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STALINAS SUŠAUDĖ 9 RAUDONOS 
ARMIJOS GENEROLUS

Naciai giriasi sunaikinę vieną sovietų 
diviziją

KARO PAMEŠDINTAS KŪDIKIS SOVIETU KOMISARAI IŠBĖGO IŠ LIETUVOS 
KARO PRADŽIOJE

MASKVA, Rusija, liep. 28 d. 
— Raudonoji armija trijose 
vokiečių-rusų fronto zonose pa
ėmė iniciatyvą ir smarkiai pra
dėjo atakuoti nacių karo jėgas, 
skelbia sovietų karo praneši
mas.

Sovietų karo jėgos pradėjo 
atakas Nevel ir Smolensko sri- 

/Tyse, centro fronte ir ties žito- 
miru, Ukrainoje. Iki šiam me
tui sovietų kariuomenė vien 
tiktai gynėsi nuo nacių, bet da
bar jau pradėjo puolimą.

Sovietų aviacija labai glau
džiai bendradarbiauja su pėsti
ninkais, kurie veržiasi į vokie
čių užimtas teritorijas. Kai ku
riuose miesteliuose vokiečiai bu
vo taip netikėtai užpulti, jog 
galėjo gintis vien tiktai durtu
vais.

Sovieų karo vadovybė mano, 
jog vokiečių frontas stabilizuo
sis ir pereis į pozicijų frontą. 
Vokiečių blitzkriego taktikos 
nedavė lauktų rezultatų Rusijos 
plotuose. - 7** >

HELSINKIS,. Suųjnija, liep. 
2’3 d. — Nelaisvėn paimti rusų- 
kareiviai ir rasti sovietų armi
jos dokumentai aiškiausiai ro
do, kad Stalinas leido sušaudy
ti devynis sovietų armijos auk
štus karininkus už netinkamą 
pareigų atlikimą.

Tapo sušaudytas vakarų fron

JAPONAI NEGAUS BENZINO IŠ OLANDŲ 
INDIJOS

Visa prekyba su
stabdyta

BATAVIA, olandų Indija, 
liep. 28 d. — Olandų Indijos 
vyriausybė paskelbė, kad praei
tais metais pasirašytoji ir iki 
šiam metui veikianti' sutartis 
su japonais daugiau nebegalio- 
janti. .

Benzino ir jo gaminių išveža
mas į Japoniją visiškai uždrau
stas.

Japonai galės gauti kitų pre
kių olandų Indijoj, bet tiktai 
su specialiais olandų valdžios 
leidimais. Visa prekyba su ja
ponais “įšaldyta”.

Japonai pranašauja 
pakaitas
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TOKIO, Japonija, liep. 28 d. 
— Japonų užsienio ministerijos 
atstovas pareiškė, kad olandų 
uždraudimas pardavinėti japo
nams benziną gali atnešti di
delių pakaitų visuose tolimųjų 
rytų santykiuose.

Japonai gaudavo didelius ben
zino kiekius olandų kolonijose 
ir negalima jiems šiandien už
drausti šias prekes pirkti, sa
ko valdininkas.

Japonų karo ir valdžios sluok
sniai svarsto naujai susidariu
sią padėtį.

-s- Pagarsėjusi Amerikos ki
no artistė Judy Garland vedė 
muzikantą Rose.

to vyriausias komandierius, rau
donos armijos generolas Pav
lovas. Taip pat sušaudytas ir 
generolas Klimovski, kuris bu
vo vakarų fronto štabo virši
ninku. Kartu su jais sušaudy
ti kiti 7 sovietų generolai.

Sušaudytieji buvo apkaltinti 
visišku nesugebėjimu sulaikyti 
priešą, baime ir nesugebėjimu. 
Dėl blogos karo vadovybės ta
po visiškai pralaužtas frontas 
ir priešAs įsiveržė sovietų teri- 
torijon.

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
28 d. — Vokiečių kariuomenei 
pavyko sunaikinti vieną sovie
tų diviziją, kuri buvo atsiųsta 
iš tolimųjų rytų, skelbia vokie
čių karo pranešimas. Raudonos 
armijos vadovybė stengiasi iš
gelbėti Smolensko srityje ap
suptą sovietų diviziją, bet pa
stangos eina niekais.

Kai tiktai vokiečių karo va
dovybė baigs Smolensko opera
cijas, kelias į Maskvą bus prar 
kirstas, nes sovietai nepajėgs 
vokiečiu ^ujaiky^^

Blogi keliai sustabdė vokie
čių motorizuotas divizijas. Vo
kiečių spauda aiškina gyvento
jams, kad karo veiksmai nega
li greitai baigtis sovietų Rusi
joj, nes teritorijos plotai yra 
labai dideli.

Japonai stiprinasi 
Indokinijoj

VICHY, Prancūzija, liep. 28 
d. — Prancūzų valdžia paskel
bė, kad japonų karo jėgos šian
dien užėmė du svarbius strate
ginius punktus Indokinijos pa
kraščiuose.

Kiti punktai krašto viduje bus 
užimti šiomis dienomis. Petai- 
no valdžia jau neskelbia, kad 
japonai atvyko Indokinijos pro
teguoti, bet pabrėžia, kad ja
ponai stengiasi apsaugoti savo 
interesus.

Japonai pasižadėjo respek
tuoti prancūzų suverenumo tei
ses Indokinijoj.

Filipinų apsaugos 
stiprinamos

MANILA, Filipinų salos, liep. 
28 d. — Visi Filipinų salų gy
ventojai susirūpino salų apsau
ga, kai sužinojo, jog japonai 
įsistiprino Indokinijoj.

Visi noriai bendradarbiauja 
su Jungtinių Valstybių karo va
dovybe.

Amerikos generolas McAr- 
thur ilgai kalbėjosi su prezideii- 
tu Quezon, su atskirų apsaugoj 
Šakų viršininkais ir inspektavo 
strategines vietas. Visur moder- 
ninami įstiprinimai.

— Britų vyriausybe “įšaldė” 
visus Kinijos turtus.

NAUJIENŲ-ACME Telecom
Vokiečių iš Berlyno atsiųsta radijo-fotografija parodanti “pamestintą kū

dikį Vitebsko griuvėsiuose,” kaip sakų nacių pridėtas prierašas,

AMERIKA SAUGO JUROS KELIUS, 
TVIRTINA HOPKINS

Britams medžiaga 
bus pristatyta 
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LONDONAS, Anglija, liep. 

28 d. • Harry Hopkins, Roo- 
sevelto atstovas karo medžiagos 
tiekimui tvarkyti, per radiją 
pasakė labai reikšmingą kalbą 
visiems Anglijos gyventojams. *

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, tvirtina Hopkins, dabarti
niu metu saugo juros kelius ir 
yra pasiryžusios juos dar ge
riau apsaugoti.

Amerikos laivynas ir aviaci
ja dabos, kad visa skiriama bri
tams karo medžiaga butų pri
statyta reikalingon vieton.

Amerikos parama 
labai didelė

LONDONAS, Anglija, liep. 
28 d. — Hopkins pareiškė, kad
Amerikos parama britams yra 
labai didelė. Dabartiniu metu jis 
negalįs paskelbti kiekių, nes ži
nios butų naudingos bendram 
priešui.

Churchill savo laiku reikala
vo įrankių. Hopkins sako, kad 
dabar tie įrankiai plaukia į An
gliją dideliais kiekiais.

Amerikos prezidentas yra pa
siryžęs padėti sovietų Rusijai ir 
Kinijai kovoje prieš Hitlerį ir 
japonus.

Vokiečiai kaltina
J. V. prezidentą

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
28 d. — Vokiečių ministerija 
kaltina Amerikos prezidentą dėl 
neramumų pietų Amerikoj.

Naciai sako, kad Bolivijos 
karo atache nerengė jokio per
versmo Bolivijoj. Majoras Bel
monte per vokiečių radiją as
meniškai paneigė tokias žinias.

Amerikos prezidentas deda 
visas pastangas pakenkti ge
riems vokiečių ir Bolivijos sanJ 
tykiams, todėl ir išgalvoja laiš
kus, sako naciai.

Nacių agentai veikia 
Persijoj

ANKARA, Turkija, liep. 28 
d. — Britų vyriausybe perspė
jo Persijos valdžią apie kenks
mingą nacių agentų veiklą ta
me krašte.

Turima žinių, kad šiandien 
2,500 nacių 'agentų ,■ veikia Te 
herane ir Tabrizo miestuose. 
Nacių agentai stengiasi paveik
ti persus ir paruošti juos su
kilimui prieš britus ir sovie
tus.
, Jeigu Persijos valdžia nesu- 
draus nacių agentų, tai britai 
okupuos pietinę dalį, o rusai 
paims šiaurinę Persiją.

— 1,900 japonų karo auto
mobilių atvyko į Saigoną. Jais 
atvežta karo medžiaga ir pės

tininkų dalys, kurios saugos 
Saigoną.

ORAS
šiltas, vakare lis.
Saulė teka — 5:39; leidžiasi

— 8:13.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Britų vyriausybė nutraukė diplomatinius santykius su 

dabartine Suomijos vyriausybe. Suomių valdžia davė labai pla
čius pasiaiškinimus.

— Sovietų aviacija labai smarkiai bombardavo Bukareštą 
ir žibalo versmes Rumunijoj. Išmestos bombos rumunų uo
stuose.

— Washingtono kongreso komisija • nutarė leisti karo de
partamentui laikyti trijų milijonų armiją. Leis pastatyti 500 
laivų.

— Washingtone temperatūra siekė 100 laipsnių ir po pie
tų visi tarnautojai buvo paleisti namo dėl karščio. Nuo karš
čio Amerikoj mirė 80 asmenų.

— Vokiečiai pripažįsta, kad raudonoji armija atkirto ke
lias nacių įsiveržusias motorizuotas dalis- ir vietomis pralaužė 
nacių linijas.

— Amerikos vyriausybė pareiškė, kad prie dabartinių są
lygų japonų' laivai nebus konfiskuojami. Turės gauti leidimus 
prekėms išvežti.

- Nacių valdžia pasiuntė Argentinos vyriausybei griežtą 
protestą už diplomatinės valizos atidarymą, kuriame buvo siun
čiamos radijo stotys*

Smolensko srityje raudonoji armija laimėjo kelis mū
šius ir vokiečiai traukiasi atgaL j

— Naciai tvirtina, kad jų aviacija sukėlė didelius gaisrus 
Londone.

Stalino sūnūs pasa
koja paslaptis

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
28 d, ■— Sovietų diktatoriaus 
sūnūs vokiečiams išduoda labai 
daug karo p^aiapčių. .

Jis aprašinėja, kaip jis bu
vo pasiųstas į' frontą, kaip so
vietų karo vadovybė nesugebė
jo orientuotis ir kaįp jis pame
tė savo artileriją.

Stalino sūnūs tvirtina, kad 
rusų kareiviai nori kariauti, bet 
vadovybe visai netikusi. Na
ciams jis nuoširdžiai pasipasa
kojo, kaip jis nutarė pasiduot? 
nelaisvėn.

— Suomijos valdžia neišleid
žia sovietų diplomatų. Moloto
vas kreipėsi į Švedijos vyriau
sybę, kad paveiktų suomius ii 
išleistų sovietų piliečius.

— Italų mirties būrys bandė 
paleisti torpedas į britų laivus 
Maltos saloje, bet britų pakraš
čių patrankos išdaužė visą mir
ties būrį. Kitus italus pribaigė 
britų aviacija.

— Argentinos valdžia pra
dėjo persekioti nacių agentus 
visame krašte. Surado kelias 
stiprias siunčiamas radijo sto
tis, kurias konfiskavo.

Bolševikai bėgo au
tomobiliais

BI£RNAS, Šveicarija, liep. 28 
d. — Iš tikrų šaltinių patirta, 
kad svarbesnieji Lietuvos bol
ševikai ir komisarai pabėgo iš 
Lietuvos pirmą karo su vokie
čiais dieną.

Kai tiktai sužinojo, jog vo
kiečiai pradėjo pulti, susėdo į 
valdžios automobilius ir pabėgo 
Maskvos linkui.

Siunčia karininkus 
į Filipinus

WASHINGTON, D. C., liep. 
28 d. — Karo departamentas 
šiandien paskyrė į Filipinų sa
las 16 Amerikos kariuomenės 
karininkų.

Paskirtųjų tarpe yra dau.-, 
eitenantų ir kapitonų, kurie 
jerims mobilizuojamų filipinie
čių vadovybę.

Amerikos vyriausybė yra pa
siryžusi išsaugoti visas save 
teises tolimuose rytuose, todėl 
ten ir siunčia sustiprinimus. „

Siūlo padidinti algas 
kareiviams

WASHINGTON, D. C., liep. 
28 d. — Senatorius Wheelei 
pasiūlė valdžiai žymiai padidin
ti algas kareiviams, tada ne 
reikės mobilizuoti jaunų vy
rų.

Wheeler tvirtina, kad pakeltu 
algas Amerikos kariuomenė, 
savanorių skaičius žymiai pa
didėtų.

Senate Wheeler pareiškė, 
kad karo sekretorius S';msor 
jį smarkiai užsipuola vien lik 
lai todėl, kad Whee!er nepalai 
ko karo propagandos.

Valdžia kels mo
kesčius

WASHINGTON, D. C., liep. 
28 d. — Kongreso finansų ko 
misijos pirmininkas Doughtor 
pareiškė, kad netolimoj ateity
je valdžia bus priversta žymia’’ 
pakelti mokesčius.

Karo sunkumai slegia kraštų 
ir daugelis gyventojų, kurie da
bar mokesčių nemoka, bus pri 
versti juos mokėti.

Šiomis dienomis šis reikalas 
bus iškeltas kongrese ir atsto 
vai turės progos pasakyti savo 
nuomonę.

Vokiški demokratai 
nekenčia nacių

NEW YORK, N. Y., liep. 28 
d. — Demokratijos principams 
ištikimi vokiečiai pradėjo smar
kią propagandą prieš nacių idė
jas.

Amerikoje randasi apie 10 
milijonų vokiečių kilmės gyven
tojų, kuriuos Hitleris stengėsi 
patraukti.

Naujai sukurtai organizacijai 
vadovauja vokietis Wagner, ku
ris bendradarbiauja su kitais 
demokratiškai nusiteikusiais vo
kiečiais. Jie tikisi sustabdyti na
cių propagandą Amerikoje.

Sukilėliai suėmė nesuskubu
sius pabėgti komisarus, bet iki 
šiam metui nepavyko išaiškinti 
ar suimtųjų tarpe yra žymes
niųjų.

Miškuose slapstosi 
bolševikai

BERNAS, Šveicarija, liep. 28 
d. — Lietuvos miškuose vie
nur kitur dar slapstosi bolše
vikų kariai.

Dzūkijoj šių slapukų yra ga
na didelis skaičius. Besislap
stantieji bolševikai bado verčia
mi labai dažnai apiplėšia Lie
tuvos ūkininkus.

Nesenai didelės gaujos buvo 
užpultas visas Praveniškių kai
melis, kur išžudyta ir apiplė
šta labai daug ūkininkų.

Persiuva Lietuvos 
geležinkelius

BERNAS, Šveicarija, liep. 28 
d. — Lietuvos geležinkeliai sku
biai persiuvami į Europos gele
žinkelių platuma.
' Liętuvos geležinkeliai buvo 
platesni, bet okupavus kraštą 
rusams, visos geležinkelių lini
jos buvo išardytos ir persiūtos 
į rusų platumą, šis darbas da
bar naujai pertvarkomas.

Gyventojai patys 
tvarkė paštą

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 28 d. — Iš Lietuvos atei
na žinios, kurios rodo, jog bol
ševikų laikais pašto įstaigoje 
buvo didžiausia netvarka.

Tvėrių valsčiaus gyventojai 
patys nutarė tvarkyti visus pa
što reikalus. Buvo sudarytas gy
ventojų sąrašas ir kiekvienas 
iš eilės eidavo atsiimti paštą.

Patys gyventojai geriau su
sitvarkė pašto reikalus, negu 
sovietų okupantų paskirti val
dininkai.

Mokyklose dėstė 
rusų kalbą

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
liep. 28 d. — Okupantų valdžia 
stengėsi surusinti ne tiktai Lie
tuvą, bet ir kitas okupuotas x 
sritis.'

Ypatingai smarkiai buvo ru
sinama Gudija. Ištisose Gudijos 
srityse mokyklose buvo įvesta 
vien rusų kalba.

Gudų vaikai rusiškai nesu
prasdavo, Bet sovietų valdžia 
juos versdavo mokytis vien lik
tai rusiškai.
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KAIP LĖKTUVAS MEDŽIOJA POVANDE
NINIUS LAIVUS

Pasakoja skridimo dalyvis
Už gląudžiąi uždengtų laųgų 

dar juoda naktis ir tamsoj 
šniokščią jura. Ten Anglija dąr 
miega, bet čia ji budi visas 24 
valandas per parų. Tai Angli
jos kranto apsaugos “valgomo
sios salės“ barake, kur prie sta
lų sėdi lakūnai, visi jauni vai
kinai ir pusryčiauja. Jie skubiai 
užkandžiauja, kad vos išaušus 
butų pasiruošę savo juros pa
truliavimo tarnybai, paprastam 
darbui ore. Ar norite kartu su 
jais vykti į eilinę žvalgybą?— 
Tai galima sutvarkyti, tiktai 
reikią labai šiltai apsirengti, nes 
aukštai labai šalta, dar šal
čiau negu dabar Baltijos kraš
tuose. Jus aprūpins šiltais lakū
no drabužiais ir oda apsiūtais 
veltiniais, b.et vis dėlto dar rei
kalingi keli šilti megstiniai, po
ra flanelinių marškinių, trys 
poros šiltų baltinių ir tiek vil
nonių kojinių, kiek tik galite 
surasti.

