šiuos 
abu pasauliu, nukrenta ir kas 
visų labiausiai buvo netikėtina 
— drauge su tuo kritimu įvyks
ta sąvokų pasikeitimas. Realu
sis pasaulis tampa stebuklų ir 
nepaprastumų pasauliu, o ste-. 
buklų pasaulis — virsta realiu 
pasauliu, egzistuojančiu pagal 
visiškai aiškius ir teisingus dės
nius. Toks atradimas (ypačiai 
jeigu jis dar prieštarauja pa
žiūrom ir įsitikinimam, buvu
siom ligi tol žmonių veikimo 
kertiniais akmenimis) gali dau
geliui atrodyti perdaug drąsus 
ir net ekstravagantiškas. Toks 
atradimas prieštarauja visom 
istoriškom tradicijom; jis nu
rodo žmogaus veikimui visiškai 
kitas sritis; jis verčia pradėti 
gyventi iš pradžios. Su visu tuo 
sutikti, aišku, nelengva, bet 
kaip įtikinsi žmones, kad du 
pasauliai, ligi šiol stovėję vie
nas nuo antro atskirai taip ir 
turi likti atskirai per amžių 
amžius. Kur rasti tam įrody
mų? — Deja! mes visi progre
sistai, konservatoriai ir atžaga
reiviai, — mes visi nuo galvos 
ligi kojų emprikai, žiną tiktai

mani, pripažintų mažesnį ar di
desnį jų solidarumą ir, remda
mies šiuo įsitikinimu, išrautų iš 
savo širdies neapykantos bei | 
prieštaravimo daigus. Naujų
apykaklių išradėjas paduotų 
ranką chemikui, nes šis kaip 
tik gali nurodyti geriausią apy
kaklių auksinimo'*būdą; naujų 
batų išradėjas broliškai apka
bintų šiurkštarankį kurpių, nes ,
šis gali duoti labai naudingą 
patarimą, koki batų forma ge
riausiai apsaugo nuo nuospau
dų. Ir štai tokiu budu žemė 
virstų tikru rojumi, kur niekas 
niekam netrukdytų darbą dirb
ti, o visi tik pagelų vienas ki
tam. ,

Šis nežinia kuriam galui da
romas kivirčas užtemdo pirma- 
reikšmių uždavinių esmę ir net 
išstumia juos visiškai iš’ gyve
nimo. Be to, jis aikvoja visuo
menės jėgas perdėm neproduk- 
tinkai. Įsivaizduokite, kad tos 
visuomenės, kuri taip noriai at
siduoda beprotiškam įkarščiui, 
gyvenime švystelėjo prasiblai- 
v ėjimo valandėlę, ir paklauski
te ją: ką tu padarei? kuo tu pa
žymėjai savo išžengimą naujau 
kėliau? “Aš pešiaus!” — atsa
kys ji, ir bala žino, kiek siel
varto suskambės šiame teisin
game ir jos pačios duotame at
sakyme.

Sielvartas reikštų išgelbėji
mą, nes jame gludi atgailos žy
mės, o atgailoje visuomet tvy
ro geresnės ar blogesnės išeities 
galimumas. Tačiau daugeliu at
vejų nesąmoningai besipešanti 
visuomenė ir toliau taip pat ne
sąmoningai tęsia peštynes, vi
siškai neprablaivėdama ir neat
sakinėdama į jokius klausimus 
tol, kol ore pasipils dulkės ir 
smarvė.

-o—
Tebus leista šioj vietoj pasa-
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teigimus, o ne įrodymus! Mes 
mokame tiktai nepakęsti, bet 
vardan ko toji neapykanta — 
net patys sau a’škiai negalime 
to išaiškinti!

Teisingai ar neteisingai yra 
užpuldinėjami vadinamieji “nei
gėjai” — čia ne vieta spręsti. 
Tačiau toje keistoje kovoje ver
tas pastebėjimo tas faktas, jog 
vieni kovoja nežinodami var
dan ko, antri — kenčia kovą 
nežinodami už ką. Rezultate: 
gyvenimo pažangos sustojimas, 
sumišimas laukujės formos su 
konkrečiu veiksmu ir visiškas 
griovimo proceso įsigalėjimas 
vietoj kūrybinio darbo.

O juk ir mundirų sudarymas 
vis dėlto gali būti naudingas. 
Jeigu žmonės butų nuoširdžiai 
Jarų atsidavę, tai jie mažų 
mažiausia — įgautų pagarbos ir 
kitiem amatam bei užsiėmi-

Ateičiai Užtikrinti!

3 ¥2

AWAV.WCAV.VJ VAVAWAVAVAVAWA

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

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

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

AND LOAN ASSOCIATION
1739 SO. HALSTED STREET

Universalv Savings

Sutaupysi daug darbo ir pinigų 
ant anglių šią žiemą, jeigu įgysi 

geriausį šių laikų stokerį.
LINK-BELT

AUTOMATIŠKAS STOKERIS 
kuris yra išdirbamas Chicagoje, 
yra geriausias ir stipriausias iš 
visų stokerių. Sumala akmenis ir 
plytas. Niekas negali sugęsti ar
ba nulūžti. Neturi “shear-pin”. 
Stokerį įdės kompanijos darbi
ninkai ir gausit patarnavimą 
tiesiai iš kompanijos dieną ir 
naktį. Duoda 3 metus išmokėti. 
Slegaitis Stoker Sales

6921 S. WESTERN AVĖ. 
Telefonas REPublic 3713.

Visuomet gausit teisingą ir man
dagų patarnavimą. Jonas Slegai 
tis turi ilgą patyrimą šiame biz
nyje ir suteikia pilną užganėdi- 
nimą.

Modern Roofing Co. &
1821 SO. LAWNDALE AVĖ. £

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu- Ir 
rime visokių rūšių stogų. Pa- 3į 
šaukit mus šiandien dėl ne- p 
mokamo apkainavimo. r-
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti— E.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

PAILSĖK 
Lumber Co.

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENUE

Tel. LAWNDALE 2630

HEW COMPfETE

HEATING 
PLANT

FOR

5 ROOM

292
6 NAUJO ŠTILI 8 
plonų tūbų radiato
riai, 5 sekcijų 17" 
Red Jacketed Boile
ris, sn 470 kvad
ratinių p6dų karšto 

vandens radijacija, 
automatinis vandens 
leidimas, visi reika
lingi fitlngal. užda
rai ir dūdos pilnam 
apšildymo įrengimui. 
Visa nauja medžiaga.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

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

ligi 1 P. M.
I UŽMIESČIO ORDERIAI Į

Į_______ GREIT IŠPILDOMI J
Anskaiftiavimaf noriai teikiami veltūt

C. MILLER comVany
1 247 W. LAKE —MONroc 3387

PETER BARSH.IS, JR
Piiikųs Rakandai Prieinamomis Kainomis

DINETTE SETAI • DIDELIS PASI
RINKIMAS KARPETŲ, PEČIŲ 
RADIJŲ IR REFRIGERATORIŲ

“CUSTOM” PADARYTI, MODER
NIŠKI SEKLYČIOM SETAI • VĖ
LIAUSIŲ STILIŲ MIEGRUIMIŲ IR

. ... i i.— —. .—i..

MANOR FURNITURE MARI, inc.
3108 WEST 63rd STREET <tarpe troy m albany> Phone PROSPECT 5757-5758
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NAUJIENOS
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuaiuan News Pub, Co.» Ine. 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, I1L telefonas Canal 8500.

Berlynas nervinasi
Vokietijos spauda labai piktai puola Roosevelto ir 

Churchillo bejidrą pareiškimą, prikaišiodama jo auto
riam “agresingumą”, “kvailumą” ir kitokius dalykus. Na
ciai pyksta ypatingai dėl to, kad tame pareiškime yra 
pasakyta, jogei tarptautinės taikos ardytojai turės po' 
karo būt nuginkluoti.

Hitleris j tai atsakė: “Jeigu demokratijos nori at
imti iš Vokietijos ginklus, tai žodžių nepakanka. Tegu 
jos ateina ir bando juos paimti.”

Kad ir naciai smarkauja, bet vistiek jie negalėjo pa
slėpti nuo visuomenės to fakto, kad Anglijos premjeras 
turėjo konferenciją su Amerikos prezidentu ir tarėsi 
apie tai, kaip “sunaikinti Hitlerio tironiją”. Milionai 
žmonių Vokietijoje dar atsimena, kas atsitiko pereitame 
pasaulio kare, kuomet Jungtinės Valstybės stojo į karą 
kaizerio priešų pusėje. Ta mintis, -kad Amerika gali ir 
vėl atsiųsti savo armiją į Europą, Hitleriui ir jo bendra
darbiams neduos miegoti.

Washingtono reikalavimas
Šiomis dienomis Jungtinių Valstybių administracija 

dar kartą pareikalavo, kad sovietų valdžia leistų Ame
rikos karo ekspertams vykti į Europos rytų frontą pa
žiūrėti ,kaip tenai eina mūšiai.

Šį kartą kalbėjo J. V. karo sekretorius Stimson. Pa
sišaukęs sovietų ambasadorių Maiskį, jisai pareiškė jam, 
kad Amerika turi teisę žinoti, kokiam stovyje yra Rau
donoji armija ir kaip ji vartoja ginklus ir karo medžia
gas, kuriuos Jun^tipės Valstybės siunčia Rusijon. Ame
rika, sakė sekretoriiiš Stimson, yra pasiryžusi duoti kiek 
galėdama daugiau pagalbos sovietams, bet Washingtonas 
turi būti užtikrintas, kad ta pagalba nenueis niekais ar
ba nepateks į priešo rankas.

Iki šiol Maskva nė iš tolo neprileidžia prie fronto 
nei užsienių korespondentų, nei karo žinovų. Nors Ang
lija pasirašė su bolševikais karo sąjungą, bet Stalinas 
nuo jos slepia karo paslaptis taip pat, kaip ir nuo vo
kiečių. Iš tiesų, tai nuo vokiečių daug ką paslėpti jisai’ 
negali, nes kuomet jisai per 22 mėnesiu kooperavo su 
Berlynu, naciai turėjo progą patirti daugelį sovietų se
kretų, ir dabar Rusijoje yra, be abejonės, palikę daug 
Hitlerio šnipų. O Anglija artimų ryšių su Rusija nie-' 
kuomet neturėjo. Amerika taip pat.

Manoma, kad vienas svarbiausiųjų tikslų busimos 
trijų valstybių konferencijos Maskvoje bus priversti so
vietų valdžią “padėti ant stalo visas savo kortas”, kad 
demokratijos žinotų, kaip toli jos gali eiti, kooperuoda- 
mos karo veiksmuose su SSSR. Jeigu Stalinas ir tuomet1 
atsisakys suteikti Anglijos ir Amerikos valdžioms pil
nas informacijas apie sovietų karo jėgas, ekonominę kra
što padėtį susisiekimo priemonių stovį ir t.t.,, tai demo
kratijų bendradarbiavimas su Rusija pasidarys negali
mas. • -

Sibiras ir Persija
Vakar “Naujienose” buvo pastebėta, kad preziden

tas Rooseveltas ir premjeras Churchillas, savo konferem 
cijoje Atlanto vandenyne, svarstydami pagalbos teikimo 
Rusijai klausimą, turėjo galvoje ne tiek dabartinį vokie- 
čių-rusų frontą, kiek Aziją.

Londono ir Washingtono karo ekspertai numano, 
kad išgelbėti Ukrainą, Leningradą ir Maskvą yra mažai 
vilties. Bet kas atsitiks "po to?. Anglai ir amerikonai no
ri, kad frontas prieš nacius Rusijoje nesugriūtų. Jeigu 
tas frontas butų nukeltas kad ir už Uralo kalnų, tai vo
kiečiai vistiek butų priversti laikyti daugelį savo divizi

jų rytuose. - ,
Rusus gali užpulti Sibire japonai, Japonijos milita- 

ristai seniai Svajoja apie rytinės Sibiro dalies pagrobimą, 
nuo Baikalo ežero iki Vladivostoko. Mandžurijoje japo- 
nai turi stiprią armiją. Jeigu Hitlerio divizijos suduotų 
labai skaudų smūgį Raudonajai armijai, tai japonai ųe% 
praleistų progos “įsmeigti peilį į nugarą” Sovietų Sąjun
gai, puldami ją Azijoje. Rooseveltas ir Churchillas bijo, 
kad to neatsitiktų, nes tuomet Rusijos pasipriešinimas 
pasidarytų neįmanomas. Taigi reikia sulaikyti Japoniją.

