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RUSAI VYKUSIAI ATAKUOJA NACIUS
Smarkios kovos
Smolensko srity

MASKVA, Rusija, liep. 29 d.
— Vakar pradėtoji sovietų ata
ka vystosi labai pasekmingai ir 
plečiasi j kitas fronto zonas, 
skelbia pranešimas.

Raudonoji armija sudavė la
bai smarkių smūgių vokiečiams 
Smolensko apylinkėse. Smar
kios kovos eina Žitomiro sri
tyje.

Vokiečiams daromi nepapras
tai dideli nuostoliai. Sovietų ka
ro sluoksniai labai • patenkinti 
besivystančioms karo operaci
joms.

Rusai sulaiko nacių 
orlaivius

’ MASKVA, Rusija, liep. 29 d.
— Vokiečių lėktuvai kelis kar
tus bandė prasiveržti Rusijos 
gilumon, bet sovietų priešlėk
tuvinės patrankos ir aviacija 
sulaikė nacių eskadriles.

Vakar bandė prasiveržti 150 
nacių lėktuvų, bet beveik visi 
buvo sulaikyti. Rusams vakar 
pavyko numušti 9^nacių lėktu
vus. ’. ‘ } j f • ' JA

Maskvą pasiekė tik^ąi 5 vO* 
kiečių lėktuvai, kurie sukė.ė Ke
lis nedidelius gaisrus.

BERLYNAS, Vokietija, liep. 
29 d. — Besarabija tapo visiš
kai išlaisvinta nuo sovietų ka
riuomenės, skelbia vokiečių ka
ro pranešimas.

Generolo Antonescu vado
vaujamos Rumunijos karo jė
gos vakar užėmė Cetatae-Alba 
kaimelį. Jis skaitomas pasku
tiniu rusų laikytu kaimeliu.

Rumunams ir vokiečiams pa
vyko paimti nelaisvėn didelius 
raudonos armijos kareivių kie
kius.

Rusai piauna Ukrai
nos rugius

VICHY, Prancūzija, liep. 29 
d. — Iš patikimų šaltinių pa 
tirta, kad sovietų ūkininkai 
pradėjo valyti . Ukrainos Jau
kus.

Vokiečiai tikėjosi pagrobti 
Ukrainą ir nuvalyti apsėtus Jau 
kus, bet laukus pradėjo valy
ti patys rusai.

Jeigu į dvi savaites vokiečiai 
nesuskubs užimti Ukrainos, tai 
didžiausi javų kįeįiai bus iš
vežti į krašto gilumą ir vokie
čiai jų negalės pagrobti.

VIETŲ AMERIKOJE AUGA NEAPYKANTA 
PRIEŠ NACIUS

galima netolimoj ateityje.
Artėja geriausias invazijai 

laikotarpis, jura bus rami, to
dėl pataria visiem būti pasiruo- 
šusiem.

Pakraščių sargybom Church
ill patarė akyliai sekli ir kiek
vienu momentu visiems būti pa- 
siryžusiems atmušti priešą.

Amerika padės at
statyti Europą

✓

LONDONAS, liep. 29 d. — 
Užsienio ministerijos sekreto
rius Eden spaudos atstovams 
pareiškė, kad britai visai nema
no svarstyti jokių Hitlerio tai
kos pasiūlymų.

Anglijos vyriausybė yra susi
rūpinusi Europos atstatymo 
darbu, kai Hitlerio, jėgos bus 
visiškai sunaikintos.

Edenas mano, kad Amerika 
privalės labai daug pagelbėti 
Europai, britai laukia tokios pa
ramos.,

Gandhi laukia britų 
pergalės

NEW YORK, N. Y., liep.'29 
d.—Mohandas Gandhi, Indijos 
nacionalistų lyderis, pareiškė, 
kad jis norįs britų pergalės.

Hitlerio laimėjimas butų 
kenksmingas visoms laisvoms 
tautoms. Gandhi pageidautų, 
kad britai leistų indams praves
ti balsavimus ir patiems nutar
ti kaip jie privalo būti valdomi.

Gandhi mano, kad Indija' 
glaudžiai bendradarbiautų su 
britais. ' > '

Surasti nacių radijo 
aparatai

BUENOS AIRES, Argentina, 
liep. 29 d.—Specialus senato ko
mitetas surado slaptas radijo 
siunčiamas stotis, kurias nacių 
agentai norėjo pervežti į Peru.

Nacių ambasados siuntinį, 
kuris svėrė 400 svarų, lydėjo 
specialus kurjeris. Nacių kurje
ris nesitraukė dieną ir naktį 
nuo pakietų.

Kai Peru valdžia nepriėmė 
siuntinio, jis buvo sugrąžintas 
Argentino, kur tapo atidengtas. 
Surastos siunčiamos radijo sto- 
Lys.

Senate smarkus 
ginčai

BUENOS AIRES, liep. 29 d. 
—Diplomatinis nacių pakietas 
perduotas ^Argentinos- senatui, 
kuriame prasiidėjo labai smar
kus ginčai apie nacių veiklą.

Vokiečių ambasadorius pa
siuntė notą Argentinos užsienio 
ministeriui, kurioje protestuoja 
prieš diplomatinių siuntinių ati
darymą.

Argentinos senatas valilžiaf 
pataria nekreipti dėmesio į pro
testą ir išvyti nacių ambasado
rių, nes radijo aparatai nėra 
diplomatinė medžiaga.

Invazija galima, sa
ko Churchill

LONDONAS, liep. 29 d. — 
Premjeras Churchill šiandien 
perspėjo visus britų salų gyven
tojus, jog vokiečių invazija yra

Vokiečiai naemė 
Besarabiją

No. 178

DARBININKAI SU GINKLAIS RANKOSE 
PASTOJO OKUPANTAMS KELIĄ

Pieninės, bankai ir kai kurie fabrikai 
pradeda veikti

BERNAS, Šveicarija, liep. 29 d. — Iš tikrų šaltinių patir
ta, kad Kauno ir jo apylinkių fabrikų bolševikams nepavyko iš
gabenti mašinų į Rusiją.

Nepaliestos paliko ir pienines, išskyrus tas, kurių įrengi
mus jie išvežė Rusijon anksčiau. Kiek nepaliestų fabrikų išli
ko provincijoje, tuo tarpu dar nežinoma.

Iš Kauno priemiestyje esančio “Maisto” fabriko bolševikai 
norėjo paimti konservų atsargas, bet lietuviai darbininkai su 
ginklais rankose tą turtą apgynė. Maskvos okupantai velniu 
norėjo sudeginti pagamintą maistą, bet ir čia patys darbinin
kai pastojo jiems kelią.

Maisto produktais Kaunas aprūpintas, tiktai turima sun
kumų su transportu.

Mariampolės cukraus fabrikai taip pat veikia. Darbą atnau
jino pieninės, bankai ir kitos įstaigos bei įmonės.

Rusai surado naują Bolševikai užnuodijo 
ginklą Kauno vandeni

<!

' NATTJIENV-ACMF Thlimhnui
Sustreikavę darbininkai ties naujai statoma ginklų dirbtuve St. Louis, Mo., 

po to, kai jie nutraukė darbą protestuo lami prieš-'pašalinimą dviejų darbinin
kų apkaltintų tinginiavimu. Iš 7,500 prįe statybos užimtų žmonių, sustreikavo 
2,200.

Japonai paėmė 13 
karo bagiui

LONDONAS, liep. 29 d.—Ja
ponai jau užėmė 13 svarbių ka
ro bazių prancūzų Indokinijoj. 
Dideli japonų kariuomenės 
transportai užėmė Camranh ba
zę.

Japonų generolas Suimta per
kėlė savo štabą į Saigoną. Že
mėlapių pagalba jis nustato kur 
išlaipdinti japonų kareiviai pri
valo vykti.

Gen. Sumita turi labai didelį 
štabą, kuris stengiasi užimti vi
sas svarbesnes strategines Indo? 
kinijos vietas.

SAN FRANCISCO, liep. 29 d. 
—Nežiūrint į Sumner Welles 
pareiškimus apie japonų laivų 
saugumą, japonų atstovai dar 
nedavė įsakymo laivams įplauk
ti į Amerikos uostus.

Turima žinių, kad keleivinis 
laivas Tatula Maru stoviniuoja 
Amerikos pakraščiuose, bet jis 
neplaukia į uostą.

Manoma, kad prie Amerikos 
krantų randasi 44 japonų pre
kybos laivai, kurie neatsako į 
radijo šaukimus.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Ispanijos generolas Franko ir užsienio ministeris Suner 

veda derybas su vokiečių ambasadorium. Hitleris reikalauja lei
sti užimti Gibraltarą.

— Olandą Indijos žibalo versmių inžinieriai gavo įsakymą 
sunaikinti žibalo versmes, jeigu japonai bandytų užpulti kolo
nijas.

— Vokiečių generolas ir Hitlerio patarėjas Haushofer pa
sodintas į koncentracijos stovyklą. Haushofer buvo artimas Heš- 
so draugas. '

— Vokiečių aviacijos generolas Schroeder mirė nuo žaizdų.
— Laisvų prancūzų generolas de Gaųlle pareiškė, kad be 

Jungtinių Valstybių kariuomenės britai negalės sumušti nacių.
— .Rooseveltas pareiškė, kad valdžia nemarų?sekti senato

riaus Clark minčių ir laikysis gerų kaimyniškų santykių su vi
somis Amerikos .valstybėmis.

— Sovietai vietomis atstūmė vokiečius 10 mylių atgal,
— Siamo vyriausybė vakar atmetė japonų reikalavimus ir 

pareiškė, kad niekam neduos paveržti nepriklausomybės. •.
— Naciai giriasi, kad’ Smolensko srityje paėmė nelaisvėn 

daug komunistų.
. , —i Generolas Franko, vokiečių inspiruojamas, išsiuntinėjo 

pietų Amerikos valstybėms raštą, kuriame įrodinėja, -jog Euro
poj vyksta karas prieš bolševizmą. /!*.

ROOSĖVELTAS PRAŠYS KONGRESĄ 
TEISĖS KONTROLIUOTI KAINAS

*• » . ■ * ,s J ■''.' i

Šiandien siųs kon
gresui raštą

WASHINGTQN, D. C., lie-os 
29 d.—Prezidentas Rooseveltas 
rytoj bengiasi pasiųsti kongre
sui raštą, kuriame prašys, tei
sių kainoms kontroliuoti.

Prezidentas šiuo reikalu tarė
si su svarbesniais kongreso ly
deriais ir jiems išdėstė šio žing
snio motyvus.

Prezidentas nori nustatyti 
aukščiausias kainas prekėms ir 
daboti, kad pirkliai nesinaudo
tų pavojaus padėtimi kelti visų 
produktų kainas.

