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»ASK MOBILIZACIJA FIUPINliliSE
JAPONAI “ĮŠALDĖ” J. V. TURTUS

Didelis karo pavojus tolimuose rytuose
Bombardavo Vokiečius Iš (Rekordinės 

Aukštumos.

WASHINGTON, D. C., liep. 
27 d. — Kai tiktai Jungtinių 
Valstybių vyriausybė patyrė, 
jog japonai tikrai siunčia karo 
jėgas Indokinijon, prezidentas 
Rooseveltas “įšaldė” japonų tur
tus Amerikoje ir paskelbė visų 
filipinų salų gyventojų mobili
zaciją.

Tikimasi, jog netrukus Fili
pinų salose bus sudaryta 150,- 
000 vyrų kariuomenė, kuri ak
tyviai pasipriešins japonų karo 
jėgoms tolimuose rytuose. Fi
lipinų kariuomenei vadovauja 
Jungtinių Valstybių < generolas 
Douglas MacArthur.

Gen. Douglas MacArthur bu
vo Amerikos kariuomenės šta
bo viršininkas, dalyvavo pirma
me Didžiajame kare ir turi daug 
pasižymėjimo ženklų. Jis senai 
gyveno Filipinų salose ir tvar
kė filipinų kariuomenę.

TOKIO, Japonija, liep. 27 d. 
— Japonijos vyriausybė vakar 
“įšaldė” visus Jungtinių Valsty
bių ir Anglijos turtus. Japonai 
ėmėsi šių priemonių, nes val
džia mano, jog privalo imtis 
represalijų prieš Amerikos ir 
britų “įšaldymus“,,..

Japonijos finansų sluoksniai 
buvo užklupti nepasiruošę, nes’ 
niekad nemanė, kad Preziden
tas Rooseveltas imsis tokių 
griežtų žygių prieš japonus.

SENATAS RENGIASI PRATĘSTI KARO 
TARNYBĄ MOBILIZUOTIEMS

Karo komisija pa
tvirtino įstatymą

WASHINGTON, D. C., liep. 
27 d. — Senato karo komisija 
vakar patvirtino įstatymo pro
jektą, kuris leidžia vyriausybei, 
pratęsti karo tarnybą visiems j 
mobilizuotiems Amerikos karei
viams.

Tikimasi, jog senato narių 
dauguma priims šį komisijos 
projektą, nes senatoriai pripa
žįsta artėjantį Amerikai pavo
ju.

Komisijos pirmininkas Rey
nolds vienintelis balsavo prieš 
tokį projektą.

— Amerikos pakraščių sar
gybos įsakė japonų laivui T. 
Maru įvažiuoti į uostą. Laivas 
randasi 100 mylių nuo Ame
rikos krantų.

Nužudytas prancū
zų socialistas

Dormoy
VICHY, Prancūzija, liep. 

27 d. — Vakar tapo nužudy
tas pagarsėjęs prancūzų so
cialistų veikėjas Max Dor
moy.

Socialistai Dormoy Leono 
Bliumo kabinete buvo vi
daus reikalų minuteriu ir vi
siems buvo žinomas, kaip di
delis f aš stų priešas. Jis iškė
lė keletą svarbių bylų pran
cūzų reakcionieriams.

Dormoy kambary buvo 
padėta bomba, kuri sprogda
ma užmušė pagarsėjusį vei
kėją. Petaino valdžia Dot- 
moy laikė ištrėmime ir ne
leido lafevai judėti.

Japonų spauda tvirtina, kad 
dabartiniu metu karas tarp ja
ponų ir Amerikos yra beveik 
neišvengiamas. Japonai skelbia, 
kad Rooseveltas nepasitenkins 
vien žibalo išvežimo uždraudi
mu, bet rengiasi imtis kitų eko
nominių priemonių, šitaip daly
kams susidėjus, karas, sako, 
neišvengiamas.

ŠANCHAJUS, Kinija, liep. 27 
d. — Japonų generolas Sumita 
nekreipia jokio dėmesio j besi
vystantį krizį, bet tęsia Ihdc- 
kinijos okupaciją. Su dideliu 
japonų armijos štabu atvyko į 
Saigoną ir vadovauja atvyku- 
siems japonų kareiviams.

Dalis japonų kareivių jau pa
siekė Indokinijos uostus, kiti 
atvyksta traukiniais iš Hanoi 
provincijos, tuo tarpu šiandien 
ir rytoj tikimasi sulaukti di
džiulio japonų kanvojaus, kuris 
jau randasi Indokinijos pakraš
čiuose.

Šanchajaus visuomenė ir 
skauda mano, jog karas tarp 
Jungtinių Valstybių ir Japoni
jos dabartiniu metu jau neiš
vengiamas. Tuo tarpu aukšti 
japonų valdininkai tikisi, jog 
dar galima rasti būdas karui 
išvengti. Japonai „stengiasi .„įti
kinti amerikiečius, jog jie ne
mano kėsintis į Filipinų salas 
bei olandiečių Indijas.

kilti šilko kainos.
Pablogėjus .santykiams su ja

ponais, šilko importas bus su
stabdytas ir šilko išdirbinių kai
na pradės kilti.

Šilko medžiaga reikalinga pa
rašiutams gaminti ir kitai ka
ro pramonei. Daug šilko me
džiagos suvartojama maišeliams 
specialiam parakui pervežti.

Karo su japonais ga
lima išvengti

WASHINGTON, D. C., liep. 
27 d. — Amerikos valdžios 
sluoksniuose manoma, kad dar 
galima išvengti karo su japo
nais. 

t

Amerikos valdžia “įšaldė” ja
ponų turtus . ir uždraudė išvež
ti karo pramonei reikalingas 
medžiagas, bet nenutraukė pre
kybos.

Japonija gali gauti Ameriko
je kitų įvairių prekių, tiktai 
privalės prisilaikyti leidimų si
stemos. Japonai gali pirkti med
vilnę, aliejų ir kitas prekes.

Nacių centrai krato
mi Argentinoj

BUENOS AIRES, Argentina, 
liep. 27 d. — Argentinos val
džios organai tęsia kratas na
cių centruose visuose svarbes
niuose miesteliuose.

Rasta labai svarbios medžia
gos, kuri rodo, jog naciai kilo
si į krašto vidaus politikui ir 
vedė šnipinėjiino darbą. ‘

Senatas reikalauja griežtų 
priemonių prieš nacius.

Opozicija remia 
prezidentą

WASHINGTON, D. C., liep. 
27 d. — Didelė opozicijos na
rių dauguma praeitos savaitės 
gale pakeitė savo nusistatymą 
administracijos politikos atžvil
giu ir nutarė remti preziden
tą.

Senatorius Wheeler, kuris 
skaitėsi didžiausiu Rooseveltc 
politikos priešininku, pateisina 
paskutinius Roosevelto žings
nius.

Jus galite paskelbti, pasakė 
laikraštininkams, kad aš sutin
ku su prezidento veiksmais Ja
ponijos atžvilgiu.

Sovietų karo misija 
Washingtone

WASHINGTON, d. c., liep. 
27 d. — Sumner VVelles ir gen. 
Marshall šiandien priėmė spe
cialią sovietų karo misiją.

Rusų generolas Golikov ir in
žinierius Respin Umanskio bu
vo atvesti į užsienio departa
mentą. Sovietų misija nori ga 
limai greičiau gauti svarbių ka
ro pramonei reikalingų medžia
gų.

Britai sutinka atidėti kai kū
rinos savo užsakymus, kad tik
tai butų patenkinti sovietų pa
geidavimai.

Valdžia “įšaldė” šil
ko atsargas

WASHINGTON, D. C., liep. 
27 d. — Amerikos valdžia “įšal-

. 'ai JI ...

Amerikoj dirbtoji “Lekiančioj! Tvirtove” (viršuj) 
grįžta savo bazėn, Anglijoj, po oro atakos* ant vokiečių
karo laivų okupuotame Francuzijos uošte Brest. Lėk
tuvas, sakoma, .skridęs “fantastiškoje” aukštumoje. Apa
tinė fotografija parodo įgulą lipančią lėktuvai! prieš iš
skridimą. Paveikslai atsiųsti kabeliu iš Londono.

dė” visas šilkui gaminti medžia
gos atsargas, kad nepradėtų SOVIETAI SUMUŠĖ 2 NACIU DIVIZIJAS

Vokiečius užklupo 
prie Smolensko

MASKVA, Rusija, liep. 27 <1. 
— Raudonoji armija šiandien 
visiškai išnaikino dvi vokiečių 
pėstininkų diviz jas, ske bia so
vietų karo pranešimas.

Smolensko apylinkėse raudo 
noji armija paruošė spąstus, 
įsileido dvi nacių divizijas, o 
paskui jas užpuolė ir visiškai 
sunaikino.

Kituose * frontuose vyko 
smarkios kovos, bet v‘su r rau
donoji armija sulaikė vokie 
čius.

— Japonai pasiuntė ekspedi
ciją į Indokiniją, bet Šancha
jaus politiniuose sluoksniuose 
turima žinių, jog didesnes karo 
jėgas ruošia Sibirui užpulti.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Turkai patyrė, kad vokiečiai traukia aviaciją ir tankų 

divizijas iš Lybijos. Šias jėgas vokiečiai siunčia į Ukrainos 
frontą.

— Japonų šilko birža visiškai uždaryta. Pirklių tarpe kilo 
didžiausia panika, nes šilko prekyba visiškai sustos ir pramonė
je bus didžiausias krizis.

— Vakar tapo sustabdyti karo veiksmai Ekvadoro ir Peru 
pasienyje.

Švedijos Princas Karolis ir Amerikos ambasadorius Šve
dijai West Poirit laivu iš Lisabono išplaukė į Ameriką, kartu su 
kitais Amerikos diplomatais.

— Praeitą naktį vokiečių aviacija šeštą kartą bandė bom
barduoti Maskvą, pasiuntė 100 orlaivių, bet rusai skelbia, jog 
nuostoliai maži.
, ■— Vokiečiai giriasi, jog jiems pavyko pralaužti sovietų fron
tas Dniestro pakraščiuose ir nutildyti 14 sovietų baterijų. ' 
i/y .Hitlerio valdžia gyventojams pataria kreiptis J gydyto
jus tiktai labai svarbiais atsitikimais. Visi vokiečių gydytojai 
labai užimti.

—y. Sovietai skelbia, kad Hitleris rengiasi pulti Turkiją.

Bombarduotas Ber
lyno centras

LONDONAS, liep. 27 d. — 
Praeitą naktį britų aviacija la
jai smarkiai bombardavo Ker
yną. Dalis bombų buvo išmes
ta priemiesčiuose, kur yra ka
ro pramonės fabrikai, bet kitos 
škrito pačiame centre.

Dvi centralinės Berlyno sto
tys išgriautos ir mieste sukelti 
dideli gaisrai.

Kiti britų orlaiviai bombar
davo Hamburgą, Hanoverį ir 
okupuotus Prancūzijos pakraš
čius.

Ginkluojama olandų 
Indija

LONDONAS, liep.' 27 d. — 
Olandų Indijos apsaugos prie
mones bus žymiai sustiprinto.1 
naujai įgyjamais orlaiviais.

Šiomis dienomis Indiją pa- 
• iėks didokas Catalina oriai vii 
.kaičius, kurie galės pairu.iuoti 
aplinkinius vandenis. Oria i via 
išskris iš.San Diego, per Hava 
ų salas pasieks Guamą ir olan

dų Indijas.
Jungtinės Valstybės pasių: 

žymiai daugiau aviacijos į Fili
pinų są|as.

1 A ’• ’ ’ / A ■ 4" - ■ T I" . ,

— Amerikos vyriausybė pa
siuntė savo agentus, kurie kon 
troliuos japonų bankus Kalifor 
nijoj ir kitose Amerikos vai 
stijose.

Paėmė salą Duno
jaus žiotyse

MASKVA, Rusija, liep. 27 d. 
—- Sovietų aviacijos ir laivyne 
jėgos šiandien užėmė svarbią 
strateginę salą Dunojaus žioly 
se.

Sovietų karo jėgos kovojo 
tris valandas su priešo jėgomis 
ir visiškai palaužė priešo pasi 
priešinimą, skelbia sovietai.

Nevel, Smolensko ir žitomi- 
ro srityse vyksta smarkios ko
vos, bet iniciatyvą jose ture j < 
raudonoji armija, o ne naciu 
jėgos.

— Prezidento Roosevelto ak 
tas leidžia mobilizuoti visas fi 
lipinu sausumos, juros ir oro 
jėgas. Prezidentas Quezon glau
džiai bendradarbiauja su gen. 
MacArthur.

LIETUVA PALIKTA BE DRABUŽIU
Audinių atsargos iš

vežtos Rusijon
BEBNAS, Šveicarija, liep. 27 

d. — Patirta, kad bolševikų in
vazijos metu Lietuva tapo vi
siškai apnuoginta.

Sovietų agentai pirmiausia 
ištuštino visas krautuves, vė
liau išvežė audinių atsargas 
dirbtuvėse ir sandėliuose, o pa
skutiniais mėnesiais vežė Ru
sijon ir audinimui reikalingą 
medžiagą. x

Beveik visi Lietuvos gyven
tojai palikti be drabužių tikra 
to žodžio prasme.

Japonų atsparumas 
bus palaužtas

LONDONAS, liep. 27 <1. — 
Britų vyriausybė, sekinama A 
nerikos prezidentą, “įšaldė” vi
sus japonų turtus. Britų kolo 
lijos ėmėsi tų pačių priemo 
dų.

Britų valduos sluoksniai ren
gia dar didesnes ekonomine 
represijas prieš japonus. Mttno- 
;Ūa, kad į pusmetį bus visiškai 
palaužtas ♦ japonų nkis ir kraš: 
te bus didžiausia suirutė.

Planuojama olandų, britų ii 
□neri kiečių blokoda juos už- 
.roškins.

Suomiai atsiėmė sa
vo teritoriją

HELSINKIS, Suomija, liep 
27 d. —- Suomijos kariuomenė 
atsiėmė iš raudonosios armijo 
visą suomių teritoriją, kuru, 
1940 metų karo metu sovietą 
buvo užgrobę, skelbia oficia
lus suomių štabo pranešimas.

Vienoj fronto vietoj suo
miai įsiveržė 25 mvlias sovie
tų teritorijos gilumom

Ladoga ežero pakraščiuos 
vyksta smarkus kovos. Šuo 
miai nutraukė sovietų susisie
kimą su šiaure.

Sunaikino tris sovie
tų divizijas

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
27 d. — Vokieč’ų karo vadovy
bė skelbia, kad Smolensko sri
tyje jiems pavyko visiškai su- 
naik-nti tris sovietų divizijas.

Vokiečiams pavyko išmušti 
sovietų jėgas iš Dniestro pa
kraščių ir sunaikinti apie 1600 
sovietų tankų.

Vokiečiai skelbia, kad blogas 
oras ir raudonos armijos pasi
priešinimas šiek tiek vietom s 
sustabdo vokiečius.

' __ __________ . i

— Japonų prekybinis laivai- 
Tatuta Maru nedrįsta įplaukti 
į San Francisco uostą. Bijo, 
kad Amerikos vyriausybė jo ne
rekvizuotų. Laivo kapitonas nu
sižengė tarptautiniams įstaty
mams, nes neatvežė į uostą 
Amerikos keleivių.

ORAS
šiltas.
Saulė teka — 5:38; leidžiasi 

— 8:14.

Speciali bendrovė li
nams grobti

BERNAS, Šveicarija, liep. 27 
d. — Sovietų agentai išvalė san
dėlius, o vėliau pradėjo meške
rioti audinius po kaimus.

Kai lietuviškos audėjos pasi
priešino šioms bolševikų užgai
doms, tada valdžia įsteigė ben
drovę “Žegotlion”, kurios tik
slas buvo surinkti Lietuvos li
nus.

Stalino agentai tvirtino, kad 
linai bus apdirbami ir sugrą
žinti audiniai, bet audinių nie
kas nematė.

Tikisi paramos ’ 
užsienių

BEBNAS, Šveicarija, liep. 27 
L — Dabartiniu metu lietuviai 
raukia senas eilutes, jas tai
so, lopo, valo ir rengiasi dė? > 
Ii.

Baltiniams taip pat vartoja 
,eną ir jau dėvėtą medžiagą, 
dažai yra vilties, kad ateinan
čiais metais kraštas sugebės 
pasigaminti savo drabužių, nes 
inų mažai užsėta.

Be to, audimo dirbtuvės ne
veikia, nes bolševikai suskubo 
išvežti Rusijon reikalingiausias 
mašinų dalis. Tikisi gauti au
linių iš užsienių, bet...

Redakcijose dirbo 
vertėjai

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 27 d. — Patirta, kad bol
ševikų okupacijos metu lietu
viškai spaudžiamų laikraščių 
redakcijose dirbo ne redakto
riai, bet vertėjai.

Tris ketvirtadalius lietuviškai 
spaudžiamos medžiagos vc: s«’ '- 
vo iš rusų kalbos.

Svarbesnius straipsnius - 
davo iš kompartijos agitacijos 
biuro arba sekretariato. Bolše
vikų laikraščiams redaktoriai 
buvo visai nereikalingi.

Parduotuvėse nebu-
■ vo tvarkos

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 27 d. — Okupacijos melu 
didesnę parduotuvių dalį val
džia buvo uždariusi.

Kita dalis buvo priversta už
sidaryti, nes neturėjo medžia
gos pardavimui.

Bolševikai buvo palikę kelias 
krautuves, kurios buvo priver
stos aptarnauti didelius gyven
tojų sluoksnius. Šios krautuvė! 
pardavinėjo sekmadieniais ir 
kitomis šventėmis iki vidurnak
čio.

Per Liepos ir
Rugpiučio

MĖNESIUS
NAUJIENŲ RASTINE BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO 

IKI 8 VAL. VAKARO.
šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.
Sekmadieniais

BUS TEDARYTA.
“NAUJIENŲ” ADM

> J
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AT CHANUTE FIELD
Meet The Men Behind The Man Behind The Stiek

(Continued From Lašt Issue)

One Great School 
For Engine Study

Let’s go to the class in engine 
study. We find the class in a room 
so large that it houses 96 airplane 
motors—Wrights, Pratt and Whit- 
neys, and even the new Allison’s;
engines with cylinders in line, in J 
V-shape, or in radial formation. In 
this vast room are 420 young men 
18 years of age to 25, besides a 
flock on instructors, mostly civi
liam

Here the students get a chance 
to partly dismantle engines to see 
what makes them eliek; get a 
chance to see how perfeetly they 
are made, with pistons and shafts 
and cogs of polished steel with 
clearances exact to the ten-thous- 
andth of an inch. Here they learn 
to simplify; learn that huge mo
tors of 2,600 horsepower that tum 
up 3,000 revolutions a minute are 
only a multiplification of high com- 
pression cylinders that taken sing- 
ly are very simple.