Antras pavojaus punktas tai — Kaukazas. Paėmę!

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams--------------  $8.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trims mėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams_______ 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija  3c 
Savaitei__ ____ 18c
Mėnesiui _________________ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj> 
Metajns _______   $6.00

Pusei metų ........... — 3.25
Trims mėnesiams ___ ;------ L75
Dviem mėnesiams —....— 1.26
Vienam mėnesiui.75

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Kaukazą, naciai ne tik kad turėtų savo rankose gausina 
gus aliejaus šaltinius, bet per Kaukazą galėtų įsiveržti 
į Mažąją Aziją — Iraną (Persiją), Iraką ir Syriją, o iš 
tenai traukti Suezo ir Egypto link.

Paskiausios žinios rodo, kad anglai ketina pasiųsti 
stiprią kariuomenę (apie 250,000 vyrų) per Iraną į Kau
kazą padėti rusams ginti savo aliejaus laukus nuo vo
kiečių. Londonas ir Maskva daro spaudimą į Teheraną 
(Irano sostinę), protestuodami prieš nacių įsileidimą į 
Iraną, bet tikrumoje, matyt, ieškodami preteksto Iranui 
okupuoti. Netrukus, gal pamatysime vokiečių ir anglų1 
lenktynes: kurie jų pirmiaus pasieks Kaukazą?

Beje, kalbant apie Sibirą, Sovietų armija Sibire, sa
ko, esanti “pusiau-autonominė”. Londonas ir Washingto- 
nas tačiau abejoja, ar ji yra ištikima Stalinui. Busimajai 
konferencijai teks išaiškinti ir šitą klausimą.

JAMES MAURER PRIEŠ 
NORMANĄ THOMASĄ

M

Amerikos darbininkų judėji
mo veteranas, James H. Mau- 
rer, kuris du įkartu buvo So
cialistų partijos kandidatas į J. 
V. vice-prezidentus, kritikuoja 
Socialistų partijos pirmininko, 
Normano Thomaso, nusistaty
mų karo klausimu. Jisai rašo:

“Dabartinio karo negalima 
lyginti su anuo Pasaulio ka
ru, kuris įvyko prieš 23 me
tus laiko. Visa padėtis šian
dien yra kitokia, šis karas 
nėra karas prieš kapitalizmų 
arba karas kapitalizmui ap
saugoti, bet tai yra karas 
(Vokietijos pusėje. — “N.” 
Red.) prieš žmonijos pažan
gų, darbo įstatymų ir stan- 
dardų naikinimas, demokra
tijos ardymas ir mažumų 
kryžiavo j imas.”
Maureris stoja ne tik už Hit

lerio ir Mussolinio sumušimų, 
bet ir už, visos jų “veislės” iš
naikinimų. Tuo gi tarpu Nor
mali Thomas skelbia pacifizmu, 
pats nebūdamas net pacifistu.

STALINAS SENIAI RUO
ŠĖSI KARIAUTI

K _

Buvęs New Yorko “Times” 
korespondentas Maskvoje, Wial- 
ter Duranty, sako, kad Hitlerio 
puolimas prieš SSSR nebuvo 
netikėtas. Sovietų valdžia per 
septynerius metus ruošėsi tam 
karui, ginkluodamas! ir skiepy
dama masėms “patriotizmų”.

“Prieš septynerius metus 
laiko”, pasakoja Duranty, 
“rusams jau buvo kalama į 
galvas karo idėja, įr viena iš 
įdomiausiųjų to laiko atmai
nų buvo ‘Socialistines Tėvy
nės’ pakeitimas ‘gimtuoju 
kraštu’ rusų kalboje.

“Rusai yra labai patriotiš
ki žmonės. Jie myli savo kra
štų. Tai yra svarbiausia prie
žastis, kodėl Stalinas, kariuo
menė ir žmonės taip atkak
liai ginasi.

. “Kolektyviai ūkiai pasida
rė ne tiktai tam tikra poli
tikos priemonė. Jau septyne- 
ri metai laiko, kai jie pavir
to nedideliais krašto gynimo 
centrais, apsuptais milicija.”

. ‘Z ’ .

Tai yra ignoranto arba Mas
kvos propagandisto pasaka. Ko
lektyviai ūkiai (“kolchozai”) 
nuo pačios pradžios buvo ne 
kas kita, kdip utilitarizmo pa
daras. Jie buvo įsteigti su tuo 
tikslu, kad Kremliaus diktatū
ra galėtų lengviau iškolektuoti 
grudus ir kitus žemės ūkio pro
duktus iš valstiečių.

Yra juokinga įsivaizduoti 
(kaip kad skelbdavo Maskvos 
propagandistai), kad, prievarta 
suvarant ūkininkus į valdžios 
dvarus, gailina įkurti socializ
mo arba kOmuftižmio santvar
kų. Net ir toks nemokša, kaip 
Stalinas, turėjo suprasti, kad’ 
šitokia ūkininkų baudžiava nė- 
tuii nieko bendro su socializ
mu. Bet jam rūpėjo užtikrinti 
pakankamai ihaisto Raudonajai 
armijai ir pramonės centrams, 

kurie dirbo karo reikalams. Ka
dangi sovietų pramonė mažai 
gamina vartojimo daiktų (dra
bužių, batų ir t.t.), už kuriuos 
ūkininkai mielu noru duotų sa
vo produktus, tai valdžia turėjo 
imti iš jų tuos produktus jėga. 
Bet valdžios aparatas nėra pa
kankamai didelis, kad jisai ga
lėtų pasiekti 24 milionus indi
vidualinių valstiečių ūkių, išsi
mėčiusių milžiniškuose Sovietų 
Sųjungos plotuose. Todėl atski
ri valstiečių ūkiai buvo sujung
ti į “sov-chozus” ir “kol-cho- 
zus”.

Jau 1928-29 metais buvo aiš
ku, kuriam tikslui tie “kolekty
viai ūkiai” buvo steigami. Bet 
Walter Duranty sako, kad tik 
prieš septynerius metus jie bu
vo paversti “apsigynimo cent
rais”. Galimas daiktas, kad nuo 
to laiko jie buvo dar labiau su- 
militarizuoti.

Tas New Yorko “Times’o” 
korespondentas yra seniai ži
nomas, kaipo Stalino agen
tas. Nenuostabu, kad jisai tei
sina ir bolševikų pagrobimų 
Pabalti jo „jktfaŠįtų (“apsisaugo
jimo (sumetimais”, šitokiais 
Sumetimai^1 galima viskų pa
teisinti. Juk ir Hitleris sako, 
kad jisai 'pagrobė Čekoslova
kiją su tikslu apsaugoti Tre
čiąjį Reichų nuo priešų “ap
supimo.” Kiekvienų kartų, kuo
met Hitleris įsiveržia į savo 
kaimynų teritorijų, jisai aiški
nasi, kad lįsai nori užbėgti už 
akių priešams, kurie tų terito
rijų rengėsi pagrobti. Apsi
saugojimo sumetimais nacių 
fiureris sakosi užpuolęs ir so
vietų Rusijų.

Neteisėtai okupuodamas 
Pabaltijo kraštus, Stalinas pa
vertė tų kraštų gyventojus sa
vo pikčiausiais priešais. O pir- 
fcna jie buvo gana draugingi 
Rusijai.

Tačiau įdomu, kad ir Wal- 
ter Duranty pripažįsta, jogei 
Stalinas jau per septynerius 
metus , ginklavosi, ruošdama
sis karui — reiškia, tiek pat 
laiko, kiek ir Hitleris. Tai da
bar klausimas, kodėl Stalino 
“vaiskas” neatsilaiko prieš 
Vokietijų, kuri neturi nė pu
sės tiek gyventojų, kaip 
SSSR?

PAVYDASViena “tautiška” moteris sakosi nemėgstanti socialistų, kurių principai esu “ne tautiniai, bet tarptautiniai.” O be to, girdi, —“...kai panagrinėji tų visokių izmų užpultų šalių netolimų \ praeitį, pamatai, kad tai visa išdygo iš sOcia- ližmo sėklos.”Kai žmonės svarsto šios gadynės blogybių priežastis, tai neretai jie prieina išvadų, kad visokio pikto šaknis esanti civilizacija. Jeigu nebūtų civilizacijos, nebūtų pramonės, nebūtų Varžytinių dėl prekybos, nebūtų kanuolių ir bombonešių, nebūtų diktatorių ir nebūtų karų. Todėl daugelis žmonių sako, kad nuo civilizacijos reikia atsisakyti ir

SUSIRŪPINKIME J SOVIETU RUSIJĄ 
ištremtais lietuviais

J?rieš kelias dienas skaitėme 
spaudoje, kad, pagaliau, bolše
vikai amnestavo visus Sovietų 
Rusijos kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose esančius len
kus. Kiek tų areštuotų ir iš
tremtų lenkų buvo, sunku pa
sakyti, bet kaip lenkai tvirti
na, jų gali susidaryti iki pusės 
milijono. Bolševikai ta nuneig
dami šį skaičių žymiai sumaži
na.

Paskaičius tokių žinia tuojau 
afeina į galvų mintis — o kaip 
su lietuviais, ar jais nereikia 
rūpintis ir ar nėra kam rūpin
tis, juk pagal apytikrius apskai
čiavimus jų Sovietų Rusijoj yra 
apie du šimtu tūkstančių. Saky
sim, tegu tas skaičius yra ir 
perdėtas, bet vis tik jei to skai
čiaus ir maža dalelė butų iš
gabenta, ir tai jau susidaro ke
lios dešimtys tūkstančių ge
riausių Lietuvos sūnų. Jų tarpe 
yra net keli buvę Lietuvos mi
nistrai pirmininkai, nepriklau
somybės akto signatarai, uni
versiteto profesoriai, mokyto
jai ir šiaip daugybė visuomeni
ninkų bei labiau visuomenėje 
žinomų bei prasimušusių lietu
vių. Visi jie pasmerkti baisiau
siam skurdui, badui ir, gal būt, 
mirčiai.

Neseniai viena lietuvė Ameri
koje gavo nuo savo giminaitės, 
anksčiau gyvenusios Kaune, bet 
bolševikų išgabentos į Altajų, 
Sibiru, kuri šaukiasi pagalbos. 
Matyt, ten yra ir daugiau lie
tuvių, nes minimi ir keli kiti 
vardai. Giminės šoko tai nelai
mingajai su vaikais tolimam 
Sibire padėti, bet, deja, neor
ganizuotai pagalbų suteikti veik 
neįmanoma. Tarptautinis Rau
donasis Kryžius negali nieko 
padėti, nes jam Sovietų Rusi
joje neleidžiama veikti. Siųsti 
pagalbų pinigais nėra prasmės, 
nes už dolferįi gaus kelis rub
lius, už kuriuos nieko negalima 
nupirkti. Butų galima pasiųsti 
ryšulį konservų, rubtj ir medi
kamentų, bet ant jų bolševikai 
yra uždėję nepakeliamus mo
kesčius, o pristatymas trunka 
kelis mėnesius. Vadinas, tokio
je padėtyje, kaip dabar yra, pa
dėti musų broliams Sovietų Ru
sijoje neįmanoma. Bet tas dar 
nereiškia, kad mes turime sėdė
ti rankas sudėję. Kur yra no
ras, ten paprastai atsiranda ir 
būdas tikslui pasiekti, tik rei
kia pastangų.