Senatoriai susirū
pinę japonais

■■■ .. .-i.-,.

WASHINGTON, D. C., liųpos 
29 d.-—Didele senatorių daugu
ma palaiko Roosevelto politiką 
Japonijos atžvilgiu ir pataria 
prezidentui elgtis labai griežtai.

Senatorius Pepper patiri 
valdžiai imtis labai griežtos po 
litikos su japonais, nes jie ne
žino kitos kalbos, kaip griežtos 
ir stiprios jėgos demonstracijos.

Senatorius Lee pataria pada
ryti labai didelį ekonomini 
spaudimą prieš japonus.

Pataria paimti 
Kanadą

VVASHINGTON, D. C., liepoi 
29 d.—Demokratų senatorių.4 
Clark, kalbėdamas vien tikta 
savo vardu, patarė amerikie
čiams užimti Kanadą ir visas 
pietų Amerikos valstybes.

Clark manc^ kad minėtų kra
štų gyventojai sut.ktų labai 
džiaugsmingai tokį valdžios 
žingsnį.

Tiktai tuo atveju pasibaigtų 
nacių veikla ir butų išvengtas 
pavojus. Dabar geras momen
tas tokiai Jungtinių Valstybių 
operacijai, sako Clark.

Nesutarimai dėl ka
ro tarnybos

AVAŠHINGTON, D. C., liepos 
29 d.—Kongreso karo komite
tas nesutarė dėl įstatymo pro
jekto apie karo tarnybos pratę
simą.

Vieni nori priimti specialų į- 
statymą šiuo reikalu, o kiti ma
no, kad prezidentas jau turi 
šias teises ir įstatymas visai ne
reikalingas.

Kongrese svarstomas klausi
mas apie imamų kareivių am
žių. Opozicijos nariai yra pasi
ryžę pasakyti ilgas kalbas prieš 
šį įstatymą. > ;

ORAS
Truputį vėsesnis, vakare lis.
Saulė teka - 5:40; leidžiasi

— 8:12. ■ ' < ■ ■ - '■ ■ ■ ■ ’

MASKVA, liep. 29 d.—Sovie
tų agentūros skelbia, kad rusų 
armijos galia sustiprėjo, nes 
vienas inžinierius surado nau
ją ginklą.

Ginklo išradėją, karo inžinie
rių Kostinovą, sovietų prezidiu
mas apdovanojo aukštais titu
lais jr davė 25,000 rublių.

Pagyrimus gavo ir (kiti inži
nieriai, kurie padėjo ginklą su
rasti. Sovietų spauda vis škai 
nemini kokios rųšies yra tas 
naujas išrastas ginklas.

Sunaikino 34 “ašies” 
orlaivius

KAIRAS, Egyptas, liep. 29 d. 
—Sicilijos aerodromuose britų 
aviacija vakar sunaikino 34 “a- 
šies” valstybių orlaivius, skel
bia britų karo pranešimas.

Sužeista daug italų lakūnų, 
nes britai, bombardavo lakūnų 
kareivines.

Britų karo jėgos paėmė ne
laisvėn didoką vokiečių skaič ų 
kai Tobruko apylinkėse bri ai 
padarė netikėtą užpuolimą.

Lenkai susitaikys 
su sovietais

LONDONAS, liep. 29 d.—Ge
nerolas Sikorski šiandien pa
reiškė spaudos atstovams, jog 
lenkų valdžia padarė garbingą 
susitarimą su sovietais.

Bus panaikintas karo stovis 
tarp Lenkijos ir sovietų Rusi
jos. Naują sutartį pasirašys Si
korskis ir Maiskis.

Pasirašymo ceremonijos į- 
vyks britų užsienio reikalų mi
nisterijoj, dalyvaujant premje
rui Churchilliui ir užsienio mi
nisteriui Edenui.

- Darlanas dirba 
su japonais

VICHY, Prancūzija, liep. 29 
d.—Prancūzų premjeras Dariau 
šiandien pasirašė sutartį su ja
ponais dėl santykių Indokinijoj.

Japonai pasižadėjo bendra
darbiauti su prancūzais Indoki- 
nijos apsaugos reikaluose. Apie 
apsagos priemones japonai pri
valo iš anksto susitarti su pran
cūzais.

Bendradarbiavimas galios, kol 
nepasikeis dabartinės sąlygos. •

BERNAS, Šveicarija, liep. 29 
d. — Bolševikai buvo užnuodi
ję Kauno vandentekio vande
nį.

Užnuodijimas buvo padary
tas paskutinėmis bolševikų vieš
patavimo valandomis ir visų 
gyventojų skaitomas žiauriau 
siu bolševikų pasielgimu. Radi- 
Jas perspėjo gyventoj’’* nevar
toti vandei.,.

Tiktai praėjus kuriam laikui 
ir išvalius vandentekį, vandens 
naudojimas vėl buvo leistas.

Išvežė bažnyčių 
brangenybes

BERNAS, Šveicarija, liep. 29 
d. — Bolševikai išvežė iš Lie
tuvos bažnyčių beveik visas 
brangenybes.

Šiuos daiktus atimant buvo 
pranešta, kad jie vežami į “be
dievių muziejų”.

Arkivyskupas Skvireckas su 
vikaru šauliu išleido atsišauki
mą į tikinčiuosius, kuriame pa
smerkė bolševikų apgaulingu
mą, kerštingumą ir žmogžudy
stes. Skvireckas reiškia viltį, 
kad Lietuvoje busianti sąžines 
laisvė.

Bizauskas išvežtas 
Rusijon

BERNAS, Šveicarija, liep. 29 
d. — Pasitvirtino žinios, kad 
daugelis labiau pasižymėjusių 
veikėjų išvežta Rusijon pasku
tinėmis dienomis.

Išvežtųjų tarpe randasi K. Bi
zauskas, buvęs minislerio pir
mininko pavaduotojas; V. Čar
neckis, buvęs pasiuntinys Ro
moje, gen. Nagevičius, karo 
muziejaus direktorius ir kiti.

Išvežtas ir d-ras Ą. Trimakas, 
užsienio ministerijos valdinin
kas.

Per Liepos ir 
Rugpiučio 

MENESIUS
NAUJIENŲ RAŠTINE BUS

atidaryta
KASDIEN NUO .8 VAL. RYTO 

IKI 8 VAL. VAKARO, 
šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.
Sekmadieniais

BUS UŽDARYTA.
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NAUJIENOS, Chicago, III ;

AR IR JUMS. KARŠTA?

J

IŠ TORONTO PADANGES
25 Metų Jubiliejaus Proga.

ku-

yrą

Torontiečiams gerai žinomi 
K. ir M. Šimoniai 22 liepps? su
laukė savo sidabrinio jubilie
jaus.

Šimoniai yra žmonės, kurie 
šiais laikais yrą retenybė, todėl 
apie juos malonu prisiminti ir 
viešai.

Pirmu kart Šimonis pažinau 
lygiai devyniolika metų atgal. 
Per visą laiką, ypač su ML Ši
moniene, teko artimai ir glau
džiai susigyventi. Visą laiką ji 
buvo ir yra ta -pati, gera nuo
širdi, užjaučianti kitų skriaudas 
ir visad maloniai suteikianti ga
limą pagalbą nelaimės ištik
tiems, niekada nėsididžiuodama 
savo geromis ypatybėmis, 
riomis ji yra turtinga.

Gera Draugė.
Džiugu, kad Šimonienė

viena iš to skaičiaus draugių, 
kuriąs galima ilgai, ilgai palai
kyti tikromis draugesnis, o to
kių tėra nedaug.

Ji niekada žmogaus ncapkal- 
bės, niekada nesmerks nekaltai 
ir niekada neieškos kito sąžinėj 
nepapildytų nuodėmių. Priešin
gai, ji visad stengsis rasti pa-

Yra Estonė.
Nors Šimonienė yra ’ estpnė, 

bet ji su lietuviais artimai susi
gyveno ir ją lietuviai myli kaip 
savo tautos dukrą. Ji datige|yj 
atvejų lietuviškiems reikalams, 
yra buvusi duosnesnė ir jaut
resnė negu kai kurie lietuviai. 
Ji visad sugeba su visais žmo
nėmis taikiai ir gražiai sugy
venti.

Tad nenuostabu, kad Šimo
nys turi didelį skaičių draugų, 
kurie juos ne tik gerbia, bet ir 
myli. Mums visiems smagu, kad 
Šimonys per savo 25 metus šei
myninio gyvenimo, nors ir bu
vo blaškomi įvairių kliupių, bei 
nepasisekimų, tačiau savo sida
brinių vestuvių išvakarėse, įsb- 
gijo savo nuosavą namą, kuria
me ir vestuvių (sidabrinių) 
puotą iškėlė.

Daug Dovanų.
Jautru buvo stebėti, kad Ši

monių giminės, draugai ir pa
žįstami, taip nuoširdžiai įver
tindami juos, gausiai apdovano
jo įvairiomis ir brangiomis do
vanomis.

Nežiūrint, kad 26 ir 27 d. lie
pos ųžpludusi Torontą karščio 
banga kepino visus, vienok, tai 
netrukdė dalyvauti Šimonių po- 
kily gana dideliam skaičiui lie
tuvių ir tikrai smagiai praleis
ti jaukų laiką. Tikiu, kad visi 
dalyviai ilgai atmins Šimonių 
jubiliejų.

Trečiadienis, liepos 30, .1941

trįjuqsp trąšiuose: 1. Vidųfže- nuotasis Turkestanas) yra dąu- 
mio juros srityse, 2. Irane

sad užjaus, paguos, nuramins ir 
ašarą nušluostys.

Tik tokiam žmogui galima 
pasiguosti, bei pasiskųsti, nes 
jis suramins, bei nuskaidrinę, 
užklvdusias audras.

NAUJIENU-ĄČli^ TAlflphotų

Jei taip, tai Dolores Norgard, kuri dirba Chicagos 
modelių biure, mano, kad šitaip bus vėsiai. Pabandy
kite.

•f

i 
> 
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Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

Abu Šimonys yra dar tik vi
dutinio amžiaus sveiki ir tvirti, 
todėl nei kiek nebus nuostabu, 
kad jįe sulauks, dar ir auksinio 
jubiliejaus. Šimonis užlaiko di
delį “Dundas auto budy” gara
žą, kurio biznį vesti jam gelbs
ti vienturtis, sūnus Algirdas.

Šimoniai savo sūnų pasiryžę 
išauklėti geru vyru, kuriam at
eitis butų lengvesnė. To jis, be- 
abejo, ir sulauks, nes mokslas 
eina sėkmingai. Linkėtina, kad 
Šimonienės svajonės ir troški
mai, matyti savo Algirdą inži
nierium išsipildytų, z

};Kaipo vieniems i^ 
meninių prietelių, iftffrišaVęš ir 
šeimos linkių Šimoniams kuo 
geriausio pasisekimo ir laimin
gos ateities.