Here they get their first lessons 
in exercising minute care on every 
job, in having it driven home that 
there is nothing worse than a me- 
chanic who is erude at his work. 
Here they become highly impressed 
with the basic truth that a bit of 
carlessness by a mechanic may 
bring a plane erashing to earth.

Classrooms are likę any school 
classroom, with blackboards and 
charts, and students listening in- 
tently to leetures. Here they get 
their theory, which they follow 
up with manual practice.

In the machine shop, lads-of de- 
termined looks work diligently 
row on row at lathes, drill pres- 
ses and other costly precision ma- 
chines, some of them from the 
machine tool plants of Milwau- 
kee. In the welding shop the stu
dents learn the secnets of fusing 
metai to metai with the high 
temperature torch. In the metai 
shop they learn the techniąues of 
the tinsmith’s trade.

In other places, lads grouped by 
dozens will be found sąuatting 
under a plane while an instructor

points out the intricacies of the 
hydraulies o flanding gears that 
fold into wings. Elsewhere youths 
will be found probing the why of 
magnetos, of gasoline fėeds, of oil 
flow, of propellers.

In one long shop, students un- 
ravel the mysteries of the instru- 
ment panel of a plane to discover 
what each of the maze of clocks 
and dials is for. Instrument by in- 
strument they learn how to take 
apart and put together again. 
They get the inside dope on air 
speed indicators, altitude and rate 
of elimb indicators; on gyroseopie 
Instruments that indicate banks and 
turns and those that fly the ship 
automatically. They get the “low- 
down” on compasses, thermome- 
ters, tachometers, synchronizers 
and pressure gauges.

When the students come to en
gine testing they feel a thrill that 
goes deep down. On one side of 
the field there is a long, low 
building that looks much likę 26 
garages in a row with a hallway 
between each. These “garages’ ’are 
teąt cells. In each of them a mo
toj? of a different kind is mount- 
ed. The hallways lead to upper 
rooms, each eąuipped with instru
ment panels likę the dashboard of 
a plane. These rooms are the con- 
trol rooms for the motors.

Crews of a half dozen engine stu
dents go into these rooms to get 
their lessons in engine testing. 
Before their arrival the instructor 
has put “bugs” into the motor that 
the crew is to tęst—has thrown 
the timing out, monkeyed with the 
ignition, or otherwise put the en
gine out of kilter. Now it is up to 
the crew to run the engine, find 
out what is wrong, and get it run- 
ning smoothly. It is just as if a 
pilot had flown into a field and 
complained that his motor was 
kicking up a fuss and had to be 
fixed.

When those 26 tęst motors are 
all running they make a terrific 
din that leaves the lads with a roar 
in their heads for a while. And at 
night blue flames shoot six inches 
or more from the exhaust ports to 
make a weird sight.

(To Be Continued)

TAKE A TIP FROM THIS

NAUJIENŲ-ACME Tftlephntc
An experience to profit from is the ill-luck of a White Plains, N. Y. man who bought a 

readymade model home, then hit upon the idea of splitting it in two and moving it by trail- 
er-truck to his new home site. A eurve in road knpcked his plans for a loop.

IIH

The World at a Glance
Dr. E. G. Punkay

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

WHAT HAS BEEN—
It was a little chilly, we’ll a;l- 

mit, būt nevertheless we had a 
grand crovvd at that inoonlight pic- 
nic of ours. Our thanks to you 
folks who attended, also thanks to 
the members who gavę us a help- 
ing hand with the odds and ends.

----- B-----
HOWDOJADO—

and gavę us girls a hand, thank 
you Joey!

----- B-----
OUR PARTY—

Hotsy-totsy it was nice, reniem- 
ber lašt Friday nite? Milton Kam- 
pikas was there and it was goo 1 
to see him again .. . Aldona Gul
bin back from her vacation in In
diana and brovvn as can be from 
playing in the sand and playing 
some golf ... Lillian Jokubonis, 
swell kid pouring rootbeer and dish- 
ing out popcorn and potato chips 
for us ....

-----B-----
BARREL FOR A SUIT—

Problem-of-the-day: How to keep 
your earning capacity up to your 
yearning capacity.

Descriptoic(n-of-the-day: Hitler, 
the greatest seizer of< them all.

Busijness-of-the-day: A book- 
keeper claims its great the way 
things are beginning to look black 
again.

Hollyvvood-toėayi “Now let’s talk 
about you' What dld'jyou think bf 
my pieture?” ' č ‘ -

L. U. C.-today: An extremelined 
program is in store for us from 
today on into Christmas. A dinner 
dance in St. Charles town—where 
in formai attire we’ll all drive 
down. That is for August. Būt for 
the days in betwixt arrangements 
for golf and tennis are fixed. These 
are a few pleasures and they are 
not all, for we’ll be ten years old 
this Corning fall. Really great plans 
we are now making ready, and 
getting involved as a bowl of spa- 
ghetti. Būt one thing is certain and 
that, you can bet, is that the lOth 
anniversary program will be the 
finest LUC show yet.

Observation-of-the-day: The Ja- 
panese national hobby — collect- 
ing China. —Wenetta

Lifeguards Plan
Bali For Aug. 8

Will Take Place at Madison 
Athletic Club

Happy were we to have these 
people help us find the moon Sa- 
turday nite ----- Al Pratt who fle\v
i n from Washington, I). C. on of- 
ficial business, and dropped in to 
wink at the moon with us-----
VVhitney Tarutis and little Eva de- 
cided to count the stars above-----
Jack Byanskas gavę lead to a few 
songs and we gathered eloser to 
join in ----- Ray Termenas helped
us eut the lemons and oranges for 
our tropical punch ----- .

----- B-----
OUR GANG—

I will trade my barrel suit for 
your bathing suit someone said 
when we were discussing our Sand 
Dunes beach party lašt week .. . 
August 3rd is the date and a bus 
’s going to be chartered to take 
us all there! Just think of all the 
fun vve’ll have being together in 
one bus, we can sing, eat, play 
games and if you wish even sleep! 
t Būt you just try and sleep if I’m 
• our seat part nėr, just try part- 
•ėr.)

Little Lee.

Sorry to see such swell fellows 
likę Al Davis, Leonard Povilaitis, 
Veto Shurn, Ed Gedwill behind the 
eight-bail, even though it was just 
for a liūtie while.

Those kosher hotdogs went ‘likę 
nobody’s business’ with Estelle 
Boden, Helen Sabon and Dorothy 
Pajauskas as salesgirls.

AGAIN TO THE MOONLIGHT 
PICNIC—

For another jugful of gossip . 
Sue Katilavas was there and feelr 
ing much better, ‘thank you.’ A 
Miss VVanda Balas of Bridgeport 
received the portable radio and 
was there to elaim it and what a 
charming giri she turned out to 
be! And (pilte lucky, too, don’t you 
think Joe Chesna was very sWeet

Lithuanian Dems To 
Hold Judge John T. 
Zuris Day

Lithuanian Democratic League of 
Cook County will hold its regular 
monthly mee'ing on Tuesday July 
2‘Jth, 8:00 P.M. at its headųuarters 
6825 South Western Avė.

Program of the meeting will in- 
clūde plans for the annual Judge 
John T. Zuris Day at Liberty Grove 
Sunday Sept. 24th. A report will 
be given by the executive com- 
mittee on the pre^ress to slate a 
prominent Lithuanian representative 
tor the 1942 eleetion, and Al. G. 
Kupiškis ’President will install the 
new 18th Ward Lithuanian Demo- j

The Chicago Park District Life- 
guards will hold their ninth an
nual bąli on Friday night, August 
8, at the Madison Athletic Club, 
4715 West Madison Street, at 9:30 
p. m. This year’s party will honor 
John Lee (Paddy) Driscoll, Park 
District Beach Manager at Oak 
Street until his appointment as 
coach of the Bears. Driscoll, who’s 
been with the Park District almost 
every . Summer since 1935, departs 
the following day for Delafield, 
Wisconsin where the pro football 
team goes into regular training.

Charles Flashner, Lifeguard 
Captain at North Avenue Beach 
is general chairman of the .party, 
assited by Michael Murphy, North 
Avenue Beach Manager, Joseph 
Mansfield, North Supervising Life
guard Captain of Beaches and
Poojs, Frank Walker, South Su
pervising Lifeguard Captain of 
Beaches and Pčols and Al Meyers.

About 500 lifeguards and guests 
are expected. Tiekėts are $1.25 a 
couple.

eratie Club into the League niak- 
ing it a totai of eigjileen clubs to 
be rtffiliated with the organiz- 
atdon.

Entertalnment has besn arranged 
by the Bowman Dairy to provide 
a movie “Milk on the Farm.”

Pląn Trip To 
Chicago’s Harlem, 
Stockyards

Free Tours For This Week
T|ie Negro Rialto and business 

district along 47th Street is feat- 
ured by the WPA Free Chicago 
Tours for the v/eel^ of July 27 to 
August 2. Thę Negrę tour, to be 
held on Friday, August Ist, will 
include visits to the Rosenwald 
Gardęn Aparlmentš, a Negro thca- 
ter and a school of beauty culture. 
Tours for the wepk Įncjude:

Tuesday, July žflt' ^De Paul Uni- 
versity”. Tbur' latoratories, chapel, 
auditorium and: cąpipųs; of a north 
side educational'ceriter. Meet at 2:30 
p.m., 2727 N. Sheffield Avė.

■ 1 • h . z '

Tuesday, July ?9: “Towertown’. 
See Chicago’s artists and writers 
colony. Visit‘ thč "site of the old 
Dili Picklc Club and “Bughousc 
Sųuare”. Meet at 8 p.m., at the 
Water Tower, ,8,12., No. Michigan 
Avė. . . '' .

Wednesday, July 30: ‘Union 
Stockyards”. The largest area i n 
the worhl sėt aside for the meat 
packing industry. Witness activ- 
ities in a large packing plant. Meet 
at 9:30 a.m,. 4300 S. Halsted St. 
(Auto Entrance). *

Wednesday, July 30: “Migratory 
Workers.” Visit Desplaines Street 
Police Station and view shops, mis- 
sions, theaters and hotels that serve 
the homeless men along the “main 
stem”. Meet at 8 p. m., 121 N. 
De&plaines St. (

Thursday, July 31: “Illinois In
stitute of Technology—Lewis Di- 
vision”. Learn about coųrses in en- 
gineering and home economics of- 
fered at the brarteh of a famous 
school of technology. Meet at 2:30 
p. m., 1951 W. Madison St.

Friday, August 1: “Art in Adver- 
tising”. See how photography has 
influenced advertising and inspect 
the studios of a prominent com- 
mercial artist. Meet at 2:30 p. m., 
410 No. Michigan Avė.

Friday, August 1: “The Negro 
Rialto”. , Witness , activities ; in a 
large Negro communįty. Visit Ro- 
senwald Garden Apartments, a 
Negro theater, shops . and . a school 
of beauty culture. Meet at 8 p. m., 
4801 S. MichigaVi Avė. x

Educator Telis 
Plans To Train 
Civiliai! Airport Aids
To Teatch VVorkers Service Jobs

WPA, will teach men between the 
ages of 18 and' 30 to serve as ground 
crews to inspect air.planes as they 
arrive at the airports, to help re- 
fuel the aireraft, to fight fires, to 
assemble weąfher reports and act 
in emergencies.

Telis of Airport Hazards.

“The reason this program is un- 
dertaken is because of the many 
hazardous things going on at some 
of the airports, and no one to take 
care of them” the mild-mannered 
educator explained to reporters at 
an informal meeting at the Chicago 
Board of Education.

“I know of an instance when a 
pilot refueled his plane at night, 
and nearly two hours after he had 
taken off in the mornihg he found 
his gasoline tank half empty. Some 
one had drained his’ tank during 
the night.”

Dr. Hambrook, who recently re- 
turned from a four months’ visit 
in England, as special representa
tive of John W. Studebaker, United 
States commissioner of education, 
to obtain first hand Information on 
education during time of war, ex- 
plained that the 12 teachers to train 
the young men are now going 
through intensive instruction at 
Tilden Technical High School.

Teachers Now in Training.
These airport Service instructors, 

some of them mechanics, others air
port attendants and pilots, are 
being trained by Leroy Smith Da
vis, regionai supervisor, and Regi- 
nald I. Heath, supervisor of the 
United States Office of Education.

The young men who will make 
up this airport Service personnel 
will be seleeted from WPA rolls 
and instructed at vocational schools 
in the Chicago area.

After training, they will bė sta- 
tioned at airports seleeted by the 
Civil Aeronautics Administration. It 
is expected that 5,000 men will be 
trained.

Deviating slightly from his sub- 
ject, Dr. Hambrook cited some of 
his experiences on his stay in Brit- 
tain. Women, he said, are taking 
the place of men in almost every 
industry. Wherever a man can be 
spared a woman4s put in his place.

“About 50 per cent in England 
have offered their Services without 
any prompting by the government. 
The unions have allowed men and 
women, called “dilutees”, to take 
over during the duration of the 
war. In one industry 23 per cent 
of the woman employees had been 
in the domestic class, and they likę 
their new work.”

Advises Training of Women.
Asked whether it would be nec- 

essary for women to dd more of 
the work in vital Industries in this

Tues., July 22

Yes, that was the day of our 
first rehearsal after a vacation of 
3 weeks. It was a grand tumout.

Friday, July 25, was just the 
op.posite. The attendance was very 
low, būt the heat was very high, 
so I guess you folks, who did not 
come down Friday, have the wea- 
ther to blame for staying away. 
Būt you did miss some fun, we had 
The “street cafe” in front of Nef- 
fa’s, a la Paris. So, may friends, 
that’s just a hint to come down 
to rehearsals and don’t miss out 
on anything. Also let us put over 
that little job of half an hour on 
WGN at a future date on a na
tional hook-up. Let the outsiders 
know that Pirmyn is štili up there 
plugging away for the Lithuanians 
and proud to be a part of this 
great country.

Vacationing
Z
Mr. and Mrs. Charles Mateku- 

nas, Chuck and Ida to most of us, 
are making one of those “round 
the lake” trips to see how much 
water there really is. I wish I was 
with them. Also a part of the Ma- 
tekunas family, Frances, is out at 
Eagle Lake, Mich., with the Bal- 
chunas girls. I guess that lašt out- 
ing oven the 4t hof July, brought 
them, back there for a few memo- 
ries of the grand time we really 
had.

T 4- JI JA* Home Again

Yes, they’re home again, as I 
m^ntioned before, Mr. and Mrs. 
Stephens and Stell Parker, from 
points east. Olso Onuks is back 
from California. Yes, the folks all 
said they had a grand vacation. I 
štili wish I was with them.

Looks likę Bron did not likę the 
idea of mentioning his new bow- 
tie that he wore at a party, so 
Friday he comes down without one. 
I heaF| Bron is going to be a man 
of leisure for so some time to 
come.

Imagine Bernice Z. coming down 
to rehearsal without her usual es- 
cort John Avelis. I wonder what 
happened.

I wondcr what was the matter 
with Al Brazis and Vic Bender this 
lašt Saturday morning for both of 
them were crying and singing at 
the šame time, so that Stanley S. 
had to comfort them. I guess it 
was because they were so happy. 
Oh yes, Vic Bender became the 
proud papa of a baby boy, and if 
you want a description of his son, 
ask Vic—he really has a uniąue 
one. Congratulations from all of 
us, Vic. Also congratulations Ber
nice Tumas, who in the very near 
future is going down that famous 
aisle to share her future with Jo
seph Klimas.

Estelle Rimkus came down Tues. 
She also became a member of that 
famous aisle just a short while
bac k and it looks likę married 
life is agreeing with her.

Late Friday evening Evelyn Ka
zy undervvent an emergency ap- 
.pendectomy at the Holy Cross
hospital and is now convalescing
in room 301. The members all wish 
her a speedy recovery.

Has the Florence Bender-Stanley 
Stašaitis affair reached the ring 
stage, yet?

So until Tues. at 8 p. m., at Nef- 
fas’. The thing on our mind at pre- 
sent is the WGN broadeast. So let’s 
see you all down. Till then as ever, 

—B.

Here in Special Ciasses.

How young men will be trained 
in “service station” duty at the air- 
pdrts as a forward step in national 
defense was Outlined by Dr. Robeijt 
W. Hambrook, šenior specialist in 
industrial education of the United 
States Office of Education,

This f program of airport sėrvice, 
‘laundhed in Chickgo a fęw days 
ago, sponsored by the United States 
Office of Education, the Civil Aėro- 
nduties Administration and the

country, Dr. Hambrook said:
“We had better plan for eventu- 

alities if we ge into this war. Not 
that I prediet we will, būt this is 
a mechanical war—one to be won 
in the laboratory. The country that 
has the best jnechanics will win the 
war.

“Schools today will have a 
greater part to play in vital Indus
tries than ever before. I camjot 
say now what recommendations I 
will make when I return to Wdsh- 
ington, būt the Information I gath-

ered in England will be very help- 
ful. I’ve had first-hand access to 
the airplane and armament plants, 
and gathered a great deal of In
formation on the evacuation of 
children.

“The English give enthusiastic 
praise to our aireraft. They might 
have made a few changes, būt our 
planes are performing remarkably 
well. The English are looking more 
kindly toward us. Their attitude is 
this; ‘Let’s forget what happened 
in the past. Let’s forget the little 
frietions? ”

What About Russia?
What shall we Americans do 

about Russia, now that she is an 
ally of Britain, Greece and Czecho- 
sloakia in the grim fight to destrojl 
Hitlerism? Shall we shrug our 
shoulders and say, “Stalin is as 
bad as Hitler. Let the two gangs- 
ters gnash and tear at each other 
while we keep out of it entirely?” 
Shall we accept Hitler’s statement 
that he is now defending Western 
ciilization from the Red terror? Or 
shall we follow the example of 
England and her allies and do what 
we can to aid Russia so long as she 
fights against the growing nazi 
menace?

Whateer we do, let’s be sensible, 
and act for our own national in- 
terest first, and then for the good 
of mankind.