Šiandien mes žinome, kad 
Anglija ir Amerika yra užsian
gažavusios padėti Sovietų Ru
sijai, todėl Amerikos žodis san
tykiuose su Rusija yra ypatin
gai svarus. Jeigu šiandien de
mokratijos kariauja už geres
nio pasaulio kurinių, už mažų 
tautų ir žmogaus laisvę, tai te
gu ir musų į nelaimę pateku
siems broliams bus duota pa
justi tos laisvės. Niekas šian
dien neabejoja Amerikos nuo
širdumu kovoje už laisvę, bet 
šio krašto piliečiai galime pra
šyti savo valdžios, kad laisvė 
butų respektuojama ir to są
jungininko, kuriam Amerika 
nusistačiusi teikti pagalbų, bent 
'tiek kiek tai liečia musų bro
lius lietuvius. Trumpai tariant, 
turėtumėm daryti viskų, kad 
Amerika imtųsi priemonių už
tarto musų btolius Sovietų Ru
sijoje.

reikia grįžti į “gamtiškų” stovį.Sakysime, kad iš “socializmo sėklos” yra išdygę ir blogų dalykų. Bet iš tos! “sėklos”, kurių atstovauja ta mpteris, matyt, niekas nedygsta •— tiktai pavydas.Net ir tarptautinę idėjų, be kurios šių dienų, pasaulis zie- 
gales sutvarkyti savo gyveni-mo, kaęl ir bus sumuštas Hitleris, -4- socialistų priešai yra priversti skolintis iš socialistų.

Priemonių pagalbai yra viso
kių, bet tik svarbu, kad lietu
viams tremtiniams butų grąžin
ta laisvė ir leista susisiekti su 
atitinkamomis lietuvių organi
zacijomis ar asmenimis Ameri
koje ir kad Sovietų Rusijos į- 
staigos nekliudytų lietuviams 
per savo organizacijų atstovus 
ar ir per Raudonų j į Kryžių teik
ti pagalbų maistu, rūbais, ir 
medikamentais, kurių nugabe
nimas ir paskirstymas butų 
vykdomas tų lietuvių organiza
cijų atstovų priežiūroje.

Juk tiesiog biauru ir pagal
voti, kai paskaitai lietuvių bol
ševikų spaudų, kurioje varoma

KAS, KUR IR KAIP
NACIŲ ĮSTATYMAI

Jei žmogus nusikalsta, tai jis 
paprastai yra baudžiamas pagal 
tam tikrus įstatymus. Tie įsta
tymai numato ir atitinkamų 
bausmę už įvairius nusikalti
mus.

Lygybė prieš įstatymus — tai 
svarbiausias socialinio teisingu
mo pagrindas. Tai reiškia, kad 
vieni ir tie patys įstatymai tu
ri būti laikomi visiems žmo
nėms, nežiūrint jų tautybės, re
ligijos ir socialinės padėties.

Tuose kraštuose, kurie tvar
kosi demokratiniais pagrindais, 
stengiamasi praktikuoti lygybė 
prieš įstatymus. Tiesa, kartais 
pasitaiko ir šališkumo. Vadina
si, yra naudojamas dvejopas 
mastas. Bet tokie nukrypimai 
nėra užginami ir su jais ban
doma kovoti.

Visai kitaip įstatymus su
pranta naciai. Faktiškai jie jo
kių įstatymų nesilaiko.

“Įstatymas”, sako Dr. Roland 
Freisler, “turi tarnauti musų 
vado politikai.”

O tai reiškia, kad gerumo ir 
blogumo sąvoka turi būti ma
tuojama tuo, kas Hitleriui yra 
priimtina ir kas nepriimtina.

Šia proga bus pravartu paste
bėti, jog Dr. Freisler yra nacių 
teisingumo ministras.

Dr. Alfred Rosenberg, nacių 
filosofas, tiesiog sako, jog tei
singumas yra tai, kų arijonai 
laiko teisingumu.

Iš to, žinoma, galima pada
ryti tik vienų išvadų: kadangi 
vokiečiai yra tyriausi pasaulio 
“arijonai”, tai ir jų “teisingu
mas” turi dominuoti.

Naciai dabar ir stengiasi sa
vo “teisingumų” pravesti užka
riautuose kraštuose. O tai su
siveda prie to, kad vokiečiams 
visi turi nusilenkti ir jiems tar
nauti, kadangi jie yra tyriausi 
arijonai.

“Iš TO PAT MOLIO”
Vokiečių propaganda stengia

si pavaizduoti nacių pareigūnų 
kažkokiu antžmogiu, kuris be
veik jokių ydų neturi. Jis pa
prastai yra šviesiaplaukis, mė
lynakis, apdairus vyras. Nege
ria ir nerūko. Kortomis nelošia. 
Savo fiureriui atsidavęs su ku
liu ir dūšia. Įsitikinęs idealistas, 
kuriam šio svieto “marnastys” 
nieko nereiškia.

Tai nacių pareigūno paveiks
las, kaip jį piešia Dr. Goebbelšo 
propaganda.

Bet tikrajame gyvenime tas 
pareigūnas yra visai kitoks. Jis 
yfa nudrėbtas iš tokio pat mo
lio, kaip ir visi kiti žmonės, tik 
labiau ‘doriniai nusmukęs, la
biau korupcijos suėstas.

Michael Pobers, žinomas 
prancūzų žurnalistas, ilgokų lai
kų gyveno okupuotoje Prancū
zijoje. Jis ten turėjo progos ste
bėti vis didesnį ir didesnį nacių 
pareigūnų moralinį susmukimų.
Apie tuos savo patyrimus jis 
dabar rašo D a i 1 y T i m e s lai
kraštyje.

propaganda už “Sovietam me- 
dikalės pagalbos teikimų”, o 
tuo tarpu nepriklausomos Lie
tuvos šalininkai apie geriausių 
Lietuvos sūnų, patekusių į iš
trėmimų, gelbėjimų tylime.

Gal būt nuo visokiausių ka
ro nelaimių musų jausmai jau 
yra atbukę, kad mes nebegali
me į viskų tinkamai reaguoti, 
bet lietuvių gelbėjimas Sovietų 
Rusijoje yra perdaug svarbus 
dalykas, kad į jį pro pirštus 
galėtume žiūrėti. Atsiminkime, 
kad ištremtųjų tarpe yra dau
gybė ir katalikų, ir tautininkų 
ir socialistų ir net buvusių sū
nų palaidūnų — lietuvių ko
munistų simpatikų.

Tegu šis balsas tyruose randa 
atgarsį kur reikia.

P. Gulbis

Paryžiuje tarp nacių pareigū
nų yra įsigalėjusi didžiausia ko- 
ruprija. Už pinigus iš jų gali
ma viskų pirkti. Ypač didelis 
biznis yra varomas vadinamais 
“ausweis”, t. y. perimtais išva
žiuoti į neokupuotų Prancuzijų.

Beveik nėra tokio nacių pa
reigūno, sako Pobers, kad ne
imtų kyšio.

Kų naciai daro su pfhigais, 
kurie Vokietijoje neturi jokios 
vertės ? \

Pinigus jie praleidžia Pary
žiaus naktiniuose klubuose, res
toranuose ir visokiuose žemiau
sios rųšies pasilinksminimo ur
vuose. Jie, kaip sakoma, degina 
gyvenimo žvakę iš abiejų galų 
ir per vidurį: geria, paleistu
vauja ir naudoja narkotinius 
vaistus, — morfinų, kokainų ir 
t.t.

Iš visko matyti, kad naciai y- 
ra labai susirūpinę, — susiru- 

jpin^ savo namais, susirūpinę 
savo ateitimi. Jie loli gražu nė
ra įsitikinę, jog karų laimės. 
Nuolatinis bombardavimas Vo
kietijos miestų labai nekaip 
juos tenuteikia. Jie instinkty
viai jaučia, jog juo toliau karas 
tęsis, juo jų šansai tų karų lai
mėti mažės.

Įtemptas, nervingas gyveni
mas veda prie įvairių ekscesų: 
girtavimo, narkotų ir visokių 
orgijų. Tokiu budu jie stengia
si užsimiršti, numalšinti tų įky
rių abejonę, kuri juos nuolat 
kamuoja. —Auguras

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Naciai puola Lenin

gradą
LONDONAS, rugp. 18 d. — 

Karo sluoksniai tvirtina, kad 
prieš Leningradą pradėtas puo
limas stiprėja ir aiškiai mato
si, kad vokiečiai stengiasi pa
imti šį miestų.

Vokiečiai turi sutraukę dide
les kariuomenės divizijas šiau
rėje ir šiomis dienomis pradės 
dar smarkesnį spaudimą.

Rusuose nuotaika gera ir ti
kimasi sulaikyti nacius. Gyven
tojai pasiryĄ ginti kiekvieną 
gatvę ir namą Leningrade.— Anglijos darbo ministerijos valdininkas pareiškė, kad apsaugos darbams bus mobilizuojamos Anglijos moterys, kurios neperšoko 30 m. amžiaus.

— Trys japonams ištikimo 
kiniečio Wang sargai buvo nu
žudyti. Manoma, kad pasikėsini
mą padarė kiniečių patriotai, 
kurie nenori bendradarbiauti su 
japonais.

— Prancūzų premjeras Dar- 
lan išvažiavo Paryžiun, bet vo- kiečiai euzais, rusais. nenori derėtis su pran- 

kol nesibaigs karas su
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Ieva Simonaitytė

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVES KOVOS

(Tęsinys)
—Nekalbėk vėjus, Adve! Kų 

Endrius čia jau dainuoja arba 
traldija, tai visa tik nekalti žo
džiai ir niekam žalos neprida
rys. Bet jus tikrai į pragarų 
nusidainuosite. Jus gyvi nusi
voksite į prapuolimų. Parodyk 
man tų vietų biblijoje, kur pa
sakyta, kad reikia dainuoti. Vi
sa tai velnio monai. Ar tolęe 
norite būti krikščionys? Kad aš 
matyčiau, kad lietuviai su Die
vo žodžiu kovoja už savo tų 
lietuviškumų, kad jie klaupiasi 
ir meldžiasi, tada aš, rasi, ir 
pati bučiau už tai. Tada aš jau 
žinočiau, kad tai visa su Dievo 
valia nusiduoda. O kų daro tie 
lietuviai? Aš pati girdėjau dar 
prieš karų, kaip jie sakė, kad 
Dievo nesu, kad Dievui melstis

BUYJ^AND SAVE
lt SI Pažiūrėkit 

j Savo 
Dantis— 
Visi tai Daro

TINKAMAI PADIRBTOS PLO
KŠTELĖS GERINA JŪSŲ 

IŠVAIZDĄ.
Dantų Plokštelės dirbamos musų 
pačių Laboratorijoj, vartojant tik 

pirmos klasės medžiagas.
Dailiausios dantų plokštelės nuo 
$Q-5O iki $Qg.OQ kiek

yj viena
KALBAME LIETUVIŠKAI

Pataisymai i 3 valandas 
$1 ir aukščiau.

Atsilankykit ir pamatykit musų 
pavyzdžius. Plokštelės daromos 
tik nuo antspaudų ir pagal už

sakymus laisniuotų dentistų.
SATISFACTION 

DENTAL 
LABORATORIES 
1062 W. CHICAGO AVĖ. 

Phone Monroe 4433
9:00 A. M. iki 9:00 P. M. kasd.

nereikių, jis esųs perkaršęs ir 
nebegirdįs ir panašiai. Sakyk, 
ar tai ne piktžodžiavimas?

Advė stengiasi atremti, kad 
visur esu bedievių. Gali atsitik
ti, kad ir lietuvių tarpe busiųs 
vienas kitas. Ir ji, Advė, gir
dėjusi, kaip vienas vokietis pa
našiai sakęs... O rasi anas lietu
vis, kuris šitaip piktžodžiavęs, 
tik pamėgdžiojęs anų vokietį.

Bet Advės pastabų niekas ne
siklauso, ir Baužienė traukia 
savo dūdų toliau:

—.. . Tiesa, kad pasaulio ga
las jau arti. Juk Išganytojas sa
kė, kad atsiras netikrų prana
šų ir... — bet Baužienei jau 
ir pačiai pasirodo, kad tuo at
veju biblijos žodžiai ne vietoje. 
Ji nutyla ir skuba baigti valgy
ti pietus.

Nutilo ir Advė. Prieš pana
šius argumentus ji nežino, kų 
atsakyti. Baužienė turi gerų 
ginklų rankoje. Šitas ginklas 
vartojamas dažniausiai ne vie
toje. Bet prieš šitų ginklų, prieš 
biblijų, Advė bejėgė. Jeigu tik 
vienu žodžiu ji pamėgintų prieš 
citatas iš biblijos išsitarti, tai 
dar didesnį pragarų paleistų ant 
savo galvos. Tatai ji žino ir dėl 
to tyli.

Advė Penkamytė jaučia, kaip 
jų bado pikti Baužų žvilggiar.