Viešnia iš Montrealo.
Kupiškiotė M. Janulionienė 

turėdama pusbrolį St. Balčiūną 
ir .gerus draugus Yurkštųs, su
manė juos atlankyti ir kėlias 
dienas praleisti Toronte. Todėl 
savo atostogų proga su 
Pranu ir atsilankė.

Trumpam pasikalbėjime s u 
Jąnulioniene, teko patirti, kad- 
montrealiečiai stropiai rengiasi 
laukti torontiečių, į šaukiamą 
Kanados Lietuvių seimą, kuris 
įvyks pabaigoj rugpiučjo.

Nemažiau rengiasi ir toron- 
tiečiai, kad bendrai suėjus, rim
čiau aptarti bendrus skausmus 
dėl ištikusios Lietuvą nelaimes. 
Taigi iki greito ’ ‘ir pasekmingo 
pasimatymo mieli montrealie- 
čiail • • ’

Vestuves
- - H? •'

Liepos 19 d. ; įvyko vestuvės 
vienos čia gin'i’usių lietuvaičių, 
būtent p-lės Iz.l Jurčiutės, kuri 
yra skaitomą - lietuviškiausia

tuviais ypatingai jabar. susiku- 
prie kurios 

^o pirm, mo- 
s . Jurčiutės 
ad likti su 
ikimo buvo

Simu

rus Liet.' 
,Juyci ų ąikt J
'■'terų- '■‘•s.ėketj.pš-į^^;
trdšk imąs 
lietuviaiš;Q■‘Vienoj 
skirta susitikti s^- svetimtaučiu, 
todėlei iioroms-he-noroms nuo 
savo taųtps? imt fe j. prįsęiną.

Linkiįi n-lėį^^SluteĮ naujam 
gyveniniu laįMeB ląip gi, ka?p 
galimą dąugiau,^bsilaikyti prie 
Ii ('Ui v i ų. , L'.

Aptros Vestuves.
Liepos 26 d;. antros ves

tuves, tai p-lės iDlgps Bpniųšy- 
tės, sesers Winnipego liptuyių 
veįkėjo Bepiušio. O. Beniušytė 
apsivedė su lietuviu Endzįulai- 
čiu. Linkiu abiems geriausio gy
venimų ir daug 'laimės.

įmonių mityboje daržovės 
ilgima gąpą syarbią vietą. Me- 
c|ipiųa įrodė? ką4 kurių rū
šių daržovės vartojimas yra 
svarbus tautų sveikatingumo 
laidas. Kai kurios daržovės 
ypąę vertinamos todėl, kad tu
ri sveikatai reikalingų vitami
nų. Todėl pestębėtiną, kad vi
same pasaulyje dapžpyės yra 
ląbai i^siplątįnųsįęs įr turi 
daug rųšių, ir kųltuyinių for
mų.

žinant daržovių, vertę, ne pro 
šalį bus arčiau susipažinti su jų 
kilimo ip išsįplatinimo sritimis.

Auginamų daržovių augalų 
rųšių skaičius yra gana dideliu 
ir siekia per 100, jos priklauso 
25 augalų šeimoms. Kai kurios 
daržovės per ilgas metų ei
les pasidarė kosmopolitinėmis, 
pav., kopūstai, pomidorai, svo- 
gupąi, agurkai ir kt., kitos gi 
kaip buvo, taip ir Ijko |ik vie
tinėmis daržovėmis, sakysim, 
kinihis špinatas, valgomoj į 
skaistažiede.

Kai kuyiuoąe kraštuose yra 
laukinių augalų, kurie vartoja
mi kaip daržovės. Dįde|ė dau
gumą auginamų daržovių yra 
kilusios iš Viduržemio juro^ 
pąkrančių arba įš rytinps Azi
jos kraštų.

Viduržemio juros pakraščių 
kilmės daržovės plačiausiai iš
siplatino po visus kraštus. Ry
tinės gi Azijos daržoves dau
giausia ir liko mažai žinomoj 
ir tik vietinių tautų vartoja
mos.

Viduržemį jpros sritis ten
ka laikyti daržovių kilimo ir jų 
įvairumo centru. Iš čia kilo vi
sa eilė gužinių kopūstų, ropės, 
griežčiai, įvairios runkelių at
mainos, smidrai,, salotos, arti-: 
šokai, pastarnokai, takažolė, 
sėjamoji pipirinė, valgomoji 
rūgštynė, porai, rabarbaras ir

mio juros srityse, 2. Irane • giau kaip antrinis centras dar- 
Afganistane ir 3. Kinijoje. Pir- žovių, augančių Viduržemio ju-
majai sričiai priklauso porai, 
valg. svogūnas ir valg. česna
kas. Didelis formų įvairumas 
Viduržemio juros srityse yra 
laukipių ankštinių augalų, iš 
kurių išaugintos ankštinės dar
žovės ir javai.

Ęytinės Azijos sritis, kuri 
tąip pąt turtinga daržovių rųšL 
n|is, apimą kąlnųotąją vakari
nės ir pietinės Kinijos dalį ir 
Jąpopįj os kai kurias kalnų sri-1 
tis. Charakteringiausios rytinęs 
Azijos daržovės — kai kurios 
kopūstų rųšys, kiniais ridikas, 
valg. varnalėša, garstytinis 
griežtis, japoninis jurų ridikas, 
japoninis garstytinis špinatas ir 
kt.

Kinijos šiaurės vakaruose ir 
atitinkamoje dalyje Tibeto išsi
platinęs rabarbaras. Iš rytų 
Azijos kilę agurkai su dauge
liu Variantų.

Azijoj kilusios sojos pupos, ak- 
spminės pupos. Kaupi pupos ir

Kinijoj ir Japonijoj yra se
niausios ridikų kultūros (dar 
1100 m. prieš Kr.), tik aliejinis 
ridikas dar seniau buvo kulti
vuojamas Egipte.

Vidurinės Azijos sritis apima 
Uzbekistaną, Afganistaną ir 
šiaurės vakarų Indiją, čia dide
lis įvairumas morkų, špinątų, 
vasarinių svogūnų ir česnakų. 
Vidur. Azija svarbiausias cent
ras azijinių ropių.

Priešakinė Azija (Trąnskau- 
kazija, Anatolija, Iranas, kai-1

ros ir Vid. Azijos srityse, čia 
labai daug rųšių randama lau
kinių ridikų ir ropių; manomą, 
kad ir ridiko kultūrinis vardas 
čia bus kilęs, o pats ridikas iš
augintas iš daugelio laukinių 
rųšių.

Naujame (Pasauly kilusios 
vertingos daržovės pupelės rų
šys ir pomidorai. Jų augimų 
sritys — Vidurinė ir Pietine 
Amerika.

Valgomasis popiidųras, kaip 
manoma, kilęs įš daugelio lau
kinių rųšių, kurios ir dabar 
randamos P. Amerikos Ąndų 
kalnuose.

Vidurinė Amerika turtinga 
ankštipipiriais, pav. paprika, 
šakniagumbiais ir šakniniais 
augalais, kurie tropikuose ir 
subtropiniuose kraštuose virto 
svarbiomis daržovėmis, pav., 
batatas.

Šiaurinėje Amerikoje kilusių 
daržovių labai mažas skaičius. 
Svarbiausia jų — augalas topj- 
namburas, be to, dar ir kūgi
nis agurkas.

VĖSU—AIR CONDITIONED
World PIayhouse 
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 VEIKIA.

“Soviet Frontiers”
Raudonoji Armija Besarabijoj 

(AiŠkiimas anglų kalba) 
Teisybė prieš jūsų akis!

tinių kai kurie- sėjami kaip 
gausingi ir maistingi pašariniai 
javaię. 'iš tų ‘pačių įauginama ir 
daržovės, j kaip lęšiai, žirniai, 
pupos'ir cicero žirniai.

Minėtų augalų kilmę patvir
tina dar ir dabar randamos Vi
duržemio pajūrio 
įvairių daržovių 
mainos.

Pągal šių dienų
įvairios česnakų rųšys k lusios

kraštuose 
laukines at-

tyrinėjimus

tą kankina įkyrus kąfščiaį, sie-

Sekpiądienio lietus kiek pa
lengvino, bet vis dar atrodo, 
kad karščiai nepasibaigė. Mie
lą yasąrą, bet karščiai ne visai.

Frąnces . •

ATYKITE MUS!
Jus persitikrinkite, kad Mes Turime Didžiausį Pasirinkimą 

Puikios Rūšies

IR VISOKIAI!- 1
ŠIŲ KITŲ STA

TYBOS ĮVĮE-
DŽIAGŲ

km: 
t! tu Kf ■

, ;■(<! O. -

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

LIETUVIŠKAS PARDAVĖJAS

CARR-MOODY LUMBER CO.
STANLEY LITWINAS—Generąlis Vedėjas

3039 So. Halsted St. VICtory 1272

• Lentų
• Medžiagų 

Stogams •>
• i {O M < < , j

• Medžio 
Reikmenų 
Statybai

O. I.

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

immm

‘VU-**

2756

No. 2756

Miettas ir

A *NELAIMINGAS 
ATSITIKIMAS

karą iki skriaudos 
pavojun ? Vairuok 
apdraudą. Specia

li, pci kitiems tokių 
eksperimentų nemėginti.

' 1739 SO7hALSTED~STREET~ apvogimų 
' (NAUJIENŲ NAME)

NAUJIENOS
1739 South Hftlsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Canal 8500

COPR. i»*i, NKCDLCCRAFT SSRVICG, INC

FILET CROCHET CLOTH PATTERN
No. 2756—Mėgsta staltiesė

I NAUJIENOS NEEDL8CRAF? DEFT

| 1739 ąo. St., CJUeafo, EUL

Čia Medu. 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzd} No

I Vardas ir pavardė

l Adresas----------------

TORQNT(). 0nt. — Liepos 
24 d. Elzą Frenzęlienę ištiko 
retą nelaimė; ji smarkiai susi 
žeidė kairiąją ranką. Sakau re
ta nelaimė, nes iš tikrųjų žmo
nėse dažnai pasitaiko tokių 
eksperimentų, kokį E. Frenze- 
lienė išmėgino, bet retai atsi
suka tokie rimti rezultatai, ko
kių ji susilaukė.

Ir štai kaip atsitiko: Besku
bėdama, neradusi atidarytuvo 
blękiniam indui atidaryti, pa
griebę aštrų peįlį ir ipapė to 
pagalba skardinės yąžtųvą ąt- 
kirsti, bet peilis pąsjydo ir vi
su smarkumu smpgp į kąirėj 
rankos delną, perskriosdamas 
visąs; jungiamąsias gyslas, tarp 
nykščio ir rodomojo piršto. Pa
ti supratusi rimtąi susižeidusi, 
greit: suveržė sužeistą ranką ir 
kaimynės lydima nuvyko tie
siog ligoninėn, kur buvo ,už- 
migdyta, kad daktarai galėtų 
tinkamai ža iždą ųžsi 111 i. , Ra - 
šąjiLšiuos žodžius E. fTenzęlie- 
nčį Randasi Western Jigpninęje.