Reikia paskubėti, nes čia ne
mėgstama laukti. Lakūnai jau 
pavalgė pusryčius ir šunims po 
stalo numestos jų liekanos. 
Kiekvienas lakūnas Anglijos pa
krantėse turi šunį, kuris dieną 
Jaukia sugrįžtant savo pono, o 
vakare, išgirdęs motoro užimą, 
linksmai lodamas skubi į pa
krantę jo pasitikti. Tai skamba 
keistai, bet kiekvienas šuo pa
žįsta “savojo“ motoro užimą, 
lyg tai butų jo pono balsas.

Naktis švinta ir pro langus, 
kurių užuolaidos praskleistos, 
matyti lėktuvų kontūrai. Ta) 

keturių ųiotprų dviejų ąukštų 
ųiilžinai išskėstais sparnais. 
“Sumierland” — įaip jie vadi? 
ųasi įr jiems nieįko nereiškia pa
kilti mio žemės Anglijoj ir kį- 
tą vakarą jau būti New Yorke. 
Kiekvienas toks milžinas kaš
tuoja du su ketvirtadaliu mili
jono litų ir sveria 26 tonas. Jis 
galėtų pasiimti trejetą tuzinų 
keleivių, bet dabar jo “kelei
viui” yra apie 20 bombų, kurių 
kiekviena sveria |00 kilogramų, 
ir jo blikty sutelpa 11 žmonių, 
kurie pasiryžę ųiekada iš kelio
nės nebesugrįžti.

Tie žmonės, tai juros sargy
ba ore, ir apie tai nebyliai kal
ba didelis juros žemėlapis ties 
barako siena: joj šešiose vieto
se pažymėti kryžiai ir trys rai
dės R. J. P. Tai — kapo akmens 
vokiečių povandeniniams lai
vams, kuriuos paskandino ba
zės eskadrilės nuo karo pra
džios: “Requieskat in pace“ — 
reiškia tos trys raidės — “am
žiną atilsį!“ Gal eskadrilės ir 
daugiau povandeninių laivų pa
skandino, bet žemėlapy kryže
lis dedamas tik tais atvejais, 
kai esama visiško įsitikinimo, 
jog povandeninis laivas paskan
dintas. Prie sienos matyti ir le- 
gendarinio Arabijos Laurenso 
atvaizdas, nes Laurensas toj es
kadrilėj tarnavo savo amžiaus 
paskutinius dvejus metus. Vir
šum židinio, kuriame smagiai 
sprogsi malkos—eskadrilės her
bas, kurį pagamino Laurensas, 

1 ir jo šūkis skamba: “Aš ieškau

didelė, kad lakynąi ją pąyądinp 
“b,ą|iaus sale”, sajės galą 
bpkštejįs su kefurioni pątran.- 
kpių. Lėk^ųvąs |oks dicląlįs, kad 
gąlįpią laisvai yąikštųiąti įš vie.- 
pos pątąlpos į fcitą ip ųeldjpti 
galvą atsimušti į bombas ir ne? 
trukdyti stebėtojų, kurie uoliai 
ieško povandeninių laivų. Gali
nai įr užsirūkyti, jęį mąųo|, karį 
tai padės nuraminti nervus.

Luo iąbįau, kad priešaky dar 
ištįsą dipną. “Sundprjąnd” pro
gramoj grįžimas numatytas ne 
ąnksčiaų kaip tamsoj, įr tuo J2 
valandų skridimu reįkįą nų?fcrb 
sti apie 2,500 km. t. y. kaip nuo 
Airijos ligi New Yorko. Ypač 
dominusi kjo|d.o? instrųkcijęs 
kapitonų! atiduotame voke, Pa
sirodo, kad įsakyta ••pašalinti“ 
povandeninius laivus anglų pre
kybos laivų konvojaus kely, ku
ris eina iš anglų postų į rytus, 
Reikią surasti nuo to konvojaus 
nuklydusius Dį?, laįyųs, kurie 
plaukia toliau naįkintuyo lydi
mi, ir “nuklydusias aveles” su
grąžinti į “kaimenę”, Lėktuvo 
vadas savo žemėlapy jau pažy
mėjo vietą, kur pagal admiralir 
teto nurodymus turėtų būti 
konvojus. Jis tą vietą pažyma? 
jo rutuliuku ir į tą -yįetą skubi 

: lėktuvas, o ,čįa skraidys kol su-; 
pas laivus.

\Atrodd labaį paprąštąi.., ant 
popieriaus. Tačiau pe taip tik
rovėje. Apačioj pilka jura įr 
kur tik žiūrėtum, visur tamsu 
ir ųiur,u. Vietom rūkas — lai
mei tiktai yiet^m, tačiau toks 
jausmas, lyg niekada niekur čįa 
nieko nęsurąsi. Nes laivai iš to
kios aukštumos atrodo menku
čiai, yisiškai susilieja su jura. 
Tačiau — žvalgąs kažką paste
bėjo. Nuostabios akys. Jis pra
neša pilotui kryptį ir lėktuvas 
pasisuka ten. Po kėlių minučių 
jau visi pamato mažyčius juo
dus taškelius pilkame juros pa
viršiuje. Kas tąį? Pasirodo, tai 
“paklydusios avelės“. “Sunder-

laimėjimu jurųj”, Ląurepsp go
džiai išsipildė, j|e dabąr įieško, 
laimėjimų įr jų ^ąnda.

Štai bazės vir$|niųkąs patie
kia lėktuvo kapitonui voką su 
įsakymais, ir iįie^ tuyinj pasku
bėti, nes kapitonų?, Paturint 
savo 24 metų, nemėgsta kitų 
laukti.

Pakrantėj laukią mažą valte
lė, kuri mjus nugabena prie mil
žiniško lėktuvo, kuris lynais 
pririštas pfle stulpo* Atsisveiki- 
nąma sų sausuma, Padėk Die
ve!^ ęuskamka dap ya<|o bajsas, 
.— “ąuraskit imgien.es, vyrui T ( 
Tai jų ypatinga kalba.
“Uogienė“ reiškia poypųd^niPį 

laivą.

Vienas po k^o pradedą veikti 
motorąi įr kapitonas įdėmiai 
klausos! j M 4uzgiiųo. Ji$ pažįstą 
tą kalbą, žino akimirką, kada 
jie “visiškoj tvarkojIš kapL 
tono |,upų išlekia trumpas įsa
kymas. Motorų užimąs eina vis 
garsyn. Pagaliau jis pamoja 
ranka, ir lėktuvo korpusas nu
slysta vandens paviršium.

Jau .esam ore. Apsižvalgau. 
Už kapitono nugaros sėdi pilo
tas ir radiotelegrafinipkas. Va
das kažką pažymi žemėlapy, įr 
radiotelegrafininkas įsiklauso į 
Morzės signalus. Jo siunčiamoji 
stotis lieką “bedarbė“, ir taip ji 
liks, nes negalima duoti priešui 
nujausti savo buvimo vietos. Už 
jų ilgoj patąlpoj kabo .astuo
nios bombos, kaip milžiniškos 
dešros fantastinėj mėsos krau
tuvėj. Patalpos gale susėdę trys 
vyrai ir verda arbatą elektri
niame virduly. Arbatos virinė- 
mas pasikartoja keletą kartų, 
ir tuo netenka stebėtis, įsivaiz
davus šiaurių šaltį viršum 
Šiaurės juros.

Skrendančių lėktuvu antra
me aukšte yrą kita ilga patal
pa su stalu, prie kurio įgula 
pietauja, o tąip pat miegamo
sios vietos. Toji patalpa tokia

Tačiau aliarmas pasirodo klai
dingas. Ir vėl naujos aštuoniu
kės viršum tuščios juros, pilo
to ir stebėtojo pasikeitimas, ir 
jau dešimtas arbatos katiliukas 
linksmai dūzgia, išleisdamas 
baltus garus šąlton “baliaus sa- 
lėn“.

Dienai baigiantis radiotelc- 
grafininkas priima įsakymą ir 
paduoda jį kapitonui. Tai įsaky
mas konvojui nutraukti kelią, 
o “Sųnderlandui“ grįžti į bazę.

Dabąr dar tenka pranešti ad- 
mijraįitetui konvojo buvimo vie
tą, bet lėktuvas nuskrenda 100 
km. ir tik tada pradeda veikti 
siųstuvas. Reikia saugotis, nes 
žinią gali pagauti priešas. Jis ši
fruoto pranešimo nesupras, bet 
jis gali apskaičiuoti siuntimo 
vietą ir pasiųsti čion povande
ninį laivą. Žinoma, jis nieko 
nesuras dabar. Dar viena radio- 
telegrama apie oro sąlygas, nes 
laivų radijas nuo karo pradžios 
meteorologinės informacijos 
nebeduoda.

Grįžtant stebėtojai taip pat 
neišleidžia iš akių juros. Tačiau 
povandeninių laivų nematyti. 
Po valandos ir penkioliktos ar
batos pasirodo krantas.

—Be “uogienės”? — prie ži
dinio klausia vadas. Kapitonas 
papurto galvą, “Jokių įvykių, 
sir“. Prie jo kojų smagiai uo
dega viksnoja šuo. Jis linksmas 
šeimininko sulaukęs.

Vienas po kito grįžta kili 
“Sunderlandai“, “Jokių įvykių“ 
skambą pranešimai. Kitą dieną 
pakyla trys lėktuvai, bet ir k it 
turi būti pasiruošę, jei staigiai 
suskambėtų pagalbos šaukimai. 
Tąip eina diena iš dienos, vis- 
tick, rūkas, lietus ar audra. Jie 
turi būti pasiruošę pagelbėti 
skęstančiam laivui, surasti jį, 
susekti priešo laivus, kurie 
plaukia po neutralia vėliava.

Nuo karo pradžios kranto ap
saugos eskadrilės nuskrido 8 
milijonus kilometrų, 106 kartus

Jand” nusileįdžia, skrenda ratu 
ąplink ląivus. §!gnąjizuotojas 
siunčia šviesos signalus, ir nai- 
kmfųyo prpžųfcborius atsako, 
kąd viskąs tvarkoj. Skrendame 
tpjiąu. Lėtąi stiepiasi minutės, 
šalta ir drėgna, ir tikrai arba
tos katiliuko turinys labai pra
vartu. Bet štai vėl stebėtojo 
panešimas.
Šiaurės vakaruose matyli laivai.

Lėktuvas kelčia kryptį įr vyk
stą tep. Ilgą laivų virtinė Riek 
jų? Visi skaičiuoja. Bet kol ki- 
įt,i skaičiavo, kapitonas sušunka 
r— 28! Tai konvojus. Po kelių 
minučių jis jau pasiektas. Lėk
tuvas dabar skrenda taip žemai, 
kad aiškiai matyti žmonės lai
vų b.liktysė. Jš k,ąro ląiyų kon
vojaus vidurio sužimbą prožek
torius. Jis “kalbasi“ su drau
gais ore- Dar minutė, ir konvo
jus jau už ųiųsų.

Paskui prasideda tikrasis dar
bas. “Sunderįandas” turi užtik
rinti saugų kelią laivų konvo
jui.

Ras žino, kurioj vietoj jo pa
keliui jau laukią priešo povan
deniniai laivai? Stebėtojai dar 
įdėmiau stebi jurą žiūronais. 
Ąr kur nors nesublizgės peris? 
skopas, o ypač lengvos plunks? 
n,os pobūdžio srovelė, kurią pa? 
Jj,eka negiliai po vandeniu plau
kiąs poyąndeninis laivas. Lėk
tuvas sistemątiškai tiria jurą, 
skrisdamas milžiniškų “8“ — 
aštuoniukių — figūrom, kurios 
ąpįma plačius plotus. Tačiau ju
roj nieko nepastebima. Taip ci
ną valandą po valandos, o lėk
tuvas daro vieną aštuoniukę po 
kitos. Nuobodų? darbas, kurs 
tačįąų nė sekundei nuleidžia už
simiršti, nes “pluksnelė“ galį 
pasirodyti kas akimirką, o gal 
ir pats povandeninis laivas, 
Staiga stebėtojas sušunka, kul
kosvaidininkai paruošia kulko
svaidžius, kapitono ranka grie
bia už bombų mėtymo aparato. 

susekė priešo povandeninius 
aivus, juos užpuolė 66 kartus, 
r vis mažiau jų pasitaiko laivų 

jiely. Gal jos bijosi patekti į 
“uogienę”.

—Gaila, — sako kapitonas,— 
mielai bučiau parodęs savų 
‘ veiklą“. Ir skridimas nebuvo 
pilnas, tik apie 1,000 kilometrų.

Taip baigia savo pasakojimą 
skridimo dalyvis.

Anjrius Graątą*

Po Ilgos Ligos 
Mirė Motiejus 
Mačiulis

Laidojamas Ketvirtadienį
Po ilgos ligos sekmadienio ry

tą namie mirė 32 metų chica- 
gietis, Motiejus Mačiulis. Ve
lionis gyveno adresu 5262 So. 
Halsted Street.

Jis paliko motiną Sofiją Ma
čiulis ir giminaitį p. A. M. Ma
čiulį.

Laidojamas ketvirtadienį iš 
A. M. Phillips koplyčios, adre
su 3307 Lituanica avenue.

VĖSU—AIR CONDITĮONER
World Playhouse 
410 S. Michigan Avenue 

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

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

Pirmas Chicagoje Rodymas 
RAUDONOJI ARMIJA VĘIKIA.

“Soviet Frontiers”
Raudonoji Armija Besarabijoj 

(Aiškiimas anglų kalba) 
Teisybė prieš jūsų akis!

w ■' i - • j ■ 'i ...............  '?.• ::.

McCORMICK’O DARBININKAI
Liepos 30-tą Dieną

AT,L Surinko Daugumų Harvestery: 
J.'-.. I ■— 1 1 ' ■■■■—■■■Į I   .f. ..

8,039 - 7.029
■ -■ 'T'.1 . . 1

American Federation of Labor laimėjo daugumą VISŲ BALSŲ 
Harvester įmonės rinkimuose Birželio 18-tą. Daviniai buvp 8,039 
už A.F.L. ir 7,029 už G.I.O. MeCąrmicko įmonėje kiti rinkimai 
įvyks Trečiadienį, Liepos 30-tą, tikslu nuspręsti vienintelį agentą 
deryboms, kadangi čia nė viena iš abiejų organizacijų negavo aiš
kios, nusveriančios (jaugiimos Ęirželio 18-tos rinkimuose. Paskuti
niuose McCormirko rinkimuose A.F.L. surinko DAUGIAU BALSŲ, 
NEGU C.I.O. Daviniai rodo 2,671 už A.F.Ų., o 2,682 už C.I.O. 
Bef C.J.O. užprotestavo 78 balotus, iš kuriu mažiausia 70 buvo pa
duota už A.F.L,, tokiu budu A.F.L. gavus aiškią daugumą* ĘAL- 
SUOKIT Už A.F.Ų. IR LAIKYKITĖS SU DAUGUVA!

A.F.L Kovoja Už IŽ^c Pakėlimų 
Pas McCormicką

McCormicko menedžmentas ką tik sutpikė jums kitų 5 ceųjų 
valandai pakėlimą* Mes vis* atmenąųų*, k.ąs ąfsijiko su paskutiniu 
pakėlimu — daugely departamentų bosai išskuto jums tą pąkėljmą 
apkarpymais šmotų darbo rafose ir darbų pagreitinimo taktika*

Bet jaugiau negu tai — 5 peųfų pąkėjlmo ųpųž|^i?ką, Gyve
nimo kaštai pakilo milžiniškai. Maistas ir drabužiui pašoko ųųo

20% net iki 35%. Kompanijos pęlnai kyJ>a i gausas, ir jus dar
bininkai padedate daryti šijtuos pelnus. 12’Zic ppadės vytis kylan
čius gyvenimo kaštus. Darbininkai pas Farmall |r Milwaukee Har
vester į, kur A.F.L. surinko milžinišką dąugumą, jau ruošiasi įteik
ti šituos re|ka|avimus mepedžmeųtiii. Jus galite padėti j|ems rei
kalavimus laimėti, o taipgi laimėt! juos sau, balsuodami už A.F.L. 
Liepos 30-tą!

U,S. Mediation Tarybos Investigatorius
Iškelia - Aikštėn C.I.O. Suktybes
■ ■■■J-—.. I I 1I I ll. || , ............................. I 1J lĮ'IIJ "■■■"

Dr, Lescphier, valdžios investigatorius, sako, kad C.I.O. pa
siūlymas ryšium su šmotų darbu vestų į žemesnius uždarbius, 
štai jo žodžiai; Į <

“Man neatrodo, kad butų rimtų priežasčių panaikinti 
šmotų darbą ir pakeisti jį padieniu darbu. Ąš netikiu, kad 
dabartinių uždarbių lygmuo,' gali būti mokamas, jeigu 
įmonės bus operuojamos padienio darbo pagrindu ...”