Most of us don’t likę communism 
or Joseph Stalin. We want no 
truck with either, so far as having 
them in our own country. We be- 
lieve that democratic capitalism, 
when improved by certain important 
reforms, holds the most promise 
for us and for the world. In this 
we are right. And we want to be 
let alone to go ahead with demo
cratic capitalism. Whateer man or 
group of men, whatever nation or 
group of nations scriously threatens 
our democratic way of life, those 
men or nations are our enemy. 
Against them we mušt arm and 
proceed.

Even school boys and girls know 
that Hitlerite Germany is our great 
danger today, and that compared 
with the nazis as a threat to us the 
Russian communists are unimport- 
ant. If Stalin had given in to Hit
ler and had turned over to the na
zis the man-.power and the material 
resources of the mighty Soviet Re- 
public, then indireetly Russia would 
have menaced us. She would then 
havę been a danger to us by serv- 
ing as a tool of Hitler.

Fortunately, however, Soviet 
Russia is now fighting vigorously 
and courageously against the com- 
mon foe of mankind — Hitlerite 
Germany. Russian men and women 
and children are dyining in de.- 
fense of their own independence 
and way of life; and those Russian 
men and women and children are 
likevvise dj4ing in defense of our 
American way of life.

For with Russia conquered, Hit- 
lers iron legioną will stand on the 
shores of the Pacific, some 30 miles 
from Alaska aeross the Bering 
Strait. Again, with Russia conguer- 
ed, Hitlerite Germany will have 
the food and coal, the iron and oil 
necessary for an all-out attack on 
Great Britain. And if Britain falls, 
America faces disaster. For with 
Africa and the British fleet in his 
hands, Hitler can gain a povverful 
foothold in the Western Hemis- 
phere, and then be in a position 
to attack our own country.

Būt if the nazis cannot conąuer 
Russia, then Hitlerite Gormany 
will have established the thing that 
Bismarck and the Hitler of “Mein 
Kampf” both repeatedly warned 
against. The nazis will have estab
lished both an eastern and a wes- 
tern front, the nightmare of far- 
seeing Germans. Squeezed between 
the pinccrs of those two fronts, 
Hitlerite Germany is doomcd, es- 
pecially since Britain and Russia 
have just signed an agreement not 
to make separate peace, and to 
fight on until Hitlerism is destroyed 
from the face of the earth.

What about Russia? Only this. 
If we Americans are alert to our 
own interests, we will not be fooled 
by Hitler’s propaganda that he is 
now world Champion against Bol- 
shevism. We will see through that 
transparent lie. For only a few 
vveeks ago Hitler was a friend of 
Bolshevik Russia when it served 
his interest to have Russia for a 
friend. Būt the moment it was to 
his interest to stab Soviet Russia 
in the back, that moment Hitler 
tsruck without the slightest provo- 
cation at his erstwhile friend.

If we Americans know our own 
interests, we will realize that to
day Soviet Russia stands between 
us and the terrible nazi war ma
chine. So, in our own interests, we 
will re-double our aid to Britain 
and also do what we can to aid 
Russian in her fight—-our fight, too 
—against Hitlerite Germany. Only 
thus will we be using our com- 
mon sense!
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Amerikos lietuviai darbi- ,mas mokyklas, už nemoka- 
ninkai, kurie dirba McCormi-,mus vadovėlius mokyklose, už 
cko International Harvester. tikėjimo laisvę, už panaikini- 
įmonėje, turės padaryti svar- mų sąlygų, kurios gali stumti 
blausių sprendimų. Jiems teks visuomenę į rasinę neapykan- 
pasirinkti tarp Amerikos Dar-! tų. Visa tai buvo Amerikos 
bo Federacijos ir CIO. šitas'Darbo Federacijos tikslai tuo 
pasirinkimas palies ateitį vi- 
tfų McCormicko :

jūsų mintis nuo algų ir darbo 
sąlygų-

Mes manome, kad jie tai 
darė stengdamiesi paslėpti tą, 
faktą, jogei neištęsėjo prižadų 

įduotų kitų įmonių darbinin
kams. Jie žino štai ką:jeiMc- , C U |

. Cormicko darbininkas pa
klaustų, ką CIO davė Trakto
rių įmonės darbininkams, tai praktikoje susiduria su toklo- 
jie nestengtų suteikti patenki-’ mis pasakiškomis ligomis ir

Imančio atsakymo.
i Faktas yra, kad CIO tapo

ĮVAIRENYBES

STEBUKLAI AR LIGUISTI REIŠKINIAI
Gydytojas labai dažnai savo

B ,i-* ar kitu laiku, ir daugumoje
darbininkų! atvejų Federacijos vadovai i išrinkti atstovauti Traktorių

i sukėlė darbininkus 1937 metais. A- 
viešąją opiniją, ir jau darbi- merikos Darbo Federacija nc- 
ninkai ir jų šeimos laimėjo 
teises, kurios iki to laiko pri
klausė tik vadinamoms aukš
tesnėms klasėms.

Dėka to daugelis jūsų vaikų 
ar net jūsų vaikų vaikų įgijo 
apšvietos privilegijas, kokių 
nebūtų turėję jokioj kitoj ša
ly. Ši nemokamo švietimo sis- 

panijoje Amerikos Darbo Fe-1 tema yra aiškiai vienas svar- 
deracijos atstovai darė pareiš- biausių Amerikos Darbo Fe- 
kimus, kurių nuoširdumu ir deracijos laimėjimų! 
tikslumu netenka mažiausia 
abejoti. Jie išaiškino McCor
micko darbininkams Federa-( 
cijos planus, kurie reikalauja 
aukštesnių algų visuose de-( 
parlamentuose, geresnių dar
bo sąlygų, apmokamų atosto
gų, senioriteto teisių pripaži
nimo ir visų kitų teisių, ku
riomis darbininkai yra suin
teresuoti. šią programą plana
vo patys darbininkai. Jos pla-j 
navime prisidėjo ir lietuviai’ 
darbininkai. Jie ir toliau vai
dins, kartu su kitais 
Tnic^o daijbininkais, /svarbią 'vap a 
rolę kaipo organizacijos dar- 
buotojai ir

Federacijos
bendrai ir kiekvieno paskirai, kovojo vieni, iki jie

Mes esame įsitikinę, kad 
visi lietuvių kilmes darbinin
kai turi balsuoti už Amerikos 
Darbo Federaciją. Mes turime 
tam daug priežasčių. Ir kiek
viena priežastis yra svarbi.

AFL reikalauja geresnių 
darbo sąlygų.

Pirmiausia visoj šioje kam-
• • • * . •> y-y 1 J

kinius, 
tiksluh Dabar, po 60 metų, darbi

ninkai, kurių likimą apsaugo 
i Amerikos Daiįbo Federacija, 
iyra aukščiausia apmokami vi- 
įsame pasauly. Ir šioje pačioje 
i šaly, Amerikoje, jie yra ap
mokami kur kas aukščiau, 

• negu 'darbininkai priklausą 
kitoms organizacijoms, arba 
kurie niekuomet neįstojo į or
ganizaciją.

CIO klaidina darbininkus.

dalyvavo tuose rinkimuose. 
Bet dalyvavo kompanijos uni
ja. CIO davė visokių prižadų, 
lygiai taip, kaip jie daro da
bar. Bet į keturis metus jie 
nelaimėjo jokio pakėlimo 
darbininkams. Faktas yra, 
kad CIO pasirodė menkesnis 
už kompanijos uniją, kuri, 
kaip žinome, visai mažai ap
saugos suteikia savo nariams, 
arba nesuteikia jokios apsau
gos.

Ir atminkite: CIO yra kalti 
taipgi dėl to, kad McCormicko 
darbininkai prarado 40 savai- 

>ą ir minomis dolerių 
Harvesterio įmonėse, 

ir McCormicko Jmonė-

nusilenkti 
kurios su- 

visažmančio

reiškiniais, kur jo mokslo ži
nios ir knygos pasirodo esan
čios visiškai bejėgės. Jam telie
ka nemoksliškai 
gamtos paslaptims, 
daužo į niekus
žmogaus puikybę ir mokslines 
pagyrunystes. Bet ir nesupran
tamiausiais atsitikimais medi
cinos mokslas nepaleidžia iš sa- 
vo rankų ginklo. Jis deda vi
sas įtemptas pastangas supras
ti nesuprantamus dalykus, iš
gydyti nepagydomus reiškinius.

Dažnai būna, kad šiandieni
nių medikų tyrinėjimai ir pa-

pinigais? Tačiau atsakymas 
bus kurti tyla.

Jus galite paklausti, kodėl
Fordas davė taip daug CIO va-

tarp jų 
je!

CIO sutartis su Fordu.
keletą mėnesių CIOPrieš

prižadėjo (Fordo darbininkams 
pakėlimą algų nuo 10 iki 25 
centų į valandą, apmokamas 
atostogas, povalesnį darbą pro
dukcijos eilėje ir kitokius ge
rumus. Ar CIO ištesėjo šiuos

I Mes pasakojame jums tuos 
i c or-.-faktui kad turėtumėt aiškų 

pirm negu balsuosite 
trečiadienį, liepos 30 dieną, 

šitame vajuje ir CIO atsi
šaukė į jus prašydami para
mos. Atidžiai peržiūrėję visus 

.jų pareiškimus ir pasigyri- 
mus, mes priėjome išvadą, 

kovojo už teises ir privilegi- *“,4 UŽ .CI° bu,t» aiški nioj' 
jas, kuriomis Afrikos dar- ”^a's"’e e‘UV'amS <]arbinin- 
bininkai šiandie naudojasi.!
Teisėmis, kokių neturi dau-1 ^es rem,aine šitą 
gelio kitų šalių darbininkai.
Daugelį metų Amerikos Dar-'kams i‘r buvo‘įžeidimas' jiems.* rių kas 

>o e< eracija vedė šią kovą CIO net bandė įvelti tikybi- vadams . t A 
VI7--1 °S- va ,v?1* žinoma,'nius ir rasinius piktumus į va- jus norite, ar nenorite, o duok-
ga ėjo pasitenkinti vien orga- jų. Mes manome, kad CIO iš- lės turės būti mokamos į CIO 
uizavmiu darbmmkų. Bet Fe-, kėlė netikrus klausimus, no- 
< eracija ėjo o mu. Ji kovojo rėdanti sumaišyti balsuotojų 
«z visų šios šalies darbininkų orientacijų. CIO vadai nesilai- 

kovojo už lygias balsavimo' eimu t; - • • n-. . v . v . «*o«vinio simų. Jie mėgino įvelti tiky- teises, uz viešąsias nemden-himn. i i • . , ...---------------------------- -- IOKa binius klausimus ir nukreipti

nariai.
nuopelnai.
Darbo ’ Federaci-Amerikos

jos istorija yra ilga ir garbin-

CIO sutartis su Fordu nerei
kalauja algų pakėjimo, neduo
da atostogų darbininkams ir 
leidžia gamybos kontrolei pasi
likti visiškoj kompanijos ži-

stabos yra labiau panašios į 
viduramžių legendas, kurias 
įkvepia prietarai ir burtai, ne 
gu mediciniškos apžvalgos. Šia
me straipsnyje matysime to
kius keistus ir nepaprastus at
sitikimus, kurie bet gi yra vi
siškai tikri ir įvykę musų die
nose.

Vieno Londono teatro ložėje 
tūlas žiūrovas išsiima iš dėžu
tės degtuką ir dega cigaretę. 
Sekundei praslinkus, visoje sa
lėje sugriaudžia baisus sprogi
mas ir iš rūkytojo burnos pa
sipila liepsnų kamuoliai. Pyp* 
koriaus kvapas sprogo ir užsi
degė.

King’s College Hospital gy
dytojas dr. East ėmė tirti šį 
stebuklą ir surado, kad dė. 
skilvio apatinės dalies sužeidi
mų maistas pilve pasilieka il
giau, negu kad reikia. Per ilgas 
rūgimas sukėlė degamąsias du
jas, kurios užsidegė tuo laiku, 
kai rūkytojas prie burnos pri
kišo degtuką.

Prieš keletą metų Amerikos 
miestelyje Portslande įvyko au
tomobilio nelaimė. Šoferis bu
vo smarkiai kontūzytas keliose 
kūno 
žaizda
kaktos kampo, prie 
Pro nosį traukiamas oras įsi
sunkė į kūno vidurius, o ypač 
po epidermiu v(oda). Turint 
•galvoje didelį odos tamprumą 
ji taip nepaprastai išsipūtė, kad 
nelaimingojo šoferio kūno turis 
dvigubai padidėjo. Krutino ir 
kaklas susiliejo į vieną masę, o

moterį-cbameleoną, kuri atvy-| 
kusi į ligoninę buvo dangiškai 
žydrios spalvos. Po dviejų die
nų ji pasidarė ružava ir vėliau 
— ruda. Ji jautėsi lyg gavusi 
saulės smūgį ir skundėsi smar
kiu karščiu. Gydytojai manė, 
kad ligonė bus perdaug varto
jusi kažkokių svaigalų. Bet 
moteris tat griežtai neigė ir 
tvirtino, kad lig pat ligos per 
ilgą laiką nėra vartojusi jokių 
stiprių vaistų, jokių svaigalų. 
Gydytojų kantrus ir kruopš
tus tyrinėjimai baigėsi niekais 
ir moters-chameleono paslaptis 
nebuvo išaiškinta.

Hartforde pastebėtas toks 
reiškinys: vieno žmogaus ausy
se buvo girdėti takšėjimas, nuo 
100 ligi 132 kartų į vieną mi-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

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

apdraustas.

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

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

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

vietose, bet sunkiausia 
buvo susidariusi ant 

antakio.
darbininkas 

CIO? Antrą 
Darbo Fede- 

ą 'pra- 
kon! ro

Kodėl CIO iškirto šitokį trin
kį? Todėl, kad Fordas suti- 

išvadą ko priimti checkoff sistemą, 
tuo, kad jų vajaus budai darė O tai reiškia, kad ..daugiau 
gėdą McCormicko darbiniu-'negu vienas imiu jonas dole- 

metai pavedama C1O

pagal tokią sistemą. Ir atmin
kime, kad ši organizacija per 

_______________________ šešis metus niekuomet nepa- 
interesus ir eises. Federacija kė svarbiausiu, opiausių klau- skelbė savo finansinio raporto.

Taigi darbininkas turi teisę pa
klausti: kas pasidaro su mano

šitoks dalykų sutvarkymas su- 
laupina jam kas metai $12,- 
000,000, kai jis moka darbinin
kams algas. Kitaip tariant, 
Fordas sutaupina $12 000,000, 
pavesdamas kiek daugiau nei 
milioną dolerių CIO vadams.

Balsuokit už AFL.
Taigi ir vėl klausimas: kaip 

Amerikos lietuvis 
gali balsuoti už 
vertus, Amerikos 
racija siūlo jam
inoninę uniją, kurią 
iiuos išimtinai darbininkai, dir
bą McCormick įmonėje už va
landų arba nuodalaus darbo al
gas. Visos priemonės, esančios 
didelės organizacijos kontrolė
je, tarnaus McCormicko darbi
ninkams bet kuriuo 
O duoklės Amerikos 
deracijoj yra tik’$l • * ■ /' i-

Imant visą tai domėn, kiek
vienas 
kas j 
balsuodamas už Darbo Federa
ciją trečiadienį, liepos 30 die
ną. Jis privalo tai- padaryti sa
vuose ir savo šeimos interesuo
se. Jis niekuomet nesigailės tai 
padaręs. —Skelb.

momentu. 
Darko Fe- 
per mėne-

McCormicko darbiniu 
sielgs išmintingiausia

Bijodami, kad ligonis galutinai 
nesprogtų, gydytojai švirkštais 
paleido po oda vaistų. Ir tik 
tuomet jis grįžo prie įprastų 
išmierų ir galėjo pasiiupinti

nutę. Šis takšėjimas buvo toks 
garsus, kad net iš tam tikro 
atstumo pašalietis galėjo gir
dėti keistą triukšmą. Dr. Stoll 
šį įvykį išaiškino ir pranešė 
Amerikos Gydytojų Sąjungos 
posėdyje. Į sergančio žmogaus 
burną ir nosį daktaras įdėjo 
savotiškus žiūromis — perisko
pus ir buvo pastebėta toji vie
ta, kur vyko takšėjimai. Tai 
buvo mažas raumuo Eustachi- 
jos vamzdelyje. Nervų pakriki
mas sukėlė šio raumens trūk
čiojimus. Muskului susitrau
kus, atsidarydavo Eustachijaus 
vamzdžio anga ir pasigirsdavo 
sutaksėjimas. Raumeniui a įsi
leidus, vamzdis vėl užsidaryda
vo.

Gydytojai yra pastebėję pa- 
sakiškiausių kaulų ligų. Ohio 
valstijoj, Bellaire miestelyje 
vienas vaikas turi taip trapius 
griaučius, kad- jau ligi šiol bu
vo palūžęs apie šešiasdešimt 
keturis kartus. Kiekvieną kar
tą, kai jis griūva, perlaužia vie
ną kurį kaulą. Panašus atsiti
kimas įvyko su viena moteri
mi, kuri susilaužė tris kaulus, 
apsiversdama ant kito žono lo-

ritu, U K t A <
Red Jacketed Boile
ris. su 470 kvad
ratinių p3dų karšto 

vandens radljaclja. 
automatinis vandens 
leidimas, visi reika
lingi f i tingai, užda
rai ir čudos pilnam 
apšildymo įrengimui. 
Visa nauja medžiaga.

’292
NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai visų 16- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai, 
Šildytuvai, išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS

ligi 1 P. M.
UŽMIESČIO ORDERIAI į 

______ GREIT IŠPILDOMI__  | 
Apskaičiavimai noriai teikiami veltui

C. MILLER coVpa"ny
1247 W. LAKĘ-MONroe 3387

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NAUJIENOSE”

M A D 0 S ’

Yra žinoma, kad kai kurios 
medžiagos turi įdomią savybę 
pakeisti spalvas žmogiškame 
kūne. Kojos pasidaro, mė.ynos, 
o akių obuoliai — juodi; oda 
virsta rusva, žalia, geltona, ru
da ir t. t.

Kansas City gydytojai nese
niai turėjo įdomumo tirti vieną

lengvesnis,Geresnio-Skonio užsirūky- 
> mas svariame baltame pakelyje

Su daug jūsų mylimiausių žvaigždžių, 
ir su vyrais ir moterims, jūsų pažystamais, 
Ghesterfield lošia svarbių rolę duodamas 
daugiau malonumo su jo Vėsesniu, Lengves
niu, .Geresniu Skoniu.