SIDABRINES vestuvės
Aleksandrui i^' Marijai Šimo

niams suėjo 25 jnetąi jų vedy
binio gyvenimą. Sukaktuvės 
buvo liepos 22 \o 26 d. buvo 
kelįamos sidabrinės vestuves.

Į vestuvės Šimoniai sukvietė 
didelį būrį savų' draugų ir pa
žįstamų ir visi $rie agusių vai
šių linksminosi iki vėlyvos nak
ties. > : ’

Kiek anksčiau'; Šimonių drau- 
gąi buvo ąųriiųi^ jjppią $hipri- 
zą ir sudovąpojo daug vertin
gų dovanij, tucįmi įrodydami 
Šinipniąms savo pjeilę ir drąu- 
^iš|<mpą, P Šimbiiląį, savo* jke- 
lii|t gražiui ųž yiąįą ątsielėkojo.

Aleksandras jr - Mariją Šimo
niai augina stilių Algirdą, ku
ris jau eina septynioliktus me
tus ir lanko Central Tech n ica: 
mokyklą. .

Tėvapis ir ąiįiiįu lįijHįn grą- 
.. žio§ ąteitieąr.'įi v į;. U

ĮKYRUS KARPIAI
.-r Jau savaitė-l^iko. kaip Toron*’-

Ae--

KIENO KALTE?
Kas užmokės bitas?

Ąr JUS galėtumėte užmokėti už padarytus nuosto
lius? Ar JUS galite rizikuoti ilgų metų bylas teis* 
muose kurios užtrauktų dar didesnes išlaidas? Įsta
tyčiai jurus uždraustų vairuoti 
neatlygintps. Ray? statyti save 
atidžiai, ir pasirupink tinkamą
lės žemos kainos atsaJcomingiems vairuotojams/ 
Klauskite apie $ią apdraucĮą šiandien!

Rašom visokią Apdraudą
UGNIES 
t ANOT

t
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Valys Dauga
MARGAS TADO RIMGAILOS 

GYVENIMĖLIS
ĮVAIRENYBES^•u

B. S. Šustovas
(Tęsiny?)

Kol plaukė Viduržemio jura, 
linksmi buvo musų keliaunin
kai. Tokia graži, žaliai mėlyna 
jura, tokia šviesi, kaitri sau
lelė! Plaukti — vienas malonu
mas. Bet kai praplaukė Gibral
taro sąsiaurį, kai iŠ Vidurže
mio juros išlingavo į Atlanto 
vandenyną, tai visas malonu
mas pavirto nesibaigiama ga
vėnia. Vos spėjo įplaukti į At
lanto vandenyną, kad pasikėlė 
audra, kad pradėjo laivą supti, 
mėtyti, vėtyti, vandens volai 
per laivą verstis, laivo sienos 
— traškėti, vaitoti, tai musų 
bernužėliams iš > karto darėsi 
šilta ir šalta.

dalis, bet likusių 
ir Tadas Rimgai- 
mat, — neįkanda

geda, nukankinti,

KAIP STEBIMOS IR SPĖJAMOS ORO 
ATMAINOS <»•

Radięzondai ir rakietos
Yra specialiai sukonstruotas 

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

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

3236 S. Halsted St. CAL. 4118

siskubino numirti. Iš lenkų lie
tuvių būrio beliko gal tik ko
kia dešimta 
tarpe buvo 
la. Žemaitis, 
giltinė.

Su didele
nuvarginti, kariai išplaukė at
gal į Europą, nieko nepešę, tik 
daugybės savo draugų be jo
kio reikalo ir prasmės nusto
ję-

Grįžęs j Europą, Tadas Rim
gaila ilgai sirgo, besigydydamas 
gražiajame prancūzų Marseille 
mieste. Besigydydamas girdėjo 
jisai, kad Napoleonas jau pa
sidarė prancūzų imperatoriumi, 
kad jis nugalėjo daugybę savo 
priešų, nukariavo daug karalys
čių. Visose šio laikotarpio Na
poleono kovose Tadui Rimgai
lai dalyvauti neteko, — baisiai 
ilgai jis sirgo, grįžęs iš Haiti. 
Taip jam norėjosi grįžti į gim
tąjį kraštą, į Lietuvą, bet pa
sigydęs turėjo atitarnauti pran
cūzams už gydymą. Tadas Rim
gaila vėl atsidūrė kovos lau
kuose.

šį kartą, jau 1808 metais, 
Tadas Rimgaila atsidūrė Ispa
nijoj, taip pat drauge su len
kų būriais. Napoleonas ir su is
panais pyškinosi. {vyko tenai 
garsios kautynės ties Samosie- 
ra, pačiam Napoleonui dalyvau
jant. Tadui Rimgailai drauge 
su kitais teko įvykdyti labai 
sunkus įsakymas: raitelių bū
riui buvo išakyta staigiai pul
ti ir atimti iš ispanų patran
kas, daug žalos prancūzams pri 
dariusias.

Tadas Rimgaila tame puolime 
krito nuo žirgo, sunkiai sužeis
tas. Ispanų kulka sutriuškino 
jo kairiosios rankos kaulą. 
Prancūzai ji vėl gydė — gydė, 
bet visiškai pagydyti jie jau 
negalėjo: kaip sulipdysi^sutriuš
kintą kauta, kad jis gyventų. 
Paties Napoleono įsakymu, 
prancūzų generolas prisegė jam 
prie krutinės garbės žvaigždę 
už didžią drąsą ir nuopelnus 
kovos lauke. Davė dar prancū
zai jam gausiai pinigų, lyg at
lygindami už rankos sužaloji
mą, ir išlydėjo namo, atgal į 
Lietuvą, kaip karo 
betinkamą.

Grįžęs Lietuvon, 
gaila gyveno sau,
mas pažįstamus savo pasakoji- 
masi apie įvairius pergyventus 
nuotykius. Daug jis turėjo nuo
tykių, 

Tai

Vokiečiai, pasinaudoję 1916 
m. gegužės pastoviu ŠR vėju, 
įvykdė dujų antpuolį, padariu
sį prancūzams daug žalos. Pu
čiant palankiam vėjui, dujos 
įsiskverbė net 25 km į prancū
zų užfrontę. Po trijų dienų vo
kiečiai, neatkreipę reikiamo dė
mesio į pasikeituaįis atmosferi
nes aplinkybes, dujų antpuolį 
pakartojo. Ir kas gi? Dujų ban
ga, priklabsomai nuo pasikei
tusių atmosferinių aplinkybių, 
atsigrįžo į pačius vokiečius, pa
darydama jiems daug žalos. Po 
šio įvykio vokiečiai oro reiški
nius 
dis.

pradėjo tirti kas pusvalan-

meteoro-

Iš šito pavyzdžio matome, 
kaip svarbu mokėti įspėti oro 
atmainas iš anksto. Tam yra 
specialus mokslas
logija, nuodugniai tiriąs įvai 
rius atmosferinius procesus 
bandąs spėti oro atmainas.

Meteorologinės stotys
Svarbiausias, be to, seniau

sias ir labiausiai išbandytas at
mosferinių reiškinių stebėjimo 
bei tyrimo metodas — meteo
rologinių stočių metodas. Da
bartiniais laikais meteorologi
nių stočių tinklas labai tankus. 
Šių stočių labai daug pristeig
ta visame žemės rutuly. Prade
dant Arktika ir baigiant Ant
arktimi. Meteorologinėse stoty
se, įvairių aparatų pagalba, ste
bimi įvairus meteorologiniai 
reiškiniai: matuojama ir regis
truojama temperatūra, atmos
ferinis slėgimas, vėjas, jo jė
ga ir kryptis. Įvairus atmosfe
rinių reiškinių ;■ stebėjimo dar
bai atliekami keturius sykius į 
parą: 1 valandą 'naktį,u>7 vali 
rytą, 13 vai. dieną ir 19 vai.
vakarą. Stebimas debesų kiekis 
ir jų struktūra, registruojamas 
apytikris žemųjų debesų aukš
tis ir horizontalinis debesų ma
tymo nuotolis. Sudaroma bąro*- 
metrinės tendencijos charakte
ristika. Tam naudojamasi ba- 
rografu (t. y. specialūs apara
tas, automatiškai registruojąs 
oro slėgimą). Atliekami ir kiti 
atmosferinių reiškinių stebėji
mai, reikalingi oro atmainų 
spėjimui. Gauti įvairus .stebęji- 
mo duomenys labai reikalingi 
atmosferos! procesų charakter 
ris tikai, atitinkančiai meteoro
loginės stoties apylinkės atmos
ferinius reiškinius.

ir

aukštumos putė $ŠV (Šiaurės- taiko, kad ir tankiai apgyven- 
.šiaurės Vakarų) vėjas, 15—18 tose .vietose dažnai metrografas 
i^etrų per sekundę, o nuo 1500 pavėluotai pristatomas į mete- 
metrų putė PR vėjas, 8 m. per opologines observatorijas. Tuo 
selc. Prancūzų lakūnai tinką- tarpu metrografo duomenys 
mąi pasinaudojo šia aplinkybe: yrą skubiai reikalingi, 
netikėtai ir sėkmingai bombar
davo vokiečių fabrikus Roin- 
bąclie;

Tačiau vienų duomenų apie I tas 
vėją dąr nepakanka, jei nori- ma^as» specialios konstrukcijos 
me . susidaryti tikslų vaizdą radio siųstuvėlis, perduodąs 
apie įvairius atmosferinius pro- puomen’s .tempe-
česus. Reikalingi dar duomenys raturą, drėgnumą ir yčją. luo 
apie i temperatūros skirtumus, Pa* meteorologinėse sto- 
oro, drėgnumą ir slėgimą įvąi- tyse iššifruojami gauti duome- 
riose aukštumose. Tuo tikslu n7s. *r |»aunamos reikiamos 
prie kejetos skraidomųjų pus-r *0*08 aP*e atmosferinius pro- 
lių pilotų, vienodu vandeni- cesus« 
lio kiekiu pripildytų ir paleistų Radiozondai pakyla iki 40-45 
ląįsvam skridimui, pririšami km aukštumo. Radiozondai 
specialūs aparatai — metrogra- ypatingai vartojami stebint 
tai, ; ąutoinątiškąi registruoją | Arktikos atmosferinius proce- 
tėmperatųrą, slėgimą, drėgmę sus.
ir kitokius atmosferinius pasi- Aukštųjų oro sluoksnių at- 
.kęitimus, Pakilus iki tam tikro Į inosferai tirti vartojamos ir 
aūkštūma, pūslė Sprogsta, o specialios raįkietos, galinčios 
metrografas, palaikomas kitos pakiltį net iki 80_90 km Ta_ 
pūsles arba specialaus parašiu- Kjau rakjetOs plačiu mastu dar 
Jo* nusileidžia žemyn. Po 1° nenaudojamos. Jos dar tebėra 
suie^kpmąs nukritęs metrogra- bandynio stadijoj, 
fas. Jo duomenys meteorologi
nėj observatorijoj iššifruojami metodai