—Kad tie žvilgiai peiliai bu
tų! — nori Advė savy pajuo
kauti, bet nesiseka. Ji vis dėlto 
jaučiasi kaltininkė ir stengiasi 
nežiūrėti nė į vienų. Staiga ji 
žino, kad ir jos žvilgis butų vi
siškai toks pat, kaip ir jų, kad 
ir jis sužibėtų visiškai tokiu pat 
kerštu, kokiu pasruvusios jos 
priešininkų akys.

—Tau perdaug gerai sekasi, 
Advele, — primena Bauža. — 
Tavo išdykumų reikės kiek su
varžyti. Pamatysime, kiek tau 
pagalbos teiks ta tavo Lietuva,

jei mes tavęs nebepalaikysime.
Dabar Advė jau žino, kad 

paskutinį kartų ji bedirba čio
nai. Daugiau jau Baužos jos ne- 
bekvies. Bendrai imant, Advė 
jaučia, kaip pradeda mažėti 
darbdavių skaičius.

Ji tyliai pasikelia nuo stalo, 
nueina prie siuvamos mašinos 
ir pasiima vėl darbų į rankas.

Labudiev, ji nugara atsisuku
si į Baužas. Taip jie negali pa; 
stebėti, kaip viena ir dar vie
na ašara nukrinta ant jos ran- 
kų.

Lauke sulojo šuo; į vidų įė
jo pažįstamoji kaimo varguole 
šikšnienė. Ji našlė. Kelius mė
nesius jos vyras tebuvo kare, 
grįžo, kaip “D. U.”, netinkamas 
karui. Ir tuojau po karo mirė 
plaučiais. Bet vyriausybė našlei 
pensijos nemoka todėl, kad jos 
vyras, esu, jau sirgęs plaučiais 
prieš į karų išeidamas, šikšnie
nė tai nuginčija, bet niekas jos 
nesiklauso. Taip ji paliko su 
pulkeliu vaikų dideliame varge.

—Dieve padėk! Mušiau į du
ris, bet niekas neprašė eiti į vi
dų, tai įeinu ir neprašyta, — 
baimingai, lyg juokaudama, tei
sinasi šikšnienė.

Bet iš Baužų nė vienas jai 
nieko neatsako, tiktai Advė ty
liai padėkoja už dievpadėkų.

Baužai tebėra visi susierzinę 
Todėl ir svečias, kad ir tikta, 
šikšnienė, jiems visiškai nepa
ranku. Bauža su vaikais išėji) 
pro kitas duris lauk. Tik Bau
žienė paliko tvarkyti stalų, šikš- 
nienei niekas nė kėdės nepasiū
lė, ir ji paliko, lyg tikra elgeta, 
prie angos stovėti.

—Matau, šeimininkė tokia 
pikta šiandien. — šikšnienė ir 
pati nusigando tų neapgalvotų 
savo žodžių ir dar pridėjo. —- 
Visi žmonės turi savo rūpesčius 
ir vargus.

—Ar tu darbo neturi, kad ei
ni viešėdama? — pagaliau pa
klausė Baužienė.

—Kad niekas manęs prie dar
bo nevadina. O verpti, austi — 
žiemos darbas, bet nė tų netu
riu.

M JBffl
OARBO?

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per
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dovanai, nori atidirbti, kruvinai 
nori atidirbti.

Advę iš jps minčių pažadino 
šikšnienė:

—Tai matai, Advele, kokie 
musų žmonės. O skaitosi Die
vo kūdikiais. x

—Juk ne visi tokie, —- nori 
teisinti Advė. Ji žino, kad yra 
gerų ne tik ūkininkų, bet ir su
rinkimo žmonių tarpe. Advei 
visada skaudu, kada kalbama, 
jog Dievo kūdikiai beširdžiai. 
Ji niekada tuo nenorėjo tikėti. 
Bėt ‘dabar pamatė. — Rasi, ei
tum pas patį Bauža.

—Nebeisiu, žinau jau, kų jis 
pasakys. Tai ko čia dar lįsti? j 
Jiems neskauda, kad vargšo 
žmogaus vaikai badu miršta. 
Bet per karų, kada aš jiems vy
riškus darbus dirbdavau, kad aš 
prie jų pasižeidžiau, visų svei
katų palikau, tada jiems buvo 
gerai, ir jiems patiko, šiandien 
galiu gyva su visais vaikais į 
žemę lįsti. “Mes turime savo 
žmonių“, pasako. Šiandien tik 
dar į surinkimų ateik, kada jų 
surinkimo kambariai pustuš
čiai pasidarė. O nuėjus į surin
kimų, kų girdi?: “Kentėk, ken
čiantį ir Dievas myli. Kenčiau-

1 čiam yra dangaus karalystė“ 
Sočiam žmogui lengva dangaus 
karalystę raminti bei amžinų iš- f, 
ganymų žaclėti. Bet kaip aš sų.-,,. . 
vo badaujančius vaikus tokiais

posakiais nuraminsiu, tas jiems 
nerupi. Ne tik vien saldžių žo
džių, ir duonos vaikams reikia. 
Kodėl nemokinai sakytojai, kaip 
Kristus mokino: laužk išalku
siam savo duonų?-

—Mokina, mokina, ir kaip 
dar! — įsiterpė Advė į ilgųjį 
šikšnienės skundų.—Tiktai kad 
niekas taip nedaro.

—Ak, prakeikti visi šventuo
liai! Tegul tik lietuviai pareina, 
tie jiems parodys! — Garsiai 
verkdama išėjo šikšnienė.

Skaudus tai buvo žodžiai, lyg 
peiliai jie smigo į Advės kruti
nę. Bet kų lietuviai parėję pa
rodytų, Advė iš karto nesu
pranta. Paskui ji atsimena gir
dėjusi paskalbų, esu, vienas iš 
Lietuvos atėjęs žmogus sakęs: 
“Ar matote tų kryžių? Čia, kur 
toks kryžius yra, čia mes atė
ję lupsime...”

Advė taip pa teatsimena ma
čiusi Baužos skunės sienojuje

išręsta tokį kryžių. Ir pas vie
nų kitų ūkininkų ji matė mūre 
įbrėžtų panašų kryžių. Kas tuos 
kryžius yra įrentęs, niekas ne
žino. Nežino nė tie patys ūki
ninkai. Beje, Baužos karo me
tu turėjo karo belaisvių rusų. 
Žmonės žinojo papasakoti, kad 
žiauriai su jais esu elgtasi. Bau
ža juos mušęs kaip šunis. O kai 
jie pagaliau jau gavo leidimų 
išvykti, tai kitų rytų namiškiai 
ir pastebėję skunės sienojuje iš
ręstų j į kryžių. “Tai bus anų 
darbas“, skilbčiojo žmonės. O 
ūkininkai patys, kuriuos tai lie
tė, šiek tiek nerimavo. Juk: -

■—Ar ne gana girdėti apie 
bolševikų siautimų?

Dabar anie kryžiai įgavo ki
tų prasmę, ir vėl iš naujo pra
dedama pasakoti apie juos vi
sokios sunkiai tikėtinos pasa
kos.

(Bus daugiau)

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2509

Home Office, Newark, N. J. 
5922 W. Rooeevelt R(L, Austin 117*

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit TeL VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

—Kad žmogus darbo nori, iv

Iš Kentucky’s puikiausiu Bourbon

Paragauk jos dabar . . .7 metų po blaivybės atšaukimo į

86 PROOF...THIS VVHISKEYIS 4 YEARS OLD. SCHENIEY DISTILLERS CORP., NEW YORK Cm?

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.

w»wu«— >miT»rrr_T-ru>irnw— i~t. —

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garficld Blvd. prie State St. « o?;*■ blate ir 55 bt.)
• Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu □ Stokeriu
□ Plumbingu □ Sienų Tailu

Vardas ...........................................

Adresas .................................. ....
Telefonas ................................. .

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Strscl 

CHICAGO. ILLINOIS 
m Canal W00

randa.
—Atėjau paklausti, ar gale 

čiau gauti šepetį rugių, nebetu
riu duonos, — savo reikalais 
pradėjo kalbėti šikšnienė.

--—Gali gaut. . . . jei pinigų tu 
ri.

-—Neturiu pin.gų.
-Na, kaip tada? Dovanai no

ri?
—Ale kurgi: maniau, jus u- 

kininkai, tai aš ...
—Ak, žiūrėk, kokia nebusian

ti, — sušuko Baužienė, — kad 
mes ūkininkai, tai ir galime vi
sa dovanai atiduoti.

—Ne, dėl Dievo! Aš nenoriu, 
kad man kas kų dovanotų. Aš 
noriu uždirbti. Kiek norėsi, tiek 
dienų dirbsiu.

—M«n žmonių nereikia, turiu 
savo kumečių. Ir tiems kartais 
pritrūksta darbų.

—Rasi ,ropučių kasti . ..
—Roputes mes kasame ma

sina, atliekame per vienų, antrų 
dienų su savo žmonėmis. Nueik 
į turgų, ten nusipirksi, kiek no
rėsi, Ir žinosi, kiek kainuoja.

—Kad neturiu pinigų...
Mes be pinigų ir neduosime.
—Bet aš sakau, kad noriu 

uždirbti!
—Eik prie kitų, ko čia būti

nai lendi prie musų ir užsipuo- 
li kaip sausis, — sulojo Baužie
nė ir išėjo pro duris.

Advei teiko būti šilo pasikal
bėjimo liudininke. Ir ji galvo-. 
ja dabar apie tai, kad tai bu
vo ta pati Baužienė, kuri pa
smerkė lietuviškas dainas ir 
Lietuvų mylintiems prigrasino 
pragaro kančia. Tai buvo ta 
pati Baužienė, kuri biblijų mo
ka atmintinai, kuri kas šventų 
dienų eina į bažnyčių, eina be
veik kas vakarų į surinkimus. 
Ji net pati savo namuose surin
kimų priima. Ir Visur, taip baž
nyčioje, taip surinkimuose kal
bama apie artimo meilę. O čia 

į ateina vargšas žmogus ir pra
šo savo vaikams duonos — ne

Gaisras yra jūsų namo didžiausias

PRIEŠAS!
• ATYDŽIAI tėmykit, kad

Švarumas butų 
mas apie namus.

palalko-

popie- 
išmesti

• NEREIKALINGI 
riai turėtų būti 
laukan, nes namuose jie 
išstato gaisro pavojų.

• TĖMYKITE, kad reika
lingi remontai prie narnų 
Iputų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

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

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

ĮjT. RYPKEV1CIA
“RASOM VISOKIĄ APDRAVDĄ”

1739 SOUTH HALSTED STREET

CANAL 8500
i t > • i . - I , _ •- . į , ‘ *■ ■ ' ■ 1 ■ '■ ■ " ’ 1 • ■
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CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Sophie
Barčus

T

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 

’ muziką ir kitus įdomius 
u'u pranešimus. '

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturite pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi paskolų ant ILGŲ 
METŲ.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite ravo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St, 
Chicago, HL

Vardas ---------------------------------

Adresas ________ __

Miestas----------------------------- ---

Valstija___________________ _
r.,,. __ _



NAUJIENOS, Chicago, III.
C

Antrad., rugpiučio 19, 1941

Illinois-Indiana-Michioan Visconsin Žinios Į
“Vasaros Šaltis” 

' Gali Būti Para
lyžiaus Simptomai

SPRINGFIELD, III., rugp. 
18. — Jei jus per sekančias 60 
dienų pasijusite tur4 šaltį arba 
sustingusį kaklą, tai geriau nu 
vykite pas daktarą ir leiskite 
jam nustatyti tikrąją negalavi
mo priežastį. Dr. Rolland R. 
Cross, valstijos sveikatos direk 
torius sako, kad ga’.i būti, jog 

* tas “šaltis” nėra šaltis, bet in- 
fantile paralyžiaus simptomai. 
Dr. Cross nurodo, kad rugpiu
čio ir rugsėjo mėn. yra pavo
jingiausias laikotarpis tos ligos 
pagavimui. Iki. šiol, šiais metais 

.. valstijoje užregistruota 81 su- 
- sirgimai.