Ir štai kodėl Jie Patenkina... rūkyto jai gauna 
ko jie pageidauja Chesterfield's Tikroje Kom
binacijoje pasaulio geriausią cigareto tabaką.

MERLE OBERON, 
žvaigžde Alexander Kordą pasekmingo 
veikalo “LYDIA", per United Artists išlei
stas, čia rodoma duodant adoratoiai savo 
parašų.

voje! Ji maždaug kas dieną 
lūždavo. Moters kaulų sudėtyje 
buvo mažai mineralinių dalių 
ir griaučiai . panešėjo į kiauši
nio kevalą.

Bet pats baisiaus'as kaulų 
ligos reiškinys buvo pastebė
tas San Francisco mieste. Vie
nai moteriškei į širdį pradėjo 
briautis kaulas ir grėsė jai mir
tis. Jai padaryta operacija ir 
pašalintas pavojingasis kaulas.

Viena Illinois moteris susir
go labai keista liga. Vieną šeš
tadienį ji pradėjo žiovauti ir 
tai nesiliovė visą savaitę, žio
vulys kartodavosi nuo astuonių 
ligi dvylikos sykių per minutę, 
šis keistas antpuolis pagaliau 
šsėmė visas 1 gonės jėgas. Kas 
pa to baisaus žiovulio priežas- 
is? Št :i mįslė, prieš kurią nu 

.>lebę stovi gydytojai ir medi- 
J los - mokslas.

Italai “laimi mušius” 
pagiromis

LONDONAS, liep. 27 d. — 
Italų karo vadovybės paskelbti 
’a.’mėjimai Viduržemio juroje 
yra visiškai be pagrindo, skel
ia oficialus britų admiraliteto 

iranešimas.
Didžiulis britų kanvojus per- 

iatii - Viduržemių jurą ir lai- 
i ngai pas:ekė Suezą.

‘talij m.aiviai bandė pul i. 
et bombas išmetu kanvojaus 
icpasiekę. Italai paskandina 
kiai vieną kie.serį ii* pataikė 

/ienam prekybos laivui, kuris 
lasiekė Aleksandrija.
DOCTOR’S AMAZING LIQUID

GREAT SUCCESS FOR

SKIN TROUBLES
(externally caused)

PRAISED 
FROM 

COAST 
TO 

COAST!
No matter what you’ve tried without 
success for unsightly aurface pimplea, 
blemishes and sfmilar skin irritationa, 
here’s an amazingly succaasful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—wnich ąuickly relieves 
itening soreneas and starta nght in to 
help nature promote FAST nealing. 
80 years continuous success! Let 
Zemo's 10 different marvelously effec- 
tive ingredienta help YOUR skin. 
Also ofntment form. Severo cases 
may need Extra Strength Žemo.

No. 4710 — Praktiška suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti neną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti »avo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1730 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern DepC 
1789 S. Halsted Sk, Chiea<e» DL

CU įdeda 1S centą U praiaa 

•tatųsti maa pavyadį Ne.............

Mferoe .......-, krutiaą

(Vardas ir pavaldi)
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Japonija
Prasidėjęs vokiečių-rusų karas pagimdė valdžios 

krizę Japonijoje.
Japonija atsidūrė labai nemalonioje padėtyje dėl 

tos draugiškumo sutarties, kurią užsienių reikalų mi
nistras Matsuoka pasirašė prieš kelias savaites Mask
voje.

Kažkaip buvo neparanku priklausyti Berlyno-Ro- 
mos “ašiai” ir tuo pačiu metu palaikyti visai draugiškus 
santykius su Maskva.

Tai butų, juk, kaip sakoma, sėdėjimas ant dviejų 
kėdžių, tarnavimas “ir mūsiškiams ir jūsiškiams”.

Vos naciai paskelbė karą Maskvai, kaip tą pat pa
darė ir kitas “ašies” partneris, būtent, Mussolini.

Kadangi Japonija irgi yra tos pat ašies partneris, 
tai ir jos eilė buvo nutraukti su Maskva ryšius.

Bet kaip ji galėjo tai padaryti, jei vos tik prieš ke
lias savaites buvo sudariusi draugiškumo sutarti?

Tiesa, musų laikais sutartys jokios reikšmės netu
ri. Valstybės, kuriose yra įsigalėjusios diktatūros, šian
dien sutartis pasirašo, o rytoj jas sulaužo. Bet vis dėlto 
buvo reikalas tą cinizmą nors šiek tiek pridengti.

Padarinyje įvyko valdžios krize, kurios tikslas bu
vo išstumti lauk Matsuoką. Kitam užsienių ministrui 
bus lyg patogiau laužyti tas sutartis, kurias pasirašė jo 
pirmtakunas...

Kai susidarė nauja valdžia, tai daugelis tikėjosi, 
jog užsienių politikoje bus padarytas posūkis į taiką.

Kas taip manė, tie skaudžiai suklydo.
Susidariusi militarinė valdžia pasirodė dar labiau 

agresinga, negu senoji. Tiesd, su Rusija ji ryšių dar ne
nutraukė, nes nemancį, >kad tai jai išeitų į naudą. Toli
muose Rytuose rusų armija yra gana pajėgi ir japonai 
nelabai tenorėtų dabartiniu laiku su ja persiimti. Jie 
laukia, kol Rusija nusilpnės kovoje su Hitleriu. Tada 
jie paseks “didvyrišką” italų pavyzdį prancūzų atžvil
giu.

Tačiau tokios progos belaukdami, jie ir dabar ne
snaudžia. Su Hitlerio palaiminimu jie pasiryžo įsitvir
tinti Indokinijoje, kuri yra prancūzų kolonija.

Vichy valdžia mielai sutiko japonus įsileisti. Fak
tiškai toji valdžia savo valios neturi: ji daro tai, ką jai 
įsako daryti Hitleris.

Kadangi Prancūzija nesipriešina Indokinijos oku
pavimui, tai kitoms valstybėms “kištis į svetimus reika
lus” lyg ir nederėtų. Iš tiesų, koks kam reikalas, ką sa
vininkas daro su tuo, kas jam priklauso?

Reikalas yra didelis. Japonų nauji žygiai aiškiai 
rodo, kad Indokinija yra tik pradžia. Pakankamai įsi
tvirtinę čia, jie bandys įsigalėti olandų kolonijose bei 
išguiti iš Azijos anglus ir amerikiečius.

Kai anglai veda žūtbūtinę kovą su Hitleriu, o Ame
rika yra pasiryžusi tą kovą visais galimais budais rem
ti, tai japonams susidaro auksinė proga praplėsti savo 
įtaką Azijoje.

Kova jau prasidėjo
Jei Japonija manė, kad ji nesutiks didelio pasiprie

šinimo savo ekspansijos veiksmams, tai šį kartą turės 
skaudžiai nusivilti.

Kaip sakoma, vienas kartas nemelavo.
Amerikos valdžia pagaliau įsitikino, jog japonų 

“maldininmui” atėjo galas. Per ilgą laiką užsienių de- 
partmente vyravo husistatymas, kad japonus reikia “sui 
minkštomis pirštinaitėmis” čiupinėti. Girdi, tokiu budu 
juos bus galima numaldinti ir jie nesigriebs kraštuti- 
nybių.

To dėka buvo susidariusi tiesiog parodoksinė padė
tis. Amerikos valdžia rėmė Kiniją jos kovoje prieš ja
ponus, bet tuo pačiu laiku pardavinėjo japonams gele
žies laužą ir naftą (mineralinį aliejų). Ir Japonija pa
sirūpino įsigyti didžiausį kiek geležies laužo ir gazoli
no. Dabartiniu laiku ji turi gana didelį atspvgį tiek ge
ležies, tiek gazolino.

Jei Japonija nebūtų galėjusi pirkti tų būtiniausių 
dalykų Amerikoje, tai visai galimas daiktas, kad ji jau 
butų buvusi priversta iš Kinijos pasitraukti.

Dabar klausimas kyla, kodėl Amerika nieko neda
rė ir leido japonams įsigyti reikalingos medžiagos ka
rui vesti? . • . . J . • ■ 1

Čia mes kaip tik ir susiduriame su vadinamais mal- 
dintojais, kurių nusistatymas vyravo užsienių reikalų1 
departamente. * J ir '

Tie maldintojai laikėsi tos nuomonės, kad su japo-' 
nais reikia elgtis švelniai. Girdi, jei prieš juos bus pa-1 
naudotos griežtos priemonės, tai jie iš desperacijos gali1 
pradėti karo žygius prieš olandų ir anglų kolonijas. To
kiu atveju Amerika irgi negalės karo išvengti.

. Bet štai dabar maldinto jų politika priėjo liepto ga-1 
lą. Pasirodo, kad su gengsteriais negalima pusiaukelyje' 
geruoju išsiskirti: arba su jais turi ėiti Iki galo, arba' 
turi jiems pasipriešinti. Vadinasi, pasirinikmo nėra: pa
siduok jiems arba kovok prieš juos. '

Prieš japonų gengsterišką politiką Amerika ir 
Anglija pagaliau nutarė kovoti. Prezidentas Roosevel
tas įšaldė japonų turtus Amerikoje. Filipinuose paskelb-i 
ta mobilizacija. Laukiama ir kitų priemonių prieš japo
nus.

Anglai paskelbė, jog prekybinė sutartis su japonais- 
nebegalioja. Faktiškai iš Anglijos ir jos kolonijų bei do
minijų japonai nebegalės gauti žaliavos.

Panašiai rengiasi pasielgti ir olandai.
Ką tada darys Japonija? '
Iš desperacijos mesis į naują karą ar pasidarys la

biau sukalbama?
Netrukus tie klausimai paaiškės.

NAUJAS VADAS 
UŽUOMAZGOJE

mas, kuris siekiasi pravesti
Lindberghą į Jungtinių Valsti-

Visai neseniai Charles Lind- 
bergh’as vienoje savo kalbų pa
reiškė, jog Washingtone yra 
reikalinga “nauja vadovybė”.

Tas neapdairumas nacių or~ 
deno savininkui sudarė daug 
nemalonumų. Laikraščiai pra
dėjo reikalauti pasiaiškinimo: 
kokiu budu Lindbergh mano ta 
vadovybę pakeisti? Nejaugi jis 
mano, kad Amerikai reikalin
gas panašus vadas, kaip Vokie
tijoje ar kur kitur?

Lindbergh pasijuto visai ne
kokioje padėtyje: jis teisinosi, 
kad nieko panašaus nenorėjęs 
pasakyti, j kad -jis{ esąs demo
kratas ir? t. t. ču-.c. ,,

Tačiau , jb> pasiteisinimas bu
vo labai neįtikinantis ir pas dau
gelį pasiliko įspūdis, kad Lind
bergh kažkokią naują vadovy
bę norėtų Washingtone įgyven
dinti.

Važinėdamas su prakalbomis, 
Lindbergh pasižymėjo tuo, kad 
bandė įtikinti Amerikos žmones, 
jog Hitleris yra nenugalimas ir 
todėl reikia stengtis su juo su
sitaikyti. Anglijai jis karčių 
žodžių nesigaili, bet niekuomet 
nepasmerkia nacių.

Kai prasidėjo vokiečių-ruslį 
karas, tai Lindbergh visiškai 
savo kaukę nusiėmė. Jis griež
čiausiai pasmerkė “barbarus ru
sus”. Girdi, šimtą kartų jis ge
riau susidėtų sd hitleriška Vo
kietija, negu su staliniška Ru
sija.

žinoma, apie jokį susidėjimą 
nebuvo ir negali būti kalbos. 
Reikalas čia ne susidėjimo, bet 
rėmimo vienos ar kitos pusės. 
Daugumas Amerikos žmonių 
mano, yra visai įsitikinę, kad 
Hitleris yha .didžiausias, žmoni
jos priešas. Kas prieš tą prie
šą kovoja, silpnina jį, tą būti
nai reikia temti.

Nacių Valdoma Vokietija 
Amerikai ir visam pasauliui yra 
pavojinga.

Bet Lindberghui’ hitleriška 
Vokietija yra visai priimtina. 
Jis ragina amerikiečius su ja 
susitarti ir bi'ztiį Varyti.

Jam visai nesvarbu, kad tuo 
atveju Amerika turėtų priimti 
nacių padiktuotas sąlygas, arba 
biznio nebūtų.

Iki šiol ryšium . su . Lindber- 
gho “pasišventimu’1 sulaikyti 
Ameriką .liUO kftto buvo Viena 
neišaiškinta misterija, • butęnti 
ko tas “įžymus lakūnas, kuris 
paliovė skraidęs it pradėjo kal
bėti”, siekiasi ?

Kaip atrodo, dab,ar. ta miste
rija jau pradeda’ aiškėti;

Lindbergh rengia šdll dirvą 
politikoje. , , *■

Savaitraštis The Nation sa
ko, jęg yra susidaręs judėji-

jų senatą.
Kitais metais bus renkamas 

senatorius iš Minnesota valsti
jos. Numatoma, kad Lindbergh 
ir bus vienas kandidatų į sena
torius,

Kadangi dabartiniu laiku 
Minnesotoje politinės partijos 
yra labai susiskaldžiusios, tai 
Lindbergh turėtų nemažai šan
sų rinkimus laimėti.

Tai butų pirmas žingsnis į 
“naują vadovybę”. Atsidūręs 
senate, Lindbergh galėtų pra
dėti vajų už vadovybės pakei
timą.

Niekas negali užtikrinti, kad 
toje kryptyje jis neturėtų pa
sisekimo. , , 1

Mes gyvename tokius laikus, 
kada nieko ' tikro nebėra.

< ę 1 r.

Metinis Liet.
Radio Piknikas

t , ,d> '

Šių metų rugpiučio-August 
10 dieną Adomo Sodne, Cast- 
le Shannon, Pa., įvyksta me
tinis Lietuvių Radio zišvažift- 
vinias. * <

šiame išvažiavime išrinksi
me gražiausią lietuvaitę *— 
‘Migs Liiliuania of Pittsburgh* 
kuriai, kaipo dovana, bus į- 
tėiktas Rulowa laikrodėlis.

Dienos programa bus įvai
ri, susidedanti iš dainų, mu
zikos ir kalbų. Tarpe kalbė
tojų bus SLA prezidentas F. 
J. Bagočlus ir Hon, John M. 
Huston, Registcr of Wills, ku
ris yra numatomas sekančiu 
mayorų . (mayoru*buririistru) 
Plttsburgh'o, miesto.

■■ Svečių bhs rie tik iš vaka
rinės 'PJirthšylvahijoš* bet iš 
Wčst Virginijos ir Ohio valst, 

Reikia pasakyti, jog į L, 
Radijo piknikus visada suva
žiuoja tūkstantinės ' minios, 
ItUijios visada pasitenkina 
gražiais ir, Įdomiais, savo 

‘programais L. Radijo pikni
kais. •; .

..,L' L -P- Dargis,

JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ AUKŠČIAUSIAS 
TEISMAS

Su paskyrimu teisėjo Har- 
lan Fiske Stone į vyriausio 
teisėjo vietą ir senatoriaus 
James F. Byrnes bei genera
linio prokuroro Robert H. 
Jackson sandrauginiais teisė
jais, prezidentas Rooseveltas 
iš viso paskyrė septynis na
rius j Aukščiausią Teismą. Tik 
vienas prezidentas, Washing- 
tonas, daugiau teisėjų pasky- Įstatymų Kongresas nurody
ti—vienUOliką teisėjų—per jo

skundimų, privalo būti sutai
soma prisiekusiųjų teismas 
(jurė), ir toksai prasižengimas 
turi būt nagrinėtas toje valsti
joje, kur šiokis prasižengimas 
butų papildyta; bet kada pra
sižengimas papildytos* bile 
kurioje valstijoje, nagrinėji
mas privalo atsibūti tokioje 
vietoje ar vietose, kaip sulyg

autorės
ir

du terminus.
Pirmas Aukščiausias Teis-

Kąaangi nariai Aukščiausio mas turėjo tik šešis narius— 
Teismo, tautos aukščiausias vieną vyriausią teisėją^ ir pen- 
jiĮricįimsj įskydiusj. skiriami 1 kisr skiriami kis sandrauginius teisėjus,
ant viso amžiaus, jie prašali- 1807 m. Kongresas padidino 

i septynių. 
1837 m. iki devynių. 1863 m. 
iki dešimts, ir 1869 m. per

narni vien tik mirtimi ar at- narių skaičių iki
sistatydinimu; daug preziden
tų, tarnaudami per du termi
nu, turėjo progos paskirti tik prezidento Grant administraci- 
po kelis. ją sumažinta lig devynių, ku-

Kaip Aukščiausias Teismas ris skaičius iki šiandien stovi, 
dabar stovi jis turi devynius 
narius. Jie yra — vyriausias 
teisėjas Stone, originaliai pre
zidento Coolidge’o parskirtas, 
sari drauginis teisėjas Owen J. 
Roberts, prez. Hooverio pas
kirtas, ir Hugo Black, Stanley 
Reed, Felix Frankfurter, Wil- 
liam O. Douglas, Frank Mur- 
phy,—visi Roosevėlto paskir
ti, ir neseniai paskirti san- 
drauginiai teisėjai Byrnes ir 
Jackson.

rolę. Atsakymas visai lengvas. 
Kaip paukšteliui nėra kliūčių 
perskristi miškus taip ir kū
rėjui, nors jis butų menkoj 
vertės, nesunku aprašyti kitų 
gyvenimas, pasiimant visai ki
tą asmenybę.

Toliau Kanadietis nori ži
noti kiek nors apie
atvykimą Kanadon, kur 
kaip apysaka parašyta ir tt.

Medžiagą apysakai pradė
jau rinkti 1937 metais, tais 
pačiais metais atvykau ir į 
Kanadą. Rankraštį atsivežiau 
ir baigiau jau šioj šaly. Ilgą 
laiką nedrįsau niekąm jį ro
dyti ir siųsti laikraščiams, Bi
jojau, kad bus atmestas. Tik 
vėliau mano draugai sužinojo 
apie ją, patarė pasiųsti į 
“Naujienas”, Koks buvo man 
didelis džiaugsmas ir malonu
mas, kada “Naujienos” pra
dėjo ją spausdinti. Esu giliai 
“Naujienoms” už 
Joms buvo daug 
ir darbo.