. Panaudojami oro atmainų - Automotiniai aparatai, regis- 
spėjiniui. truoją įvairius atmosferinius

Naudojantis panašiomis prie- procesus, vis dėlto negali pa- 
nionėmis, pasiseka sužinoti keisti betarpių stebėjimų, atlie- 
temperątura,' slėgimas, drėgme kainų pačių tyrinę,ojų, besike- 
hėt iki 40 kni aukštumo, ši 
priemonė turi ir svarbų truku
mą,' neš1 stebėjimo rezultatai 
lieka aiškus tik tada, kąi met-l 
rogr’ąfaš Surandamas ir atneša-] 
mas į meteorologinę observato
riją. Be to, ši priemonė nevar
totina dykumose arba kitose 
lUąždi apgyventose vietose, 
kaip Sibire/ arba snieguotuose 
Arktikos plotuose, kur aplamai 
yrą* labai maža vilties, kad pats 
nietfografąs bus kieno nors

mosferoje. Todėl daugely 
mumų meteorologinėse stotyse, 
be eilinių stebėjimų, darbini 
taip pat sjstematiški ir .aukš
tesniųjų atmosferos sluoksnių 
stebėjimai., Meteorologijos mok
sle išsiskyrė net speciali moks,' 
lo šaka — 'aerologiją, tirianti 
aukštesniuosius, atmosferinius 
sluoksnius. .
Skraidomosios pūslės ~ pilptat

'ir. ‘ '

Paprasčiausi vėjo greičio ir 
krypties . stebėjimai įvairiose 
aukštumose atliekami skraido
mųjų pūslių — pilotų pagalbą.

Minkšta, elastinga guminė 
kamera pripiĮdpma dujomis, 
dažniausiai vandeniliu. Po to 
apskaičiuojama kameros kelia
moji galia ir dydis. Taip pa
ruošta kamera leidžiama skris
ti į atmosferą. Iš žemės, teodo- 
lito pagalba, stebimas jos skri
dimas. Kylant pūslei aūkštyrj, 
jos sienelės plečiasi, nes mažė
ja atmosferinis spaudimas. Ple
čiasi tol, kol kamera sprogsta.;

Stebėję skrendančią pūslę — 
pilotą ir pavartoję nėsudėtiri- 
gus apskaičiavimus, susidarp- 
me oro srovių greičio ir kryp
ties vaizdą įvairiose aukštumo
se. Išvados turi didėlės svarbos 

."i 

oro atmainų spėjimui ir aviąr 
cijai. įnikime iliustracijai vieną 
antrą pavyzdį. 1 ' ;

1916 m. balandžio mėn: 
dury skraidomųjų pūslių — pa
jotų stebėjimas i Prancūzijoje
parodė, kad iki 1000 metrų surastas. ‘ Taipogi dažnai pasii 
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‘292
liančių į aukštuosius erdvės 
sluoksnius. Nes aparatais nega
lima .atlikti skaitlingų papildo
mų stebėjimų: oro sudėties ir 
ionizacijos įvairiose aukštumo
se, dangaus spalvos ir t. t.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

0 N 
plonų tūbų radiato
riai. 5 sekcijų 17” 
Red Jacketed Boile
ris. su 470 kvad
ratinių pMų karsto 

vandens • radi)arija, 
automatinis vandens 
leidimas, visi reika
lingi Ii tingai, užda
rai ir ėudos pilnam 
ap Šildymo 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 6:00—SEKMADIENIAIS 

Ilgi 1 P. M.
Į UŽMIESČIO ORDERIAI j
Į_ GREIT IŠPILDOMI _ | 
Apskaičiavimai nariai teikiami vėltui

C. MILLER »
1 247 W. LAKE-MONroc 3387

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

INSURANCE MADOS
TAUPYMOBANKUTĖS

(APDRAUDA)

žygiams ne-

tenai nebuvo gyve^

sirgti baisiąja kar- 
liga, vadinama gel-

Tadas Rim- 
linksminda*

vio.
Ji buvo suimta už neatsar

gų važiavimą, už važinėjimą be 
iaisnių, ir už sulaužymą, trijų 
kitų trafiko patvarkymų.

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

daug galėjo papasakoti, 
ką, sakysite, neįdomus 
buvo Tadas Rimgaila?

(Galas)

Desalinas su savo 
nuo kranto — tik 
pukš-pukš-pukš, — 
kad tratina, kad

galvojo ne vie

No. 4651 — Vasarinė praktiška 
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių

kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numer| pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę Ir adresą. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kaina 15 centą. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti f 
Naujienos Pattern Dept» 173Q 
So. Halsted St, Chicago, HL :

Kiekviena liga — prastas rei
kalas, bet jau juros liga — 
apsaugok, Viešpatie! Stačiai 
nebėra kur pasidėti, — ir gy
venti nebėra kaip. Iškankina, 
visas gyslas ištampo, iš vidu
rių kaž kokį baisų kratinį pa
daro, žmogus virsti į giltinę 
panašus.. .

Taip atsitiko ir su musų ka
riauninkais. Priplaukiant Haiti 
salą, gulėjo jie ant laivo denio, 
kaip iš bačkos kaž kieno išmė
tytos silkės, — suru ir negy
va — tokį jie vargšeliai jspu 
dį darė... Taip pasiilgo jie že
mės, taip noris, net širdis leip
sta, kad butų kur patvariau 
atsistoti, kad po kojomis nebe- 
siūbuotų, jog, rodos, iš laivo 
per mylią šoktum į krantą. 
Bet — kur tau!

Generolas 
juodaodžiais 
bar-bar-bar, 
kad šaudo,
sveikina neprašytuosius svete
lius! Neprileidžia priplaukti 
prie kranto, nors tu, žmogus, 
nuo tos juros ligos pas Abra* 
omą? keliauk! * f?

Visa musų kariauninkų lai
me, kad negrų ginklai buvo 
prastesni ir tų pačių jie ne
daug teturėjo. Kulkos nėjo taip 
toli, kaip musų kariauninkų 
kulkos. Pavyko negrus šiaip 
taip nuo kranto nuvaikyti. Iš
ropojo musų kariauninkai, iš- 
sikupriąo ant kranto ir krito, 
kaip sliekai, kur kas stovėjo.

— Tegu negrai, kad nori, ša
kėmis užduobia, bet eiti toliau 
nebegaliu,
nas iš sudribusių kariauninkų.

Musų keliauninkams atrodė, 
kad ir pragare nebūtų blogiau, 
negu Haiti saloje po šitokios 
kelionės. Haiti salos saulė taip
kepina, taip svilina, lyg karštu I vyras 
vandeniu be perstojo lieja. Neg
rams toki karščiai — tai pa
tys niekai: jie nuo amžių pri- 
pratę. Jiems net malonu. Mu- 1 vlUdllg 
sų^ gi keliauninkams — visai 
nebe juokai. ’ J* •

Išvyko jie iš namų kariau- --------- -
ti dėl tėvynės, o atsidūrė galas Mrs. Marilyn Kuziel, 2440 
žino kuriam pasaulio krašte su West 25th Street, yra vedusi 
negrais peštis! Kokis jiems rei- ir myli savo vyrą, bet jai pa
kalas su tais negrais peštis, ką gailo savo buvusio sužieduoti- 
jie bloga jiems padarė? Negrai nio, kai vyras ir jo draugai puo- 
daugiau teisės turi ant jų pyk- lū jį mušti. Ji sodo automobi- 
ti, — jie gi atsibaladojo nai- Hn ir išskubėjo jį gelbėti. Be- 
kinti negrų gyvenimo... skubėdama, prie 23-čios ir Ca-

Nėra ko teisybės slėpti, blo-1 lifornią užvažiavo ant šaligat- 
gi buvo kariai musų keliaunin
kai Haiti saloje. Saugojos tik
tai, kad jų negrai per daug ne
pešiotų. Bet ir be negrų pešio 
jimo jiems 
nimo.

Pradėjo 
štų kraštų 
tonuoju drugiu. Ir vėl: neg
rams toji liga — niekaniekis, 
o europiečiai jos visiškai ne
pakelia, — miršta, kaip musės, 
į degutą patekusios. Ėmė pasku
bomis mirti ir musų keliaunin
kai. ..

Mato 
kad iš 
negali 
mašalai, be pėdsako. Nutarė jie 
likučius greičiau grąžinti 
— tegu sau dumia, kas nepa-

Neteko Ausies, Bet 
Išsigelbėjo

Atmosferiniai procesai vyks
ta vadinamame “atmosferinia
me sluoksny”. Stebėdami įvai
rius atmosferinius procesus tu- 
rime nuodugniai įsiskverbti į 
patį “atmosferinį sluoksnį”; 
susipažinti su įvairiais atmos
feriniais reiškiniais, vykstan
čiais net aukštesniuose oro 
sluoksniuose. Tai žinotina tam, 
kad daugiausia aukštutiniuo ;e 
sluoksniuose vyksta aviaciniai 
skridimai. Todėl būtinai žinoti
ni vykstą atmosferiniai proce
sai, numatytini pavojai, susiję 
su skraidymu įvairiomis kryp
timis, įvairiose aukštumose, 
įvairiais paros ir metų laikais.

Dabar turime pakankamai 
meteorologinių stočių, įruoštų 
aukštuose , kalnuose, kur spe
cialiai stebimi aukštuose atmos
feriniuose sluoksniuose vykstą 
atmosferiniai reiškiniai. Pa
vyzdžiui, Fedčenko (Pamyro 
kalnuose) ledyno meteoro’ogi- 
nė observatorija įruošta 4000

Universal Savings and‘ Loaii 
Association duodą kiekvięnąnį 
progą įsigyti šias gražias su ka
lendorium bankutes/ visai 1 ne
mokamai, tik reikia atidaryti 
taupymo Šerų sąskaitą Univer
sal Savings and Loan Associa
tion, 1739 S. Halsted St. Tąsyk 
gausite šią bankutę nemoka-

Jąiąi.: Šįį ąayaitę musų atstovai 
ątsįiaūkys £ . jūsų namus ir 
smulkiau apie musų planą pa- 
aiškins. . k

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

prancūzai viršininkai, 
tokių karių nieko dora 
išeiti, — išnyks, kaip

Prie Rockwell inMadison ant 
gelžkelio bėgių žaidė 11 metų 
Steve Major, 1704 West Ar-1 metrų aukštumoje, Automati- 
cade Place. Kai (jau buvo per- 
vėlu pasprukti, jisai pastebėjo, 
kad ateina traukinys. Berniu
kas nenusigando, bet skubiai 
atsigulė tarp bėgių.