M *■' 1

■ Illinois Valstija
Sumokėjo J. V. Iždui 

; $609,274,380
WASHINGTON, I). C., rugp. 

x 18. — J. V. iždo paskelbtos 
skaitlinės parodo, kad per fiska- 

~ liūs metus, kurie baigėsi birže
lio 30 d., Illinois valstija Dė- 

<• dės Šamo kason įnešė $609,- 
“ 274,380 taksais. Tai yra pati 
. didžiausia suma kokią J. V. iž

das yra kada nors pirmiau ga
vęs iš Illinois ir ji sudaro 8.27% 
bendrų iždo pajamų. Ton su- 
mon įeina $303,453,481, kuriuos 
Illinoisiečiai sumokėjo įplaukų 
mokesčių pavidale.

Padėka 
Draugams

šia proga noriu išreikšti 
savo dėkingumą visiems ma
no draugams, kurie nepa
miršo mane ligoje.

Pirmiausia dėkoju Dr. Les- 
ter Frankenthal Jr., Dr. Ralph 
Rettman ir Dr. Wm. Tannen- 
bauin, Michael Reese ligoni
nės štabo nariams už sėkmin
gą operaciją: dėkoju prof. 
Kun. M. Urbanavičiui už at- 
lankymą; dėkoju p. Zupkams, 
p. Masilunams, p. Zaurienei ir 
dukterei Bronei, p. Zulanams, 
p. Stumbrienei, p. Rakaus
kams, p. Brazaičiui ir mano 
darbo draugėms, kurios mane 
atlankė.

'Jūsų atsilankymas suteikė 
man daug malonumo ir padė
jo pergyventi skausmo valan
das.

Pranciška Brazauskiene.
APPRECIATION

I wish to express my appre- 
ciation to all my friends who 
remembered me during my 
illness.

I want to sincerely thank; 
Dr. Lester Frankenthal Jr., 
Dr. Ralph Bettman and Dr. 
Wm. Tannenbaum, and Miss 
Christensen, staff members of 
Ihe Michael Reese hospital for 
such a successful operation. 
Their ability and excellent 
care has ’rnade it possible for 
me to recover so quickly.

Mrs. Frances Brazauskas*

Braziliečiai Degina Jo V. Įžeidusi Laikraštį

N AUJlENU-ACM M ’l’eleonoto

Brazilijos studentai, Sao Paulo mieste, degina itališko laikraščio kopijas po 
to, kai jame tilpo Mrs. Rooseveltienę įžeidžianti "karikatūra. Studentai iškėlę ran
kas “V” ženklan rodo, kad jie stovi už demokratijų laimęjiipą.

f..... — .M—I ............... ..

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ
t U. I.   ...............

Senas Ir Gabus 
Biznierius

K. G. Urnežis — Užlaiko 
Kriaučių šapą

Šiomis dienomis man teko 
aplankyti seną naujienietį, K. G. 
Urnežį, 3755 W. 63rd St.

Drg. Urnežis per ilgus metus 
čia užlaiko kriaučių šapą. Kaipo 
patyręs siuvėjas, jis darbą at
lieka gerai, todėl ir biznis jam 
sekasi. Jis ne tik naujus gar- 
nitorius. siuva, bet išvalo ir se
nus ir padaro kaip naujus.

Visi dar atsimenate kaip drg. 
K. G. Urnežis lankėsi Lietu
voj ir aprašė žingeidžius įspū
džius “Naujienose” apie Lietu
vą.

(VAIRIOS ŽINIOS
NACIAI SUŽEIDĖ “SKRAI

DANČIĄ TVIRTOVĘ”

LONDONAS, rugp. 17 d. — 
Britų lakūnai Amerikoj gamin
ta “skraidančia tvirtove” vakar 
bombardavo Bresto uostą.

7 nacių lėktuvai labai atkak- 
iai puolė didžiulį Amerikos lėk
tuvą, bet lakūnai atmušė visus 
nacių orlaivius. Britai išmetė 
visas bombas vadovybės nuru- 
dyton vieton ir laimingai par
skrido namo.

Vokiečiams pavyko sužeisti 
didžiulis lėktuvas. Tapo sužei
sta ir jo įgula.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn Jf. (Kubeilug
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA .

*1111 1 1 ....... r ............«

Diena Iš Dienos
>..........- •

SERGA JO3EPHINE 
SAMOLIS

Naujienietė Josephine Samo- 
lis, 6553 So. Rockwell St., jau 
kelintas mėnuo sunkiai serga. 
Dabar jau pradėjo vaikščioti, 
bet randasi po daktaro prie
žiūra savo namuose.

— Steponas.

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742

PASVEIKO ANNA 
POPELL

Anna Popeli, žmona populia- ! . i ,
riško “Strcamline” Taverno ša- 
vininko Bill Popeli, 4756 So. 
Western Avė. jau galutinai pa
sveiko.

Anna dabar vikriai kepa viš
tas, žąsis ir kalakutus. Mat, 
jie apart gėrimų, užlaiko Lunch 
Room. — Steponas.

1605-07 So. Hermitage Avė.
South Fairfield A venų t

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

m?1

YARds 1138
YARds 1139

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Telefonas YARDS 1410.

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

I. J. ZOLP
Phone YARds 0781

NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
MimiHimiimiittiimimiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

Elvira Pikeliutė — 
Studijuos “Dress 
Designing”

šiandien Gimimo Diena.
18-TA APYLINKĖ. — Šian

dien, rugpiučio 19-ta, p-lei EI- 
virai Pikieliutei yra svarbi die
na. Ji mini savo gimimo sukak
tuves.

Tenka pažymėti tai, kad EI 
vira yra išėjusi vidurinę mo
kyklą, o dabar netrukus pradės 
studijuoti “designers” kursą, t. 
y. išmokti madingus rūbų mo
delius nupiešti ir sukirpti. O 
šalę to ji yra žymi pianistė ir 
balerina.

Kaip žinia, jos motutė Adelė 
Pikiel iš amato yra siuvėja ir 
operuoja vyriškų ir moteriškų 
rūbų siuvyklą ties 1816 South 
Halsted St. Vietinis

1646 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

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

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

EFENSE

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS

>.< u. . • , . .5 .....

<)NSATi:ATVJl'RroST(1fflCE0RlUN^

AMERICA ON GUARD!
Above is a reproduetion of the 

Treasury pepartment’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed seulptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post Office, are a vital part 
of Amenca’s defense preparations.

Visi
Atostogauja

/

Vieni Grįžta, Kiti Dar
" Važiuoja

\
Dorothy Biago, žmona popu

liaraus Brighton Park aludinin- 
ko, 4358 So. California Avė., su
grįžo iš atostogų. Su ja sykiu 
atostogavo jų duktė Lorraine 
įr sūnus Leonard. 

• • • • • •
Sugrįžo iš atostogų ir Jose

phine Kriščiūnas, žmona žymaus 
naujieniečio Kazimiero Kriščiū
no, 4501 So. Ashland Avė.

Su ja sykiu atostogavo ir jų 
duktė Christina. Jos padarė 
apie 1,800 amerikoniškų mylių. 
Aplankė žymesnes vietas Cana- 
dos ir Suvienytų Valstijų, kaip 
tai Niagara Falls, Buffalo ir 
kitas. 

• • • • • •
Sugrįžo iš atostogų Antanas 

Vilkas, 3932 So. California Avė., 
ir Chas.‘ Pllipauskas, 4558 So. 
Washtenaw Avė.

Aišku, šįmet atostogavo ir 
daugiaus naujieniečių, bet aš 
pažymėjau tik tuos, kuriuos tu
riu ant savo “listo”.

— Steponas Narkis.

W. Benikaitis 
Ligoninėje

Walter Benikaitis tapo nu
vežtas į ligoninę, kur jam bus 
padaryta operacija. Ligonis ran
dasi Bethany Hospital, 3420 W. 
Van Buren St.

Benikaičio namų antrašas yra 
3500 S. Washtenaw a've. Bu
tų malonu, kad ligonio draugai 
sergantį lankytų.

Draugas.

Chicagiečiai Toli 
Šiauriniam 
Michigane.

\ J. Šlajai.

žemės čia nepergeriausios, bet 
ūkininkų randasi gana pasitu
rinčių. —Svetys.

Drg. Urnežis yra tas pats ga
bus naujienietis, kuris per dau- 

I gelį metų dalyvavo “N-nų” va
juose.

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Chester I. Morris, 22, su He- 

len Janas, 21
Benedict J. Modali nski, su 

Wilma Smith
Joseph Bergaila, 23, su Veda

Powell, 19
Alfred Rogers, 31, su Sophie

L. Yudis, 29
Anthony L- Laužas, 25, su

Mary Auškalnis, 22
Anton Waycekauski, 52, su

Barbara Nainis, 49 1
John J. Miller, 34, su Ber- 

nice Giniotis, 29
Frank P. Potesta, su Fran

ces D. Zabella
John G. Novack, .25, su Lu- 

cille Stanke, 23
Peter Molis, 24, su Ann An- 

drieks, 26
Joseph Tumpis, 23, su Elea- 

nor Lenhardt, 24
Eugene P. Michalak, 34, su

Alice K. Berejka, 25

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti .priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

LIETUVIAI

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

GYDYTOJAI IR.DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginla 0636 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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 314«
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.

STEPHENSON, Mich.—šioj 
kolonijoj ant kelio 41, prie 
pat Stephenson miesto ir ant 
kranto upės Little Cidar” gy
vena gerai pažįstami chica
giečiai, Joseph ir Frances 
Šlajus. \

IPasistatė naują Road house. 
Vieta gražiai įrengta.. Šlajai 
abu mandagus žmonės, ir sve
čius mandagiai vaišina.

Dėl ateinančių metų Šlajus 
ketina pastatyti vasarnamių 
prie upės kranto ir po “Cide- 
rio” medžiais. Tai bus .gera 
vieta ir vakacijoms praleisti.' 

šioj apylinkėj gana daug 
yra lietuviškų ūkininkų. Nors

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 6994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

ADVOKATAT^
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St 
V'alandoe nuo 10 iki 4, nuo 6 Iki 1 

Nedėliomis pagal sutartį.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

<645 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 ČHIRITRGAS
NAUJOJE VIETOJE

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namu tel—Hyde Park 8395

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra nandincos

GBRB. NaujtetiĮ tkaitgte- 
Ar aMtytoįai / 

pirkinhį rMalah M f 
taa knatui b&rlvt
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Dr-ja i ^laimintos 
Lietuvos Jau Ruošias 
Rudeniui Ir 1942 m.

Rengia Rudenini Vakarą 
Lapkričio 15.

Draugijos Palaimintos Lietu
vos mėnesinis susirinkimas į- 
vyko rugpiučio-August 13 d., 
Chicago Lietuvių Auditorijoje.

Susirinkimas buvo gana skai
tlingas ir gyvas. Aptarus bėga
mus draugijos reikalus, sekė 
pairus raportai, jų tarpe, ra
portas iš praeito draugijos pik
niko, kuris įvyko liepos 13 d.

Raportą pateikė B. J. Jakai
tis. Iš jo teko sužinoti, kad pik
nikas neblogai pavyko, dėl to 
ir raportas buvo vienbalsiai pri
imtas.

Auditorijos Reikalai.
Sekantis raportas buvo iš 

Auditorijos. Jį pateikė draugi
jos pirm. J. Jackus. Spren
džiant iš raporto, išrodo, kad 
Auditorijos reikalai eina geron 
pusėn.

Draugijos ižd. Tarnas Janulis 
pranešė, kad draugijos piknikui 
sekantiems metams daržas — 
Willow West, jau paimtas, bir- 
želio-June 28 dienai. Su tuom 
susirinkimas irgi vienbalsiai su
tiko.

Vakaras Auditorijoje.

Draugijos rudeninį vakarą 
surengti išrinkta komisija iš se
kamų asmenų: B. J. Jakaitis, 
J. A. Shulmistras, Brighton Par
ko realestatininkas, ir V. Rc'kus, 
kuris tą dieną įstojo į draugi
ją. Vakaras įvyks lapkričio- 
Nov. 15 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Koks vakaras tu
rės būti bus nutarta valdy
bos jr komisijos specialiam po- 
sėdyj, kuris įvyks pradžioje se
kančio mėnesio. Sekančio mė- 
nfcsio draugijos susįrink'iniui 
bus‘ 'pa Veik tas raportas galuti
nam užtvirtinimui. B. J. J.

a. «#■ a. j
VERA KALAFUT, po tėvais i 

Maslauskaitė,
Gyveno 4423 So. Wood St. fi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 18 d., 4:35 vai. ry
to, 1941 m., sulaukus 23 me
tų amž., gimus Philadelphia, | 
Pa.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joseph A., sūnų Gerald, 
motinėlę Veroniką Maslaus- 
kienę, tėvą Povilą Maslauską, 
tris sešeris, Juliją, Valeriją, 
Mikaliną, brolį Antaną, jo 
moterį Luciją ir jų šeimas ir 
kitus gimines, draugus ir pa
žįstamus.