širdingas ačiū 
eini už švelnią
man suteikia noro bei pasįži- 
mo darbuotis ir toliau.

A. B. TimminsieAe.

įstatymus daro penki 
1935 m. ir 1936 m. kaip 
Naujos Dalybos suma- 
pasiekė Teismą, keli 

nekonstitucijonališki.

tai 
su

dėkinga, 
ja vargo

ir 
kritiką, kuri

Kanadie-

Pasaulis Šėlsta, 
Bet Tautą Lyga 
Tęsia Savo Darbą

čiausias Teismas turi daugiau 
galios, negu bet kuris kitas 
panašus kūnas visame pasau
lyje šiandien. Tikrai, ameri
koniškos paeities, per visą 
tautos 'istoriją jo nutarimai 
lošia svarbią rolę tautos išsi
vystyme.

Aukščiausias Teismas Kon
greso Juridiniu įstatymu įs
teigtas rugsėjo 24 d., 1789, o 
įsteigimo pamatas 
Konstitucijos 
ti teisybę” 
straipsnyje 
sako:

Jungtinių
galia turi būti pavesta Aukš
čiausiajam Teismui ir ,tokiems 
mažesniems teismams, kaip 
Kongresas, laikas nuo laiko, 
paskirtų ir įsteigtų.

Teisėjai taip aukščiausiojo, 
taip ir mažesnių teismų privalo 
užlaikyti savo urėdą gero el
gimosi laiku; ir privalo, nu
rodytais laikais, gauti už savo 
tarnystę atlyginimą, kuris ne
turi būti sumažintas laike jų 
buvimo urėde.

Juridinė galia turi visuose 
atsitikimuose siekti iki Įstaty
mų ir lygybes, kylančios iš ši
tos konstitucijos, Jungtinių 
Valstijų Įstatymų ir padarytų
jų sutarčių, ar kurios dar bu
tų padarytos, po jų autoritetu; 
visuose atsitikimuose, kurie 
paliečia ambasadorius, kitus 
Viešus miliisterius ir konsulus; 
visuose atsitikimuose admira
liteto ir jūrininkystės juris
dikcijos; ginčiuose kuriuose 
Jungtinės Valstijos butų viena 
pusė; ginčuose tarp dviejų ar 
daugiau valstijų; tarpe val
stijos Ir piliečių iš kitos vai- 
stijosų tarp piliečių iš įvairių 
valstijų; tarpe tos pačios val
stijos, tarp piliečiu iš Įvairių 
žemę kaipo dovaną kitų valsti
jų, ir tarpe valstijos ir josios 
piliečių, ir svetimų valstijų, pi
liečių, ir svetimų valstijų, pi
liečių ir pavaldinių.

Visuose atsitikimuose, kurie 
paliečia ambasadorius, kitus 
viešus hiinisterius ir konsu
lus, ir tuose, kuriuose valsti
ja yra viena pusė, Aukščiau
sias Teisme privalo turėti pa
matinę jurisdikciją Visuose 
kituose viršmlnėtuosė atsitiki
muose Aukščiausias Teismas 
privalo turėti apeliacijos Ju
risdikciją, kaip į įstatymus 
Taip ir Į faktą, su tokiais iš
ėmimais ir sulyg tokių pada- 
vadimų, kaip Kongresas pada
rytų.

Nagrinėjimui visų prasižen
gimų, išimant atsitikimus į-

1789 
randasi 

įžangoje “įsteig- 
ir Konstitucijos 
Trečiame, kuris

Valstijų juridinė

Teismo didžiumos nuspren
dimas pravedimams yra reika
lingas. Vientik pats Teismas 
gali pakeisti savo nusprendi
mą. Ir dėl to, laiks nuo laiko 
kritikai darė užmetimus, jog 
tautos 
vyrai, 
daug 
nymų 
laikyti
Aštrios kovos įvyko tarpe Nau
jos Dalybos sumanymų draugų 
ir priešų, draugai sakydami, 
jog buvo perdaug konserva- 
tyviškumo teisme ir ne gana 
liberališkumo, kuris taip rei
kalingas įveikti tautos bedar
bę.

Ir todėl prezidentas Roose- 
veltas pasiūlė perorganizuoti 
Teismą — padidinti narių skai
čių, bet Kongresas priešinos. 
Bet su mirtimis ir -atsistatydi
nimais nuo 1937 m. preziden
tas gavo progos paskirti užtek
tinai jam palankių teisėjų.

Jo pradžioje Teismas buvo 
silpnas ir nesvarbus skyrius. 
1801 m. po vadovyste John 
Marshall* 
vyriausias 
sustiprėjo 
Marshall 
1835 m.
sprendimų Marshall laiku buvo 
tas, kuris davė Aukščiausiam 
Teismui teisę naikinti federa- 
les ir valstiškas Įstatas, kuomet 
jos nesutiko su Konstitucija.

Teismo didžiausia galia yra 
išskiriama teisė paaiškinti 
Konstituciją. Teismas laiko 
sesijas nuo pirmo pirmadie
nio spalio, mėnesy kasmet ligi 
birželio mėnesio, egzaminuo
damas paliudijimus ir d a byda
inas nusprendimus, kuriuos 
paprastai išduoda pįrmadie- 
Uiais, ir jo galutini nusprendi
mai tampa šalies aukščiausi 
įstatymai.

Apysakos Autorė 
A. B. Timminsietė 
Atsako Kanadiečiui

trečias ir geriausias 
teisėjas, Teismas 

Ir tapo galingesnis, 
tarnavo lig mirties 
Tarpe svarbių nu-

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” pastebėjau 
“Gimtasis Kaimas 
iną.

įpirmiausiai esu
Kanadiečiui už palankią nuo
monę bei padrąsinimą. Kiek
vienas juk naujas užsibrėži- 
mas ar pradėtas darbas, kelia 
abejonę pačiam sau. Ir kiek
vienu tokiu momentu yra be
galiniai svarbu kitų nuomonė. 
Rupi sužinoti, kaip kiti į dar
bą pažiūrės—patiks ar panie
kins. Ar įkvėps didesnio pasi
ryžimo, ar nupuldins dvsią.

Apysakaitė “Gimtasis Kai
mas” buvo mano pirmas kū
rinėlis, Man pačiai jis išrodė 
mkernas ir buvau Įsitikinusi, 
kad mažai kas į ją atkreips 
dotn^.

Dabat keli žodžiai apie kri
tikoje iškeltus nėaišjkumus. 
Kanadietis nori žinoti, kokiu 
budu autorė, būdama mote
rimi, apysakoje vaidina vyrb

apysakos 
kritikavi-

dėkinga

Tuo tarpu kai pasauly šim
tai milijonų žmonių yra tiesio
giniai ar netiesioginiai įsivėlę į 
patį žiauriausią ir kruviniausią 
karą kokį istorija yra kada nors 
mačiusi, apie šimtas asmenų 
kas dien skuba į didžiuosius 
Tautų Lygos rumus Genevoje, 
ir ten praleidžia ilgas darbo va
landas rūpindamiesi pasaulio 
gerove ir taika.

Tie Tautų Lygos tarnautojai 
yra aukštai išsilavinę specijalis- 
tai įvairiose šakose kaip tai 
ekonomijoje, finansuose, svei
katoje, epidemijų kontrolėje ir 
įarįtautiniafo įstatyme. Jy dar
bo stalai sudėti tik vienam rū
mų sparne, visa kita uždarinė
ta, užrakinėta. Didžiosios salės 
kur pasaulio valstybių atstovai 
tiek daug kalbėjo apie taiką ir 
ramybę, šiandien nutilę.

Nuo to laiko kai Europoje 
taikos viltys galutinai paslydo 
ir per kontinento padangę nu- 
baubėjo kanuolių šūviai, didžiu
ma Tautų Lygos agentūrų ta
po perkelta į ramesnes vietas, 
daug jų net į J. V. sostinę. 
Bet oficialiai Tautų Lygos cent
ru skaitoma Gencva iki šiol dar 
neutrale išsiiaikiusioj Šveicari
joj-

Nežiūrint, kad karas siunta 
ir vis daugiau žemės kamuolio 
plotų padega, ta saujele Tautų 
Lygos tarnautojų savo darbą 
varo toliau, lyg, kad jie suiru
tės nematytų. Jie rūpinasi kaip 
geriau sutvarkyti pasaulio eko
nomija, kaip geriau apsaugoti 
gyventojų sveikatą, kaip ge
riau Įkūnyti taikos idėja ir pil
nas įvertinimas.

Tarptautinės sutartys ii pak
tai šiandien tik išmatų popier
galiais paversti, bet tie Tautų 
Lygos tarnautojai atsidėjusiu 
kiekvieną jų registruoja didžioj 
Sutarčių Knygoj. Jie tose su
tartyse mato daug išmintingų 
žodžių ir gilių, teisingų minčių 
ir jie turbut įsitikinę, kad vie
ną kurią dieną, kada ramybė 
vėl grįš, nuvargintieji žmonės 
norės tomis kilniomis mintimis 
pasinaudoti.

Ironiška yra padėtis didžiuo
siuos Tatltų Lygos rūmuose. 
Bet, matant kaip juose veikla 
funkcionuoja, diena iš dienos, 
mėneslš iš mėnesio, neatsižvel
giant Į bendrąjį' pasr alio pa- 
tfakinlą, yra pamato tikėti ir 
viltis* kad ateis diena, kada pa
saulio tautos galutinai įsitikins 
į reikalą turėti vieną, panašią 
j Tautų Lygą, agentūrą kuri 
tarpininkautų viso pasaulio žmo
nėms.

Į i

Vygantas.
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vus. Tas priklauso nuo dau
gelio aplinkybių, pav. lietai, 
potvynių kontroliavimas tven
kiniais ir tt. Bet yra 500 mylių 
kelias upe. Pav. iš Evansville, 
Ind. iki Guntersville, Alaba- 
ma, Tennessee upe baržomis 

’ Adjustment Administr a t i o n ve^a '
182,848 tonus trigubo super-

Kai buvo suvaldytas van- phosphate. ši trąša buvo pa- 
duo, tai TVA pastaruoju me- skirstyta tiems ūkiams, kurie 
tu pradėjo kitą naudingą dar- buvo jos reikalingi, ilgame- 
bą, atseit gamina mineralines ėiais atmokejimais. Li8,34x 
trąšas ūkiams pagerinti. Ga--tonai gesintų kalkių pelenų 
mina potassium knotaphos- Į buvo paskirstyta panašiu bu- 
phate ir potassium calcium du. Bendrai imant, 146,800 to- 
metaphosphate eksperimenti- j nų triple superphosphate ir 
niam ūkio darbui. Trąšoms 101,000 tonų gesintų kalkių 
gaminti medžiaga buvo pa-'pelenų, maišytų su sankreko- 
siųsta trysdešimčiai agrikul- mis, buvo paskirstyta toles- 
turinių stočių. .Bandymai da
vė geras pasėkas.

Su pradžia 1941 metų, že- 
progra- 

mas buvo vykinamas koope
ruojant agrikultūros kolegi
joms ir valstijų valdžioms 
32,736 ūkiuose, 23 valstijose. 
Tuo budu buvo aptarnauta 
575 apskričiai, su 5,000,000 
akrų žemės plotu. Viso, nuo 
pradžios šių metų, buvo su
vartota 123,287 tonai phos-

ATOSTOG OS ant RATŲ
Šiais, metais. į pietust «

Kalbėta apie didelio pikniko 
surengimą, Bet daug kas pri-

Clevelando Lietuvių 8oibįJa°JdoskamažS’rb0 bus dau8. 

Kolonijos Gyvenimą
(Tęsinys)

Agrikultarinis darbas.

mes ūkio gerinimo

Be aukščiau sakyto darbo,

eksperimentinio darbo

TURI BŪT
IŠPARDUOTI

Crosley 5 pėdų refrigeratorius 
už ......................................  $68.50
Frigidaire 5 pėdų už ....... $68.50
Kelvinator 5 pėdų už ......  $38.50
Westinghouse 4’/2 pėdų už $48.50 
Philco, Westinghouse, Crosley, 
Hotpoin't 8 pėdų, vertė $185.00 
už .......   $119.50
General Electric už .......... $99.50
Elektrikiniai pečiai vertė $125.00 
už ....................................... $79.50
Gasiniai pečiai, insulated heat 
control ...............................  $48.50
Aluminum skalbiamos mašinos 
už ....................................... $47.50
Prosinamos mašinos po .... $27,50 
Elektrikiniai dulkių valytuvai 
po ........................
7 tūbų radi jos
po ........................
Portable radijos, 3 way už $14.95 
Philco, 12 tūbų radija, su “myste- 
ry control” už ................. $69.50

vertė
$18.50
$30.00
$14.95

dymui parūpino Agricultural

nėms Tennessee Vallcy apy
linkėms.

Miškų sodinimas.

Į Tennessee Vallcy Author- 
ity programą įeina ir miškų 
gerinimas, apsauga nuo gais
rų bei apželdinimas mišku 
vandens išgraužtų vietų, ši
tam darbui vykdyti padeda 
CCC kuopos. Praeitais me
tais buvo pasodinta 13,000,000 
medelių, privatinėse žemėse, 
kuriuos išaugino TVA admi
nistracija federalės valdžios 
žemėse (National Forests). 
Per šešis milijonus medelių 
buvo pasodinta TVA žemėje. 100,800 kwli. 
Kiti šeši milijonai

l automobilius. Kiekviena1 Tautininkų Mitingas. Lavonų 
tokia barža paima 130 auto- Paveikslai. Laikraščių Kova. 
mobilių. Kelionė trūksta ma- Lietuviškos Saldainės, Redak- 

I žiau kaip savaitę laiko.

Truputis statistikos.

Tennessee Valley yra se
kami tvenkiniai: Cherokee 
Dam, Norris' Dam, Fort Ldu- kalba atsilankė p. Tubelienė, 
don Danį (Knoxville, Tenn.), Smetonos švogerka. 
Watts Bar Dam, Guntersvil
le Dam, Wheeler Dam, Wil- 
son Dam, Pickwick Dam, 
Kentucky Dam (Paducah, 
Ky.), Hiwassec Dam, Chika- 
mauga

torių Permaina.

CLEVELAND, OHIO. —čia 
andai įvykusiu tautininkų su- 
sirinkiman su svarbiausiąja

Musele

Dam (Chattanooga, 
Hales Bar Dam, ir 

Shoals apylinkėj tven-

Norris Dam: aukštis 265

Rezervuaro plotis aukščiau 
išliejimo vartų—40,200 akrų.

(tarp Clinch upės iki Powcll 
upės—56 mylios).

Viso vandens

Ji atsi
vežė vieną Chicagos anglišką 
dienraštį, kuriame patalpinta 
fotografijos iš rusų-nacių ka
ro : krūvos lavonų—bolševikų 
sušaudyti politiniai priešai.

Tą laikraštį kalbėtoja pa
leido per publiką pasižiūrėji
mui. Tada vienas .vietinis 
stambus biznierius užklausė 
ar nebūta panašių vaizdų ir 
Lietuvoje po Smetonos dikta
toriškuoju rėžimu. Publikoj 
buvusi p. Gabaliauskienė 
kė, kad butą. Tautininkai 
rokai nuo to sumišo.

—o—
Tose prakalbose Iškarto

sa-

bu- 
kalbėti ir pViso vandens rezervuaras ■vo pakviestas kalbėti ir p. 

turi — 2,567,000 akrinių pėdų.' Sabaliauskas, bet vėliau, pa-
Elektros jėgos (minimumo)

medelių Statybos darbas buvo pra-
’buvo pasodinti 1,744 ūkiuose, dčtas spalių mčn 1933 11K 

užbaigtas 
žemių liepos mėn. 1937 m.

tyręs, kad Tubelienė atvyksta, 
Karpius pranešė jam, kad 
kalbėti nereikės.

Tvenkinys buvo
liūs pasisodino patys 
savininkai.

IPer septynis •metus TVA pa- $30,900,000 (neįskaitant clek- 
rupino 110,000,000 sėklų iš iros stoties įrengimo ir laidų 
dviejų medelių auginimo sto-'pratięsimo).

Norris tvenkinys kašjlavo

Sudaryta komitetas, į kurį 
dalyvavęįėjo “žvaigždės” 

Smetonos barikieto surengi 
me. Tai 
atsimenant, 
kraštis čia 
statęs prieš

savotiška 
kad katalikų lai- 
yra griežtai nusi- 
Smetoną.

ironija,

“Lietuvių Žinios” oficialiai 
neskelbia, bet žmonių plačiai 
kalbama, kad dabar tą laik
raštį redaguoja vienas “grino- 
rius.” Sako, butų nuodėmė 
dabar skelbti apie redaktorių 
permainą, kada rinkimai arti
nasi. Advokatas, kuris iki šiol 
“L. Ž.” redaktoriaus titulą ne
šiojo, netektų tam tikro pres
tižo tuose rinkimuose. Poli
tika, matykite. Lietuviai, ži
noma, neužvydi, bet net linki, 
kad tas lietuvis ką nors lai
mėtų. —Reporteris.

Jos. F
SUDRIK
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE

'3409-11 So. Halsted St
Tel. YARds 3088

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

ĮSPĖJIMAS
VAIKAM ........ ...T
SUAUGUSIEM ...
Veikit Dabar! f

Kaina 
Pakeliama 

Pradedant Rugpiučio 1-ma 
. .  $13.50 

“ 1 .. $18.50
-------------- Sutaupyki t Pinigų!

hnshs and ftdenoiys
i RĖMO,VED j!l__ -.t-;-,____

REGULIARUS 
MOKESTIS 

$35.00 ai*ba daugiau 
Kaina (nėra eks- 
»tra) padengiaikom- 
jpetentį chi r ur g ą 

------ '
■racijų kambaJrLi an
esteziją, slĮhugėls 
patarnavimą ir vienos 
buvimą musų ligoninėje.

(ne interną), ope- Suau.us|ems 
$15.00 

dienos

k

užgesino 470 miš- 
Gaisrams kontro- 

statomi observaci- 
kalnuose, įvedami 

tam

TVA ir CGG kuopos praei
tais metais 
kų gaisrų, 
liuoti yra 
jos bokštai
telefonai ir įrengiamos 
tikros mašinos bei įrankiai.

Navigacija.