Ta| aiškiai įrodo, kad C.I.O. programa, liečianti šmotų darbą, ves 
į mažesnius uždarbius, o A.F.L. programa ves į gerasų,es šmotų 
darbo kainas. I ' •

Ęė tą, šjjps raportus pąręlškla, kad CJ.O,. ųebuvo užinteresuo- 
tas gauti algų pakpli^ns, bet bųvų Įabiųp susidmųčjęs pavartoti 
šiluos eJ^ųomiąRS Šukius pnpJP.onę sau gųl|ą ant darbinin- 
M įgyti.-

“F.E.VV.O.C. aiškinimą, jogei streikai visose ke
turiose įmonėse buvo algų streikai, vargiai galima priimti 
už gryną pinigą. Algos buvo sukis, kurs apeliavo .daugiau
sia i įmonės darbininkus, bet didelės pastangos iš grupės 
trąktorių įmonėje ir F.E.VV.O.C. buveinėje Chicagoje, tik
slu kontroliuoti padėtį pas McCormicką ir Richmonde, ro
do, jogei organizaciniai tikslai galėjo būti F.E.W.0.C. va
dams didesnės svarbos, negu algos.“

Nesiduokit Klastingų Darbo
i . ■ ... . ■ i..........

Draugų Apgaunami
i ■■ . 1-1 ii

Mes raginame jus nepasiduoti klastingų darbininkų ‘<4raųgų” 
paskutinės minutės apgaulingiems atsišaukimams. Amerikos Dar
bo Federacija stovėjo .60 metų priešakinėse eilėse kovose už geres
nes ekonomines sąlygas visiems darbin|nkąms« Tūkstančiai atei
vių iš jūsų gimtojo krašto vaidino svarbų vaidmenį Amerikos Dar
bo Federacijoje, McConųicko įmonėje šitie darbininkai, kartu sų 
bijais darbiųinkaįs, garbingai kovoja ųž atsakįngią Amerikos Uni
ją, kuri pakels algas, pagerins darbo sąlygas ir padės kiekvienam 
McCormicko darbininkui užimti deramą jam vietą kartu su kitais 
prąųmnės darbininkais.

Balsuokite 
už AFL

Pažymėkit ‘.*XW kvadrate apačioj, jei
gu norit, kad jus atstovautų 

FEDERAL LABOR UNION No. 22604 
SUJUNGTA SU A. F. pf L.

""J.1" ........... I11" .1
Pažymėkit “K” kvadrate apačioj, jei? 
7? btfriį kad Jus atstovautų FARM 

^UlPMENT VyORKElgS 
ORGANIZING committee 

SUJUNGTA SU C. I. Q.

M us atstovautų FARM 
vyoRKEląs

i ,n ūmu j., j-u.'j.to" ijgn'j.ji.

ATMINKIT didelę Kovą grąžinti jums darbus Kovo 24-ią!
ATMINKIT, kad A.F.L. dabar turi daugumą Harvestery—8,039 

’ prieš 7,0291

ATMINKIT A,F,L. programą aukštesnėms algoms ir geresnėms 
darbo sąlygoms!

imgien.es
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Valys Dauga
MARGAS TADO RIMGAILOS 

GYVENIMĖLIS
Tado Rimgailos tikrai įdo

maus žmogaus butą.
Tai buvo vidutinio ūgio vy

rukas, liesas, kitas pasakytų, 
sudžiūvęs, su šiek tiek pasmu
kusiais į apačią pečiais. Kojos 
jo buvo šiek tiek į šonus iš- 
linkusios, kaip tai esti žmo
nių, kuriems gyvenime teko la
bai daug jodinėti. Iš jo kojų 
buvo jau galima spręsti, kad 
jis yra raitelis, — kariškas rai
telis. Jo skustas veidas buvo 
taip pat, kaip ir visas kūnas, 
sudžiūvęs; viršutinėj lupoj prie 
pat nosies gulėjo susiraitę, kaip 
dvi pelytės, palšai rudi ūsai, 
šiek tiek žilti bepradedą. Gero
kai pražilę smilkiniuose, palši 
plaukai leido spėti, kad Tadui 
Rimgailai bus jau ne mažiau, 
kaip keturios dešimtys metų. 
Kalbėjo jisai plonu, beveik mo
terišku, balsu, — balso plonu
mas jam daug nemalonumų gy
venime pridarydavo. Mėgdavo 
jisai nuolat kalbėti kariškus 
žodžius, tarytum' visam raitelių 
pulkui įsakinėtų. Suklyks, bū
davo, jis įsakymo žodžius, kad 
visa apylinkė girdėtų, — ir 
plonasai balsas staiga nutrūk
sta, užsikerta, ir iš viso įsa 
kymo belieka tiktai kažkoks 
keistas: pš-š-š-š-š...

Kairąją ranką jis neštojo įvy
niotą į juodą skarelę, kurios 
galai buvo sumegzti ant kaklo: 
kad ranka be reikalo nemas
katuotų. Su ta ranka — tai di
delė istorija išėjo.

Kai rusai ir prusai Lietuvą, 
nukariavę, 1795 metais visiš
kai pasidaljho, Tadas Rimgaila 
buvo, kaip sakoma, pačiame 
jaunystės žydėjime. Liūdna jam 
buvo, kad tėvynę ištiko toks 
piktas likimas. Nieku budu ne
norėjo jisai su tuo sutikti. Jis 
kaip ir daugelis geresniųjų, anų

Lietuvos sūnų,..
ir galvojo, kaip nelaimingąją 
tėvynę iš vargo išvadavus. Tuo 
tarpu pasiekė jį žinios, kad 
lenkų generolas Dombrovskis 
renka tolimoje Italijoje lenkų 
kariuomenės pulkus, su kuriais 
nori eiti Lenkijos vaduoti. Doru- 
brovskis su savo pulkais turė
jo padėti prancūzams nugalė
ti Austriją, tuomet valdžiusią 
visą šiaurinę Italiją. Prancūzai 
gi vėliau turėjo padėti Dom- 
brovskiui nugalėti rusus ir pru
sus, — padėti Lenkiją išvaduo
tu atstatyti nepriklausomą val
stybę. Tadui Rimgailai atrodė, 
kad reikia dėtis su lenkais, rei
kia eiti talkon į kovą. Lietu

vos ir Lenkijos likimas buvo 
panašus: kartu gyveno, kartu 
ir žuvo. Atrodė, abi valstybės 
kartu galėsiančios ir atgyti. At
gis viena — atgis ir kita val
stybė. Reikia gaivinti pirmoj 
eilėj tai, kas greičiau galima 
atgaivinti...

Šitaip sumetęs, Tadas Rim
gaila su keliais kitais lietuviais 
pasibalnojo ristus žirgus ir iš
dūmė iš Lietuvos į Italiją — 
pas generolą Dombrovskį.

Pataikė kaip tiktai pačiu 
karščiausiu metu. Dombrovskis, 
padėdamas Napoleonui, tuomet 
dar ne imperatoriui, ne kara
liui, tuomet tebebuvusiam tik 
paprastu prancūzų generolu, — 
Dombrovskis, nesigailėdamas 
savo tautiečių prakaito ir krau
jo, pyškinosi su austrais šiau
rinėje Italijoje, vadinamoje 
Lombardija. Tadas Rimgaila su 
draugais pateko kain tiktai į 
kovų sukurį.

Karštas Tadui Rimgailai krik
štas buvo Lombardijoje: pašo
vė jo žirgą, kuris griūdamas 
ir jį patį prislėgė. Galimas 
daiktas, kad gerasai žirgelis to
kiu budu ir išgelbėjo savo po
no gyvybę: visi austrų kardų 
smūgiai, visos kulkos atiteko 
žirgui, o Rimgaila, žirgo pri
slėgtas, tiktai sunkiai dūsavo. 
Ir vis dėlto austrai buvo nuga- 
’ėti, iš Italijos išvaryti.

Visa tai atsitiko 1797 me
tais. Lenkų pulkai, kuriuose bu
vo nemaža ir Lietuvos žmonių, 
jau ruošėsi žygiuoti per Ven
griją ir Čekiją į Lenkiją, gal 
ir į Lietuvą, tiktai nieko iš to 
neišėjo. Napoleonas staiga ėmė 
ir susitaikė su austrais.

Teisybė, prancūzų taika su 
austrais nebuvo patvari. Kovos 
netrukus atsinaujino. Dombrov
skis šį kartą tikėjosi tikrai pa
sieksiąs savo tikslo. Dabar vėl 
ir Tadui Rimgailai Dombrov- 
skio eilėse teko ne kartą su 
austrais pasitaškyti kovos lau
kuose, bet deja — deja, — ir 
iš to nieko gera neišėjo. Aus
trai, žinoma, vėl buvo nuga
lėti. O Napoleonas, visiškai ne
sirūpindamas tuo, ką jo talki
ninkas Dombrovskis galvoja, 
ėmė ir vėl, jau 1801 metais, 
susitaikė su austrais.

Baisiai nepatiko Dombrov- 
skiui toksai Napoleono elgesys, 
tik ką jis, vargšas, galėjo Na
poleonui padaryti? ... O Na
poleonas ne tiktai neleido Dom- 
brovskio pulkams traukti į Len
kiją, — jis jiems įsakė gyven-

! ti šiaurinėje Italijoje ir vieto
je daboti tvarkos!

Nyku, liūdna pasidarė Lenki
jos ir Lietuvos bernužėliams 
sėdėti Italijoje be darbo! Na
poleonas tuo metu jau po Egip
tą švaistėsi, labai sėkmingai 
kariaudamas, o tu čia vietoj sė
dėk ir žiūrėk, kad italai riau
šių ar maišto nekeltų!... Len
kijos ir Lietuvos bernužėliai, 
vietoje kovotojų dėl savo tė
vynės laisvės, buvo padaryti lyg 
ir Italijos policininkais.. Žino
ma, jiems buvo pikta, — kur 
gi nebus!

Tačiau Italijos negalima bu
vo per daug nupeikti, — ge
riems vyrams ir tenai galima 
labai gražiai gyventi. Baisiai 
daug vyno Italijoje! Tenai, jei 
kas prie pietų vyno negauna 
atsigerti, jaučiasi tarytum ir 
pietų nevalgęs butų. Bet su val
giu Italijoje geram žmogui tai 
šiek tiek prasčiau. Rytą — ma- 
karonai, pietus — makaronai, 
vakarienė — makaronai. Vis 
makaronai ir makaronai, nors 
tu gomurį ant tvoros padžiauk! 
Lenkijos ir Lietuvos bernužė
liams tai mažai džiaugsmo te
teikė. Dešros duok jiems po 
sprindį, duok kumpo gabalą' — 
tai jie supranta, bet ne tuos 
sliekus — makaronus!

Ir ėmė Lenkijos ir Lietuvos 
bernužėliai, laiko turėdami, sal
džiuoju vyneliu saldžiuosius ita
liškus makaronus skiesti.. . O 
kai gero vyno geri vyrai ge
rai sočiai atsigeria — žinia, kas 
išeina... Ir pradėjo musų ber
nužėliai tenai, laiko taip daug 
turėdami, garsų gyvenimėlį: ten 
kokie brangus langai išguryti, 
ten kokia trobelė apversta, ten 
į dailius rumus arkliai suves
ti, ana ten moterėlės, kaip pe
rekšlės, rėkia, krykštauja. . . .

Baisiai nuobodu pasidarė ita
lams dėl tokių svetelių nebuvė
lių. Dejuoja ir rėkia italai, juo
dagalviai, tarytum jiems kas 
nugaras akėtų. Mato Napoleo
nas, kad musų bęrnuąėliai jam 
daug rūpesčio ' Italijoje 'prida
rys. Atvirai sakant, ne labai jie 
jam tepatiko. Jam atrodė, kad 
tie bernužėliai daugiau giriasi 
ir triukšmauja, negu kariauja 
ir darbą dirba, — daugiau vy
ną geria ir netvarką kelia, ne
gu tvarkos daboja.

— Palaukit vyručiai, — rei
kia manyti, galvojo Napoleonas, 
— aš jus bežiūrint sutvarky
siu !

Ir taip sutvarkė Napoleonas, 
kad musų vyrams visiškai kar
šta pasidarė, — kad jį kur kel
mai už tokį sutvarkymą!

Prancūzams anais laikais pri
klausė Haiti sala, ar kaip ją 
ispanai, jos pirmieji kariauto-

jai, vadino, Santo Domingo. To
ji sala baisiai toli, tikrai už jū
rių marių, už devynių žemių, 
prie pat vidurinės Amerikos. Iš 
senų senovės tenai gyveno rau-
donodžiai indėnai, o Napoleono 
laikais buvo tenai jau daug ir 
juodaodžių negrų, ir baltųjų — 
ispanų, anglų, prancūzų...

Jau kuris metas toje saloje 
vyko riaušės, — atkaklios ir 
žiaurios. Negrai reikalavo sau 
lygių teisių su baltaisiais žmo
nėmis, o baltieji, užkariavę tą 
salą ir užėmę geresnes vietas, 
j savo rankas suėmę krašto lo
bį, nieku budu nenorėjo juodu
kams duoti tų lygių teisių. Tad 
ir grūmėsi jie tenai, vienas ki
to nesigailėdami. Be to, dar an
glai tykojo kaip nors tą salą iš 
prancūzų paveržti, o ispanai 
taip pat karštai pageidavo, jei 
jau ne visą salą, tai bent gerą 
jos gabalą sau atsiplėšti. Rau
donodžiai, juodukai ir visokio 
plauko baltieji pešėsi lenai, ta
rytum kokie laukiniai katinai, 
į vieną maišą suvaryti.

1801 metais Haiti saloje pra
sidėjo dar didesnis sumišimas. 
Negrų tarpe atsirado labai ga
bus karo vadas, generolas De- 
salinas, ir pradėjo visuotiną 
juodukų sukilimą prieš baltuo
sius. Jam veikiai pavyko paim
li valdžią į savo rankas — ir 
baltiesiems dabar užėjo liūdnos 
dienos...

Generolo Desalino vadovauja
miems sukilėliams malšinti Na
poleonas ir pasiuntė iš Italijos 
. .. triukšminguosius Lietuvos 
ir Lenkijos bernužėlius. Su ki
tais drauge išplaukė, išlingavo 
už jurų marių ir mitsų Tadas 
Rimgaila.

(Bus daugiau)

REMKITE TU'6'Š, KURIE 
GARSINASI

“N A U J I E N O S E ”• ‘ • J

Ludwig Tureck
MANO BROLIO RUDOLFO GYVENIMAS

IR MIRTIS
(Tęsinys)

Man aišku buvo, kad nebe-1 
pajėgsiu to vyro sulaikyti. 
Karstas buvo labai pigus, to
dėl labai menkas ir krentant 
turėjo sulūžti.
• Aš sugalvojau klasta pasiim
ti karstą ir tvarkyti pats brolio 
laidojimą.

—Dėde, — pasakiau, — ar 
pyksti ant manęs?

—Kodėl? — sumurmėjo jis.
—Nes aš pasakiau, . kad tu 

daugiau degtinės nebegertum!
Nelaukdamas jo atsakymo, 

pasisiūliau jam dar daugiau 
degtinės atnešti, jei jis trum
pam laikui atsisėstų. Jis suti
ko su šiuo pasiulymu, nes grei
čiausia ir pats norėjo pasilsėti.

Buvau sugalvojęs paimti iš 
jo karstą, kol jis sėdės griovy. 
Jis padavė man bonką ir pa- 
grąsino prilupsiąs, jei aš geri t 
nesugrįšiu.

Dėl priedangos paėjau gaba
liuką su bonka ir pinigais. Pa
ėjęs į šalį laukiau geros progos 
savo sumanymui įvykdyti. Ty 
liai slinkau atgal. Vyras išs’.vė- 
mė gerai pasirėmęs ant karsto 
ir didžiausiam mano nustebi
mui ėmė snausti. Tokioj padė
ty jis išbuvo visą pusvalandį, ir 
aš negalėjau tokiomis aplinky
bėmis savo plano įvykdyti.

Kelias į kapines ėjo lauku. 
Jau temo. Buvau pasiryžęs pir
mą pasitaikiusį praeivį prašyti 
pagalbos. Pasirodė vienas vy
ras. Nespėjau jo dar užkalbin
ti, kai šis pratarė girtajam:

—Na, Karoli, tu jau vėl pra
lakei 2 markes, uždirbtas laido- 
jant?

Tada vyras atsitiesė:

—Bet tai tavęs visai neliečia. 
Tu tik duobes kasi, o aš miru
sius į jas dedu, ir ką aš su sa
vo pinigais darau, tau nebėda, 
supratai ?

Šiais žodžiais jis atsistojo, 
paėmė karstą po pažasčia ir 
ėmė žingsniuoti. Didžiausiam 
mano nustebimui jis galėjo ge
riau eiti. Vėmimas ir snaudu
lys prablaivino jį. Antrasis, 
matyti, kapinių darbininkas, 
grįžtąs iš darbo, apsisuko eiti 
šiais žodžiais:

—Apsižiūrėk, Karoli, kad tik
rąją duobę rastum. Neįkišk 
mažosios dėžės ten, kur ryt 
didžiąsias dėsi.

Buvo jau naktis, kai pagul 
deni brolį Rudolfą į šaltą žemę. 
Baisu man buvo tamsiose ka
pinėse. Atlikęs darbą vyras 
tuoj grįžo atgal. Nors labai bi
jojau, bet palikau dar keletą 
minučių; nuo kaimyninio kapo, 
apkrauto vainikais, pavogiau 
vieną vainiką ir uždėjau ant 
brolio Rudolfo kapel o. Ver
kiau. Dėl tamsos ir ašarų aky
se negalėjau gerai išskaityti 
numerio ant plytos pavidalo re
gistruojamo akmens. Rodos 
kad mano brolio kapas pažy
mėtas numeriu 361.