Kūnas pašarvotas John F. H 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. K 
Hermitage Avė. Laidotuvės « 
įvyks ketvirtad., rugp. 21 d., E 
8:30 vai. ryto iš kopi. į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku- t 
rioj’e atsibus gedulingos pa- g 
maldos už velionės sielą, o iš g 
ten bus nulydėta į šv. Kaži- g 
miero kapines.

Visi a. a. Veros Kalafut I 
giminės, draugai ir pažįstami | 
esat ’ nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Vyras, 
Sūnūs, Motina, Tėvas, Sese
rys, Brolis ir jų Šeimos ir 
kitos Giminės.

Laid. Direkt. John F. Eu- 
deikis, Tel. YARDS 1741.

Rooseveltas Sugrįžta Iš Istorinės Konferencijos

Prezidentas Franklin D. Rooseveltas mojuoja savo skrybėle jį pasitikti susi
rinkusiai miniai, Rockland, Me., kur jis išlipo krantai! iš jachtos iPototnac, po 
•kelionės vandenyne, kurios metu jis atlaikė istorinę konferenciją su Britanijos 
Premjeru Winston Churchill. Su Prezidentu matomi Kap. R. Beardall (vidury) 
v Harry Hopkins (dešinėj), Roosevelto asmeniniu įgaliotiniu.

Atidengė Paminklą TIGRO LAUKIANT
Tautiškose Kapinėse 
M. Valaitienei

Buvo SLA Darbuotoja

18 KOLIONIJA. — Neseniai, 
rugpiučio 10 d., 1941, Tautiš
kuose Kapuose tapo atidengtas 
paminklas a.a. Marijonai Va
laitienei, pono Franciškaus M. 
Valaičio, vietos 129 kp. SLA. 
darbuotojo, žmonai.

Nors a.a. Marijona mirė tik 
apie 4 savaitės atgal, bet į taip 
trumpą laiką jau suspėta pasta
tyti paminklas. Nabašninkė bu
vo 219 kp. SLA. narė ir vieša 
rėmėja visų lietuviškų darbų ir 
nuolatinė delegatė SLA. Seimuo
se, 7 . - y.

Linkiu Pranui Valaičiui per
nešti lokį didelį, gamtos, smu-, 
gį, nes kol žmogus gyvas, jame 
yra dar viltis; mirusiam lai bū
na amžina ramybė. Pagal an
alus, “Eternity shouid not be 
desturbed.” Aihžinybes nevalia 
dramsti. Ilsėkis amžinai! 

s » »
Kitas Paminklas

WEST SIDE. — Kitas pa
minklas bus atidarytas Tautiš
kose Kapinėse ,24 d.‘ rugpiuču 
kaip 11:30, bei 12 vai.' dienos? 
tai a.a. Stanislovui . B. IVĮicke-r. 
ličiui, mirusiam 1923 metais 
f ai buvo pirmas Tautiškos baž
nyčios vyskupas ir tautiškų pa
rapijų steigėjas.. Tautiškos baž
nyčios hierarchija dalyvaus to 
įaminklo ai daryme, taiposgi ir 

lietuviška visuomenė. < i
Paminklas pastatytas pasi

ni bavimu šv. Marijos parapi
jos ir kun. St. Linkaus.

Juozas K.

Daugelyje Indijos šalių ir 
pačioj centralinėj, tigras buvo 
ir tebėra visos šalies maras ar 
ba bausmė. Medžiotojai tai iš
girdę ėmė statytis sau med
žiuose nuo 4 iki 6 metrų auk
štumoje būdas. Dažniausia ly
giame medy. Prieš savo me
dyje įrengtą būdą padedamo 
kokią nors dvėsliną ir lauk
davo kol ateis tigras.

Dabar be ugnies ginklo 
medžiotojai dar vartoja ir ele
ktros reflektorius, kuriais ap
akina puolančias ant dvėšli- 
noš bestijas. Tigrus medžioja 
ir nuo dramblių. Tai gana pa
vojingas sportas. Nevikriam 
naujokui brangiai kainuoja.

Tikras Ciną . pasivaikščioti 
tik i temstant.' Dažniausiai jis 
pasigarsina ateinąs. Jo balsas 
visą gyviją išgąsdina ir nutil
do, kad ir plepiausius, žmo
gaus ausis niekad negalį prie 
to balso priprasti. Aš pats 
kiekvieną kartą. išgirdęs tą 
balsą jausdavau pasibaisėji
mą. Nelaisvėje tigras savo pil
no balso neparodo. Čia, tar
tum jis žino, kad jo' balsas 
neturės įbaimirirmo galios.

Medžiotojas sėdi medyje 
būdoj ir laukia tigro pasiro
dant. Papasakosiu, kaip aš 
praleidau vieną , naktį būdoj 
laukdamas' tigro.

Mano vadas ' pranešė, kad 
vienoj džiunglių aikštėje yra 
tigro -apdraskytas didelis bui
volas. Aš tuojau pasidariau 
būdą storame Tncdyjė, kokių 
35 metru 'atstume nuo buivo- 
To ir tik pradėjus tėmti į ją 
įlindau. Tą vakarą buvo . iš- 
bubdyta . mano (kantrybė. 
Prieš mane buvo žemi džiun
glių krūmai, toliau didelis 
miškas. Pilniausia mane 1 pa
šutino einąs iš miško'karštas, 
oras. Tada puolė mane visos 
malarijos bacilos ir nupurto 
keletą , kartų sušiurpuliais. 
Moskitai taip pat nemaža jų 
man prikišo po oda.

Viskas kažkaip pasikeitė. 
Tartum mačiau baidykles, 
girdėjau įvairiausius balsus, 
Aplinkui lakstė . milžiniški 
paukščiai. Keletą kartų pasi
rodė man, kad (pusiau suėstas 
buivolas magindavo atsikelti. 
Vis tai malarijos bacilų akių 
monijimas. Akyliau prisižiu^ 
rėjus gyvulys vėl virsdavo ne
gyvu buivolu.

Miegas vis nėjo. Pradėjo ir 
narius skaudėti. Tik, kad sU 
riks tigras: aaaoo! aaaoo! 
Kaip kirste nukirstas paliovė 
džiunglių triukšmas. Aš klau
sau ir iš įtempimo drebu. 
Ddžiunglių valdovas dar kar
tą sustaugia, dar kar|ą- visus 
ir mane kartu išgąsdina. Tai 
visai ne bailumas, bet pasi
baisėjimas nuo jo valdoviŠko 
balso.

Tiriu akimis visą apylinkę. 
Nieko nematyti. Klausau. Nie
ko negirdėti. Staiga lyg nu
girdau kaulų tratėjimą. Klau
sau įsitempęs. Vėl girdžiu 
tartum žmogaus valgymą. 
Pakreipiu akis į dvėsliną ir 
žiūriu—prie negyvo buivolo 
guli sau ramiai pantera ir už
kandžiauja. Dar ir šiandien 
neišsprendžiu to dalyko, kaip 
ji galėjb" p’rįsėlinti mano ne-' 
pastebėta. Tai nepaprastas tų 
kačių mokėjimas eiti be jokio 
garso.

Nekantriai laukia, kas bus. 
Ar ilgai truks panteros aki
plėšiškumai? Aš žinojau, kad 
ji nelauks*'tigro prisiartinant. 
Tai butų, ()pemalonu jai ir 
,mąn. Mat, .jsčdčjau ,* artimiau
siame medyje -<ir žinojau, kad 
panteros tokiuose atvejuose, 
kai prie jos artinasi žmogus 
ar jps valdovas tigras, lipa į 
artimiausį medį. Tokiam me
dy sėdėjau aš. Ir jei tame 
lizde kiltų tarp musų dvikova, 
tai daugiau šansų jai laimėti 
negu man,i•'

Mėnulis išėjo iš po debesų 
ir apšvietė visą apylinkę. O 
čia pat guli pantera ir plėšia 
dideliais gabalais mėsą iš 
buivolo šlaunies? Kas man da
ryti? Gal nušauti panterą, o 
palikti tigrą? Ne. Lauksiu ir 
stebėsiu tą įdomią sceną. Nu
siraminau. Kažkur z girdėjosi 
vos girdimas šakalo lojimas.

NEPAMIRŠK PERŽIŪRĖTI
SMULKIŲJŲ SKELBIMŲ!

Įgaukite paprotį kasdien per
žiūrėti “Smulkiuosius Skel
bimus “NAUJIENOSE”. Ne
privalote jų aplenkti, nes 
kiekvieną dieną ten rasite 
visokių progų ką nors par
duoti, ar pigiai nupirkti. 
Arba atrasite -.darbą, jeigu 
jo ieškote. *

Smulkiuosius skelbimus ra
site šiandien ir kiekvieną 

dieną “NAUJIENŲ” t

SEPTINTAM 
PUSLAPYJE!

""****^"—*■■■*■

Stengiuosi apžvelgti mišką.

CLASSIFIED ADS.
-

HELP VVANTED—FEMALE 
DarbininkiųReikia

REIKALINGOS MOTERYS, pa
tyrusios’ ar nepatarusios, popierių 
ir skudurų sortuoti.
Continental Paper Grading * Co.

1623 So. Lumber St.

MERGINA, ANTROJI darbinin
kė, patyrimas nereikalingas, savas 
kambarys, vonia, $9.00.

511 Linden Avė., Oak Park.

Jis turi būti arti.
Staiga krūmuose subraškė

jo. Pantera atsistojo ir ėmė 
klausytis. Aš nukreipiau žvilg
snį į krumus. Viskas ramu. 
Pasižiurėjau į dvėsliną—pan
teros jau nėr. Jokio garso. Iš
girdau braškėjimą Tygiai prieš 
save. Ištempęs akis žiuriu į 
tą vietą. Nenoriu praleisti jo 
išėjimo akimirksnio. Vėl vis
kas ramu. Ką tai reiškia? 
Gal tigras sužinojo, kad aš 
Čia sėdžiu., Dabar vėl išgir
dau tratėjimą, tik šį kartą ne 
šakelių, bet kaulų. Argi vėl 
grįžo pantera? Negalimas 
daiktas. Juk tigras čia pat. 
Butų prieš džiunglių įstaty
mus ir prigimtį, jei pantera 
lįstų taip neatsargiai. Pažiu
rėjau vėl į dvėsliną. šiurpas 
perėjo per visą kūną. 'Prieš 
mane mėnulio šviesoje gulėjo 
didžiulis tigras ir dideliais 
gabalais plėšė mėsą iš buivo
lo sprando. Laukiu, kada tig
ras atsulcs savo kairįjį šoną į 
mane. Ilgai laukti nereikėjo.
Aš taikiau labai atsargiai. 
Tigras visiškai nepastebėjo. 
Paspaudžiau gaiduką, šautu
vo atatranka vos neišmetė 
mane iš budos. Tigras persi
vertė ir taip paliko gulėti. 
Ryto aš jį pasiėmiau. Tai bu
vo didelis ir nepaprastai gra
žus tigras.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
AMERICAN L1THUANIAN CITI- 
ZEN’S 'CLUB—Political and Bene- 

ficial of the IŽth Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4060 S. 
Maplewood Avė.; F. JakaviČe— 
Vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rast., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagiš— 
turto rast., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos 
glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi- 

,|imų Komisija: (G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdįenė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Western Avė.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. kvotėjas,
4157 Archer Avė., tel. Virginia 
0036. Susirinkimai atsibūva
kiekvieno mėnesio 3 sekmadn 

( Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St. Į Kliubą priimami vyrai ir 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž-. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

L? ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus* 

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rast., 1525 S. 5lst St., 
Cicero, III.; Stella Kasper—Fin. 
rast., 3145 S. Eemarald Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rast., 

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

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. ’49th Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Kbresp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė-
nesi, kas ketvirtą sekmad.. pir
ma valanda popiet, Hollywood 
svet.. 2417 W. 43rd St.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.: J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Striko! 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė.. Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagiš 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per*- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.į 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

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

—-Thomas Janulis, 3430 S. Mor* 
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Maži* 
liauskas. 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Kiltis, 3347 South 
Lituanica Avė.; -Finansų rašt.-4 
Mart. Z. Kadgiauskas. 5328 W, 
23rd Plače. Cicero. III.; Iždinin* 
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adarri 
Bųžiriskąs: Apiekunas iždo—J,’ 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas i Chicagos Lietuvių Au- 
ditpriją—Mart. Z. Kadziauskas: 
PriŽiUYėti /šėrgahčius narius —P. 
Augustinas. -656 'W. 35th St. SUsi- 
rinkĮmųs . laiko kas -trėčią antra
dienį kiekvieno , mėnesio.