Kad geriau susipažinti sų, 
TVA projektu, bus ne pro ša
lį plačiau nušviesti šitą milži
niško darbo plėtimąsi, kuris 
kas metai vis daugiau ir dau
giau tiekia įvairius aptarna
vimus Amerikos žmonėms. 
Kai kuriose vietose navigaci
ja yra apribota dėl to, kad 
vandens gilumas nėra pasto-

Atvykit ir Paimkit Jį!

MIRACLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI 
40 pėdų Lotai— 
VISI pagerinimai 
yra. 7c karferis į 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MĖNESI 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.
FHA Finansuojami—Užgirti— 

Apžiūrėti

•29'1
Mažas

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ine.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ

bl. vakaruose nuo Cicero Avė.1

JACK SWIFT»

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Booaevelt Rd^ Austin 1179

Viskas tik už Remkite Lietuvišką 
Žyduką,

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

OR. N. M. OOfLE

NORTHERN HOSPITAl

2314 North Clark Street 
PKone LINcoln 4200

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

’•*> ndintrns

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONQ DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VTCTORY 0066

Elektros gaminimas pašo
ko sekančiai: 1934 metais bu
vo pagaminta 395,842,000 kwh. 
sumoje $835,647.

1940 metais elektros gamy
ba pašoko iki 3,629,677,000 
kwh, sumoje $15,125,380.

Darbininkų dirbo praeitais 
metais 13,942 žmonės. Darbi
ninkų samdos skaičius vis di
dėja, nes ginklavimosi reika
las verčia .skubiai baigti ne
baigtus tvenkinius ir suvar
toja daugiau elektros sunkio
sios industrijos pramonė.

Tennessee Vallcy Author- 
ity valdo trys tarybos nariai, 
kuriuos paskiria J. V. prezi
dentas. Jie privalo skaitytis 
su senatu ir pildyti jo nutari
mus bei klausyti prezidento 
patarimų, ši taryba pati sam
do darbininkus, inžinierius ir 
vykdo numatytus darbus.

Į Smoky Mountains.

Buvo pašėlusiai šilta 
na diena. Pakraščiuose 
lynojo. Advokatė Stclla 
kol su sesute Ona (p-ia
niene), nufotografavo įdomias 
Norris Dam vietas ir visus 
mus. Vizitavome kai kurias 
TVA raštines, restoraną ir tu
ristų parką, kuris taip pat 
aprūpintas gražiais pastatais, 
geru vandeniu, elektros švie
sa ir galų gale — gražiausia
me kalno parke.

Moterys mėgsta uogauti, tai 
ir mudu su Frenkiu Mironu 
“nubinzinom.” Prisii valgėme 
saldžių aviečių uogų, kurių 
ten yra kiek tik nori.

P-as Mironas jautėsi trupu
tį “sutingęs” draivinti, sako: 
“Dabar jus, vaikai, draivin- 

| kit, o aš prisnusiu.” Bet p-ia 
| Mironienė nebijo per kalnus 
važiuoti, sėdo prie rato ir

Žinios” smarkiai pasibarė ant 
“Dirvos”. Net keletą pusla
pių pašventė. Atrodė, kad 
Clevelandc kils “pilietinis ka
ras,” bet “Dirva” kaip musę 
prikandus, nutylėjo ir visas 
lauktas “triukšmas” ncišdegė.

i;
------ O—<

Clcvclande įkalbama, kad p. 
Gabaliauskas rengiasi atida
ryti lietuvišku saldainių dirb
tuvę. Jis, sakoma, turįs rei
kiamo patyrimo iš Lietuvos. 
Kaip girdėtis,' nekurie cleve- 
landiečiai yra pasirįžę prie 
šio biznio įsteigimo prisidėti.

l—o—
Katalikai .buvo pasirįžę pra

dėti didelį savos spaudos stip
rinimo darbą. Liepos 11 d. 
sušaukė veikėjų susirinkimą, 
kuriame dalyvavo apie pora 
tuzinų žmonių.

ta, bet kada atėjo laikas pa
sirodyti su materialine para
ma, tai svečiai ėmė skirstytis.

lietus
Stri-

Miro-

traukiame skersai Norris 
tvenkinį, gražiu tiesiu, baltu 
tiltu į Knoxville. Perkūnas 
grasina lietum, žaibai “laižo 
kalnus,” o mes važiuojam ir 
tiek.

Po arti šimto mylių kelio
nes nuo Norris Dam, pasiekė
me ir garsiuosius Smokies. 
Buvo sekmadienio vakaras. 
Mes įsus toj ome nakvinei gra
užiame Gųtlinburg ^miestelyj/, 
prie upelio, kuris teka iš di
džiųjų kalnų, tyras, kaip 
talas vanduo. Sako, labai 
žuvies ten yra. Gavome 
žiųs
lio ir aukšto

kriš-

gra- 
upe-kabinus” prie šito 

kalno, kurio apa- 
ir rhododendron 
vandenį. Mount- 
(loral) rožiniai

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
TeJ, ENG. 5883-5840

£

3

5 
3

Apart Apsaugos, Turime O E n n n n n n n 
ATSARGOS FONDĄ ViršddUUjUUU.Uu

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

dienos, šeštad. 9 A. M, iki 8 P. M.

Turtas Virš$6,000,000.00

arcus________ and
LOAN ASSOClATIONof Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH. Prrs.
4192 Archer Avenue

VlRgima 1/4/

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332 J

4030
Archer Avė,

Tel.
VIKginia

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
U WILL LIK E US"

.....   ————M
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug $8.00 
dulkių išimta............ r.................

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI

BLACK BAND LUMP . $9.95
Sales taksai ekstra.

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

S._____________  •— -r ........... - ------------- -------------- J

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.

žiedai siekia 
ain laurel 
žiedai iš tirštų lapų šypsosi1 
prieš mus. Tyku, ramti, kaip 
prieš audrą. Vėsus upelio ’
vanduo ir kalnų (dregmė 
atgaivino po kelionės;
irgi atvėso.—M. J. Š-kis. 

(Bus daugiau)

mus 
oras

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

įki 9:15 vai. ryto.
Subatnmls nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
. t.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

i’M GLAD TRIS 1 
JOB 15 RNlSHSD. 
VVHAT

Vardas

Adresas

Telefonas

f

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

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

O Apšildymu
□ Plumbingu

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.* otate ir oo ot.)
Telefonas ATLANTIC 4290.

ŪK OF PRTTtRDS

Vardas

Adresas ....

Miestai

VaUWa

NAUJIENOS 
1739 So .Halsted St 
Chicago, IU.

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

B A JAR—AN EXPLO3IOn! 
B JUPITERI THE POUAR- 
4IANS HAVĖ BLOWN UP 
f THE OUTER CHANNEL. g 
kWE’RE BOTTLED IN. J
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linine :IllirLois-Indiaiia-MicHigaiY-lViscoosio. Girnos į’41

Lietuvis Pasižymėjo 
Šaudymo Konkurse

Studijuoja Į Karininkus 
U.S. Armijoje

FORT CUSTER, Mich.—Jau
nas Waukegano, III., lietuvis, 
George G. Gavin’as pasižymėjo 
šaudymo konkurse, kurį suren 
gė Reserve Officers Training 
Corps savo nariams.

Iš galimų 250 punktų šaudy
me į tikslą iš visokių pozicijų, 
ir visokiose aplinkybėse, jisai 
gavo 219 punktus.

Gavin dabar lanko universi
tetą ir ruošiasi j U.S. armijos 
karininkus.

Kaltina Unijistą 
Išeikvojimu $49,000

Po Areštu Bentone
SPRINGFIELD, III. — Ben- 

tono kalėjime yra uždarytas 
Eugene E. Scott, buvęs finan
sinis sekretorius International 
Erotherhood of Electrical Wor- 
kers, lokalo 702. Jisai yra kal
tinamas išeikvojimu $49,000 
duoklėmis sumokėtų lokalui.

Lokalo centras yra Wesl 
Frankforte. Scott ėjo sekreto
riaus pareigas nuo 1933 iki šių 
metų.

RENKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

jfoįn Jf. <£ubeiki5
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

H AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
k605-ff7 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonai LAFAYETTE 0727
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 Spausdinam
Laidotuvių Direktoriai

Steigs Centrą 
Kareiviams

DECATUR, III. — Armija 
skelbia, prie šio miesto įsteigs 
liuoslaikio centrą karo naujo
kams, kurie atostogauja centra- 
liniam Illinois. Centras bus pa
statytas prie Decatur ežero.

Padovanojo Valdžiai 
— Ranką

QUINCY, III. — Aluminijaus 
rinkliavoje šis miestas susilau
kė nepaprastos aukos. Vienas 
pilietis padovanojo savo dešinę 
ranką — žinoma, dirbtiną, pa
darytą iš aluminijaus.

Kaltina Moteriškės 
Nužudymu

ROCKFORD, III. — 32 metų 
rockfordietis Ray McDonald 
buvo suimtas ir apkaltintas nu
žudymu 41 metų moteriškės, 
.Virs. Frieda Wallin, 803 Fer- 
guson Street. Jisai buk ją mir- 
jinai sumušė vienoje alinėje.

-------- ----------------------i--------_

Maistas Užnuodijo 
20 Žmonių

TAYLORVILLE, III. — Blo- 
gas maistas vienoje valgykloje 
Christian apskričio mugėje už
nuodijo 20 žmonių, tarp jų mu
gės sekretorių, C. C. Hunter.

American Can 
Atidaro Naują 
Dirbtuvę

HARVEY, III. — Didžiuli 
American Can Company paren 
davo Western-Austin Co., dirb 
tuvę Harvey, III., ir ten gamim 
amuniciją armijai. Firmai rei
kės tc-.rp 500 ir 600 darbinin
kų.

Grasina Streiku 
Borg-Warneriui

ROCKFORD, III. — CIO Au
tomobile Workers unija pagra
sino paskelbti streiką šiandien 
Borg-Warner Corporation uni- 
versal joint dirbtuvėje, kuri 
randasi šiame mieste.

Stato “Pavyzdini 
Miesteli”

BATAVIA, III. — Prie Lin
coln Highway, tarp Batavia ir 
Mooseheart, Federal Housing 
Administracija stato pavyzdinį 
miesteli 40 akrų plote. Jame 
bus 152 namai, kainuoją apie 
$5,000 kiekvienas.

Namai statomi ^pašalinti bu

tų trukumą Fox slėnyje.

Platins Milwaukee 
Avenue .

Valstija patvirtino $125,361 
kontraktą praplatinti Milvvau- 
kee avenue tarp Chicago ir 
Grand avenue. Darbą gavo 
Standard Paving Company.

Šįvakar Keistučio t 
Choro Susirinkimas

Lietuvių Keistučio Kliubo 
Choro reguliaris susirinkimas 
įvyks pirmadienį, liepos 28 d. 
kaip 8:00 vai. vak., Hollywood 
svet. Visi nariai būtinai esate 
kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimą.

Lucilie S. Dagis.
Raštininkė.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Str»»> 

CHICAGO. ILLINOIS 
T*l. Canal 8500

Naujas Filmas 
Palace teatre

šį antradienį Palace teatre 
įvyks premjera naujo filmo iš 
Hollyyoodo — “Life with Ca- 
roline” — “Gyvenimas su Ka
rolina”. Šiandien paskutinį 
kartą bus rodomas “Tom, Diek 
and Harry” su Ginger Ro- 
gers. S p.

Naujas Karo Vadas 
Chicagoje

Pereitos savaitės pabaigoje 
6-to armijos (Chicagos) dis- 
trikto komendantūrą perėmė 
naujas viršininkas, maj. gene
rolas Joseph M. Cummins, iki 
šiol tarnavęs Fort Custeryje, 
Mich.

Naujas Filmų 
Cenzorius - ■

■■ ■ .............. ... ... ...................

Chicago policijos departamen
tas vakar paskyrė seržantą Jo
seph Healy filmų cenzorių ta
rybos viršininkių Buvęs virš, 
leitenantas Hąri’y M. Costello 
rezignavo.

■ '____________ ‘

Ieškos Didėlio 
Gaisro Priežasčių

----------------——n <

Ugniagesių departamentas pa
skelbė, kad praves apklausinė
jimą nustatyti fpriėžastis gais
ro, kuris sunaikino grudų san
dėlį, prie 51-mos ir Homan 
avenue. Ugnis padarė $300,000 
nuostolių.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apt' Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

MIDDLE-AGFR
PEOPU

are common offenders

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

Be f ore Any Dale Ūse 

LISTERINE ANTISEPTIC 
To Mahe Your Breath Sweeter.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
■rrQ npndintroa

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosi Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir (N'edėl. pagąl sutartį. 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3140
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

op tq
Gvdvfn^s »r Chiriiro-^*. 
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

OR CL VEŽEI F
DENTTSTAS

irti 47 
•'♦•lefonns VARDę 3*4#

- nitf, O (ki R vnV'. r
Q, r. <4.,i nnpnl cjili

’ ° i ’
r*rrTr>T>Tr’T.r* a q

naujoje vietoji
2403 West 63rd St.

VALANDOS- 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

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

RED—ITCHY—SCALY

Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

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

AR JIESKAI 
DARBO?

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

NAUJIENAS]
*—■—IR TEMYK SKILTIS- - - - - - - - - - *

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

4

1139 Šilti Bilstei Street. CIICAfiB, ILL

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

^DRMARGERTS
3325 So. Halsted St. '

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

~ KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morean 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 74C4

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland A ve.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai diena.

Telefonai* v ARDS 0n94 

n-

4631 SOUTH ASHI AND AVĖ
Ofiso valandos: 

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po 
olnt 7 <vi 8 vai Ned nuo 10 1V1 12

Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI 
“T P GUGIS“ 

ADVOKATAS
ns—1**7 M Denrhorn St 

Kamh MSI .1434 Tel Ontral 4411 2 
L*’*’* Qo Hnlstori

-tr R iV ę (f

41ARD^ »IRL
-...iv II S« • >< <•?

sutarti

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824.

Namų teL—Hyde Park 3395



Pirmadienis, liepos 28, 1941

Ludwig Tureck

MANO BROLIO RUDOLFO GYVENIMAS
IRN fflS

Jei aš ką nors apsiėmiau 
apie savo brolį Rudolfą para
šyti, tai tik dėl to, kad sugaiš
tą laiką grąžinčiau.

Apie kihj mano brolių ir se
serų gyvenimą ir darbus jau 
kažin kur rašiau, bet apie ma
no brolį tik du kartu, ir tai tik 
tarnybiniu reikalu šiek tiek ra
šyta. Pirmą kartą tai buvo gi
mimo, o antrą kartą po trijų 
savaičių mirimo metrikai.

Mažojo Rudolfo gimimas 
man buvo staigmena, nes aš, 
vienuolikos metų vyras, jo at
siradimo žymių visai nepaste
bėjau.

Kai vieną dieną grįžau iš 
mokyklos, mane pasitiko drau
gas (jis tą dieną nebuvo mo
kykloj) su žinia, kad mano 
inotjna gavusi kūdikį. Kai jis 
net supyko, norėdamas mane 
įtikinti, atskarčiau jam kelioli
ka gerų niuksų.

Įėjęs į virtuvę pamačiau am 
krosnies didelį puodą su van
deniu. Paprastai, kai tik grįž
davau iš mokyklos, tiioj pirmu 
žvilgsniu apžiūrėdavau ant 
krosnies stovinčius puodus.

Sis patikrinimas buvo reika
lingas valgio kokybei ir kieky
bei nustatyti. Bet šį kartą jo
kio valgio nebuvo. Jo v.etoj 
juodas su vandeniu. Labai iš
sigandęs įšliaužiau į prieškam
barį, kur mane dar labiau iš
gąsdino intensyvus lyselių kva-

žmogysta nėra pakankamai 
rimta priežastis tokios sunkios 
motinos ligos. Tai buvo penk
tas kūdikis, kurį ji gimdė.

Iš jos pokalbio su tėvu su
pratau, kad ji geriau mirsianti, 
negu dar vieną vaiką gimdy
sianti.

—Nebėra reikalo bijoti, Li
za, — pasakė jis tada motinai,
— turi jau per keturiasdešimtį 
ir daugiau vaikų nebeturėsi.

Taigi, mano mažasis brolis 
Ru/dolfas buvo ir tėvams nema
žesnis netikėtumas.

Gal būt, tik dėl to jis buvo 
pavyzdingai tylus, kad lik ne
taptų daugiau nemielas.

Tris dienas jis nė neriktolė
jo; paskui jis susirgo. Tyliai 
be pertraukos verkšleno jis die
ną ir naktį.

Jis susirgo viduriais. Aiškiai 
atsimenu dar, kai tada prikai
šiojau motinai, kad pienas bu
vęs rukštus, ir tai buvusi ma
žojo Rudolfo susirgimo prie
žastis. Ji tik pasakė, kad ne- 
smailižiaučiau apie pieną ir pa
linkėjau ją ramybėje.

Motina paprašė tėvą, kad 
vežimėlį, kuriame miegojo Ru
dolfas, pastumtų labiau į kam
pą, nes ji nebegalinti pakęsti 
jo amžino riksmo.

—Jis, Liza, ilgai nebeištvers,
— sakė tėvas. Namie tėvas vis
ką aprūpindavo, nes jis buvo 
bedarbis.

pas.
Tėvas sulaikė mane, kai pa

mėginau įsiveržti į kambarį. 
Garnys, esą, įkandęs motinai į 
koją. Toks akių muilinimas su
pykino mane. Dabar žinojau, 
kad draugo teisybė. Pačiupau 
iš virtuvės spintos gabalą duo
nos ir išėjau į gatvę susitaikin
ti su juo. Tik vakare alkis par
varė mane namo.

Bro
liuką. Vos vieną minutę tebuvo 
pakeltas lovos užtiesalas. Bet 
man užteko ir ketvirdalio to 
laiko broliukui apžiūrėt’, nes 
aš mačiau, kaip išvargusi ir nu
kamuota buvo motina.

Man atrodė, kad ši maža

ISABELLA TITMANTIENĖ, 
po tėvais Koklaite.

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

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

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

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

Visi a. a. Isabellos Eitman- 
tienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame:
Vyras, Tėvai, Duktė, Sūnus ir 

kitos Ginrinės.
Laid. Direkt. J?F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Po astuonių dienų motina 
atsikėlė iš lovos. Ji taip išvar
gusi atrodė, kad jos net galima 
buvo bijoti. Riksmas iš vaikų 
vežimėlio silpnėjo ir silpnėjo. 
Mes visi gana greit prie jo pri
pratom, kadangi Rudolfas be 
pertraukos verkė.