(Galas)

Skelbimai Naujienose 
iuotla naudą dėlto. 
<ad pačios Naujienos 
zt’M nauduos

TAUPYMO RANKUTĖS
INSURANCE

(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite 4r įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3%%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS. Sr,.

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

HEW COMPLETE

HEATING
PLANlt

FOR

Aūniil 5 ROOM

6 * N JO ŠTILI S
plonų tūbų radiato*
rial. 5 sekcijų 17” TIK
Red Jacketed Boile
ris, mi 470 kvad
ratinių p6dų karato f

vandens radijacija, h “ ■ Į ■ ■ B
automatinis vandens * > B M > 
leidimas, visi reilta- K K 
lingi litiniai, nžda- 
rai ir ėudos pilnam 
apSildymo įrengimui.
Visa nauja medžiaga.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai visų J6- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai, 
Šildytuvai, išmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 0:00—SEKMADIENIAIS 

ligi 1 P. M.
I UŽMIESČIO ORDERIAI I
Į GREIT IŠPILDOMI   |
Apskaičiavimai neriai teikiami veltui

G MII I FD supply . m ILLln company
1247 W. LAKE-MONroe 3387

REMKITE TUOS, KURIE
GARSINASI

“NAUJIENOSE”

MADOS

Ae—
KIENO KALTE?

Bet--
Kas užmokės bilas?

Universal Savings and Loan 
Association duoda kiekvienam 
progą įsigyti šias gražias su ka
lendorium Lankutes visai ne
mokamai, tik reikia atidaryti 
taupymo Šerų sąskaitą Univer
sal Savings and Loan Associa
tion, 1739 S. Halsted St. Tąsyk 
gausite šią bankutę nemoka

mai. Šią savaitę musų atstovai 
atsilankys į jūsų namus ir 
smulkiau apie musų planą pa
aiškins.

Kurie neturite progos susi
tikti su musų atstovais, galite 
kreiptis tiesiai į Universal Sav
ings and Loan Association raš
tinę, 1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

SAPNAVAI?

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

Rašom visokią Apdraudą
ugnies T. RYPKEVIČIA gyvasties
LANGŲ “ 1739 SO?HALSTED STREET ~ APVOGIMŲ

RAKANDŲ (NAUJIENŲ NAME) * IR KITŲ

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gaut* už $1.00. Per paštą 
siun iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ill.

No. 4808 — Praktiška išeiginė 
suknelė. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46, ir 48.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan* 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde 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 173Q 
So. Halsted SU Chicago, HL i

NAUJIENOS Pattora Dept 
1789 S. Halsted SU CMcaffa, DL

Cta Jdeda 1$ centų Ir yralaa

(Vardas ir pavardS)

t *
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1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs: 
|6.00 per year in Canada 
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3c per copy.
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Laivų statyba
Dabartiniu laiku vyrauja nuomonė, kad šis karas 

vis dėlto priklausys nuo to, kas laimės kovą; dėl Atlantic 
ko kontrolės.

Hitleris gali užkariauti visą Europą, gali anglus iš
stumti iš Egipto ir Sueco kanalo, bet jis negalės perga
lės laimėti tol, kol anglų laivynas bus pajėgus apsaugoti 
vandens kelius j Angliją. Todėl kovai dėl Atlantiko van
denyno priduodama labai daug reikšmės.

Mažai kas dabar betiki, kad Hitleris tiesiogiai be
galėtų Angliją užkariauti. Tatai jis bandė padaryti per
nai. Per du su viršum mėnesius vokiečių bombonešiai 
diena iš dienos puolė Londoną ir kitus Anglijos miestus.

Ta ataka naciams nepasisekė. Jie nepajėgė sunai
kinti anglų aviacijos atsparumo, nepalaužė anglų pasiry
žimo tęsti kovą ir toliau. Kadangi oro atakos naciams 
darėsi vis labiau ir labiau nuostolingos, tai jie priversti 
buvo jas nutraukti.

Neįveikę anglų oro mūšiuose, naciai negalėjo ir sva
joti apie tiesiogį Anglijos užkariavimą. Kol anglai galė
jo atsilaikyti ore, tai naciams nebuvo progos išsodinti 
kariuomenę.

Anglų aviacija šiandien yra žymiai stipresnė, negu 
ji buvo pernai. Tokiu budu naciams dar mažiau bėra pro
gos užkariauti orą. Todėl juo tolyn, juo labiau jie sten-< 
giasi nugalėti anglus Atlantiko vandenyne.

Kaip žinia, Anglija nei maisto pakankamai gali pa
sigaminti, nei turi pakankamai žaliavos gamybai. Tiek 
maistą, tiek žaliavą ji turi laivais atsigabenti iš savo ko
lonijų, dominijų bei kitų valstybių. Ji būtinai tad turi 
kontroliuoti vandens kelius bei turėti pakankamai pre
kybinių laivų, « ; •

Per paskutinius kelis mėnesius naciai be jokios ato
dairos skandino anglų prekybinius laivus. Ir ne tik ang
lų, bet ir kitų valstybių, kurių laivai gabeno anglams ža
liavą ir prekes.

Balandžio ir gegužės mėnesiais tas skandinimas bu
vo pasiekęs tiesiog pasibaisėtino skaičiaus. Paskandintų 
laivų tonažas per vieną mėnesį siekė beveik 500,000 tonų.

Bendrai apskaičiuojama, kad per metus anglų pa
skandintų laivų tonažas sieks 4,000,000 tonų.

Prieš metus laiko Anglijos prekybinių laivų tona
žas siekė maždaug 24,000,000 tonų.

Keturi milijonai tonų sudaro baisų nuostolį. Laivy
no pajėgumas pristatyti reikiamą medžiagą mažėja. Ir 
juo daugiau laivų skandinama, juo Anglijai darosi dides
nis pavojus: jeigu pagaliau iš kitur ji nepajėgs atsivež
ti maisto ir kitų dalykų, tai ji turės, kaip sakoma, ran
kas iškelti.

Ar yra pagrindo manyti, kad taip galės atsitikti?
Kaip atrodo, Amerika dės visas pastangas, kad taip 

neatsitiktų. Toje kryptyje ji jau gana toli yra nuėjusi. 
Atlantiko krantai yra patruliuojami. Amerikos lėktuvai 
ir karo laivai žiuri, kad vokiečių submarinai neoperuotų 
tam tikrose Atlantiko srityse. Islandijos okupavimas ka
ro laikui dar labiau prisidės prie apsaugojimo vandens 
kelių į Angliją.

Tačiau nežiūrint viso to, laivų skandinimas visvien 
bus gana didelis. Kokiu budu manoma tie nuostoliai pa
dengti?

Amerika yra pasiryžusi tuos nuostolius padengti su 
magaryčiomis. Apskaičiuojama, kad kitais metais Ame
rika pajėgs išleisti tokį kiekį naujų prekybinių laivų, ku
rių tonažas sieks 6,000,000 tonų. Vadinasi, pusantro kar
to daugiau, negu vokiečiai gali sunaikinti.

Per pirmąjį pasaulinį karą naujam laivui pastatyti 
reikėdavo maždaug 7 mėnesių ir 24 dienų. Dabar tas lai
kas liko sutrumpintas iki puspenkto mėnesio. Vadinasi, 
laivai yra statomi beveik dvigubai sparčiau, negu pirma.

Akivaizdoje tų faktų, galima drąsiai sakyti, kad Hit* 
leris labai mažai šansų teturi laimėti kovą dėl Atlantiko. 
O nelaimėjęs tos kovos, jis negalės karo laimėti.

' . „ .—■— —, ---.I— _

Nacių “kultūringumas”
, • ^41" r

Slavai, nacių akimis žiūrint, priklauso žemesnei žmo* 
nių rasei. O tokiems žmonėms turi būti paskirta ir jiems 
tinkama vietą.

Pagal nacių filosofiją, rasių ierarchijoje pačioje 
aukščiausioje vietoje, žinoma, turi būti vokiečiai. Kitų

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:

Metams---_----- -------- $8.00
Pusei metų ---------------■__  4.00
Trims tnėnesiams  2.00 
Dviem mėnesiams  1.50 
Vienam mėnesiui_____T .75

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

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metams ..................................... $6.00
Pusei metų ......  3.25
Trims mėnesiams _______  1.75
Dviem mėnesiams ... .......„u 1.25
Vienam mėnesiui _ ___   .75

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

Orderiu kartu su užsakymu.

BOMBOS SUGRIOVĖ MASKVOS TEATRĄ Naujas Pergales Ženklas 
-Stalino Rublis

NAUJlENŲ-ACME Telephoto
Iš Maskvos atsiųsta radijo-fotografija parodo garsaus Vakatangov teatro 

griuvėsius po to, kai į ritmus pataiko 'kelios nacių oro bombos. Sovietų cenzorius 
pridėjo prierašų, kad teatras “randasi toli nuo industrinių ar militarinių ob
jektyvų,”

tautų atstumas nuo vokiečių matuojamas tuo, kiek jos 
turi savyje “ari joniško kraujo”.

Slavų tautoms naciai beveik visiškai “arijoniško 
kraujo” nepripažįsta, todėl į jas žiuri kaipo į savo rųšies

prancūzais, norvegais ir kitais.
Ne,jiš'“kultūringųjų nacių” lietuviai nieko gero ne

gali tikėti^ į t

vergus.
Vergais naciai yra pasiryžę paversti čekus, lenkus 

ir kitus slavus.
Greit bus du metai, kaip lenkai atsidūrė po Hitlerio 

padu.
Per tuos du metus naciai pasirūpino likviduoti be

veik visas aukštąsias mokslo įstaigas Lenkijoje. Labora
torijos ir knygynai liko išgabenti į Vokietiją. Išgarsėję 
lenkų mokslininkai uždaryti koncentracijos stovyklose. 
Šimtai jų jau žuvo.

Tas pat daroma ir Čekijoje, kuri didžiavosi savo 
mokslo įstaigomis ir pagarsėjusiais mokslininkais. Na
ciai yra pasiryžę čekus visiškai “nukulturinti”, atseit, 
vergais paversti.

Sunku tikėtis, kad “kultūringieji” naciai daug geriau 
elgsis su lietuviais, negu su kitomis tautomis.

Jei į slavus naciai žiuri tiesiog kaipo į vergus, tai 
nedaug jie geriau elgiasi su belgais, olandais, danais,

VIENAS JUNGAS LIKO 
PAKEISTAS KITU 

JUNGU

Dėl paskutiniųjų įvykių Lie
tuvoje “Naujienos” pareiškė tų 
nuomonę, kad sukilimas nieko 
gero lietuviams neduos. Žuvo 
nemažai žmonių, bet tos bukos1 
Lietuvai laisvės neatneš. Tikė
tis, kad vokiečiai suteiks Lietu
vai nepriklausomybę, yra tik 
tuščios svajonės.

“Garso” bendradarbis J. Kla
jūnas mano, kad tai yra'klai
dinga nuomonė. Jisai sako:

“Girdisi kalbų, kad nebu-r 
vo reikalo Lietuvos žmonėms 
sukilti — palauktų porų die
nų, Vokietijos armija ir be 
lietuvių pagalbos išvytų bol
ševikus ir ‘paliuosuotų* Lic- 
tuvų. Nebūtų tiek aukų.

“Taip kalba ne tik taip sau 
mėgstantieji patogų, ramų 
gyvenimų politikuojantieji 
piliečiai, bet arti tokios nuo- 

x monės ir vieno dienraščio re
daktorius, padėjęs į kabutes, 
kad sukilėliai žuvo ‘dėl Lie
tuvos laisvės*. Jam, deja, ne
aišku kokiu budu tie sukilė
liai kovojo dėl Lietuvos lais
vės. Jo nuomone, tai tik pro
ga pasinaudojus kerštas ir 
nedaugiau. Labai ir labai gai
la, kad geroj iškas drųsuolių 
žygis tik taip tapo įvertin
tas”. *
Gale savo straipsnio J. Kla

jūnas pasirodo labai naivus. Jis 
sako:

“Vienok dabar valdžios su
daryme pirmų žodį turi tie, 
kurie metus kentėjo ir var
go, ir pirmieji griebė ginktų 
ar kirvį ne keršto jausmo ve

dami, bet rizikuodami galvas 
už laisvų,v nepriklausomų Lie
tuvą !

“Kaip Lietuvos žmonės nu- 
sistatys prieš dabartinius at
ėjimus, priklausys nuo tų at
ėjūnų tolimesnio elgesio. Mes 
suprantame, kad jie neatėjo 
pavergtus kraštus vaduoti, 
bet ir laukiame, kad jie re
spektuos'/žmonių norų laisvai 
gyventi ir patiems valdytis.”
Tik pagalvokite: naciai re

spektuos lietuvių norų laisvai 
gyventi ir tvarkytis!

Tie naciai, kurie laiko paver
gę visų Europą, kurie niekam 
laisvės nepripažįsta, — štai Lie
tuvos atžvilgiu ims ir padarys 
išimtį.

Kaip sau norite, tai — ge
riausiu atveju — yra didelis 
naivumas. '

Štai kų tik gavome laiškų iš 
Europos. Laiško autorius yra 
plačiai žinomas veikėjas. Tarp 
kita ko, apie Lietuvos įvykius 
jis rašo taip:

“Dar keli žodžiai apie pa
skutinius įvykius Lietuvoje. 
Sukilimas buvo paruoštas 
pulk. Bobelio ir kitų kari
ninkų, besislafĮSČitislų pas u- 
kininkus, su parama šaulių 
Sąjungos, paslėpusios pernai 
ginklus. Susisiekimas su ak
tyvistų grupe Vokietijoje per 
Suvalkų trikampę. Sukilimas 
įvyko nakčia iš 22 į 23 bir- 

i želio, — tų pat valandų, kai 
vokiečiai puolė sovietus. Sig
nalas sukilimo buvo duotas 
visoje Lietuvoje aktyvistų.

“Kautisis ir Vilnius buvo 
paskirstyti į rajonus, kiek
vienas Žiįiojo kokiame rajo
ne kokį bolševikų galaįnnti. 
žydai bandė gelbėti bolševi- i 

kits, bet veltui! Tiltai ant Ne
muno ir Neries, strateginiai 
punktai užimti mūsiškių ir 
ginami per 2 dieni, kol ne
atėjo Vokietijos kariai. Iš ka
lėjimų paleista virš 2,000 po- 
lit. kalinių baisiai nuvargin
tų.

“Nors škirpoš aktyvistų 
grupės buvo susitarta Berly
ne dėl sukilimo Lietuvoje pa
ruošimo, tačiau naciai labai 
nepatenkinti Lietuvos nepri- 
gulmybės paskelbimu. Škirpa 
ir jo draugai pateko į nacių 
nemalonę, peržengę duotas 
jiems instrukcijas... Jų nelei
džia Lietuvon! Tai liudija, 
kad Berlynas nori aneksuoti 
Pabaltę be ceremonijų, o Ru
si jų nori rezervuoti sau, pa
skirdamas ten savo gauleite- 
r’iųs.

“Visai panašiai, kaip 1915 
—1917 m.

“Susisiekimas su Lietuva 
nukirstas. Vokiečiai nieko ne
įleidžia ir neišleidžia, nei 
žmoriių, nėi laiškų. Neturime 
jokio susisiekimo. Tad f akli
nai vienas jungas šiandien 
yra pakeistas kitu jungu.”
Po to, kai bolševikai iš Lie

tuvos buvo išgrūsti, tai sukilė
liai iš Kauno radijo stoties pa
skelbė, jog Lietuva yra nepri
klausoma. Tatai, kaip laiško au
torius sako, Berlynui labai ne
patiko. Į Berlyno planus nepri
klausoma Lietuva visai neįeina: 
tiek Lietuvų, tiek kitas Pabalti
jo valstybes Hitleris yra pasi
rengęs aneksuoti, atseit, prie 
Vokietijos prijungti.

Tai štai kaip Hitleris elgiasi 
su užkariautais kraštais. Kalbė
ti apie tai, kad naciai respek
tuos lietuvių norų laisvai ir ne
priklausomai gyventi, yra tik, 
kaip anglai sako, “wishful 
thinking”.

Filipinų Armijos 
Galva

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Gen. Douglas McArthur, 

buvęs J. V. Kariuomenės 
viršininkas, kuriam pavesta 
vadovauti Filipinų karino* 
menei.

(Feljetonas)
Vienas lietuvis Bostone 
paaukavo Bimbai ant po
pieriaus išpaišytą špygų 
su užrašu “Stalino Rub
lis”.

Iš laikraščių.
Dabar baisiai madoje perga

lės ženklai, nes šiais laikais nu
galėti kų nors yra madoje. Jei
gu pasižvalgysit aplink, tai vi
sas gyvenimas iš nugalėjimų ir 
susideda. Nors pergalės gyvuo
ja nuo tų laikų, kaip tik ant 
šios žemės gyvybė atsirado, bet 
kaip tai iki šiol nebuvo atkreip
ta dėmesio, kad be pergalės žen
klo pergalė veik neįmanoma. 
Tik tokie primityvus sutvėri
mai, kaip, sakysim, šuo katę 
arbą vilkas avį nugali ir be per
galės ženklų, o civilizuotam su
tvėrimui, kokiu yra žmogus, be 
pergalės ženklo apsieiti negali
ma, taip bent sako lų ženklų 
gerbėjai.