Garvežio ratai nukirpo jam 
dalį ausies, bet šiaip berniukas 
išliko sveikas.

niai meteorologiniai aparatai 
statomi net 6500 metrų aukštu
moje.

Kalnų meteorologinių stočių 
darbo duomenys labai budingi 
aukštumų rajonams ir ryškiai 

i skirtingi nuo meteorologinių 
[stebėjimų, atliktų laisvoje at-

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siun iant kainuoja $1.10 
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• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta- 
, yerhai nuo Publie Liabl- 

. Uties.: •< . . .

I NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RVtKEVlčIŲ 
1739 S. Halsted St.

SAPNAVAI?

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, DLL.

4651
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Pokarihė Europa
Jau dabar gana dažnai yra nagrinėjamas klausimas, 

kokia bus pokarinė Eurbpa.
Beveik visi reiškia tą nuomonę, kad Europa negalės 

būti tokia, kokia ji buvo prieš karą. Optiinistai kūlba 
-apie naują Europą, kurioje vyraus politinis ir socialinis 
teisingumas. Supuvusi Europos santvarka, sako jie, tu
rės būti visam laikui palaidota. Kai kurie dargi svajoja 
apie “Europos Jūngtines Valstybes”. Vadinasi, jie pagei
dauja, kad Europa susitvarkytų Amerikos Jungtinių 
Valstijų pavyzdžiu.

Pačioje pradžioje bus pravartu pabrėžti, kad čia kal
bama apie tą naują Europą, Kurioje hitlerizmas bus su
naikintas. Čia lieprileidžiama, kad Hitleris karą gali lai
mėti.

Gerai. Tarsime, kad karas baigsis Anglijos ir jos 
sąjungininkų laimėjimu. Kas tada? Kokios bus perspek
tyvos fiūropos ateičiai? Ar yra pagrindo manyti, kad 
netrukus susilauksime “naujos Europos”, kurioje vyraus 
“laisvė, meilė ir brolybė”?

Galima tikėtis, kad karas baigsis netikėtai. Kai ka
ro našta pasidarys Vokietijai nepakeliama, tai ji gali 
susmukti taip, kaip susmuko 1918 m.

Tokiu atveju išblaškytos nacių jėgos bus užkluptos 
Prancūzijoje, Norvegijoje, Olandijoje, Danijoje, Belgijo
je, Balkanų valstybėse ir kitur.

Okupuotų kraštų žmonės jaučia didžiausią neapy
kantą nūciams, o ypačiai Gestapo agentams. Jsivaizdub- 
kite, kad štai staiga visas nacių sukurtas aparatas stį- 
smiinika ir pasidarb bejėgis. Ko tokiu atveju galima ti
kėtis hacių okupuotuose-kraštuose?

Tiktai nieko gero. Paslėptas ir nuolat dilginamas' 
žmonių kerštas gali nesuvaldomai išsilieti į paviršių. Tą
syk nacių agentą gyvastis nebus verta nė skatiko. Kūi 
bus atleisti varžtai, tai nacių kankinami žmdhes tikrai 
pasirūpins su savo kankintojais atsiteisti.

O kokio likimo susilauks Norvegijos QUislingat 
Prancūzijos Lavaliai, Čekoslovakijos Henleinai, Olandi
jos Mussertai ir kiti savo kraštų išdavikai?

Tatai lengva atspėti. •
Sugriauta, sunaikinta, prikankinta pokarinė Euro

pi tikrai nebus ramybės ir gerovės vieta. Ji būs paliesta 
aistrų, kurias negreit pasiseks numaldinti.

Atstatyti iš griuvėsių, įstatyti gyvenimą į normalias 
vėžes ji negreit tepajėgs.

Kas per daugelį metų statoma, tą galima per visai 
trumpą laiką sugriauti. O jei griovimo darbas per kelis 
metus tęsiasi, tdi, aišku, kad atsistatymui reikės dauge
lio metų.

Todėl sunku tikėtis, kad trumpoje ateityje pokarinė 
Europa galės tinkamai susitvarkyti ir sukurti laimingą 
gyvehimą. Ims daug laiko, kol ji išgyvens baisiojo karo 
palaikus.

. ji • ■ X . .

Jei būtų rinkimai
Senatorius Burton K. Wheelėir savo akiplėšiškumu 

pradeda nustumti nuo savęs ir tuos žmones, kurie pirma 
jj rėmė.

Pirmiau negalėjo būti jokios abejonės, kad Monta
nos valstija eina su juo. Riek stipresnio oponento rinki
muose jis neturėjo. Tačiau huolatinis ir įkytus kabinėji
masis prie pr’ezi'dento Koos'evelto administracijos suma
žino jo populiąriškumą.

Grebi Fallš Ne.|s pravedė šiaudinius balsavi
mus, kurie parėdė, jog Meptana valstijos piliečių nusi- 
stAtyihaš prieš Whefeferį liabai padidėjo. Tie šiaudiniai 
balsavimai rodo, jog rinkimuose Wheėleris neturėtą jo
kios progos laimėti. Jei d&bar būtų rinkimai pAškelbti, 
tai jo lAim&jimo šansai butų 1 prieš 3. VadinUši, iš ketu
rių balsuotojų Už jį balsuotų tik vienas, o keturi balsuo
tą prieš. ,

Tai rodo, kad tos rųšies izoliacijai, kurią bando 
įpiršti Wheeleris, daugumas Amerikos žftionių nepritaria. 

~~ GARSINKITĖŠ “NAUJIENOSE"

AKROBATAI

Savo paseJtėjus Stalinas pa
vertė tikrais politiniais akroba
tais, kurie be jokio sunkumo 
gali ragožium apsiversti.

* i •
Visi gerai (atsimename 1939 

metų rugpiučio mėnesį, kąi Sta
lino garbintojai buvo tiek susi
maišą, jog per kelias dienas ne
galėjo žado atgauti. Tai truko 
Ibi, kol jiems “teisioji linija” 
buvo išaiškinta. Po to, sako 
Fredetick F. Umhey, Int’l La- 
dies Garmeiit Workers Union 
sekretorius, jie pirmiausia išėjo 
prieš prezidento RobseVelito pa
siūlymą pakeisti embargo įsta
tymą. Laikui bėgant jie prieši
nosi draftui, priešinosi vadina
mam “Lend-Lease” biliui. PeV 
daugelį savaičių Jie pikietavo 
Baltąjį Namą, teikalaūdami tai
kos. Karo įmonėse jie knyslė 
streikus. Tūps, kurie stojo už 
teikimą visokeriopos Anglijai 
pabanibš, jie vadino karo kurs
tyto jais, Wallstryčio įrankiais, 
imperialistiį karo rėmėjais.

Bet štai staiga atsitiko visai 
netikėtinas dalykas: Hitleris 
pradėjo veržtis į Rūsiją. Tuoj 
“imperialistinis karas” kažko
kiu stebuklingu budu virto 
“liaudies karu, vedamu už lais
vę ir demokratiją”. Pradėta 
šaukti masiniai mitingai. Lyg 
iš gausybės rago pasipylė rezo
liucijos, reikalaujančios Hitle
rio ir jo draugų Amerikoje su
triuškinimo. iLiįadbeMiai, ;Thp- 
mdsži, 'WHėeletiąi, Hočveriaiiir 
kiti pasidarė maldihtojai. O dar 
tik kovo menesį vyriausiai ko- 
jnunistų pasidarbavimu . New 
Yorke buvo surengtas didelis 
mitingas prieš rėmimą “impe
rialistinio karo.” Rengėjai la
bai didžiavosi tuo, kad senato
rius Wheeleris prisiuntė sveiki
nimą. ? •<

Joe. (’.urran, Harry Briilgcs ir 
kiti Stalino akrobatai šl-diga.^pa
sivertė ragožiumi ir idatar iaii 
išlindo iš izoliablpiiištiį liąrvo ii* 
stengiasi prisiplakti prie 
velto politikos r&iiiįjįį'.

Komunistų pHirtįjo^s šefci’eVo- 
rius turėjo nactaąškūiho į>ią- 
reikšti, kad kol Hįiiėriš išsi
veržė į Rusiją, 
vo Jungtinių teįtaMš.
Bet dabar Ameriką llift bė 
kių rezervų reniti Busi ją it An
gliją.

Visa tai aiškiai p&biib,; jo^ 
komunistams rife, žįd kraštd tti- 
kalai rupi, bet lik Mb'šfcVoŠ di

ldančiosios klikos intet&sai.
Hitlerizmaš' turi būti sunai

kintas. Dabar aplinkybė susidė
jo taip, sako F. F. Umhey, jog 
būtinai reikia remti visilš tiios,

žiau tai reiškia susiartinimą su 
Amerikos komunistais, kurie y- 
ra iiiėkas daugiau kaip tik Mas
kvos agentai.

.i... 1 ....<
Amerikos ir iš viso kitų kraš

tų komunistai savo nusistaty
mo neturi: jįe daro tai, ką 
jiems liepia daryti Stalinas.

Amerikos organizuoti darbi
ninkai, kurių pareiškimas dėl 
įirčzidehto Robševeltb nusista
tymo nacių ir fašistų atžvilgiu 
tiešeiiiai buvo paskelbtas spau
doje, stl štuliniškai^ akrobatais 
nenori dėtis į jokiiiš bendrus 
frontus.