Jei dvi tris valandas buvo ty
lu, tai tėvas ar motina eidavo 
pažiūrėti, ar mažasis Rudolfas 
dar gyvas ar iau miręs.

Matyt, tai buvo gana sunku 
nustatyti, nes tėvai manydavo 
dažnai, kad jau viskas baigta, 
o tuo tarpu po dviejų valandų 
pasigirsdavo tylus, vos girdi
mas verksmas.

Kai kartą ištisas keturias va
landas buvo tylu, paėmė tėvas 
jau anksčiau šiam tikslui pa
ruoštas dvi markes ir išėjo at
nešti karsto.

Dešimt minučių bėgau aš pa
skui jį kiek kojos išnešė, nes 
Rudolfas dar buvo gyvas: jis 
vėl pravirko. Turiu prisipažin
ti, kad .aš, pasilenkęs ant veži
mėlio, to laukiau.

Mažasis Rudolfas jau dvi die
nos nebebuvo maudomas. Jis 
buvo taip nepaprastai sulysęs, 
kad motina jo nė paliesti ne
galėjo.

Kai aš pasisiūliau tą darbą 
atlikti, ji uždraudė man, saky
dama, kad aš negalįs.

Į mano klausimą, kodėl ne
pakviečiamas gydytojas, tėvas

CHARLES MACHIKUNAS

rūsčiai atsakė, kad tai manęs 
neliečią ir iš viso esąs be darbo 
ir neturįs tam fiĮkslui pinigų.

žinojau, kad mano mokyto
jas turi “Medicinišką patarė
ją’’. Pavogiau jį slapta ir sura
dau, kad nuo vidurių geras 
vaistas baltymai. Iš kaimyno 
vištininko atnešiau tris kiauši
nius ir sukuliau į puoduką bal
tymus.

Kpl motina ruošėsi virtuvėj, 
supenėjau mažajam Rudolfui 
penkis šaukštus baltymų. Iš 
pradžių maniau jam duoti tik 
tris šaukštus. Bet kadangi jis 
nuo gimimo nustojo keturių 
svarų ir dabar du tesvėrė, ma
niau jam ir penkis šaukštus 
nepakenksiant. Be to, buvau 
įsitikinęs, kad žmogus uogai 
gyventi vien ramunėlių arbata. 
Jau keletą dienų tėvas girdė jį 
tik ramunėlių arbata.

Puoduką su biltym is ge a 
slėpiau po lova. Tėvas, cšxo 
jęs visą dieną darbo, grįžo na
mo tik vėlai vakare. Aš jau gu 
Įėjau lovoj, bet dar ncin e o 
jau ir g.rdčjau, kaip tęva., 
klausė motiną, ar kūdikis jau 
miręs.

Motina jam atsakė taip pat 
klausimu: “Ar gavai darbo?’’ 
“Ne!“

Ji atsiduso: “Ach, kad tik 
mažasis greičiau mirtų, man 
jau užtenka iki kaklo tos bė
dos.“

Tėvas atsakė: “Ką gi dau
giau daryti su tuo kirminu? 
Jau kiti nebeturi ko ėsti.“

Akimirksniu nusprendžiau ty
loj kitą dieną iškeliauti į pa
saulį, paskui pagalvojau apie 
puoduką su baltymais palovy. 
Svarstydamas savo planus, už
migau.

Tikriausia mažasis Rudolfas 
nebuvo visą naktį verkęs, nes 
kai aš nubudau tėvas rengėsi 
žiūrėti, ar jis jau miręs. Man 
lai butų buvęs smūgis, nes ąš 
buvau- nutaręs dar duoti jam 
penkis šaukštus abįtymų. Bet 
mano sumanymas^ buvo su- 
trukdy tas? Kambary ' ‘ sėdė j o 
akušerė. Ji buvo atėjusi ne vai
ko paižurėti, bet pinigų atsi
imti.

Molina neturėjo pinigų ir ra- 
.mino akušerę neribotam laikui. 
Vienai motinos draugei atėjus, 
ši išėjo. Abejų moterų pasikal
bėjimas buvo man labai nesu
prantamas. Iš jo aš dariau 
keisčiausių išvadų. Kai draugė 
pasakė: “Aš jau anksčiau tau 
patariau juo atsikratyti“, pri
siekiau kojos iš buto nekelti 
kol senoji ragana nebus išėjus.

Dar daugiau išsigandau, iš
girdęs ramų motinos atsaky
mą: “Jei tik dabar pasibaigtų, 
tai irgi butų palengvinimas 
Šneiderienė Priemonių gatvėj 
dar šiandien tebemurma“.

Matyti, moterys buvo paste
bėjusios mano neapsakomą su
sijaudinimą, nors nebuvau nė 
žodžio ištaręs. Man buvo įsaky
ta išeiti iš kambario. Bet aš 
delsiau. Buvau pasiryžęs net 
jėga pasipriešinti ir neiti. Moti
na buvo dar persilpna savo ke
tinimams realizuoti, o senajai 
raganai norėjau parodyti, kas 
per berniokas iš manęs.

“Tas padauža gi visai pasiu

tęs“, pasakė motina. Abi mote
rys perėjo į virtuvę tęsti savo 
pasikalbėjimo. Palikęs vieųas’ 
nutariau duoti ijįiažajam Ru
dolfui antrą baltymų porciją.. 
Labai nusiminiau atradęs bal
tymus pelių išėstus.

Pasiryžau, kai tik draugė iš
eis, dar kartąąpįeškoti kaimy
no vis liniuką. Bet prieš tai atė
jo teta ir atvedė mažesniuosius 
vaikus, kurie motinai susirgus 
buvo pavesti tetos globai. Ma
no sesuo ir du broliai su di
džiausiu triukšmu teikalayo 
parpdyti mažąjį broliuką. Visi 
nepaprastai apsidžiaugė pama
tę Rudolfą! Sesuo būtinai įsi
geidė jį ant rankų panešioti. 
Motina uždraudė su pastaba: 
“Jis yra tau per4 sunkus, tu ne
gali jo nešioti“. Sesuo ėmė 
verkti ir nederėjo ei i „ gulti 
broliuko nepanešiojus. Jei ji 
busianti gera ir pak usn’. lai 
motina pr.žadėjo ank.ti ryta 
duoti jai broliuką panešioti. Ki
tą rytą labai anksti buvom vi
si pažadjiti per garsiai išreikš
tu sesers noru palies ot. mažą
jį Rudolfą.

Kadangi nej tėvas, nei moti
na dar nenorėjo keltis, tai pa
liepė man padėti atsargiai ma
žąjį Rudolfą seseriai ant ran
kų. Jis buvo suvyniotas į pa
galvę ir keturių metų sesuo vos
pajėgė jį savo trumpomis ran
kelėmis apkabinti. Sesuo nepa
prastai laiminga nušvitusiu vei
du lakstė po kambarį. “Na, pa
rodyk gi pagaliau broliuką“, 
pasakė motina. Tuojau turėjau 
atimti iš sesers broliuką; jis 
buvo naktį miręs, ir jo mažas 
kūnelis buvo jau atšalęs.

Seseriai, o tuo Jabiau ir bro
liams, įiegaĮėjpm ^ąi^Įp^^d 
mažasis Rddonas miręs; paga
liau jie tik tada šiek tiek nusi-

tos reikalą atlikti. Aš pasisiū
liau nešti karstelį, bet vyras 
energingai atsisakė. Gal būt, aš 
manąs, kad jis jau girtas ir ne
begalįs savo darbo atlikti. Sa
kė galįs daug daugiau negu da
bar išgerti ir nė kiek nepasi
gerti. Savo žodžiams patvirtin
ti pasiėmė kitoj smuklėj bon- 
ką degtinės. Be to, dar vietoj 
išgėrė keletą stiklelių. Turėjau 
rimtai susigalvoti apie laidotu
ves. Ėjau paskui vyrą, kad 
kiekvienu atveju galėčiau su
griebti krentantį karstą. Toji 
nelaime atsitiko 10 minučių po 
to, kai palikom paskutinę 
smuklę.

Gerai, kad dar vyras nebuvo 
labai sunkus, tai ir jį ir karstą 
nors ir didžiausiomis pastango
mis spėjau laiku sugriebti.

Daug rūpesčio turėjau dėl 
pilnos bonkos degtines, esan
čios jo kišenėje. Bunka buvo 
maždaug pusės litro talpos.

Vyras greit ats’mmė bonkj; 
aš prašiau jį daugiau nebegeri . 
Labai supykęs išdrožė man 
kalbą, km-i perėjo į keiksmą ir 
barnį, ir išaiškino, kad jis esąs 
daug kartų už mane vyresnis ir 
tai esąs niekur negirdėtas įžū
lumas iš mano pusės jam to
kias pastabas daryti. Savo pro
testui patvirtinti vienu atsikvė
pimu išgėrė visą bonką.

Iki kapinių dar liko 10 minu
čių kelio, bet tokiomis aplinky
bėmis jis galėjo net puse va
landos užtrukti.

(Bus daugiau)

CLASS1F1ED ADS
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia

MERGINA PRIE FOUNTAIN, 
Luncheonette. Patyrimas • nereika
lingas. Kreipkitės

HARVEY’S FOUNTAIN 
557 So. Clark.

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

PERSONAL
Asmenųleško_________

PAIEŠKAU SAVO pusbrolio Ka
zimiero Svečiulio, Klovainių pa
rapijos, Kapčiunų kaimo. Pirmiau 
gyveno Chicagoj e, bet dar girdė
jau, kad gyvena Detroite. Jis pats, 
ar kas žinote, meldžiu man pra
nešti. Anna Svečiuliutė, 5004 So. 
Wells St., Chicago, III.

OPERATORS, SINGLE NEED- 
LE prie Vacuum Cleaners maišų.

1403 W. Congress
HAYmarket 2365.

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

VEITERKA, TIKTAI patyrusi, 
pastoviai. Geras mokestis.

4059 Roosevelt Rd.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

DYKAI! DYKAI!
ilEDP WA1\1ED-MALE-FEMALE 

Darbininkų-Darbininkių Reikia

COOK—VYRAS AR MOTERIS 
—dirbti restorane naktimis. Turi 
būti patyrę. HEALTHY FOOD 
RESTAURANT, 3206 So. Halsted.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS KARPENTERIS 
visapusiam darbui ir karpenteri^ 
formanas, su specialumu apie sto
rų frontus ir viduje.

Kreipkitės
ROSELAND CONSTRUCTION CO. 

South Bend, Ind.

menkas

ramino, kai jiems ėmėm pasa
koti, kad jis labai sunkiai ser
gąs. ; !/

Trjs dienas1-' 
lavoųėlėis kambary ant stalo,
o mažieji' vd-ikaį vis' tikėjosi, 
kad broliukas greit pašVėiksiąs.

Vėlai poj^etų, atėjo vienas 
vyras, l$urs Qz vieną markę pa
žadėjo ? pdslrtipinii* laidotuvė
mis. Tas vyras buvo vienas tė
vo pažįstamų. Su žodžiais, kad
paprastai imąs už palaidojimą
viena markia (daugiau, uždėjo 
apie grabą rėmą su rankena ir 
įkišo rodomąjį pirštą į ją. Tė
vas man paliepė jį palydėti. 
Taip išsijudinom iš namų bro
lio laidoti. Bet kel.onė į kapi
nes buvo nutraukta. Mat, sena
sis tėvo pažįstamas norėjo nu
tildyti degtinėj troškulį vienoj 
smuklėj. Po dviejų valandų lai
dotuvės su tam tikrais sunku
mais buvo tęsiamos toliau.

Dar kartą jis pastalė karstelį 
lango nišoj, kad galėtų gam-

VĖSU—AIR CONDITIONED
World Playhouse 
410 S. Michigan Avenue 

arti Vąn Buren.
Tęsiasi nuo 11:15 A. M. iki vi

durnakčio—35c iki 6:30.
2-trą Savaitę.

Pirmas Chicago j e Rodymas 
RAUDONOJI ARMIJA VEIKIA.

“Soviet Frontiers”
Raudonoji Armija Besarabijoj 

(Aiškiimas anglų kalba) 
Teisybė prieš jūsų akis!

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
liepos 26 d., 4:15 vai. ryto, 
|941 m., sulaukęs 27 m. amž., 
pimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
tnotiną Kotriną, po antru vy
ru Sireikienę, tėvą Juozapą, 
sužieduotinę Aldoną Misevi- 
čaitę, giminaičius Nekrošius, 
Misevičienę, Kiškunas, Zala
torienę ir jų šeimynas ir daug 
draugų ir pažįstamų.

Kunąs laikinai pašarvotas 
J. LiuleviČiaus kopi., 4348 S. 
California, o pirmadienį apie 
12:00 vai. dienos bus išvežtas 
į Rhinelander, Wis. Laidotu
vės įvyks Rhinelandery, Wis.

Visi a. a. Charles Machiku- 
no giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti į koplyčią.

Nubudę liekame: Motina, 
Tėvas, Sužiedotinė, Giminės 
ir Draugai. *

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. LAFAYETTE 3572.

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj. .&x,.
NAUJIENOS’ turi savo korespondentus y i s u o s • 

Amerikos miestuose ir įeituose pašau- 
' lio kraštuose. r > L >

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žiniai. 
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $6 00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite ftiuo antrašui

“NAUJIENOS” ?
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

gurinę soothes, clcanses and refreshes 
irritated, reddcned membranes caused 
by head colds, driving, winds, movies, 
elosė work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

KALVIAI, FINISHERIAI, paty
rę prie motor truck body.

JACOB PRESS’ SONS
3320 Normai. Avė.

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

JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vado vau j am greitiem 

pardavimam

MEDŽIO DARBININKAI, paty
rę prie motor truck body.

JACOB PRESS’ SONS, 
3320 Normai Avė.

7 KAMBARIŲ MEDŽIO rezi
dencija. 1% voninės. Furnaso Šilu
ma. 3 karų muro garažas trokams.

6453 So. Hermitage.

. FOR RENT—IN GENERAL
______ Renddai—Bendrai
RENDUOJASI STORAS. Tinka

mas dėl ane kokio biznio. Buvo 
ilgus metus shiumeikeris. štymu 
apšildomas. Išdirbta sena vieta. 
Klauskite 754 W. 33rd St.

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

NORmal 5155.

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

KAMPINIS 4 APARTMENTŲ. 
1—5, 3 po 4-ris, 2 kambariai beis- 
mante. štymas. Arti Hamilton 
Park.. Puiki transportacija. Rendų 
$2,100. {$11,000, Šaukite FAIrfax 
094^ *

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

STANLEY REALTY CO.

v

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

/

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

Ateičiai Užtikrinti!
AV/AVAVAV,’,'.’.'. 7MW.W.WAW/.W.,.,<

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

179 W. Washington St. 
RANdolph 7055.

FARMŠ FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

GEO. NOGROSKY, 
Camp Douglas, Wis. 

Route 1.

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

217 ARBA 149 AKRŲ pieno far
ma ant kieto paviršįo kelio. Gera 
lygi žemė, ganykla su tekančiu 
vandeniu. Gera didelė bamė. A. 
No. 1 modernus namas. Gausybe 
pavėsio. Mažam kaime arti mo
kyklos, bažnyčios. 10 mylių šiau
rės vakaruose nuo Kalamazoo.

JOHN VANDERHOFF, 
Postoffice Box 34, Alamo, Midi.

INSURED

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

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS 

and LOAN ASSOCIATION 
of CHICAGO.

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

Turtas virš $1,000,000.00.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

ALIŠAUSKAS, SUNŪS. 
6343 So. Wesiem Avė., 

Chicago, UL TeL REPublic
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MIRĖ GARSUS INDIANA iiILTIS
VEIKĖJAS, STANISLOVAS BARZDYS

Laidotuvės Šiandien; Turėjo Širdies Ligą

PASIMAINĖ KOMANDOMIS

INDIANA HARBOR, Ind. — 
šiandien laidojamas Chicagoje 
plačiai žinomas Indiana Harbor 
lietuvis veikėjas, Stanislovas 
Barzdys.

Velionis mirė pereitą penkta
dienį, dėl širdies ligos ir kom
plikacijų.

Jis bus palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse, po pamaldų St. 
Frances bažnyčioje, kurias at
laikys kun. F. Bičkauskas.

65 Metų Amžiaus
Velionio kūnas yra pašarvo

tas Prusiecki laidotuvių koply
čioje, adresu 3831 Main stree\ 
Ind. Harbor.

Stanislovas Barzdys buvo apie

Prakalbos: “Kas 
Negerai su Chicago 
Tribūne”
Kalbės Buvęs Korespondentas 

Edmond Taylor

Rytoj vakare Chicago Or
chestra salėje įvyksta masinis 
mitingas, kuriame kalbės Ed
mond Taylor, garsus rašyto
jas ir buvęs Chicago Tribūne 
užsienio korespondenta‘| Pa
ryžiuje. Jisai parašė knygą 
“Strategy of Terror”, kurioje 
nupiešia nacių naudojamą 
teroro strategiją ne vien prie
šo armijas įveikti, bet ir pa
niką pasėti civilių žmonių 
tarpe už fronto.

Jisai kalbės tema, “Kas yra 
Negero su Chicago Tribūne”, 
su laikraščiu, kuriam jis pir
miau tarnavo.

Kodėl Pašalino Jt, t.
Kaip praneša painformuoti 

asmenys, dienraščio redakto
rius Col. R. McCorm'ick ’jį 
prašalino už “gązdinančius” 
raštus iš Paryžiaus, kuriuose 
Taylor nurodė, kad Vokietija 
ne vien greitai parblokš Fran- 
ciją, Olandiją ir Belgiją, bet 
vėliau užkariaus Balkanus, ir 
galiau puls sovietų Rusiją. Ji
sai nurodinėjo, kad Japoni
ja atvirai stos nacių pusėn, 
ir suderins puolimus Azijoje 
(prieš Indo-Kiniją, kitas teri
torijas) ftu nacių puolimais 
Europoje, kad sukelti nerimą 
Juntinėse Valstijose ir pada
linti jos jėgas. Dabartiniai į- 
vykiai parodo, kad jo prana
šavimai nebuvo klaidingi. Mc- 
Cormick kaltino Taylorą ban
dymu sukelti ūpą karui Ame
rikoje.

Roosevello Neapkenčia
Taylor nurodys kodėl “Tri

būne” laikosi kraštutinės izo
liacinės politikos, ir kodėl pa
taikauja Hitleriui. Jis paaiš
kins kodėl McCormick tiek ne
apkenčia Roosevello, kad pa
žaliuoja išgirdęs jo vardą, ir 
smerkia viską, nežiūrint ką 
Rooseveltas darytų.