Kiek aš dar kaip per miglas 
prisimenu, pirmieji pergales 
ženklų išrado po didžiojo karo 
Rusijos bolševikai — tai kūjis 
ir piautuvas. šito išradimo ver
tė esanti begalinė, kaip lietu
viški kacapiukai kad sako. Tas 
įrodoma bolševikų gyvenimo 
pavyzdžiais. Sakysime, koks 
nors bolševikų komisaras užsi
geidė pergalės ant dar šį tų tu
rinčio mužiko, ar kaip bolševi
kai vadina, kuloko. Tuojau į 
vienų rankų kūjį, į kitų pjautu
vų ir jau eina pergalės krypti
mi. Sakysim, tas mužikas turi 
visokių gerybių: kiaulių, vištų, 
grudų, bet komisarui neduoda, 
tai prieš jį reikia įvykdyti per
galę, kuri be pergalės ženklo 
butų neįmanoma. Tuojau su tuo 
kuju takiam mužikui pliumpt 
per galva, o tų piautuvų užka
binęs už kaklo timptelėjo — ir 
jau pergalė, visos gerybės ly
gybės principu atitenka komisa
rui.

Kaip žinovai skelbia, tokių 
pergalių bolševikų Rusijoje bu
vo keliolika milijonų. Taip bu
vo nugalėti ir lietuviškos kil
mės generolai Putna ir Ubore- 
vičius. Nuo šito rusiško ženklo 
vien tik per birželio mėnesį Lie
tuvoje žuvo per dešimtį tūkstan
čių žmonių, vadinas, kūjis su 
pjautuvu atliko savo darbų.

Bet ir su pergales ženklais 
visaip būna. Sakysim, atsitin
ka, kad prie kurio nors tipo ne
galima prieiti, kitaip tariant, 
pergalės ženklas kūjis su piau- 
tuvu ten nesiekia, o kacapiu- 
kas pergalės trokšta, tai to
kiam iškelia ir parodo kumštį, 
suprask, pergalės ženklo dabar 
panaudoti negaliu, bet pirma 
proga jį paleisiu į darbų prieš 
tave. Sakysim, toks Bimbašvili, 
Mizariaus, Prusekoff, šlum- 
koff ir kiti komisariukai Rusi
joje su kuju ir pjautuvu ga’ė- 
tų daug ermyderio pridaryti. 
Jie neabejotinai prieš tokius 
nekenčiamus redaktorius kaip 
Šimutį, Grigaitį, Laučką, Kar
pių, Michelsonų, Tysliavų ir ki
tus panaudotų tokį pergalės 
ženklų. Na, o iš Smetonos su 
tuo kuju jie tikrai tešlų pada
rytų, kad ir piautuvu nebelik
tų kų veikti. Amerikoje, deja, 
toks rusiškas pergalės ženklas 
negalioja. Pamėgintų čia koks 
komisariukas kam su kuju per 
pakaušį kaukštelėti ir dar su 
piautuvu timptelėti, tai bere
gint atsidurtų cypėj arba džė- 
loj. Mat, Amerika tokia šalis, 
kurioj tokie žiaurus pergalės 
ženklai nemadoje.

Europoje vokiečiai nusižiū
rėję į rusus sugalvojo savo 
pergalės ženklų ir pavadino jį 
Hhckenkreutzu. Tas ženklas 
labai keistas ir pašaliniam atro
do visai nepraktiškas, tai ir pa

lyginti negalim su kuju ir pjau
tuvu. Nevokiečitii visai nesu
prantama, kaip su kokiu tai 
keverza galėtum kokių pergale 
atsiektL Bet, deja, tas tik taip 
atrodo iš pirmo pasižiūrėjimo.

Pirmiausia vokiečiai to ženk
lo pergalės galimybes išbandė 
ant žydų, o po to pradėjo nau
doti prieš čekus, lenkus, danus 
ir kitus. Reikia pasakyti, kad 
čia koks tai sučeravotas ženk
las.

Anglai, būdami praktiški 
žmones, taip pat negalėjo su
vokti šito vokiško Hacken- 
kreutzo pergalės galimybių, to
dėl savo pergalės ženklu buvo 
pasirinkę lietsargį. Su juo pir
miausia gali apturėti pergalę 
prieš lietų. Jei tik lietus tave 
nutarė išmirkyti, kitaip sakant, 
įvykdyti prieš tave pergalę, tai 
tik kilst į viršų pergalės ženk
lų ir tau nė lašo neteks — 
vaikščiosi sausas kaip džiovin
tas šienas.

Kadaise tai anglams prireikė 
pergalės prieš vokišką Hacken- 
kreutzų. Tuojau amžinos at
minties Čemberlenas į orlaivį, 
pergalės ženklą (lietsargį) po 
pažasties ir dui pas Hitlerį į 
Bercbtesgadenų. Du neišbandy
ti pergalės ženklai susikirto. Po 
kelių dienų grįžta Čemberlenas 
iš Berchtesgadeno, po pažas
tim ir lietsargį nešinas, ir vos 
iššokęs iš orlaivio iškelia po- 
piergaliukų ir juo mosikuoda
mas sušunka: “Taikų atve
žiau...” Visų akys nušvito, va
dinas lietsargis paguldė Ha- 
ckenkreutzų, nes kitaip negi 
butų taika. Po kurio laiko pa
aiškėjo, kad tas Hackenkreut- 
zas yra tikrai bjauriai čeravo- 
tas '-r— atrodė, kad ' lietsargis 
bus jį pcrbloškęs, bet kipšas 
tik taip nudavė... Rezultate 
anglai nuo savo pergalės ženk
lo atsisakė.

Bet kaipgi būti be pergalės 
ženklo? Reikėjo naujų sugalvo
ti. Čia kaip žodžio pirmųjų lite
rų ir jau turi pergalę, atseit, 
pergalės ženklų. Nori pergalės, 
parodei priešui literų V ir tas 
jau dreba iš išgąsčio, pasiduo
da be jokių ceremonijų. Su ta 
litera anglai vokiečiams jau 
daug baimės įvarė. Tai šen, tai 
ten šmakšt prieš akis vokiečiui 
literų V. “Kaput, aš jau nuga
lėtas” — sušunka nelaimingas 
vokietis. To pergales ženklo 
toks didelis pasisekimas, kad 
jau dabar vokiečiai pradeda jį 
savintis, užmiršdami net savo 
Hackenkreutzų.

Vienu žodžiu, karas dabar 
įėjo į naujų fazę — kariavi
mas pergalės ženklais. Jei taip 
toliau eis, tai nei bombonešių, 
nei tankų, nei kitokių pabūklų 
nebereikės, visi kariaus tiktai 
pergalės ženklais.

Kaip jau žinoma, dabar azar
tiškai raunasl du pasiučiausi 
pergalės ženklai: bolševikų kū
jis ir piautuvas su vokišku Ha- 
ckenkreulzu. Bolševikai ir su 
kuju plumpina, kad net ki
birkštis laksto, ir su piautuvu 
pielavoja, bet tas vokiškas kry
žius nė krust. Gali būti, kad 
tas čeravotasis vokiškas kry
žius atsisės ant Kremliaus sto
go Maskvoje, kol iš ten jį nu
baidys angliškasis pergalės 
ženklas V. Atrodo, kad ir ru
siškasis ir vokiškasis bjaurybė 
abu galų gaus.

(Bus daugiau)

Skelbimai Nauji< u<’se 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
/ra naudinerob

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”
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ATOSTOGOS ant RATŲ
• šiais, metaisį... { pietus

Rytoj Laidoja
E. Malakauskienę

ĮSPĖJIMAS Pa^^na
Pradedant Rugpiučio 1-ma 

VAIKAM ............................ $13.50
SltAUGUSlEM .................. $18.50
Veikit Dabar! Sutaupysit Pinigų!

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

(Tęsinys)
Ekskursija į kalnus

Visiems rūpėjo pamatyti tuos 
“pasakiškus 
r i uos vienas 
tie didingi 
paslaptinga,
kurių niekuomet neužmirši ir 
niekuomet jų 
šituos kalnus

bai 
vos

kalnus”, apie ku- 
autorius sako: ‘ši- 
kalnai yra kaip ta 

graži moteriškė,

nepažinsi. Matę 
jus, gal būt, pa
čia kadaise buvo

rojus?”
Kitą dieną 

kalnus. Padarėme apie 80 my
lių kelio pervažiuodami skersai 
žymesnes ir įdomesnes vietas. 
Aukščiausias kalnas buvo 
Clingmans Dome. Kai užkopė
me netoli 7,000 pėdų aukštu- 
mon, musų ausys kaip ir ap
kurto, mat, oras buvo kliokis. 
Ausys pasidarė kaip ir užkimš
tos. Viršuje kalno šalta, nežiū
rint to, kad diena buvo šilta. 
Tiesa, iš pačios aukštumos nie
ko daug matyti nebuvo galima, 
nes apylinkės kalnai buvo pa
skendę debesyse. Atrodė apsi
niaukę, drėgna migla, lyg dide
lio gaisro durnai kilo iš miško.

Aukštumose auga taip vadi
namas “spruce” miškas. Nors 
ir gana stori medžiai, bet jų 
viršūnės ir šakos nuo šalto vė
jo kažkaip 
maus Dove
yra padaryta pakankamai vie
tos automobiliams “parkinti”, 
švarus “toiletai.”

Nors ir buvom pasiėmę 
“sveterius”, kas šiap šilčiau 
sivilkę, bet po valandėlės
vimo, pasidarė gana vešu. Lei
domės žemyn vingiuotu kalno 
skardo keliu. Kelias geras, pla
tus, vietomis yra tuneliai uoloje 
iškirsti. Šis kelias vadinasi 
“skyline drive”. Šalia kelio bė
ga įvarus, šaltas vanduo. Skar
duose matosi įvairus žydinti 
medžiai, būtent: azalijoj Mag
nolijos, “sorgum”, “mountain 
taurei” ir šimtai kitų. Visas 
miškas, kalnų kloniuose kvėpti 
lyg pavasarį žydinti sodai. Yra 
daug bičių. Restoranuose duo
da paragauti kalnų medaus. 
Tenka pasakyti, kad medus la-

visi išvykome į

pskurdę. Cling- 
kalno viršūnėje

kas 
a li
kti-

Atvykit ir Paimkit Jį!

MIRACLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 

4-5-6 KABARIAI 00
40 pėdų Lotai— DĖ
VISI pagerinimai 
yra. 7c karteris į 
Vidurmiestį. BAŽ- 
NYCIOS, KRAU- I MĖNESI 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Jmokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas. 

FHA Finansuojami—Užgirti— 
Apžiūrėti

skanus, — kaip tik Lietu- 
medus.

Indėnų mieste.
Pasukome kitu keliu skersai 

Smoky kalnus, į Gherokee mies
telį, kur^ sake, “vieni indljonai” 
gyveną. Cherokee miestelis yra 
jau North Carolina valstijoje. 
Nedidelis miestukas, tipiškas 
Cherokee indėnų padermės mie
stelis. Yra paštas. Pašto darbi
ninkai yra Indėnai. Matyt, gy
ventojai bizniu verčiasi iš tu
ristų, nes krautuvių labai daug. 
Kiekvienoj tokioj krautuvėj pil
na visokių rankų darbo suve
nirų, daugiausia medžio ir odos 
išdirbiniai.

Iš čia pasiuntėme atvirukus 
saviškiams į Chicagą. Moterys 
prisipirko suvenirų.

Kai vakare grįžome atgal į 
Getlinburg, kur buvome apsi
stoję, kalnai atrodė nepaprastai 
gražus: viršūnėse ruko didžiau
si juodai-pilki “durnai”, klo
niuose ir tarpukalnėse mirgėjo 
melsvai-purpurinių spalvų to
nai. Musų “draiverys” p. Miro
nas tik žiuri kelio, o mes visi 
žiopsome į pirmiau nematytus 
gamtos “prajovus”.

Kodėl vadina rūkstančiais 
kalnais? Del to, kad kalnai yra 
apaugę tirštu mišku, kurio tan
kumyne yra šiltas oras, o už
kliuvę už miško debesys pa
skleidžia šaltą orą, tokiu būdu 
iš miško kyla tiršti garai, pa
našus į durnus.

Mano žmona ir sako:
—Visgi graži musų plačioji 

Amerika!
—O, ycs, — atsiliepė advoka

tė Strikol. — Aš mačiau daug 
įdomių vietų, kai buvau Cali- 
fornijoj. Kiekvienas kampelis 
savotiškai gražus ir įdomus.

Ponas Mironas pritaria: “Vis
gi gražu...”

Smoky Mountains yra nacio- 
nalis parkas. Pirmas jį atrado 
tyrinėtojas De Soto, prieš ketu
ris šimtus metų. Nuo Chicagus 
iki kalnų yra 600 mylių, šitie 
kalnai gražiausia atrodo pava
sarį, kai žydi rhododendronai.

—Af. J. š-kis

Unija Pikietuoja 
Unijos Sekretorių

PASL4PTING0S JUODUKŲ SĄJUNGOS 
AFRIKOJE

dųjų moterų sąjunga “Njem-
be”. Savo -subuvimuose jos var
toja specialią slaptą kalbą. 
Kai kurie spėlioja apie tos są
jungos galią, tačiau tikro nie
ko nežinoma. Manoma, kad

Sesuo Biznierio L, MankausAfrikoje jau kurį laiką ima 
atsirasti gana įvairių paslap
tingiausių sąjungų. Kai kurios 
jų metams slenkant pamiršta
mos, kai kurios išnyksta, kai 
kurios atsiranda naujos, ta
čiau savo visumoje jos sudaro ‘‘Njembe*’ ^ventese iki Šiol te- 
didelę jėgą, su kuria net visos bevartojami kanibališki papro- 
Afrikoje kolonijas turinčios čiai, apie ką viešosios įstaigos 
valstybės turi skaitytis. | paprastai per vėlai sužino, nes

Vienas galingiausių tokių subuvimų vietos slepiamos, 
slaptų susijungimų yra “Egbo 
ordinas” anksčiau vokiečiams 
priklausiusiame Kamerūne. 
Pirmiausias jo tikslas — pre
kybinio pobūdžio: palengvinti 
laisvąją prekybą dideliuose 
atstumuose įvairių rusių alie
jais. Tokia prekyba anksčiau 
buvo nepaprastai apsunkinta 
kad vadai atskirų giminių, per 
kurių plotus ėjo tos prekybos 
keliai, savavališkai kėlė mui
tus ir mokesčius* “Egbo ordi
nas” kaip tik ir rūpinasi, kad 
tokie savavališkumai nebevyk- 
tų. Jei kas ima kliudyti preky
bai, tai vieną gražią dieną ne
žinomųjų kaltininkų dėka ar 
tai jo laukai lieka sunaikinti, 
ar galvijai išgaišta, ar ir dar 
baisesnių dalykų atsitinka. Tas 
“Egbo ordinas” yra padalinta*/ 
į 11 skyrių, kurių pryšakyjė 
stovi negrų dvasiškiai, kurie, 
kaip spėjama, vieni kitų nepri
valo pažinti. Tačiau kas nors 
smulkesnio apie šitos paslap
tingos sąjungos susitvarkymą 
bei istoriją iki šiol nėra žino
ma, nes jos nariai prisiekia ty
lėti.

Kita nepaprasta slapta są
junga yra “Ndembo” irgi Ka
merūne. Bet belgų valdžios į- 
staigos sugyvena su ja taikiai. 
Jos veikimas yra gana savotiš
kas. Jei, pav,, yra pravedama 
gatvė, tai “Ndembo” rūpinasi, 
kad juodukai darbininkai ne- 
pabeginėtų į džiungles, nes to
ji sąjunga juos visur suseka ir 
nubaudžia. .Kasinei, keliom sa
vaitėm prieš liūčių laikotarpio 
pradžią keli tūkstančiai 
“Ndembo” “pavaldinių” turi 
savo slaptą visuotiną susirin
kimą, kurio vieta kasmet kei
čiama. Tokiaine susirinkime 
baltajam dalyvavimas drau
džiamas. Keletą dienų vyksta 
iškilmės ir puotos, kurių metu 
šokama nepaprasti šokiai ir 
daromos priesaikos.

Vidurinėje Afrikoje yra ga
na plačiai paplitusi vien juo- motinos piniginės.

Nors ir griežtai persekioja
ma, bet dar ir toliau tebegy
vuoja Sierra Leone visų bijo
ma “Purrah”, apie kurią ne
lengva yra nuspręsti, ar tai 
slapta tikybinio pobūdžio tu
rinti sąjunga ar tik susiorgani
zavusi nusikaltėlių gauja. 
“Purrah” naktimis ruošia už 
puolimus atsiskyrusių negrų 
kaimų, juose plėšia ir žudo, ir 
labai retai pavyksta ką 1101$ 
kaltųjų pagauti, bet net ir pa
gautieji tyli “'kaip grabas” ir 
mirdami nieko neišduoda. 
“(Purrah” narius atskiriama iš 
ypatingo dešinio peties išta- 
tuiravimo. Į šią slaptą sąjun
gą priėmimo sąlygos yra labai 
griežtos. Naujokai laiko kietus 
egzaminus ir kiekvienas sąjun
gos įstatų nesilaikymas bau
džiamas mirtimi. Spėjama, 
kad “Purrah” saugo ir paslap
tingas negrų šventenybes.