MOBNING STAR KLIUBO VAL- 
t>¥BA 1941 METAMS: Prm—An- 
f tanas Shimktis, ’ 3123 Lyndale

Avė.: Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rašt.—M.Chepul. 3327 Le- 
Moyne st., tėl. Spaulding 7903;

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
skrybėlių pardavėjos musų nau
joj krautuvėj. Labai geros darbo 
sąlygos, geras mokestis. 4714 So. 
Ashland Avenue.

OPERATORS, MAŠINOMIS jš- 
siuvinėjimas, chain stiteh. Geras 
mokestis. Pastovus darbas.

418 So. Wells.

HfcLP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS .
DARBININKAS

SPAUSTUVEI,
kuris moka visą spaudos dar
bą. Atsišaukite greit.
Box 2521, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS PORTERIS ir 
indų plovėjas, patyręs. 3160 Doug- 
las Blvd., ROCkwell 8240.

REIKALINGAS BARTENDERlS 
padėjėjas. Gyventi vietoj. Tupikai- 
ti,s, 7251 S. Ashland.

REIKALINGAS PATYRĘS kriau- 
čius. 4334 W. 63rd St.

REIKALINGAS BUČERYS. Turi 
būti Unijistas. 3631 S. Halsted St.

EURN1SHED KuOMS- 1U RĖKT 
Gyvenimui Kambariai

RENDUOJASI KAMBARYS su 
valgiu dėl vieno ar dviejų vaiki
nų. 3 suaugę žmonės. Mrs. GRI
CIUS, 6614 S. Sacramento Avė.

VViiVJLE&ALE EURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

MOKEDAiVlAS CASH— 
uz raKanaus, sutaupysi nuu 41 
1K1 60%: Mes prislai'Oine biie kur 
Pašaukite ar lasykite dėl daugiau 
informacijų. Vien uk aacionalik 
žinomi daiktai randasi pas mus 

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS. 
ti343 So. Western Avė., 

Chicago, Tll. T**l REPuHhc <05

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos__________

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
Market. Pilna Midwest groserių 
stako. Modernus frontas ir fikce- 
riai. žema renda. Labai geras biz
nis. Nesveikata.

COMmodore 0343.

PARDAVIMUI GROSERIŲ krau
tuvė. Gerai išdirbta krautuvė. 
Kampinė vieta. Elektrikinis apšal- 
dymas. 3001 So. Emerald Avė.SUSIRINKIMAI

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIŲ- 
BO susirinkimas įvyks trečiadienį, 
rugpiučio 20 d., kaip 7:30 vai. va
karo, Hollytvood Inn svetainėje, 
2417 W. 43rd St.

—Julia Petraitis, rast.
D. L. K. VYTAUTO DR-JA lai

kys mėn. susirinkimą antradienį, 
rugpiučio 19 d., 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Community 
Cenfer, .3133 So. Halsted St. Susi
rinkimas > rą svarbus, todėl kiek
vienas draugas privalo būtinai at
silankyti. Taipgi kurie esate pasi
likę su mokesčiais, būtinai pasirū
pinkite apsimokėti, kad netaptu
mėte suspenduoti. —P. K., sėk*»

Ižd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Ąve., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia. 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Aveniie.

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda oauda _dėl^r>. 
kad palios Naujienos 
yra naudingos.

REAL ESTATĖ FOR SALE 
Namai-ŽemčPardavimui

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

REAL EŠTAlTE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

PARDAVIMUI MURO NAMAS, 
8 furnišiuoti apartmentai: 5—2 ir 
3—3. Labai geram stovy. $4100 
metinių pajamų. $4,000 cash pa
ims. Arti 63rd ir Ada. BEVerly 
1147.

SAVININKAS TURI parduoti 2 
flatų medinį, 6—6, 50 pėdų lotas, 
fumaso šilima. Šonu įvažiavimas 
garažan. Arti 70-tos ir Morgan. 
Kaina $4950. Kreipkitės

2532 W. 63 St., Hemlock 8300.
3506 WĘST 67 STREET.

5 nauji namai priešais parką 
5835 So. Mozart.

Budavotojas parduos arba mainys.
_ i. i j i.......  .au Mi ■ ■

BRIDGEPORTE PARSIDUODA
arba išsimaino ant privatiško na
mo bizniavas namas, šaukite tele
fonu: PROspect 1057, S. P.Mikšys.

NAUJAS NAMAS, kuone akras, 
grįstas kelias, elektra, reikalauja 
handyman vidui baigt, patogumai, 
pietų vakaruose nuo Cicero. Kaina 
$2350. Lengvi išmokėjimai.
Bo* VA 6. 1739 So. Halsted St.

.1* .ų j ■ fi ■
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
NAUJAS KARMOS NAMAS, 3 

akrai, ptibudavotas garažai. Gali
ma įrengti 6 kambarius, ant grįsto 
ir tykaus kelio, arti Wolfe Roadir 
Higgins Road, mokykla 3 blčkai, 
žema taksų Tata. Kaina $5000. Pa
tvarkys mėnesinius išmokėjimus. 
Box Z3. 1739, So. Halsted St.

FARMA RENDAI. 50 mylių nuo 
Chicagos, arti De Kalb, III. Infor
macijų norėdami kreipkitės į ke
pyklą 841 W. 33rd St.

PAGERINTA 2% akrų farma, 
fari farmos namas, 6 kambarių 
vieta, kuone 300 pėdų fronto į kie
tą kelią, tuoj šiaurėj nuo 95th st., 
vakaruose nuo miesto ribų, elektra 
įvesta. Kaina $2875, $450 cash, 
$30 kas mėnesį.

. JBox y, 4. 1739 So. Halsted St.; t * * -* ' •* < • *•'

ARTI LA GRANGE ROAD ir 
Latyrence Avė., didėlė garden vai
šių arba vištų farma, lygi 7 pap
rastiem narnų lotam, grįstas kelias, 
elektra, arti mokyklos. Kaina $575, 
$125 cash, $7 kas mėnesį.
Box LO 8. 1739 So. Halsted St.

ARTI NAUJOS BUICKO lėktu
vų įmonės, arti North Avė., vaka
ruose nuo Harlem Avė., daržovių 
farma. Grįstas kelias, gasas, elek
tra, arti busų ir mokyklos, žemų 
taksų apylinkė. Kaina $375, $75 
cash, $5 kas mėnesį.
Box W2. 1739 So. Halsted St.

PARSIDUODA 12 AKRŲ su 
nauju namu. 45 mylios nuo Chica
gos. Kaina $2600. Atsišaukite ar 
rašykite P. K., 3240 S. Halsted St., 
Chicago.

120 AKRŲ, ĮRENGTA Mįnn. far
ma. $85 akrui. AlVin H. Johnson, 
WILLMAR, MINN.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos 
IšMOKfr UŽDIRBTI 

Electric and Gas Welding. 
Mokės jum daugiau pinigų. 
Sunaudokit savo Uuoslaikį. 

Mokėkit laikui bėgant. 
NEREIKIA KONTRAKTO 

PASIRAŠYTI.
Lengva išmokt pagal naują musų 

metodą.
Atdara dienorfiis—naktimis—šešta- 
* dieniais. Rašykit, šaukit arba 

atlankykit musų mokyklą.
INDUSTRIAL TRADE SCHOOL 

1910 So. Kedzie Avė. 
Phone ROCKWELL 7167.

FINANCE AND L^ANS 
______ Finansailt

KAM REIKALINGAS pimas 
morgiČius, privatiškas asmuo Sko
lins be komlšeno ant bungalov’ ar 
dviflačio. Box 2524. 1739 So. Hals
ted Street.

PASKOLOS 
GREIT IR PIGIAI 

ANT 1-MŲ MORGICIŲ 
Mėnesiniais atmoksimais 

MUTUAL FEDERAL 
SA VINGS' 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO.

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

Turtas viri $1,000,000.00.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.



8 NAUJIENOS, Chicago, I1L Antrad., rugpiučio 19, 1941

CHICAGOS POŽEMINIS TRAUKINYS PRA
DĖS VEIKTI SEKANČIU VASARI

J. V. Suteikė Medžiagos įgijimo Pirmenybę
Užbaigimas Chicagos požemi’ 

nio traukinio buvo užtikrintas 
vakar, kada E. R. Stettinius Jr«, 
J. V. Produkcijos Tvarkymo 
pirmenybes nustatymo direkto
rius, praneši traukinio statyto
jams, kad jiems suteikiama pir
menybė gauti visą reikiamą me
džiagą, reikalingą darbo baigi
mui.

Philip Harrington, požeminio 
traukinio komisijonierius, parei
škė, kad atsižvelgiant į gautą
ją pirmenybę, Chicaga gali ti
kėtis matyti traukini kursuo 
jant sekantj irželio mėnesį.

Jki šiol statytojams nebuvo 
pritrukę dar nieko, nors plieno 
gavimas buvo pasunkėjęs. Pir
menybės suteikimas dabar pra
šalino plieno trukumo pavo
ju

Nieko Nerade
L

Nužudė Sargą
Nežinomi plėšikai įsigavo į 

Szumny and Sons baldų krau

tai, kad jis nėra Amerikos pi
lietis.
• Teisėjas nubaudė jį dviejų 
šimtų dolerių pabauda, kurią 
Pospiech turės išdirbti kalėjime 
per 100 dienų.

Progresyvus Lietu
viai Rengia Pikniką 
Spaudai Paremti
Sekmadienį, Rugp. 24 d., Li
berty Darže, Willow Springs
Ateinantį sekmadienį, Rug

piučio 24 d., įvyks svarbus są- 
burys-piknikas visų progresy
vių socialistinio nusistatymo 
ietuvių, kad sukėlus finansinės 

paramos sąvaitraščiui “Naujoji 
Gadynė”. Parengimas įvyks Li 
berty Darže, Willow Springs, 
JI. Išvažiavime bus įvairi pro
grama, kurios metu kalbės 
“Naujienų” redaktorius Dr. P. 
Grigaitis. Bus taip pat dainų, 
žaidimų ir laimėjimų.

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS PASIEKIA ANGLŲ LAIVĄ.

NATT.TTFNŲ-ACMF Telenhnto

Britų Premjeras Winston. Churchill (kairėj) salu'uoja Prezidentą Franklin D. Roosevellą, kuris sunaus 
Elliot lydimas, pasiekė anglų karo laivo H. M. S. Prince of Wales denį. Už Prezidento matosi jo kitas sūnūs, 
Franklin, Jr.

VAKAR CHICAGOJE
• Michigan ežere prie Ohio 

Street rasta.3 vyriškio lavonas. 
Jo asmenybę policija bando nu
statyti. Velionis buvo apie 35 
metų amžiaus.

• Dvylika nuomininkų turė
jo bėgti gatvėn, kada trijų auk
štų name lies 1660 S. Christiana 
avė., naktį kilo gaisras. Policija 
nustačiusi, kad gaisras prasidė
jo S. Nemiskio bute. Nuostoliai 
siekia per $400.

• Dviejų metų berniukas, 
Louis Malinowski, 2242 West 
19th Street, užsimušė, nupuolęs 
nuo trečio aukšto lango, prie 
kurio jis su kėdės pagelba da- 
sigavo motinai nematant.