Įžanga Veltui
Prakalbos prasidės 8 valan

dą vakare. Įžanga laisva. Bus 
muzikalis programas, taipgi 

keli kiti kalbėtojai, tarp jų 
vysk. Henry W. Hobson, Di
džiojo Karo veteranas, gavęs 
aukščiausią Amerikas ordeną 
už drąsą.

Šį mitingą šaukia Fight For 
Freedom Komitetas, kurio 
prezidentu yra senatorius Car- 
ter Glass, ir Committee to De- 
fend America.

Orchestra Hali randasi ties 
216 South Michigan avenųe.

(Sp.)

REMKITE TUOS, KURIE
j GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

65 metų amžiaus, ir gyveno ad. 
3722 Pulaski Street. Jisai pri
klausė prie Lithuanian Pleasure 
Club, ir vienu laiku daug dar
bavosi SLA kuopoj, prie ku
rios priklausė iki mirties.

šeimynos Nepaliko
Velionis nepaliko šeimynos. 

Jo žmona mirė apie 14 metų 
atgal, o vaikų neturėjo. Laido
tuves tvarko giminaitis, Pranas 
Barzdys, gyvenąs irgi Indiana 
Harbore. Chicagoje gyvena ki
tas giminaitis, Petras Barzdys.

Velionis per daug metų buvo 
biznyje, bet paskutiniu laiku 
gyveno pasitraukęs j privatinį 
gyvenimą.

Likvidavo Streiką 
American Car 
Dirbtuvėje

Spręs Ginčą Derybomis
1,000 streikierių priėmė val- 

’ džios rekomendacijas streikui 
užbaigti American Car and 
Foundry dirbtuvėje, 2417 South 

i Paulina Street, ir šiandien grįž- 
! ta į darbą.

Valdžia rekomendavo laikina 
susitarimą, o galutinas ginčo 
sprendimas bus pasiektas dery
bomis.

Dr. Zalatorius Egza
minuos Naujokus

18 APYLINKĖ. — Dr. P. Z. 
Zalatorius pereitos savaitės pa
baigoje buvo paskirtas daktaru 
Drafto tarybai 9Š, Brighton 
Parker Jisai egzaminuos jaunus 
vyrus, šaukiamus karinei prie
volei.

Dr. Zalatoriaus raštinė ran
dasi ad. 1821 S. Halsted st.

Armour Co.-C. L 0. 
Ginčas Washingtone

Gręsia Streikas
Darbo departamentas pavedė 

Defense Mediation tarybai ne
susipratimą tarp Armour and 
Co., ir CIO Skerdyklų unijos 
darbininkų. Unija grąsina strei
ku Chicagos dirbtuvėse, kuriose 
dirba apie 14,000 darbininkų.

Darbo taryba sako, kad gin
čas eina dėl algų, pripažinimo, 
ir viršlaikio.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 

(CH)CAGOJE'.

Frank Zamb, 29, su Kathe
cine Minelka, 20

Vincent P. Manikas, C2, su
Anna Makniskas, 4G

Alex Kulick, 26, su Miklred
Tihlarik, 21

Thomas J. Rudis, 32, su Fran
ces Resch, 32

John Wilkus, 29, su O'ga 
Washko, 22

Albert Vaitis, 26, su Violet 
Kaulinas, 21

Victor Juknius, 27, su Loret-
ta Holtz 18 x

Reikalauja
Perskirų

Į H len Jarosh nuo Walter Ja- 
rosh

Gauna
P/'rskiras

Lois H. Karnes nuo Paul H. 
Karnes

6th Corps Area komandierius, ir Maj. Gen. Charles H.

.Į.
■‘M ;

Bonesteel, naujasis 5-tos Divizijos, Fort Custer, Mieli., 
komandierius susitiko Chicagoje ir pasimainė pareigo
mis.

Naciai “Prirodo”, Kad Jiedu Dar Draugai.

T A T»hę*A ■

Atmušimui gandų, jog Hitleris sergąs ir^jkdd Gen. 
Wilhelm Keitei, Vokiečių Armijos viršįnii^a?, tapo 
pažemintas savo pareigose, Berlynas atsiuntė ^iąfradio-
fotografiją parodančią juodu abu krūvoj “kažkur” fron
te.” . • i •' 7 ? •

Šįmet Vėl Rengė 
“Kaimyną Dieną” 
Marųuette Parke
Įdomi Lietuvių Taupymo Ben

drovės Rekliama
Savotiškas piknikas pirmų 

syk surengtas praeitais metais, 
ir šiais metais labai pasekmin
gai buvo pakartotas. I jį suva
žiavo nariai ir draugai CHICA
GO SAVINGS AND LOAN AS- 
SOCIATION ir kon traktoriaus 
John Pakel.

Viskas “Frce”
Kame šis .piknikas skiriasi 

nuo kitų, tai, kad viskas ne mo
kama: ir alus, ir “hol do^s”. 
ir “ice creain” ir tt.

Kreditas pripuola Loi.lra' to 
riui John Pake!, kuris i - 
yra kasierius Chicago Savings 
bendrovė?, nes jis surenka pa
garsinimus iš įvairių kumpam 
jų iš kurių jis perka medžiagą 
namų statymui ir atspausdina 
programo knygeles, kurias išda
lina pikniko dienoje. Pelnas nuo 
šių knygelių užmoka visas iš
laidas.

Kartu su pagarsinimais pro- 
grame yra ir keletas daineli 
ir aprašymai apie taupymu ben
drovę, kviečią visus kaimynu- 
i pažint*, ir bendrą u^diniik 
kaip bendrovės, taip ir ap.vli. - 
kės.

$200,CC000
Pradžioj šio mėnesio Chica

go Savings bendrovė pranešė^ 
kad buvo išdalinta visiems tau- 
pintojams 3%% dividendų ir 
kad turtas bendrovės siekia

$200^000.00, kuris yra žymus 
paaugimas per tarpolaikį nuo 
gavimo Insurance of AccOunts 
kai turtas veik tik viršino $30,- 
000. Visi direktoriai šios ben
drovės darbštus ir plačiai žino
mi, būtent, \Mikas Narvidas 
pirmininkas, Antanas Valonis 
vicc-pirm., panelė Berpice Ste 
phon, lašlininkė, John Pake! 
kasierius, John Grogg, Bernare! 
Nenartonis, Alphonse Panavas, 
pa ne-ė Frances Sadauskaitė ii 
Joseph Wenckus, direktoriai 
Bendrovės ofisas randasi 68 i 6 
S. Western Avė.

R p. S.

Viešnia iš UJass. 
CLbagoje

Mrs. Anna Skirmont
P.L-1 savo g-if. iJU'įtę Chįęągoj, 

Mi s. Tau t, ir jos dtikteris, 3356 
louth Lowe avenue, dabar vie 

ši to ima viešnia, iš Brocktono, 
Mass., Mrs. Anna Skirmont. 
(Brocktonas yra Amerikos “ava
linės sostinė”. Ten gyvena ne 
mažu kolonija lietuvių.)

Viešnia džiaugiasi vizitu, nes 
giminių seniai nematė, ir da
bar lanko pažįstamus ir įdo- 
mais vietas, kurių Chicagoje 
ik trūksta.

EatavĮjoj^ ;
-Ji bu,.-p nĮiyą^ų-yųsi ir J Bi 

tavi?., ilk, kur turi gimini;-, pp 
St. Skirmohtvs. Ten pasilsėjo i? 
tikrai tyru oru pakvėpavo pp. 
Skirmontų rėzidėnįijoe ir jų 
akyte, kurį turi netoli Bata- 
iviru»

Viešnia žada apleisti Chica
go apie rugpiučio 15 d.

Pažįstama.

Nuteisė Gaidį 
Miriop, Neduoda 
Miegoti —

Didelis Giesmininkas, 
Kampickų Gaidys

BR1DGEPORT. — Feliksas 
Kumpickas, 3416 Union avenue, 
turėjo aštuonias vištas, bet jos 
tupėjo sau ramiai klegesio ne- 
keldamos, ir niekam nekliudė.

Bet sumanė Kumpickas nusi
pirkti gaidį. Nežinojo, kad tai 
butą nepaprastas giesmininkas. 
Kas rytą garsiai užrėkdavo 3 
valandą, ir nenutildavo per vi
są dieną iki sutemos.

Dirba Naktim
Kaimynei Margaret Dudonis, 

3422 South Union avenue, kan
trybe galiau išsisėmė, ir ji pa
siskundė policijai, kad gaidys 
neduoda miegoti jos vyrui, ku
ris dirba naktimis.

Miesto teisėjas Michael Trem- 
ko, Stockyards teisme įsakė 
Kumpickui gaidį nugalabinti.

Ir Trys Antys

Panašaus likimo susilaukė ii 
trys antys, kurias užlaikė chi- 
cagietė Edna Stenzel, 24 Wesl 
Chestnut Street, ir kurių kle- 
genimas ardė saldžius sapnus 
kaimynui Edgar W. Chap- 
man’ui.

Evalyn Kazy 
Ligoninėje

MARQUETTE PARK.—Nak 
tį iš penktadienio į šeštadien 
buvo padaryta skubi apendikse 
operacija p-lei Evalyn Kazy, 
dukrelei pp. F. Kazy, 7253 S. 
Western avenue. Ligonė guli šv. 
Kryžiaus ligoninėje, šeima sa 
ko, kad ji jaučiasi visai gerai, 
ir operacija pilnai pasisekė.

Tėvelis p. Ęazy buvo išvykęs 
atostogoms į Michiganą, bet ga
vęs pranešimą telefonu apie 
dukters sveikatą, skubiai grįžo 
į Chicago.

P-lė Kazy yra narė “Pirmyn’* 
Choro. Linkim jai skubiai pa
sveikti. Drg.

Automobilių Paroda 
Šįmet Spalių 12

Po visų kalbų ir gandų, kad 
1942 metų automobilių nebus, 
pasirodo, kad dirbtuvės juos jai. 
pradeda gaminti, ir spalių 12-1C 
Chicagoje rengia parodą. Kaii 
laprastai, ji įvyks Tarptauti

niam Amfiteatre.

Atėmė Laisnius 
5 Alinėms, “Šokiu 
Mokyklai”

Taipgi Vienai Vaistinei
Pereitos savaitės pabaigoje 

miesto va'dyba atėmė laisniu 
penkioms alinėms Chicagoj:

2320 West Madison, 422 S 
Clark, 1963 Carroll a enue, 270 
West 38th Street, ir 2553 In 
diana avenue.

Laisnius taipgi prarado t; 
riama “šokių mokykla”, kalti 
narna paleistuvavimu, 177 No 
State, ir vaistinė, 3559 Nortl 
Western avenue — už parda
vinėjimą gėrimų uždraustom? 
valandomis. ♦

Uždare Auditorium 
Viešbutyje

šeštadieni pradėjo užsidaryl 
k>i kurie skyriai garsaus Au 
ditorium viešbučio. Iki ketvir
tadienio bus uždarytas visas, 
'viešbutis, taipgi ir Auditorium 
teatras. Įstaiga nebegali gauti 
elektros šviesai ir motorams. 
Jėgą Auditorium viešbučiui per 
paskutinius kėlis metus parduo
davo Congress viešbutis.

Gavo $45,551,238 
Nedarbo Apdraudą

Apie Kitą Tiek Už Cook 
Apskričio 

t 1——
Illinois valstijos darbo de

partamentas skelbia, kad per 
pereitus du fiskaliu metu, pra
dedant liepos 1, 1939, ir bai
giant birželio 30, 1941, jis iš
mokėjo $45,551,238 nedarbo 
apdrauda darbininkams Cook 
apskrityje. Kitą tiek nedarbo 
rtpdrauda gavo darbininkai 
kitose valstijos apskričiuose.

Pensijos vidutiniai buvo nuo 
$7 iki $16 kas savaitę per 16 
savaičių. Jas gavo darbininkai, 
kurie ne dėl savo kaltės prara
do darbus. Pensijų tikslas yra 
duoti jiems įplaukų pragyve
nimui, kol suras naują, darbą.

Atgavo $1,088,793 
Algomis

Federalė algų-valandų admi
nistracija skelbia, kad per pa
skutinius šešis menesius priver
tė įvairias dirbtuves. primokėti 
$1,088,793 algomis savo darbi
ninkams Chicagos distrikte. 
Kompanijos arba nemokėjo mi- 
nimum, arba nemokėjo pusant
ros algos už viršlaikį.

Mirė Leitenantas 
Egan

Sulaukęs 53 metų amžia’.n- 
Edgewater Beach viešbutyje 
mirė leitenantas Char’es Egan 
prokuroro darbo skyriaus vir
šininkas. Jis buvo policistu pei 
30 metų. Mirė širdies liga.

Englewood Bankas 
Mokės 9%

Mokės Ir Keli Kiti
First Englewood Stato Ban 

kas, užsidaręs kracho metu, ne 
trukus išmokės depozitoriam. 
paskutinį 9% dividendą. Pir 
miau jis išmokėjo 65%.

Smulkius dividendus netru
kus taipgi išmokės Šie bankai: 
Depositors State, DesPlainei 
State, Elmwood Park State 
Eųuitable Trust, First Italiar 
State ir First State of Barring- 
ton.

Traukinys Užmušė 
Lietuvi Darbininką X

Juozą Daunį
BEVERLY. — Rock Islam 

.raukinys pereitos savaites pa 
baigoje užmušė lietuvį gelžke- 
ių darbininką Juozapą Daunį 
lisai gyveno adresu 8418 Gil 
>ert Court ir buvo 65 metų am

žiaus.
Nelaimė įvyko prie 91-mos ii 

,Vood street, kur eina Rock 
sland priemiesčių traukiniai. 
Daunis dirbo su grupe darbi- 
tinkų prie bėgių taisymo.

šiandien jisai laidojamas ii 
Tart koplyčios, 8608 Summitl 

Street.

Nemokami Kursai 
Radio Mėgėjams
Mokins ^Anounsyti", Vaidinti

Per rugpiučio mėnesį Hull 
House rūmuose, 800 South 
Halsted street, įvyks nemoka
mi. WPA kursai radio mėgė
jams.

Juos gali lankyti jauni ir su
lupę rad o mėgėjai, kurie no
ri išmokti daryti pranešimus 
per rądio ir vaidinti. Už moks
lą nereikia mokėti.

Pamokos įvyks kas pirma
dienį ir ketvirtadienio vakarą. 
Užsiregistruoti reikia pirma
dienį, rugpiučio 4, 7 v. v.

Gengsteriai 
Atkeršijo

Prie Laflin ir Polk gatvių 
penki nežinomi vyrai pagrobi 
2’3 metų chicagietį Frank Zito, 
912 South Bell, jį skaudžiai su
mušė, pašovė, ir vėliau išmetė 
į ielą prie Taylor ir Garibaldi 
gatvių.

Policija spėja, kad gengste
riai jam atkeršijo už informa
cijas, kurias Zito davė valdžiai 
apie butlegerius.

Sudegė Didžiulė 
Krautuvė

Didelis gaisras vakar ištiko 
F. W. Woolworth krautuvę ad
resu 928-32 East 63rd Street. 
Ugnis pirmiausiai pasirodė skie
pe, bet greitai apėmė abu na
mo aukštis. Per stogą į degan
čią krautuvę vos nesukrito 11 
ugniagesių, bet jie spėjo išsi
gelbėti, nors stogas ėmė lūžti 
ir netrukus sukrito vidun.

GIMIMAI 
CHICAGOJE

BERNOT, Peter, 3609 South 
Union Avenue, gimė liepos 13- 
tą, tėvai: Peter ir Anne.

BALTRŪS, Edvvard, 1810 W. 
Roosevelt’ Road, gimė liepos 20, 
tėvai: Edward ir Pauline.

GALDIKAS, Anthony Jr., 
2545 West 43rd Street, gimė 
liepos 14, tėvai: Anthony ir Va- 
lerie.

KALEINIKAS, Anna, 3524 
South Halsted Street, gimė lie- 
oos 11, tėvai: George ir Anella.

MIKEL, Mary U., 540 Wesi 
I17th Street, gimė liepos 16, 
levai: Louis ir Uršula.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

•
• Miškuose prie Manistee, 

Mieli., buvo atrastas kūnas 49 
"netų chicagietės Mrs. Bertha 
R. Kann. Atrodo, kad ji nusi
nuodijo.

• Tuščiame lote prie Brum- 
mel ir Brown gatvių, Evansto- 
ae, buvo atrastas kūnas 44 me
tų Ben Metz, nuo 2842 Sher- 
win avenue. Jisai nusišovė.

• 31 metų chicagietė Carita 
Dellenback, 5549 Lakewood 
įvenue, atsidūrė ligoninėje. Pa- 
jikvietė į namus svečių. Vienas 
•ų pi.adė jo žiūrinėti seną rcvol- 
erį, kurį Dellenback’ai turėjo.

Ginklas buvo neva tuščias, bet 
šovė, ir šeimininkę sunkokai su
žeidė.

• Nežinomas užpuolikas če- 
veryko kulnim skaudžiai sudau
žė veidą paraližuotai moteriš
kei, 38 metų Mrs. Bobbie Haas, 
l65 North Pine avenue. Įsibro- 
/ė vidun per langą.

• Liepos 17 mi/ė Mclville 
U. Rotschild, steigėjas firmos, 
National Bond and Investment 
Co., 228 North LaSalle street. 
Jisai paliko $2,060,000 turto.

• Du 17 metų berniukai bu
vo suimti už apiplėšimą Mrs. 
May O’Brien, 4735 So. Halsted 
st., prie 51-mos ir Halsted st. 
Jie yra, Fred Paulmeyer, 312 
W. 43rd, ir Frank Bailey, 310 
W. 42nd Place. Jie atėmė ridi- 
kiulį nuo moteriškės.

• Betaisant elektros jungtą 
elektros srovė nutrenkė 49 me
tų chicagietį Charles VVendt, 
9240 Luella avenue.

• Gal šeštadienį buvo labai 
karšta, bet to nepaisė vagys, 
kurie įsibrovė į rūbų krauti;* 
vę, ad. 2716 Milwaukee avenue. 
Jie pasivogė kailių už $1,500.

• Dėl kaitros Rivervicw Par
ke sukrito ir mirė 27 metų John 
Skubish, nuo 250 Polk street, 
Gary, Ind.