Net ir mokslininkams apie 
tokias sąjungas sunku susigau
dyti, nes jų vienos nyksta, ki
tos atsiranda, kilos vėl tarpu
savy susilieja sudarydamos 
najas arba šakojasi. Kai ku
rios tų slaptų sąjungų veda 
žiaurius “tarpusavio karus”.

Kad negrai yra linkę slap
toms sąjungoms, tai rodo jų 
gana skaitlingos tokios sąjun
gos Jungt. Amerikos V-bėsc, 
kur jos net policijai suteikia 
nemaža rūpesčių. Pagaliau yra 
žinoma ir jų slapta sąjunga 
Kaiti saloje.

Rytoj rytą šv. Kazimiero ka
pinėse ylaidojama bridgepor- 
tiete Ieva Malakauskienė, miru
si liepos 26 d., po ilgos ligos.

Velione buvo sesuo seno 
Bridgeporto biznierio, Louis 
Mankaus. Ji paliko dukterį Ka
zei, žentą Jurgį Simons, anū
kę, ir daug kitų giminių.

Laidotuvės prasidės iš koply
čios adresu 712 W. 31st Street. 
Laidotuves tvarko direk. A. M. 
Phillips.

Naujienų skaityte- 
ir skaitytojai praiond 

pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves^ kurios 
skelbiasi Naujienos*

Tpnsils and Adenoids
REMO.VĖD ,

REGULIARUS 
MOKESTIS • 

$35.00 arba daugiau 
Kaina (nėra eks
tra) padengiakom- 
jpetentį chl r ur g ą ___
(ne interną), ope- Suaįgusiems 
racijų kambajr^an- 0 «1% n0 
estežiją, sl.hu g ės * ‘ 
patarnavimą ir vienos dienos 
buvimą musų ligoninėje.

Viskas tik už 
l

t

D R. N. M; DOfLE 
..Coere’ioę thė1 •>.

“ORTUERN HOSPlTAL
ANO. . •; j

“Oi! C L' NIC MEDtCAu CEh'T:-'

2314 North Clark Street 
Phone LINcoln 4200

Skelbimai Naujienose 
dupda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

Atstovas
Prudential Ins. Co. of America

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

5922 W. Roosevelt Rd., Austln 1170

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLESALE

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 0014

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. V1CTORY 006«

Baus Tėvą Už 
Žiaurumą Sunui

Jefferson Pąrk distrikte 
ei j a suėmė ne įvardintą tėvą, ku
ris už pabaudą savo sunui, de
gino jo rankas ant gesinio pe
čiuko. Tėvas nubaudė sūnų už 
tai, kad jisai pasiėmė $1.00 iš

poli-

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5846

■ra

Turtas Virš$6,000,000.00 t

3

M

___________________________________ _ ______ _ <
Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.

Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 j 
dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M. •______Ė

arcusa LOAN ASSOClATIONof Chicago 
JDSTIN MACKIEVV1CH. I’res.

4192 Archer Avenue
VIRginia 7747

Apart Apsaugos, Turime QEnn nnn nn į 
ATSARGOS FONDĄ Virš0 JUUjUUU.UU

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

4030
Archer Avė,

Tel.
VIRginia

1515

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US°

*

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Perkant 5 tonus ar daugiau.
SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI

BLACK BAND LUMP .......  $9.95
taksai ekstra.Sales

n

J

v

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

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.Karšto Vandens Įrengimai:

• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

NAUJIENOS
NAUJIENOS

Retai pasitaiko, kad Vienos 
unijos nariai pikietuotų kitos 
viršininkus, bet taip dabar yra 
Evanstone.

Ten nariai nepriklausomos 
Association of Food Store 
Employees pikietuoja butą 
Emmett Kelly, 900 Isabclla st., 
sekretoriaus AFL Amalgamaled 
Meat Cutlers unijos.

Nepriklausomieji protestuoja 
tariamą AFL unijos bandymą 
varu suorganizuoti krautuvių 
darbininkus Evanstone, kurių 
didžiuma priklauso pirmai gru
pei.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJIENOS

JACKSWIFT

pirmas ir didžiausias Liettivii) Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda valiausias pasaulines žinias.

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ine.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai

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

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

NAUJIENOS
1739 SO .Hllffted 8t
Chicago, m.

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

PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

ANOTHER tJLAb 
THAT ONE MAS 

NEAREI.

NAUJIENOS
NAUJIENOSE ras^e necenzurtiotų žinių iš Lietuvei.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

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

NAUJIENOMS—pinigui siųskite šiuo antrašui \ 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St. OldLC 11 Od uU)
Telefonas ATLANTIC 4290.

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

□ Apšildymu
□ Plumbingu

□ Stokeriu
□ Sienų Tailu

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

Adresas ......................

Telefonas ................

0K OF PRTTERDS

Adresas

Miestas __

Valstija
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Ruošiasi Teisti 
12 Unijistų

DECATLJR, III. — Macon ap
skričio prokuratūra traukia tei
sman '12 AFL unijistų ir dar
bininkų už susprogdinimą alie
jaus vamzdžių apskrityje, pri
klausančių Texas Empire Com- 
pany bendrovei. Vamzdžiai bu
vo išvesti iš aliejaus laukų į 
refinerijas Chicagoje.

G. M. Daro 
Milžiniška £
Apyvartą

DETROIT, Mich. — General 
Motors korporacija paskelbė, 
kad per paskutinius tris mėne
sius padarė $53,579,568 gryno 
pelno. Apyvartos per tą laiką 
turėjo $699,898,241. Tai buvo 
didžiausia apyvarta kompanijos 
istorijoje. Ji gamina kelių rū
šių automobilius, šaldytuvus, 
automobilių dalis ir aviacijos 
motorus.

Prigėrė Trys 
Jauni Vyrai

ANN ARBOR, Mich.—Horse- 
shoe Lake ežere trys jauni vy
rai prigėrė kai apvirto valtis, 
kurioje jie trys ir du kiti žmo
nės plaukė. Žuvo L. Kowalczyk, 
Charles Cloutier ir Arthur Voe’- 
ker, visi iš Detroito.

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 1
jf. (žCubeitužf

SENIAUSIA IX DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
i605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
pu KOPLYČIOS VISOSE
JUyiYSll CHICAGOS DALYSE

M

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 148th Street Tel. Pullman 127*

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

/

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

J. LIULEVIČIUS 
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

YARds 1138
YARds 1139

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

Telefonas YARDS 1419.

1646 West 46th Street
L J. ZOLP

Phonė YARds 0781

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Canal 8500

Hudson Paleido 
Rinkon 1942 
Automobilius

DETROIT, Mich. — Hudson 
automobilių firma vakar išleido 
rinkon 1942 metų automobilių 
modelius. Netrukus rinkon su 
naujais automobiliais išeis ir ki
tos firmos.

Maištas Mergaičių 
Kalėjime

GENEVA, III. — Septynios 
mergaitės valstijos užlaikomose 
pataisos namuose sukilo prieš 
įstaigos administraciją, ir užsi
barikadavę kambaryje atsisakė 
perdėtinių klausyti. Su šerifo 
depučiu pagalba merginos bu
vo suimtos ir uždarytos Kūne 
apskričio kalėjime, 

v

Mašina Užmušė
Darbininkąc

TIIORNTON, III. — Nulužu- 
si dalis mašinos, prie kurios ji
sai dirbo, trenkė į galvą 53 me
tų darbininkui, Charles Norris, 
ir jį užmušė. Jisai tarnavo 
Marblehead Lime Company 
sandėlyj, prie 183rd ir Chicago.

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

“NA U J I E N O S E ”

iaiiiiiiiiiiitiiiiitiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiik

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Edward Andruskevich, 28, su

AngeLne Swiatkow-ki, 23
Martin John Tumas, 21, su 

Mary Zelhanski, 2?
Anton Slusnis, 48, su Mary 

Galauskas, 56
George T. Kizanis, 24, su

Mary Apostole, 19
Michael Sačauskis, 23, su

Anna Culler, 20
Albert Budris, 22, su Eunice

T. Grossman, 19
Stephen Lovas, 29, su lola 

Rogers, 25
Frank John Warnauskas, su 

Anna Dal Ponte.
Merman Dumke, 30, su Mary

Jurša, 37
William Urnes, 23, su Lillian 

Calta, 21

GIMIMAI
CHICAGOJE

NAVICKAS, John, 2529 W. 
45th Place, gimė liepos 14, tė
vai: John ir Ann.

ROZMUS, Annella, 1400 N. 
Bosworth Avenue, gimė liepos 
18, tėvai: Frank ir Anna.

RUSGIS, Judith, 6948 South 
Campbell Avenuę, gimė liepos 
14, tėvai; Anthony ir Marceline

SUDŽIUS, Albert, 4610 So. 
Rockvvell Street, gimė liepos 18, 
tėvai: Albert ir Rose.

RUSTECK, Richard, 7005 S. 
Campbell Avenue, gimė liepos 
12, tėvai: Willįam ir Josephipe.

Northwestern 
Užsakė 2,000 
Vagoną

Darbą atliks Pullman, 
American Car 1

R. L. Williams, prezidentas 
Northwestern gelžkelio skel
bia, kad užsakė virš 2,000 pre
kinių ir specialių vagonų ru
džiai vežti.

Užsakymas kainuos $5,000,- 
000.

Gelžkelis darbą padalino 
Pullipan Standard Car, Ameri
can Car and Foundry, taipgi 
General American Transporta
tion firmoms.

L L.------ ■ 1 ■, I ■ „H'f.JJ'.'ttJ,,1.1.1, „ SggggggMMR

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

PO CHICAGĄ 
’ PASIDAIRIUS

- -7.--......... '

Su Vygantu

Jauna porelė susilaukė kūdi
kio. Dėl medžiaginio neištek- 
.iaus ji buvo priversta parduo
ti savo automobilių. Sunku bu
vo skirtis su tuo tiek daug pa
togumo teikiančiu pabūklu, bet 
kūdikis juk mieliau... Kada 
jaunam tėvui vienas n’aujienie
tis pasiūlė tikietą į sekmadie
nio “Naujienų” automobiliaus 
pikniką, jis nutarė paimti vie
ną — savo kūdikio vardu.

“Aš niekad nesu laimingas 
tokiuose dalykuose”, sake jis, 
dėdamas tą vieną tikietą į ki
šenių. Sekmadienio piknike pa
sirodė, kad j.s vistik klydo apie 
savo laimę, nes tas vienas ti- 
kietas jam atnešė naują auto
mobilių. Nei pats O. Henry ne
būtų sugalvojęs įdomesnį siu
žetą.

& &
Dabar ta jaunoji porelė tini 

ir gražų kūdikį ir naują auto
mobilių. Žmogus niekad negali 
supaisyti Miss Laimės šypse
nos.

Laimingieji Comiskey pik
nike nebuvo, bet dar sekmadie
nio vakare, draugai patvykę iš 
Sunset Parko, pranešė jiems 
gerąją žinią. Comiskey sako 
jis taip susijaudino, kad visą 
naktį negalėjo miegoti. O va
kar ryte, besiruošdamas vykti 
atsiimti gautą dovaną, besi
skusdamas kelis kartus įsipjo
vė. Bet niekas jo susijaudini
mu nesistebi. Ne kasdien juk 
su 10 centų tikietu gauni dvy
likos šimtų dolerių automobi
lių. t ;J,.M

& &
Kas per minia susirinko į 

“Naujienų” pikniką! Kur aki
mis meti, ten .žmonių jura. 
Naujieniečiai ir naujieniečiai. 
Iš visur. Iš Chicagos, iš Wis- 
consino, iš Indianos, iš Mičhi- 
gano, iš Pennsylyanijos, iš Mi- 
ssouri. Net ir iš tolimojo New 
Yorko. Visi vįs tos pačios 
“Naujienų” šeimos nariai. Visi 
idealais giminingi. . ,

& *
Perdaug ten buvo svieto, kad 

visus pamatyti, su visais susi
tikti. Tik iš tolo mačiau to
kius naujieniečius kaip Braze 
iš Kenoshos (ūsai baltesni už 
sniegą, saule nudegintam vei
de ypatingai išsiryškina), šir- 
vinskai iš Rockfordo, Šimaitie
nė (širvinskienės sesuo)' irgi iš 
Rockfordo, Marė Kemešienė iš 
Detroito, Ona Schultz. iš Eliza- 
beth, N. J., ir galybė kitų (Kas 
čia tiek daug pavardžių tokiam

milžiniškam suėjime ir beatsi- 
mins).

* X. &
Su kuo tik nekalbi, visi di

džiuojasi esą “Naujienų” šei
mos nariais. Kaip vienas išsi
reiškė: “ ‘Naujienos’ nuo pat 
savo atsiradimo pasiėmė tiesią 
teisybės liniją ir jos laikosi po 
šiai dienai. Nereikėjo daryti jo
kių pataisų ar įsitikinimų pa
mainos, kaip kad kitos srovės 
darė ir tebedaro. “Naujienos” 
daugiau kaip ketvirtadalį šimt
mečio stovi aktyvioj demokra
tizmo sargyboj ir šiandien yra 
širdžiai miela matyti, kaip di
džiuma Amerikos ir Daug kitų 
kraštų visam pasauly deda gy
venimo pagrindan tuos demo
kratinius ir socialinės tiesos 
principus, kuriuos “Naujienos” 
skelbė tiek metų.

Publika krėtų juokus iš ko
munistų, kurie nei savo pančia- 
kų taip dažnai nemaino kaip 
savo “įsitikinimus”. Keliose 
grupėse teko išgirsti buvusius 
vilniečius, kurie viešai prisipa
žino pagiję nuo “bolševikinių 
niežų”.

“Man ilgai ėmė iki priver
čiau save, pagal komunistų ly
derių orderius, priimti Hitlerį 
kaipo talkininką ir draugą. Ka
da pagaliau su ta mintimi susi
gyvenau ir pradėjau į Adolfą 
žiūrėti kaipo į Juozuko Stalino 
dešinę ranką, staiga gaunam 
orderius pradėti jį keikti. Kas

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
. < I I 11 • 1 . .

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 26 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami jier 
patyrusį lietuvį daktarą 

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite 

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30 
vai. vakare.

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

žino, rytoj jie gali vėl paskelb
ti, kad įvykęs nesusipratimas, 
kad Hitleris yra O. K. ir kad 
mes vėl turime iš naujo kai
šioti kojas ir priešintis šios ša
lies pastangoms padėti demo
kratijoms jį sunaikinti. Pasiun
čiau komunistus į peklą. Nu
tariau, kad laikas pradėti savo 
galvą vartoti. Aš dabar prieš 
Hitlerį kovosiu ne dėl to, kad 
Vilnies redaktoriai liepia, bet 
kad mano protas ir širdis man 
taip diktuoja. Tik dabar prie 
žmonijos priešų prikergiau ir 
Kremliaus maniaką Staliną.”

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

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BTEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

^eredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VTRginla 6036 
RezidencHos 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 7336 
Namų telefonas Brunswick 6597 
------------------------ (--------------------- 
Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko. 
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1936

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

Du Sužeisti Ginče
Dėl Nuomos

Namo savininkė Antoinette 
Hargo, 2820 North Campbell 
avenue, susiginčijo su įnamiu 
Joseph Buck dėl nuomos. Re- 

Izultate, moteriškė ligoninėje 
sunkiai sumušta, o įnamis irgi 
ligoninėj su kulka šone. Jis 32 
metų amžiaus.

AR JIESKAI 
DARBO?

--------------- SKAITYK KASDIEN : 

ĮNAUJIENASj 
L— IR TEMYK SKILTIS 1

"REIKIA DARBININKU”
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1739 Siilk Hilstei Sinti. CIICASO, ILL A

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 P

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTf^ ■
3325 So. Halsted St *

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vph-jjr'* 

šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3116 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS «9»4

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pipf. 7 iki 8 vai. N<»d nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearbom St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų teL—Hyde Park 3395
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“Padangose”
(Vaizdelis) k^iuri. SMkU, jęs atsakom y-

ATTENTION PĘAWE WHIRLAWĄY

Rytas.
Saulė išlindo iš už dangaus 

skliauto ir užliejo savo žibėji
mu žemę.

Aš jau pabudęs.
Nusižiovavau, nusiraiviau. 

Jau buvau išsižiojęs dainuot, 
atsiminiau, kad gal dar kiti te
bemiega. Tat į orą nepaleistus 
žodžius prarijau ir tyliu.

Labas, Pasauli!
Tie žodžiai, tai mano rytinė 

malda, nes giliai sieloje jaučiu 
norą pasveikinti pasaulį.

Aštuonios valandos.
Sekmadienio rytąs. Per erd

vę skrenda varpo garsas. Tas 
garsas supasi, banguoja, siū
buoja ore ir pasiekęs mano au
sis, nugrimsta mano esybėje; 
mano sielos gelmėse.

Atsikėliau ir, kaip bulvė nu
siritau tropais žemyn pusryčių.

Ūpas.
Kažin kodėl mano ūpas pa

kilęs ir nuotaika puiki.
Važiuojame.
Sėdame į automobilį ir ke

lias pradėjo lysti po ratais.
Pleškame.
Buvo ruduo. Kalnai, pakal

nės, pageltę, parudę medžių la
pai. Viskas liekasi.

Ji prie vairo.
Gerbiamoji draugė Pievaįtie- 

nė veža ir akis įtolį įsmeigusi 
žiuri. Mes apart jos da sėdime

M
 GėJės Mylintiems 

Vestuvinis, Ban
ketams, Laidotu
vėms,. Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

gyvybės. Jeigu 
ji peąpsičiyršbų, trenktų į ką 
ir mes yisi glsidurtmne kiti- 
njp, Įje^noflaiy^e pasaulyje.