O William Price, 60 metų, pa
što tarnautojas, rastas mirtinai 
pašautas savo namuose, 1215 
E. 62nd street. šalia lavono ras
tas revolveris. Jo našlė sako, 
kad velionis buvo susirūpinęs 
jos susirgimu.

e Mrs. Anna Wlochalski, 45 
m., 1807 N. Albany avė., rasta 
mirtinai pašauta, savo namų 
skiepe. Rankoje turėjo revolve
rį. Jos švogeris sako, kad ve
lionės sveikata buvo pašlijusi....

tuvę, adresu 2130 Fulton st. 
Išvartę seifą, dokumentų spin
tas ir kasą, bet neradę nieko 
vertingo, jie nužudė, turbut 
iš keršto, sandėlio sargą, 50 
m. Mitchell Hetman’ą, 2523 
Thomas street.

1941 Metų Karščiai 
Daugiau Nesugrįš

Šiemet neturėsime daugiau 
didelių karščių. Taip sako ore 
biuras, kuris taip pat pranašau
ja, kad nuo dabar vis vėsesnei 
dienos darysis. Jei ir atšils kiek, 
tai šiluma ilgai nesilaikys.

Pikniką rengia L.S.S. centra- 
inė ir L.D.D. 4 kuopos, “Nau
jienoms” bei pažangiems veikė
jams kooperuojant. Kvieslys

Susirūpinę Field Day 
Pikniko Rengėjų 
‘Nerangumu”

Taip ir Reikia!

susidėjusių sąlygų

Dviejų Šimtų Dolerių 
Pabauda už Pragėrimą 
Bedarbio Pašalpos

Herman Pospiech, 35 metų 
amžiaus, ateivis iš Vokietijos, 
prisipažino teisėjui Thomas A. 
Green, kad jis pereitą savait
galį pragėrė gautus 90 dolerių 
vertės bedarbio pašelpos čekius. 
Jis sakė taip pat praleidęs ant 
degtinės penkis dolerius, kuriuos 
jam suteikė United Charities, 
išsiėmimui pirmųjų pilietybės 
dokumentų.

Jo žmona, 28 metų amžiaus, 
kuri dirba skalbykloje, sake, 
kad jie turi penkis vaikus. Pos
piech sakosi negaunąs darbo už

Dėl 
rengėjai suvėlavom su garsi-' nose” 
nimu “Field-Day”, kuris įvyks 
sekantį sekmadienį, rugpiučio 
2'4 d., Liberty Grove sode. 
(Buvusiam Dambrausko ūky-

kad Field-day piknikas, kuris 
įvyks sekantį sekmadienį, pa
sidarė kaip tradicija. Juo rū
pinasi ne tik rengimo komi
sija, bet ir šimtai net tūkstan
čiai gerų susipratusių lietu
vių, kurie ir be didelio garsi
nimo bus tame piknike. Tiems 
yra svarbu paremti “Naujoji 
Gadynė” ir kartu praleisti 
dieną su savo senais drau-1 
gaiš.

Platesnius pranešimus apie 
“Naujie-Field-day matysite 

■" vėliau. —J. K.

Palaidojus 
Keistutį

DIDŽIULE MINIA ŽMONIŲ KEISTUČIO A 
■ NARBUTO LAIDOTUVĖSE

Dėl to susirūpino gerieji 
“Naujos Gadynės” patriotai, 
clevelandiečiai, rockfordiečiai 
ir kiti ir padarė pastabų 
“Field-day” rengėjų adresu 
už “apsileidimą”.

Naujos Gadynes nr. 33-am 
vienas prietelis rengėjų adre
su net sušunka: “Ei, tinginiai, 
kas galas!” Nors tai per šiur
kšti kalba, bet joje yra geri 
norai, todėl mes sakome, O.

Šitos pastabos yra rodymu,

Naujas “Automobilių” Campijonas.

M A UJIENtN A CMF/ Telenb -..
Mr. ir Mrs. George Smith iš Akron, Ohio, sveikina 

savo 14 metų sūnų Claude, kuris laimėjo visos Ame
rikos “Muilo Dėžės” Derby lenktynes. “Muilo Dėžė” 
yra vadinami tie “automobiliai”, kuriuos vaikai namie 
susikala iš lentgalių. Juose vaikai neturi nei motoro 
nei pedalų ir jie “važiuoja” tik į pakalnę.

Raminantis žodis P.p. Narbu
tams ir Dukrelei

jauno ir ge- 
daug žadėjo

aiškinti kaip

Jau Trys Metai Retai pasi- 
kurios su-

Daugybė Lietuvių, Svetimtaučių Palydėjo 
Tragingai Žuvusį Jaunuolį 

| ROSELAND. - 
taiko laidotuvės,
trauktų tiek žmonių, kiek va
kar po pietų ąusirinko pasa- 
kyli paskutinį sudie Keistu
čiai A. Narbutui, sunui rose-

1033

ju- 
nu- 
ne- 
ne

Brangus draugai p.p. Narbu
tai, pasimirė jūsų gerasis sū
nūs, visų _ gerbiamas jaunikaitis 
ir, naudingas visuomenės na
rys-

Netekome vieno 
ro žmogaus, kuris 
ateityj.

Nėra reikalo čia
skaudi buvo jūsų tragedijos ži
nia, kuri taip netikėtai ir mus 
pasiekė. Suprantame mes 
sų gailestį ir nuliūdimą, nes 
stojote to, ką sugražinti jau 
begalima ir nieks atiduoti
gali. Bet, tikrenybei, Brangus 
Draugai, nusiraminkit, nustum- 
kit nuo savęs nuliūdimą. Jūsų 
Keistutis nenumirė, ffis pasilie
ka tarp musų amžinai. Atmin
tis jo dailaus ir doro gyvenimo 
visuomet pasiliks musų tarpe.

šioje susikaupumo valandoje 
norėtume Draugai, su jumis da
lintis jūsų skausmu. Lai ryto 
jaus gailestinga ranka nuslopi
na jūsų liūdesio 
jausmus ir suteikia 
minimą.

Priimkite 
žodžius nuo

sudrumstus 
jums sura-

užuojautosšiuos
draugų

Pučkorių.

Trečiadienį 
Žemaičių 
Susirinkimas

Treč adienį, rugpiučio 20-tą 
d., 7:30 vai. vakare, įvyksta 
svarbus žemaičių Kultūros Klu
bo mėnesinis susirinkimas, 2417 
W. 43rd St., Hollywood Inn 
svetainėje.

Visi klubo nariai esate širdin
gai kviečiami atsilankyti. Ku
rie esate pasilikę su mokestimis 
būtinai užsimokėkite, kad ne
liktumėte išbraukti iš klubo.

Steponas Nark% Pirm.

VINCENTAS MISZEIKA
Liepos 20, 1870 — Rugpiučio 

19, 1938
Lygiai trys metai atgal šį gy 

venimą aplbido, Chicagos lietu 
vių senosios gentkartės veikė 
jas, mokytojas, visų mylima: 
Vincentas Miszeika.

Velionis yra palaidotas Lietu 
vių Tautiškose Kapinėse.

—;—jl—
Žagariečių Kliubo 
Iškilmės Rugsėjo 
7 Dieną ’

West 103rd St.
Jie netilpo koplyčion, 

įvyko dalis gedulo apeigų, vė
liau mašinos netilpo Lietu
vių Tautiškose Kapinėse, kur 
jis buvo paguldytas amžinam 
pailsini.

Labai Daug Gėlių.
Kaip plačiai žinomas ir ger

biamas buvo šis jaunuolis, 
parode ne vien'minia žmonių 
laidotuvėse, bet ir daugybė 
gelių, kuriomis visa laidotu
vių koplyčia buvo nustatyta.

Velionis buvo pašarvotas 
DeYoung Funcral Home na
muose, adresu 10834 South 
Michigan avenue. Ten atsi
sveikinimo kalbas apie jauną 
Keistutį pasakė Dr. P. Grigai
tis, “Naujienų” redaktorius ir 
p. Slcar, velionio mokyklos 
draugas. Ten taipgi giedojo 
“Pirmyn” choro dainininkės, 
Anita Navickaite ir Stase 
Rimkaitė.

Kapinėse trumpai angliškai 
kalbėjo “N” redakcijos narys, 
Antanas Vaivada, gedulo dai
ną sugiedojo abi dainininkės, 
o trimitininkai sugrojo ‘Taps.’

Daug Kitataučių.
Laidotuvininkų thrpe buvo 

ne vien daugybė lietuvių, bet 
ir svetimtaučių, iš mokyklų, 
kurias Keistutis lankė, iš apy
linkės, kur jis gyveno ir buvo 
labai mėgiamas, ir jo tėvų pp. 
Narbutų draugų.

Laidotuves tvarkė P. J. Ri
dikas.

kur

įvyko kas mėnesį. Paskutinis 
įvyko rugpiučio 10 d. Perskai
čius pereito susirinkimo tari
mus, valdyba raportavo, kad 
imrč Klubo narė p. A. Mede- 
linskienė, ir kad jai buvo nu
pirktas gelių vainikas ir duoti 
grabnešiai.

Pasveiko Stankienė.
Taipgi valdyba raportavo, 

kad pasveiko nare p. Stankienė. 
Ligonių lankytojai šiame susi
rinkime, kaip ir pereitam, ra
porto neturėjo.

Susirinkime buvo šiek-tiek 
pasiginčyta pas ką laikyti mi
nėtą apsaugos boną. Kasierius, 
mat, yra be užstato. Taipgi bu
vo diskusijų apie priėmimą se
nesnių narių negu konstitucija 
leidžia ir mokesčių sąlygas tai
komas jauniems nariams. Bu
vo diskusijų ir apie iždininko 
kauciją. Korespondentas

■GIMIMAI
CHICAGOJE

*

BUDRICK, John, 3256 So.

Latviai
šoks latvišku:
ir dainuos lat-

Rengia Pikniką Liberty Darže 
žagariečių Kliubas rengia pik

niką rugsėjo (Sept.) 7 dieną. 
Liberty Gro’ve, Willow Springs 
III. Bus gražus programas. Dai
nuos didžiulis Cicero Moterį 
choras, dainuos ir garsus Aguo 
nėlių choras.

Dalyvaus
Latvių grupė 

tautiškus šokius
viškas dainas. Šokiams yra pa 
imtas vienas iš geriausių orkes 
trų. Apie užkandžius irgi ne 
reikia rūpintis, žagarietės gas- 
padinės prigamiųs skaniausiv 
valgių.

Taigi, nepamirškite rugsėjo 
7 dieną atsilankykite pas žaga 
riečius. Tikrai turėsite geru: 
laikus.

Kviečia,
Rengimo Komisija.

Su $500.00 Dėdei 
Šamui į Pagalbą

Iš GarfieM Parko Klubo 
Veikimo.

GARFIELD Park. — Pildy
damas neseniai padarytą nuta
rimą, Garfield Parko Vyrų ir 
Moterų Klubas nupirko valdžios 
apsaugos boną už $500.00.

Per yasaros mėnesius ir Gar- 
field Parko klubo darbuotė bu
vo sulėtėjusi, bet susirinkimai

q Du banditai sulaikė M r. 
ir Mrs. Ralph Ehrlich, jų na
mų prieangy, atėmė pinigus, 
brangenybes ir kailinukus, viso 
suvirš $6,000 vertės, ir patį Ehr
lich apdaužė.

PEOPLES RADIO 
PROGRAMAS

Gražios Dainos, Nauji Juokai, 
Dramos, Smagi Muzika, 

Įvairenybės
šiandien, antradieni, 7-tą va

landą vakare, radio klausyto
jams bus smagu ir įdomu pra
leisti gražią valandėlę prie radio 
ir pasiklausyti “Peoples” regu
liariu antradienio programų. 
Ypač šiandie programas bus 
gražus ir įdomus. Jis susidės iš 
naujų numerių ir jį išpildys re
guliariai radio talentai. Taigi, 
nepamirškite užsistatyti radio 
ir pasiklausyti.

Rep. xxx

Morgan street, gimė rugpiučio ir Hattie.
7, tėvai: Alphonse ir Aline. PUČKORIS, Joyce Annette,

GAILĖS, William Jr., 5412 1514 West 57th street, gimė
South Michigan avenue, gimė rugpiučio 3, tėvai: Stcvcn ir 
rugpiučio 21, tėvai: William Anna.

Pirmasis Prekybos Laivas Anglams.

NAUJTENŲ-ACME Photo
Richmond, Cal. laivų statybos jarduose vandenin 

nuleidžiamas pirmasis prekybinis laivas pastatytas J. 
Valstybėse Britanijai.