SOVIETŲ PkOPAGANDA

Revoliiiciniai šūkiai beveik 
visai nebesigirdi Rusijoje. Da- 
būr visą laiką kartojama, kad 
sovietų žmonės nepadės ginklo 
tol, kol nėbūš pilha pergale lai- 
mėta. •

Ryšium su sovietų pro^agun- 
dos pasikeitimu T11 e Man- 
c ii e s t e r G U a i* d i a ii raišo:

“Žinios iš Rusijos aiškiai 
patvirtina susidariusį iš Mo
lotovo kalbos įspūdį, kad so
vietų valdžia dabartinį karą 
stengiasi pagrįsti nacionaliz
mu kaipo kovą už Rusiją, o 
pe komunizmą arba Staliną 
bei sovietų režimą. Apie re
voliucijoj gynimą. beveik ne
užsimenama. Valdžia savo at
sišaukimuose nuolat pabrė
žiu šalies, gynimą ir kovą už 
‘tėvynę, garbę ir laisvę’.”
Vadinasi, apeliuojama į na

cionalizmą. Kad kiti kraštai ne-
4 I .

sibaidytų, tai iš Maskvos veda
ma propaganda, kaip kalbamas 
laikraštis rašo, pakartotinai pa
brėžia, kad? Rusija neturi jokio 
noro “eksportuoti revoliuciją”. 
Girdi; ji kovojanti tik už laisvę 
prįęš jtaližiri^' 
!.j'M'46kviį«'4^tar; atsidūrė to
kioje tįąt pądėtyje, kaip tas nu- 
sfenęs Miitąš, kuris neteko jėgos 
ir įl^Židare įiėbepavojihgas silp- 
iiešhiems žvėrinis. Kol Maskva 
įhiittei gaiihg^, tai ji be jokių 
Cėi'ieyio.nijlį. > ‘rekspor tavo r e vo- 
nūęijų” į 'tjciuvą ir kitas Pa-: 
feitijo ^dišiyi)es. Tik Vokieti- 
još ąįtžvilgiiĮ ji buvo labai “nuo
laidi” ip Jiiticisizino naikinimą 
laike “didžihllšia beprotyste po-

Dabartinių. Maskvos valdovų 
/SįfeifeB negalima tikėti, ka- 
daiigi jie nei savo pažadų, nei 
savo sutarčių nepildo.

mai butų “arkliai”, tai šiandien 
visi lietuviški bolševikai įsirašy
tų į čekistus ir gaudytų tuos 
“kramolnihkus”, kurie negarbi
na Stalino saules ir drįsta kel
ti į aikštę Stalino Agentų tero- 
rįstiiiiūš darbus, kurie btivo at
likti Lietuvoje.

Vietos stalincų organas jali 
ragihA sudarinėti “juodus sąra
šus”, o lietuviški “komsomol- 
cai” (jaunieji koniuriistai) pa- 
širčhgę yra eiti garbingas skun
dikų pareigas. Jie p&sidanė di
džiausi Amerikos konstitucijos 
garbintojai it (aiškintojai. O 
kad voš tik prieš porą mėbešilj 
jie’, lyg tbs žiiirkės; kalbnmh 
konstitucijų stengeši “pragrauž
ti”, tai tas “į tokundą heiba”.

Garsiai rėkdami apie savo iš
tikimybę ir teik41ii4gumą hačius 
sunaikinti, tie Maskvos šliužai 
tikisi nušlėpti tą faktą, kad jie 
per mėnesių mėnesius karto j ei, 
jog “bandymas šUiiaikibti liitlė- 
rizftią y ta didžia iisia kvailystė 
politikoje”.

Naujomis kaukėmis stalincai 
neįtikins protaujančių žmonių, 
kurie seka pyvėbitną: tos kau
kės negali paslėpti veidmainin
gų bolševikų veidų.

Dėl karščių ir nemigos vie
nas. Stalino agentas, matyti, 
pradėjo kliedėti: jdm pasigirdo 
balsai, kad štai atddritethųjbs 
valdžios įstaigos paliepusios 
“Naujienoms” ii* “braligui” nu
traukti ryšius su Alicėvičiuhi.

Kliedėjimas privedė prie to, 
kad troškimai virto “bolševikiš
kais arkliais” ir Stalino agen
tui pradėjo rodytis, kad štai 
Amerikoje jau veikia “autori
tetingos valdžios įstaigos” čekės 
pavidale.

Galime užtikrinti tą Stalino 
agentą, kad Amerika dar tebė
ra Stalino saulės “neišvaduota” 
ir čeką dar čia neveikia. Todėl 
tiek “Naujienoms”, tiek kitiems 
laikraščiams “autoritetingos 
valdžios įstaigos” čekos pavida
le jokių “paliepimų” dar ne
duoda.

Naujas Pergalės Ženklas 
--Stalino Rublis

(Feljetonas) 
(Tęsinys)

Lietuviai iki šiol, taip sa
kant, buvo be pergalės . ženklo, 
tai ir su jtom pergalėm kažkaip 
negerai išeidavo. Tiesa, buvo 
vienas kitas, tokie kaip Bimba- 
švili, Miząriaus, Prusekoff, Pa- 
dlecki, šliomis, Icikas Mešku- 
pas ir kompanija, kurie čirkš
dami įrodinėjo, kad lietuviams 
geriausias pergalės ženklas esąs 
maskoliškasis kūjis su pjautu
vu. Bet jų niekas nepaisė, nes 
visi žino, kad jie patys yra su- 
maskolėję ir sukacapėję, todėl 
ir rusiškas smirdalas jiems 
migdolu kvepia./.

tėra V. Na, bet V vistiek ne lie-

tuviškas pergalės ženklas. Žiuri 
vienas toks lietuvis galvočius, 
praskiečia du pirštu ir jau V. 
Bet štai genialė mintis — tarp 
tų dviejų pirštų šmakšt nykštį, 
nugi žiuri išeina kombinacija, 
vadinas, naujas pergales ženk
las. Ir kas svarbiausia, toje 
kombinacijoje yra ir raidė V 
pergalei, ir taip pat tas visas 
ženklas yra originalus, savas, 
lietuviškas. Kadangi tikrie
siems lietuviams daugiausia 
tenka ieškoti pergalės prieš 
maskoliškojo pjautuvo ir kūjo 
garbintojus, tai ir tas naujas 
pergalės ženklas pavadintas 
“Stalino Rubliu”.

Ir svarbiausia, šis pergalės 
ženklas nėra žiaurus, tai ne rii-

siškas piautuvas ir kūjis. Jis 
net ir už buvusįjį angliškąjį 
iifetsūrgį švelnesnis, nes juk ir 
SU tUo pergalės siekiant galima 
kam makaulę perskelti. Vienu 
žodžiu, tai labai žvelnus ir pa
rankus ženklas.

O jo patogunias koks, tai ir 
apsakyti negalima. Sakysim, 
priešas tave jaučiasi nugalėjęs 
remdamas prie sienos, o tu jau 
jokio pergalės ženklo parodyti 
nebegali. Tada panėrei ranką į 

kišenių ir ten sau rodai Stalino 
Rublį, atseit, pergalės ženklą. 
Nors priešas tave gali ir už
skaityti nugalėtu, bet juridiš
kai tu nesi pralaimėjęs, nes 
pergalės ženklas tau iš rankų 
neišmuštas.

Kaip jau praktikoje išban
dyta, to lietuvių pergalės ženk
lo, ar kaip jis pavadintas, Sta
lino Rublio, veikimas labai ge
ras,, jis ypatingai veikia prieš 
visokius bimbukus, lietuviškus 
kacapiukus bei bprliokiukus.

Ne taip senai Bostone kalbė
jo lietuviškai toks kacapų ko- 
misariukas ir paskui prašė jahi 
paaukoti. Vienas lietuvis 
brykšt brykšt ant popieriaus 
Stalino Rublį ir įdėjo j aukų 
kepurę. Komisariukas skaito 
gautą grobį, nugi žiuri — Sta
lino Rublis. Visas pabalo, pra
dėjo drebėti, o vėliau kuone į 
druskos stulpą pavirto... Toliau 
jau visą vakarą apie nieką ki
tą nebekalbėjo, kaip tik apie 
Stalino Rubli. Kaip jau po Lo- 
rimer strytą vaikšto gandai, tai 
dėl to Rublio jis ir miegoti ne
gali, visas išsikamavęs vaikšto 
dantimis grieždamas ir bambė
damas: “Stalino Rublis, Stalino 
Rublis...”

Tai buvo tik vienas Stalino 
Rublis, o kokį skandalą jis su
kėlė. Na, o jei tokių lietuviškų 
pergalės ženklų, atseit, Stalino 
Rublių pasirodys visais pakam
piais, tai iš lietuviškų Maskvos 
bernelių Amerikoje liks tikrai 
trijų pirštų kombinacija, kitaip 
tariant, Stalino Rublis...

. .. A. Patrimpas
u V i i * ’ J c ’ • * j

(GALAS)

“JEI TROŠKIMAI BUTŲ
Arkliai...”

Jei troškimai butų arkliai, 
kurie kovoja prieš Hitlerį. Ta- tai visi ubagai raiti jodinelų”, 
čiad rėmimas Rusijos nereiškia * sako ūriėžbdis.
koinUhižiiio rėmiihą'. Ir jiio (ma- O jėi Maskvos šliužų ttoški-
- .., , 'i Ih, ,' u...... r,, ■ r . T...“ n .. .?

Whėeler Gina Atviručiu Kampaniją

NAV-TIENU-ACMK T«lep»^’O
Senatorius Burton K., Wheeler, Mon., (dešinėj), su 

Senatorių Hitam Johnsoii, Gal., po debatų senate, ku
rių metu keli senatoriai iš demokratų ir republikonų 
pusės pritarė Wheeleriui, tam beginant jo antl-karinįų 
atviručių kampaniją, kųri^ karo sekretorius Stimšdfe 
pavadino “arti išdavikystės.”

Nikolai Tichonov
KARO ŽIRGAS - MUZIKOS DRAUGAS

(Fragmentas iš novelės “Betchovenas”

eikime, aš tau ir

žygyje Koršunovo fleita ku
kliai slėpėsi krepšyje, bet kai 
tik eskadronas sustodavo nak
vynei, Koršunovas išsiimdavo 
ją ir pradėdavo pasigėrėdamas 
griežti.

Grieždavo jis ilgai ir gerai.
— išganingai griežia, —- kal

bėjo gušataį — Nors vei*k, nors 
jUokiš — sukant valsą kaip tik..; 
Gražiai griežia žmogelis...

Jo didelis rudas žirgas pulko 
sąrašuose buvo užrašytas “Da
gilio” vardu, bet jį seniai, ne
žinia kas praipinė Betchoveriu, 
ir t’as vardas paliko jam visam 
laikui. Jis mėgo mužiką kaip 
nei vienas kitas arklys pulke.

— Babka Malyj, — tarė Kor- 
šunov’as
Betchovenui pagriešiu savo ku
rinį “Rūd'ehs mėnulis darže”.

Jie išėjo iš eskadrono stovyk
los. Koršunovas atsistojo prie 
medžio, pasirėmė ir užgriežė.

Babka Malyj klausė ir už- 
jaus'damas dūsavo.

Betchovenas gnaibė žolę ir 
nepatenkintas švaistėsi uodega.

Po to, įsiklausęs, jis sudėjo 
ausis Kaip tūteles ir priėjo prie 
RoršulidVd. iCada flėįta nutįjo, 
jis st'ovėj9,, truputį iskf* ’ ~ 
žuvį, pašokdamas...