Mes ja O Wąsbingtone.
—pu kaiyei — pasakiau.
—NepakJysimg?
—Ne.
Pęr ii j tą.

Paskui kspibfcs- Paminklų 
miestas, akmens stoyylų gijia. 
Jie kadaise gyyejio, p dabar 
gpli. ir amžinoje ramybėje ilsi
si. Ir štąi įstyižąį, kokis tai ke
liukas. Ir kaip PPFs pigeris su 
kokiu ten apšepusia taradąik^ 
ir tik, tik, tik per plauką nesu
sidarėme. Hutume sutįškėję.

—Prakeiktas! — ištarė Pie- 
vaitienė.

—Tikras velnias! — pridė
jau aš.

—Ko tu keiki?
—Jums iš simpatijos.
—A, tai labai ačiū!
Vėl pleškame.
—Ar nepaklysime?
—Ne.
—Kur sukt dabar?
—Suk čia.
Ji pasuko, Važiuojame. Na

mai, medžiai. Juk tai turtin
giausios pasaulyje sostinės gat
vėmis mes dabar važiuojame. 
Gelžkelio stotis. Kapitelius. 
Aukščiausiojo teismo rūmai, 
viešbučiai, bažnyčios, muziejai. 
Valdžios namai, paminklai. Vis
kas be galo gražiai ir didingai 
atrodo.

—O dabar?
—Dabar suk po kairei.
Vidurmiestis.
—Ve ten Smitsonian Institu

tas, ten National Museum, o 
ten pinigų dirbtuvė, o ten to
liau Vašingtono paminklas.

Raudona šivesa.
Stovime.
—Dabar suksi čia ir pleška

me į Alexandrja.
Orlaivių laukas. ,

Arklys Attention, pralenkia garsųjį Whirlway, Arlingtoų stadijęų.e, Chica- 
goje. Wliirlaway, kuris šiemet laimėjo perby ir 3-mpčių lenktynes, buvo favoritu 
laimėti ir Chicagos bėgimą.

CLASSIFILD APS.
HELP WANTED—MALĖ 

DarbininkųReikia
REIKALINGAS KARPENTERIS 

visapusiam darbui ir kąrpenteris 
formalias, su specialumu apie što- 
rų frontus ir viduje.

Kreipkitės
ROSELAND CONSTRUCTION CO.

South Bend, Ind. -

KALVIAI, FINISHERIAI, paty
rę prie motor truck body.

JACO3 PRESS’ SONS 
3320 Normai. Aye.

MEDŽIO DARBININKAI, paty
rę prie "motor truck body. - 

JACOB PRESS’ SONS, 
3320 Normai Avė.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
COOK—VYRAS AR MOTERIS 

—dirbti restorane naktimis. Turi 
būti patyrę. HEALTHY FOOD 
RESTAURANT, 3206 So. Halsted.

Buki atsargus. Apsižiūrėk, 
apsižiūrėk!

Nelemtais rūpesčiais esam 
kankinti, ,

Bet širdis nuolat geidžia

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

DjŽENITORKOS ir skrebinti mo
terys. Kreipkitės 0:30 šį vakarą. 
Room 205. 343 S. Dearbom.

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.
------- 51TUATrUNWATCTED-----

Ieško Darbo
PAIEŠKAU DARBO UŽ deko- 

ratorį. Esu patyręs popieravimui, 
maliavojimui ir abelnam dekorąt- 
ing darbui. Pigiai atlieku. Tele
fonas VIRginia 9493.

Po 3:00 popiet. SAM.
REAL ESTATE FUR 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. SMITU & CO.

—Stok -* čia! *— ištariau. — 
Aš noriu paskraidyt virš Va
šingtono.

AGOTA 
MEDELINSKIENĖ 

po pirmu vyru Valašimas, 
po tėvais Urbonaitė, 

gyv. 5567 W. Quincy St.
Persiskyrė su šiuo pasau

liu liepos 28 d., 4:30 vai. po 
pietų, 1941 m., sulaukus pu
sės amž., gimus Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Josephine Walla,cė, 
pusbrolį Mykolą ir brolienę 
Nįrtaųtus ir jų šeimyną ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips kopi., 3307 Lituani- 
ce Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., liepos 31 d., 1:30 
vai. popiet. Iš koplyčios bus 
nulydėta į Liet. Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Agotos Medelins- 
kienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai .paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame:
Duktė, Pusbrolis, Pusbrolie- 
nė ir Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

MOTIEJUS MASULIS 
Gyveno 5262 S. Halsted St. 
Mirė liepos 27 d., 1941 m., 
8:30 v. ryto, sulaukęs 32 m. 
amžiaus. Gimęs vasario 7, 
1909 m., Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Sophią (po tėvais 
Verpečinskaitę), dėdę Anta
ną ir Emily Masulius, dvi 
tas—Marijoną ir Antaną Ta- 
mavičius ir . Petronėlę ir 
Joną Pūkelius ir jų šėl
imas, pusbrolį Aleksandrą 
Masulį ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips ko.pl., 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, liepos 31, iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draUgus-es ir pa
žįstamus dalyvauti laidotu
vėse. Nuliūdę:
Motina, Dėdė, Tetos, Pusbro

lis ir Giminės.
Laid. Direkt. Antanas M. 

Phillips, Tel. YARDS 4908.

t

—Ką tu velnią! — ji pasakė.
—Žinai, kad čia brangu.
—Nepaisyk! Aš noriu skrai

dyt.
Ji dėjo koją ant geso ir au

tas švijpią, kaip aitvaras.
Ir štai mes jau Alexandrijo

je.
Stasys visas paišinas lesina 

vištas. Jis sakė, kad nors sek
madienis, b,et jis turėjęs dirbti. 
Jis dažo karus.

—Kur daugiau žmonių?
—Pilypas išvažiavo moters 

parvežti iš bažnyčios.
Aš nuėjau į daržą. Nuo va

saros užsilikęs tokis gražus 
raudonas žiedas. Nusiskyniau 
ir uždainavau:

“Prisisegęs prie širdelės
Mergužės liųdėsiu!”
—Grįžkim atgal — tariau.— 

Važiuosime orlaividį
• _• ■ ■ ,

Sėdome į automobilį, dulkių 
kamuoliai tik susisuko ir mes 
pleškame.

Orlaivių laukas.
Saulės spinduliuose blizgan

tis didelis orlaivis stovi didin
gai snapą į dangų atkišęs. G; 
du mažesni stovi čia pąįt prie 
spragos.

—Kiek tripas?
—Tiek ir tiek — atsakė.
Pirkau tris tikietus. Palūkė

jome ir mano duktė, draugė 
Pigvaiticnė ir aš sulipome į tą 
gelsvų erelį. Propeleris pradėjo 
ūžti. Puikių verpetai sukasi ir, 
štai, jau mes ore. Ir dą vis že
mė krinta, leidžiasi žemyn. Jau 
mes padangėse. Po apačia se
nų geležų stirtos, žardžiai. Ęi- 
na šiurpas per kūną! Kad tai 
dabar kas pasigadintų, ant 
to geležų šlamšto musų žarnos 
išsitaškytų.

Aukštybėse.

Kąip keistai yiykas atrodo! 
GelžKelio vežės, tai kąip stygos 
ant smuikos. Kelias atrodo 
kaip diržas, o automobiliai 
kaip tie juodieji vąbalai name. 
Potomac upė kaip gyvatė išsi- 
yingiavusi, žiba, blizga saulės 
spinduliuose. Laiveliai 
upėje, tai kaip skiedros.

Miestas.

toje

pui-Didieji namai su savo 
kiausia architektūra atrodo 
lyg kokios keistos figurotos dė
žės, o gyvenami namai kaip 
degtukų dėžutės.

Orlaivis visą laiką stovi ant 
vietos, tik propeleris užią kąip 
pragaras. Apačioje vietos iŠ pa
lengva keičiasi.

Ir štai prieš akis ajų vėl or
laivių lau(kas*.ĮŽemė kyla aukš
tyn jr artėja»prie musų. O juk 
ta žemė galėjo pasprukti nuo 
musų ir mesi būtume amžinai 
likę ore. “ !

Nutųpčme.
—Afa, ta, t,^! — tarė. — Mes 

išlikome gyvį,
Prieš lipant į (Orlaivį man,o 

duktė sakė, kad ji nenori, o 
kai išlipę, tai sako, J<ad ji dar 
norėtų skri'štfh'111

Sėdome į autą ir pleškame į 
Alexandrią.

Šlajas apdėtas valgiais. Sto
vi bonkos su gėrimais. Po va
žinėjimo ir skraidymo padan
gėse ryjame seilę. 'Reiškia, no
risi valgyt.

Siūlo tą, siūlę kitą, bgt man 
dešra su kopūstais tai puįįdan- 
sias valgis, Valgome, 'geriame. 
Ir štai nuo gėrimo jau ausys 
kaista. Norisi skajidalyt. Aš už
traukiau dainą:

“Augo, noko avietėlė !
Sode po pavėsiu,
Aš mylėjau mergužėlę,

Myliu ir mylėsiu!”
Šalę ipapęs sėdėjo 'graži mo

teris ir jį tąrė:
—Jus dainininkas.
—Ir da koks — aš atsakiau.

— Namie kai ^užtraukiu dainų, 
tai žmonės taip mėgsta mano 
dainą, kad visi bėga iš namų.

—Aš nebėgčiau — ji pasakė.
— Na? užtrauk ,dą kojpą-

—Gerai — ątsąkiau, — Da
bar ąš dainuosiu ariją iš ope
ros Rigoletų.

—Na.
Tj)abar Stą^ys atėjo su b.on- 

ką
—rčia yra arija. Išmesk vie

ną.
Sudaužėme ir išmaukėme.
—Na! — tarė. — Aš Jaukiu.
Aš užtraukiau:

“Širdelės moterų, tik vėjalis. 
Jos nesilaiko jduoto žodelio, 
Višuėmet mciliiigoms žiuri 

akelėms,
Netikėk niekad viliūgių 

žvilgsniams.
Ar jos tau juokias, ar jos tau 

šypsos —

Jos švelnius jausmus norim 
pajausti;

Nors gerai žinom, kad jie 
netikri.

Tegul jos juokias, tegul jos 
šypsos —

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Av§.
Tek YARDS 1001.

-karštai!”
Dabar ji plojo. Kai pradėjau 

dainot ir ištariau: “Širdelės 
moterų, tiktai vėjalis”, tai no-

ąš paėmįaų jos ranką ir traų-

—Ir bet gi tu jas myli aist
ringai, karštai!

rjau. — Tai yra meilės vulka
nas!

Jr aš ją į glėbį bučiuoti. Ne- 
ya ginasi, bet ranka padengė ir 
bučiuoją aistringai, karštai.

Atsikėlėme.
Ir šiai ta žemė po kojomis, 

kuri prieš valandą buvo taip 
tvirta,* dabar lyg krinta, šoki
nėja ir aš nustovėt negaliu. 
Vargšas aš pasigėriau. Ir jau 
įiegaljp alsiminti, ar dainavau 
daugiau. —Jonas Šliburįs.

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

' JOHN O. SYK0RA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd. Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieųą 
Mes yadovaujam greitiem 

pardavimam

7 KAMBARIŲ MEDŽIO rezi
dencija. PZž Voninės. Furnaso Šilu
ma. 3 karų muro garažas trokams.

6453 So. Hermitage.

PARDAVIMUI: GERAM S^OVY
2 flaių mūras ant 37% pėdų lo£o>
3 karam garažas, 6 ir 7 kambariai, 
ęlektrikinis refrigeratorįus, karš
to vandens Šiluma. Parduoda ne
brangiai savininkas, kurs pastatė 
namą. 5950 So. Union Avė.

NORmal 5155.

Persiskyrė su šiuo pasąuliu Kepąs 26 dieną, 5:25 valandą 
popiet, 1941 m. Gimus Lietuvoj, Raseinių apskrity, Laukuvos 
parapijoj ir mieste. Amerikoje išgyveno 41 metus. Paliko dide
liame nuliudime dukterį Kazei, žentą Jurgį Simons ir anūkę 
Beverly Jane Simons, brolį Loąis, brolienę Oną Mankus ir jų 
šeimą, brolienę Oną Mankus ir jos šeimą ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų. Kūnas pašarvotas koplyčioje adresu 712 W. 31st 
Street. . «... ....

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 30 dieną, 8:30 vai. ry
to iš koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Evos Malakauskįenės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelk
ti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žentas, Brolis, Brolienės ir kitos giminės.

Laidotuvėse patarnauja laid°tuvių direktorius Antanas M. 
Phillips, tel. Yards 4908.

EVA MALAKAUSKIENĖ,
PO TĖVAIS MĄNKUS

Nq. 2904

Ateičiai Užtikrinti!

COPR. iw»i, NĘEDųiCRAFT SERVICE, INČ*

HQŲ.SEHOLP L1NENS PATTERN 2QQ4„
No. 2904—Išęiųvinčjimai baltiniams

I SAiyiftNpS DI$PT„
I PF §.«• cV)cW9. pi-

tCia įdedu Ijp centų įj prašau (atsiųsti man Pavyzdį No

I Vjąr.dąa įr pavarą

Adresas.

Miestas ir valstija__

PRARĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

KAMPINIS 4 APARTMENTŲ. 
1—5, 3 po 4-ris, 2 kambariai beis- 
mante. štyjnas. Ap'ti . Hamilton 
Park. Puiki transportacija. Rendų 
$2,100. |$ 11,000» šaukite FAIrfąx 
0947.

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

STANLEY REALTY CO.
179 W. Washington St. 

RANdoJph 7056.
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui '
NORTH DAKOTA drafto barme

nas. 84 akrai su trobesiais, inven
torium. 20 galvų registruotų raguo
čių, 6 arkliai, .4 OOpedančių virstų, 
irigacija, elektra, ežeras, kuriame 
veisiasi bebrai (beavers), ląivgš, 
dokąs, etc. Savininkas. Bpx 35, 
Wilhston, North Dakota.

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

Čia jūsų indėliai NEŠA 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per j?ed,eya| Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Ofisus kasdien atdaras nuo 8 vai. ry- 
tp iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais iki 
$ -vai. vakaro.

Universal Savings
ANO LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET

tfaiimiitf...a>... .... y... a. --m., * ......... ..ta, •

‘ 217 ARBA 149 AKRŲ pieno fąr- 
mą ant lyeto paviešio Jkjelio. per? 
lygi žeme, ganykla sų tekančių 
vandeniu. Gera didelė bamė. A. 
No. 1 modernus namas. Gausybė 
pavėsio. Mažam kaime arti mo
kyklos, bažnyčios. 10 mylių šiau
rės vakaruose nuo Kalamazoo.

JOHN VANDERHOFF, 
Postoffice Box 34, Ąlamo, Mich.
•J ’ JINANCE AND'' LOANS' “ ’'"

GREIT IR PIGIĄ!
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjiiųais 
MUTUAL FĘDERĄĮj

SAVINGS 
and LOAN AŠSOCIAJj^N 

of CHICAGO.
2202 W. Čermak Rd.

BEN. J. KAZĄNAUSKAS, Sec.
Turtas virš $l,Q00,000.00. ,

WH OLE SALE' FURNITURE

MOKYDAMAS CASH

M Me» b/U |W,
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informiacijų. Vien tik nacionalia)

B3<8 Sb. Western Ave„ 
Chicago, UI RSPublic <001

Telefonuok.it


8 NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, liepos 29, 1941

Packardą Gavo Jauna
Bridi et ortiečių Šeimyna

| Rytoj Darbininkų 
Balsavimai 
McCormicke

JOS RANKOJE “NAUJIENŲ” PIKNIKO DOVANA VAKAR CHICAfiOJE

Milžiniška Minia Žmonių Buvo 
“Naujienų” Piknike

Nepaprastai Daug Svečių Iš Kitų Miestų

Nuotrauka bilieto, gavusio 
liepos 27 d.

Packardą “Naujienų” piknike

Galima sakyti, kad 1941 
metų Packard’as, kurį “Nau
jienos” skyrė dovanų sekma- .. ., .. v. .... ., .. . A , . ■ Abu Bndgeportieciai.(hemo piknikui, teko vieno
mėnesio amžiaus kūdikiui.’ Abu Comskey’iai yra Brid- 
Mat, jo vardu tėvai išrašė lai- geporte gimę ir augę. Charles 
mingąjį bilietą.

Tas kūdikis tai yra sunūs 
Charles A. ir Stellos Comis
key, kurie gyvena adresu 
3126 Lowe avenue, Bridgepor- 
te. Jis vakar automobilį jau 
atsiėmė, vis dar netikėdami, 
kad juos tokia didelė laimė 
ištiko.

Simus Comiskey’iams laimę 
ir atnešė.

Daržas Permažas

(Piknike, kuriame Packar
das buvo padovanotas, sek
madienį susirinko milžiniška 
minia žmonių. Buvo tiek, kad 
daugelis skundėsi, jog net ir 
didžiulis Sunset daržas tokiai 
miniai buvo permažas.

Šio pikniko publika nuo ki
tų skyrėsi tuo, kad turėjo la
bai didelį nuošimtį lietuvių iš 
tolimesnių miestu. Nekalbant 
apie artimas Chicagai koloni
jas, piknike atstovus turėjo 
New Jersey, Pennsylvania, Mi- 
chiganas, žinoma, Indiana 
AVisconsinas ir Iowa.

ir

Nenorėjo Tikėti.

su-

A. dirba Joslyn Electrical Co., 
dirbtuvėje, prie 37th ir Mor
gan street, už dėžių dirbėją. 
Jo 22 metų žmona Stella yra 
duktė p. Martha Skardauskie- 
nės (Skordoskis), gyvenančios 
adresu 3219 Lituanica avenue. 
Lankė vietinę Healy pradinę 
mokyklą, ir Englewood vidu
rinę. (Ji šiomis dienomis grį
žo iš St. Mary of Nazareth 
ligoninės, ir dar nėra pilnai 
pasveikusi. Vienok vakar su 
vyru atsilankė į “Naujienas” 
padėkoti už automobilį).

Atsilankę vakar į “Naujie
nų” ofisą abu pp. Comiskey 
nežinojo ką sakyti ir kaip 
parodyti savo džiaugsmą ir 
dėkingumą.

“Sekmadienį”, galinu jie įsi 
drąsino, “yra musų sunaus 
krikštynos. Dabar visi turėsite 
pas mus atvažiuoti.”

Balsuos 5,600 Darbininkų
Rytoj įvyksta nauji darbinin

kų balsavimai International Har- 
vester McCormick dirbtuvėje 
nuspręsti pirmenybę tarp CIO 
ir AFL unijų.

Balsuos apie 5,600 McCor- 
micko darbininkų.

Pirmi balsavimai Įvyko bir
želio 18, bet jie nedavė unijoms 
teisės darbininkus atstovauti, 
nes nei viena pusė negavo rei
kalingos balsų didžiumos.

Už CIO pasisakė 2,682, už 
AFL — 2,671, o 206 darbinin
kai pasisakė prieš abi.

“Garsiakalbių Karas”
Kova tarp unijų šalininkų 

yra vedama labai atkakli. Abi 
pusės rėkliamuojasi lenkų ir ki
tų kalbų radio programuose, 
laikraščiuose, o prie dirbtuvės 
veda “garsiakalbių karą”.

Jei CIO pietų laiku pradeda 
kalbėti į darbininkus per gar
siakalbį įrengtą prie Leavitt ir 
Blue Island, tai tuojau per gar
siakalbį pradeda šaukti ir AFL 
šalininkai. Jeigu AFL prabyla, 
tai tuojau subliauna ir CIO.

“Pietus Paįvairina”
Ir viena ir kita pusė turi sa

vo karštus šalininkus, bet di
džiuma darbininkų į tą kovą žiu
ri juokais ir sako, kad jiems 
“pietus paįvairina”.

Balsavimai rytoj vyks per vi
są dieną specialėse palapinėse, 
kurias darbo tarybos tarnauto
jai pastatė tam tikslui.

114 Chicagos 
Priemiestyje

C

VA;

Forest Parke vaĮtar rytą kai
tra siekė 114 laipsnių virš 
Tiek rodė termometras to 
miesčio policijos stotyje.

LaGrange buvo 104, o 
pavėsyje, Willow Springs 
miestyje, III.

Išgelbėjo
1 Bridgeportietę

zeror 
prie-

101°
prie-

Jauna mergaitė laiko Naujienų piknike laimingą tikietą teisėjų ir publikos akyse. Tikietą 
buvo pirkęs p. Charles Comiskey. Jam ir dovana, naujas Packardas, teko.

• Gaisras sunaikino 3 auk
štų gyvenamą namą, ad. 2168 
Wilson avenue. Išmetė 12 žmo
nių gatvėn.

•, Policija ieško buvusio geng- 
sterio, Joe Montana .Ir., ir Bo- 
cky lacullo, kurie buk kritiš
kai sumušė chicagietį Frank 
Zito, ir išmetė jį į ielą prie 
Taylor ir Garibaldi gatvių. Ži
lo, irgi su policijos rekordu, bu
vo sumuštas už tai, kad išdavė 
valdžiai kelis butlegerius.

• Nenusivilkęs nei švarko ir 
nenusiėmęs batų 30 metų James 
Malone įbrido į Michigan eže
rą, prie 55-tos, ir už kiek laiko 
ėmė šauktis pagalbos. Policija 
spėja, kad jisai turbut norėjo 
nusižudyti, bet neteko 
Traukia jį teisman už 
kės kėlimą.

• Darbininkai jau
griauti lūšnas tarp Roosevelt, 
14-tos, Kacine ir Loomis. Fede- 
ralė valdžia ten statys pavyz
dinių butų projektą neturtin
goms šeimynoms.

drąsos.
betvar-

pradėjo

A

Prigėrė Jaunas 
18-ietis Lietuvis

žuvo Gage Ežere
Iš Waukegano vakar 

pranešimas, kad Gage Lake eže
re/sekmadienį prigėrė jaunas 
d ieagietis, iš 18-tos Apylinkės. 
Jc seplr Damanskis. Jisai buvęs 

metų 'amžiaus.
Velionis gyveno prie Kuble 

stiįeet, tarp Canalport avenue, 
ir

(|age Lake randas? apie 15 

 

l^y^ų į vakarus nuo Wauke- 
ganą.

Damanskis - buvo brolis 
bizni^rio Jono Damanskio, 1907 
oi o
KuĮias pašarvotas namuose 
adresii 1941' Canalport Avė. 
Laidotuvės įvyks 
rugpiučio 1 d 
dos parapijos
bažnyčios į Šv. Kaz'miero kapi
nes. Laidotuvėmis rūpinasi lai
dotuvių direktorių P. J. Ridi
kas.

Automobilių
Nelaimėse Žuvo
Keli Žmonės

Kamantinėja Du 
Apie Arsenalą

• Besprogdinėdamas ugnia- 
traškius karnivale prie Polk ir 
Marshfield, vienos rankos pirš
tus nusisprogdino 43 metų ita
las Mike Minninii, 1125 South 
Racine avenue.

1-mos.

Su
atėjo

penktadienį, 
į Dievo Apveiz- 
bažnyčia. o iš

žuvo 11 metų berniukas,
76 m. senelis

11 metų berniukas, Edward

avenue, lipo į troką važiuoti į 
pikniką. Kaip tik tuo momentu 
į troką įvažiavo keleivinis auto
mobilis ir berniuką mirtinai 
sužeidė. Nelaimė įvyko ties 
1425 Ogden avenue.

Keleivinį automobilį vairavo 
telegramų pasiuntinys, 35 
William J. Butnett, 1121 
Deafborn street.

Suėmė Už Nepadorumą 
Mergaitėmis

Policija sekmadienį areštavo 
du chicagiečius, kaltinamus ne
padorumu su 2 mažomis mer
gaitėmis. Jie yra Dr. Edward 
W. Applegate, 60 m.a., 3130 Ful- 
lerton avenue, ir muzikantas 
Irwin E. Harder, 58, 2115 Day- 
ton street.

Suėmė inkvestui

m.
N.

Suimtojo dentisto raštinėje 
policija atrado 30,000 kulkų, 
šautuvą, revolverį, tris kirvius 
ir ginklu. FBI dabar tyrinėja 
abiejų politinius įsitikinimus.

Comiskey’iai jau buvo 
migę, kai sekmadienio vaka
re jie gavo žinią, kad auto
mobilis jiems teko. Su žinia 
iš daržo atskubėjo giminaitis 
Leo Si rus, 3553 South Hals- 
ted street. Jis nenorėjo tikė
ti, bet kai vėliau su žinia at
vyko ir keli kaimynai, tai 
Comiskey’iai daugiau tą nak
tį nebemiegojo.

Abu jie yra jauni žmones. 
Charles A., tėvas, 23 metų 
amžiaus, jo žmona Stella—22. 
Jie palyginamai neseniai su
kūrė šeimyninį gyvenimą—tik 
du metai atgal, ir matė daug 
visokio vargo. Kiek laiko at
gal jie turėjo seną automobilį, 
bet kai garnys pradėjo skrai
dyti apie jų namus, tai Comis
key jį pardavė, kad apmokėti 
žmonai ir kūdikiui ligoninę. 
Kūdikis gimė birželio 30, šiais 
metais.

Pardavė Mažiną Kūdikiui.
Naujagimiui abu tėvai vis

ką pašventė, motina be to, il
gokai sirgo, todėl jų mažos 
sutaupos greitai išsisėmė, o 
pašaliniams reikalams pini
gų visgi nebuvo. Kai vienas 
draugas pasiūlė Comiskey’iui 
pirkti bilietėlį “Naujienų” 
piknikui, jis pradžioj spyrėsi, 
bet vėliau sutiko vieną pirkti 
“savo sunaus laimei.”

Simui jie duos vardą Den- 
nis.

Sunkiai Susižeidė
Lietuvis Juozas
Jurgilas

Su kibiru tepalo
Besimaudydama Michigan 

ežere prie 29-tos vos neprigėrė 
18 metų bridgęportietė, Miss 
Olga Syss, 3310 Parnell avenue. 
Jos koja įkliuvo tarp dviejų 
uolų, ir jokiu budu jos negalė
jo ištraukti.

Merginą išgelbėjo krantų sar
gyba. Kojai ištraukti iš tarp

?------------

Išliko Gyvas, Bet^ 
Nusilaužė Koją

Nėrė galva į uolą vandenyje

Cook apskričio ligoninėje va
kar buvo paguldytas jaunas 
Chicagos lietuvis, Juozas Jur- 
gilas, nuo 5952 South Aberdeen 
avenue,.Jam abi kojos supara- 
ližuotos.

Jurgilas sunkiai susižeidė be
simaudydamas Michigan ežere, 
prie lOlst street. Jisai nėrė į 
vandenį nuo uolų ant kranto, ir 
galva pataikė į uolą vandenyje.

Prigėrė Trys 
Žmonės
Žuvo jaunas brightonparkietis

Melrose Panke, prie North ir 
Ist avenue, apleistame baseine 
prigėrė 14 metų berniukas, To- 
ny Guadagno, nuo North ir 
River.

Dunes parke, Michigan City, 
Ind., prigėrė 16 metų brighton- 
parkietis, Kenneth Helmkamp, 
nuo 4223 South Mozart avė.

Fox upėje, prie Elgino, žuvo 
3 metų berniukas, Donald Carl- 
son.

palo.

NORTHSIDE. — 14 
berniukas, Steve Bodnar, 421/ 
Kinzie, kokiu tai bildu įlipo į 
stogą šešių aukštų Paradise 
Teatro, 231 N. Pulaski Road. 
Staigiai paslydęs berniukas vos 
nenukrito gatvėn. Jį sulaikė tu- 
ijėklės einančios aplink stogą, 
bet berniukui nulaužė koją. Jis 
dabar apskričio ligoninėje.

i

Prie Archer ir Kildavę auto
mobilis mirtinai sužeidė ()0 me
tų chicagietį, Gerardo Corscuo- 
lo* 5010 S. Keeler avenue. In
kvestui. policija sulaikė auto
mobilio vairuotoją, John Ged- 
willą, 5808 South Rutherford 
a ve nite.

Prie Main gatvės, Hulnlcy 
priemiestyje automobilis užmu
šė 76 metų Frederick C. Beck- 
erth’ą. Automobilį vairavo 
Miss Mary Berknider, iš Ma
rengo, III,

Šįvakar Įdomios 
Prakalbos Apie 
‘Tribūne” Politika

<-St. Mary bažnyčioje, 901 
South Wabash nežinoma moti
na paliko mėnesio amžiaus ber
niuką. Prie rubukų prikabino 
raštelį, kuriame sako, kad ne
turi iš ko kūdikį užlaikyti.

• Chicagos policijos depar
tamento rekordai parodo, kad 
iki šiol Šįmet mieste pas'metė 
ir be žinios dingo 130 maži vai
kai. Susidomėjimą ta problema 
sukėlė 3 metų berniukas, kuris 
pasimetė arba buvo tėvų palik
tas Brookifeldo žvėryne. Vie
nas Chicagos dienraštis rekla
mos tikslais bando susekti jo 
tėvus.

Sužeidė Du Ugnia
gesius Town of 
Lake Gaisre

Atsisako Valgyti

KAITRA PASILIKS CHICAGOJE DAR 
KELIOMS DIENOMS

Šiandien Bus Lietaus, Sako Pranašas, 
Bet Neatveš

Pasiruoškite dar kelioms die
noms šutinančio oro. Chicagos 
oro biuras sako, kad permainos 
nebus per kelias paras. Vakar 
temperatūra siekė vietomis virš 
100.

Šiandien buk protarpiais ly
nos, bet didesnės permainos ne
bus. Orą atvėsinti gali tiktai 
šiaurvakarių vėjas, bet jo nėra 
nei ženklo.

Daug Mirė
Chicagso papludymiai sekma

dienį ir vakar turėjo rekordi
nes minias žmonių. Vien North 
Avenue pakrantėje buvo apie 
200,000 žmonių sekmadienį, o 
vakar tik šiek-tiek mažiau. Diu- 
nuose spųstis buvo milžiniška.

Bent pusė Chicagos sekma
dienį išgarmėjo į priemiesčių 
miškus ir ežerus, ką paliudys 
ir svečiai buvę “Naujienų” pik-;

įiike. Trafikas į miestą vaka7 
re buvo toks didelis, kad iš dar- 
fyo miestan parvažiuoti reikė j p 
poros valandų.
' Sekmadienį ir vakar dėl kai
tros žuvo didelis skaičius žmo- 
nių. Vien Chicagoj. per savait
galį mirė 12. Į tą skaičių ne
įeina žmonės, prigėrę arba žu
vę automobilių nelaimėse.

•Prigėrė
Tarp prigėrusių yra šie žmo

nės: (keli kiti paduoti kitoj 
vietoj)
' Frank Prado, 29, iš Fort She- 

ridan, Diamond ežere;
Frank Nowalc, 26, 2122 N. 

Western avenue;
Jeanette Oiidrus, 11, 8838 

South Wesley avenue, Berwyn, 
ir

13 m. Joseph Berszynski, 55 
East 137th st., Riverdale.

$

p fe

N a UJ1ENŲ-ACME T»lephot«>
Mrs. Eleanor Jeffry, 42 

metų, kuri jau 19 dienų kai 
atsisako valgyti Glencoe, 
Minn., kalėjime. Ji protes
tuoja prieš įkalinimą pade
gimo apkaltinimu.

Kalbės Buvęs Korespondentas 
Edmond Taylor

šįvakar Chicago Orchestra 
salėjo įvyksta masinis mitin 
gas, kuriame kalbės Edmonč 
Taylor, garsus rašytojas ir bu
vęs Chicago Tribūne užsienio 
korespondentas Paryžiuje.

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

Taylor nurodys kodėl “Tri
būne” laikosi kraštutinės izo
liacinės politikos, ir kodėl pa
taikauja Hitleriui. Jis paaiš
kins kodėl McCormick tiek ne 
apkenčia Roosevelto, kad paža
liuoja išgirdęs jo vardą, ir smer
kia viską, nežiūrint ką Boose- 
veltas darytų.

Įžanga Veltui
Prakalbos prasidės 8 valan

dą vakare. Įžanga laisva. Bus 
muzikalis programas, 
keli kiti kalbėtojai, 
vysk. Henry 
džiojo Karo 
aukščiausią 
už drąsą.

Šį mitingą
Freedom Komitetas, kurio pre 
zidentu yra senatorius Cartei 
Glass, ir Committee to Defend 
America.

Orchestra Hali randasi tieL 
216 South Michigan avenue.

(Sp.)

Degė Rytiną Kepykla
T0WN OF LAKE. — Nuo 

kaitros ir dūmų du ugniagesiai 
apsvaigo ir buvo lengvai su
keisti begesinant gaisrą Rytiną 
kepykloje, adresu 4629 South 
Hermitage avenue.

Ugnį pasisekė greitai užge
sinti todėl nuostoliai nedideli.

Sužeistieji yra, Theodore 
Thompson, 1536 East 69th st., 
ir Frank Leyhane, 5802 South 
Paulina st. Abu St. Anthony 
igoninėje.

Traukinys Užmušė 
Darbininką

taipg 
tarp ji 

W. Hobson, Di- 
veteranas, gavę; 

Amerikos ordenr

šaukia Fight Foi

William Linkų
Apskričio ligoninėje vakar 

nirė chicagietis darbininkas 
VVilliam Linkus, gyvenęs adre
su 2500 Moffatt street. Jisai 
tarnavo už sargą Eldridge Coal 
ind Coke Company sandėlyje, 
1931 Mandell.

Pereitą sekmadienį trauki
nys sandėlyje jį suvažinėjo ir 
sunkiai sužeidė.

Apiplėšė Kapinių 
Raštinę

Du maskuoti banditai įsilau
žė į Oakwood kapinių raštinę 
ad. 1085 East 67th st., supan
čiojo du sargus, ir iš seifo pa
siėmė $16.00.

Padėka
dėkoju vi- 
kurie par- 

Naujienų

Varde “Naujienų” 
jiems darbuotojams, 
davinėjote tikietus 
Namo Fondo pikniko, įvykusio
liepos 27 dieną, Sunset darže.

Taipgi dėkoju visiems tiems, 
kurie pirkote tikietus, kad pa
didinus įplaukas j Fondą.

Pagaliau dėkoju visiems 
draugams, kurie pasiėmę kny
gutes tikietų platinimui pagel- 
bėjote man tą sunkų darbą 
dirbti.

— Alex Ambrose.Į Gar sinki te s “N-nose
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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