— Pagyrė, pagyrė - 
mai pasakė Koršunovas, 
ačiū. Tu dar ne viską supran
ti, — jis pabučiavo žirgą į ka
ktą, — bet iš tavęs žmogų pa
darysiu. Tiktai klausyk manęs 
geruoju,

— Įžymiai grieži — pasakė 
Sabka Malyje — panašiai kaip 
Ilgesys dėl tėvynės” (Toska 

pp rcjdinie)^ ( Sujaudinai gerai. 
Hęt dąi* pakląUsyiįiąū.

- Nuo to vakaro labiau už vi-

Babka Mąlyj

Bel
api e

I a • • 

links-
- Na,

sus Koršunovo romansus 
chovenui patiko romansas 
rudens mėnulį darže.

Už savaitės Rabka Malyj ir 
Koršunovas išjojo žvalgybom 
Su jais buvo dar du gusaru. 
Tas mažas būrelis turėjo nujo
ti iki aukštojo upės kranto ir 
pdstatyti tenai iki ryto meto 
postą. Prieš rytą juos pakeis
davo dragūnai.

Jie jojo takeliu per tankų 
mišką. Miškas temo taip įtar
tinai, tarytum ten slėptųsi tūk
stančiai priešų. Kiekvieną kar
tą, kai krūmuose pasigirsdavo 
šlamesys, Babka Malyj su žir
gu išjodavo į krumus, bet te
nai nieko nebūdavo. Tik nuo 
to, vis dėlto, nepasidarydavo 
lengviau.

Betchovenas bėgo lengva ris
čia ir taip pat žvalgėsi, kaip tik
ras kareivis, ir baidėsi iš šalių 
ilgų, bėgančių šešėlių.

Staiga visai aiškiai pasigirdo 
tankmėje šlamesys, ir Koršuno
vas įlėkė tenai su nuogu kar
du.,

Pro tankumą žybtelėjo ugne
lė, greitai kažkieno vėl prideng
ta.

— Paskui mane, — sušuko
« > . « * I "

Koršunovas, — Čia žmonės!..
Už dešimties žingsnių jis pa

matė tokį vaizdą. Miško tank
mėje, mažoje aikštelėje stovėjo 
vežimas, uždengtas brezentu. 
]?rie& vežimą, kūrenosi mažas 
lauželis.. Prie laužo stovėjo kaž
kokie . sjįudurėti nykštukai.

__ Stok. — tarė Koršunovas.
— Kas tokie?

keturi raiteliai apsupė aik
štelę. Bgnį jputę ir pamate, 
kaįi taijne nykštukai, o vaikai. 
£ats vyresnysis vaikas, gąl dyyr

likos metų, išėjo pirmyn ir pa
sakė rusiškai:

— Pabėgėliai mes. štai kas 
mes...

— O ką jus čia vieni daro
te? Mišką deginate...

— Mes ne vieni — atsakė ma
žiukas, — bobutė su mumis.

— O kur gi dingo jūsų bo
bute?

— Bobutė nuėjo paslėpti ark
lį...

Ir tikrai, krūmuose kažkas 
sušlamėjo, tarytum juose butų 
įsipainiojusi naktine meškienč. 
Po to aikštelėn atėjo, suskta 
skarosna sena senukė, sulinku
si su didžiausia kačerga ir lik- 
tarna, kurias ji pridengė vienu 
skaros galu.

— Pabėgėliai mes, — sučiaup
sėjo senukė — nuo vokiečių sle
piamės.

Tada Koršunovas tarė:
— Na, kas gi daryti, vyru

čiai. Upė čia pat. Postą pasta
tysim palei akmenį prie paki
lęs, stovėti reikės dviese, o du 
čia pasiliks. Čia mes arbatą iš- 
sivirsime ir aplamai...

Gusarai su juo sutiko, ir pir
mai eilei nujojo Babka Malyj 
ir Koršunovas. Stovėti buvo 
nuobodu, nieko nematyti nors į 
akį durk. Apačioje pliauškėjo 
upe. Iš viršaus driokė lietus. 
Atstovėjo jie savo laiką ir su
grįžo prie ugnies.

čia jau rūpinosi senukė. Ji
nai vaikus suguldė j vežimą, 
apdengė juos, suginė šešius par
šiukus, užtvėrė juos krepšiais 
ir iš viršaus lazda, kad jie ne
išbėgiotų. Du arbatinukai jau 
buvo ant ugnies, kažkokia ru
da šaknelių sriuba virė katiliu
ke.
.— Kokia Čia dėžė — paklau

sė Koršunovas senukės. — Ap 
galima ant jos atsisėsti?

(Bus daugiau) .
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ATOSTOGOS ant RATŲ
Šiais metais ... f pietus

(Tęsinys) 

Išprausė“.
tu keliu, vadinėsi, U. S. 41, 
ktiHs iš FloHdos veda tiesiui 
į Chicagą. Kelias geras, bet

Upėje šalia musų kabino-buvo labai daug trokų, mat, iš 
prieš auštant pasigirdo nepa-* Georgia ir AlaEama veža py- 
prastas vandens kriokimas ir čias, 
bildesys. Pabudome anksti, kius ūkio produktus, 
supratę, jog upė patvyno. f 
Vanduo buvo pakilęs kone iki'nee 
pagrindų. Vandens srovė nešė Tai gražus miestukas, o uni- 

lentgalius. versiteto pastatai ir dormito- 
rijos, prilygsta didžiuosius 
universitetus. Miestelyje auga 
pusiau tropiški medžiai, tarp 
kurių magnolijos darė didelį 
įspūdį savo žiedų gražumu.

“Svečiuos paĄ prezidentą.“
Vos spėjome pasiekti Nash- 

ville, Tenn. miestą, vėl užėjo 
smarkus lietus su perkūnija. 
Žaibas trenkė į elektros stotį 
ir visame mieste užgęso švie
sos. Kabinę turėjome būti be 
šviesų geroką valandą, kol at- 
steigė šviesas.

Kitą 
buvusio 
Andrėw 
dentas) 
vadinasi 
vieta randasi 22 mylios į ry
tus nuo Nashville, Tenn. Tai 
tikrai įdomi vieta: didelis 
dvaras, aptvertas baltai dažy
ta tvora. Kadaise butą turtin
giausio žmogaus Amerikoje, 
kai jis buvo prezidentu. Jo 
rezidencija yra Georgian sti
liaus, apsupta milžiniškais 
medžiais ir šimtais įvairiau
sių žydinčių augmenų, ši vie
ta dabar yra niekas daugiau, 
kaip muziejus. Reikia mokėti 
25c. įžangos. Rczidencijon lei
džia publiką, lankytis, tik ne
leidžia daiktų rankomis lies
ti, nes tie daiktai yra origi
nališki. Net lovos, patalai, in
dai ir visa kita stovi tokioj 
pat tvarkoj, kaip butą tikra
me , gyvenime. Ant sienų yęa 
daug brangios tapybos — pre
zidento Jacksono šeimos na
rių ir šiaip tų laikų žymių 
žmonių portretai. 'Po stiklais 
yra sudėta labai daug doku
mentų, laiškų ir knygų.

Sode yra Jacksonų šeimos 
kapinės, šalia prezidento ka
po yra palaidotas ir 98 metų 
negras, jo ištikimas tarnas.

Stainėjc yra karieta, kuria 
prezidentas važinėdavo į Wa- 
shingtoną. Kelionė trukdavus

rąstus, dėžes it 
Automobilistai sustoję prie 
tilto žiuri ir stebisi tokių van
dens išsiveržimu. Po valan- 
dos-kitos vanduo atslūgo, pa
sirodė saulė ir Vėl gražu ir 
karšta. 

1 • « i
Advokatė Striko! ir p-ia Mi- 

ronienė išėjo arkliais pajodi
nėti. Mironas nutarė prigulti, 
nes nakties metu vandens 
kriokimas nedavė ramiai mie
goti. Mano žmona nuėjo į 
miestelį “šapinti”, o aš, susį- 
rinkęs savo daiktus, nuėjau į 
kalnus vaizdų piešti. Vos spė
jau pasidaryti “ateljė” kalno 
skarde, prie mapęs atėjo ap
šepęs kalnietis. Koks jo nusi
stebėjimas buvo, kai savo gy
venime pirmą kartą pamatė 
piešiant paveikslą. Jis tuoj su
grįžo savo žinohai pasakyti. 
Atėjo ir ji. Netrukus ir vai
kai pastebėjo; šie pasakė ki
tiems 
mane 
tojų, 
staigi 
no atūžė juodas debesys su 
smarkia perkūnija. Susirinkęs 
daiktus ir nebaigęs darbo, lei
dausi į pakalnę—atgal į ka-

ir, po valandos laiko, 
apspito “minia” žiopso- 
Bet situaciją išgelbėjo 

lietaus audra. Iš už kal-

Lietus pylė kaip iš viedro. 
Upėj vanduo vėl pakylo. Mes 
rūpinomės jojikėmis, kurios 
buvo pasiryžę arkliais pasiek
ti kalną Le Conte. Bet staiga 
prie durų sustojo automobilis. 

MŠbfiris išleido musų jojikęs, 
šlapias kaip antis... Sako: “Ot, 
išprausė, tai išprausė!”

Sudie, kalneliai!
Tą pačią dieną atsisveiki

nome <su gražiaisiais “Smo- 
kies” ir paupiu rangėmės 
Chattanooga link. Grįžome ki-

1 1 ——i— l«H I 
Atvykit ir Paimkit JĮ!

MIRACLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai šeimai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI C 00 
40 bėdą, Lotai- $ / UOZ 
VISI pagerinimai t įj 
yra. 7č karferis į V 
Vidurmlestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MĖNESI 
TUVfiS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. .Pilnai 7 pė
dų aukščio. beismentas. Moderni 
VJrtuvė ir Voninė. Itybinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.,

FHA Finansuoja/ni—Užgirti— 
Apžiūrėti

water melonus” ir kito-

jakeliui aplankėme Sewa- 
University of the South.

ką. Apsinakvojome parko, vie
šbutyje. Parkas labai gražus ir 
didelis. Per parką eiha Sugąr 
Biver, tai negili, bet grąžį 
upČ. Parke yra įiepapraštai 
gražių vietų ir didėliu mėd- 
žių. Visa aplinkuSfia sudaro 
gerą, jnalohų įspūdį, kur gali
ma tikrai ramiai pasilsėti ir, 
juo labidu, pasivaikščioti po, 
pušynus, nelyginant Lietuvoj į 
Žaliojoj Girioj. Parke yra sė
da', 18-lain amž. statyta iš rąs
tų bažnyčia, yra muziejus, 
Richard’o Lieber’io pamink
las ir daugiau bronzinių sta
tulų. Viena tokia statula ran
dasi prie upės kranto kanijo- 
ne. įPrie ujies kranto yra per 
pusę mylios ilgumo pikni
kams vieta, kur parūpinta pa
stogė, pečiai, stalai ir labai 
gražus miškas. Yra ir ark
lidės tiems, kurie mėgsta ark
liais pajodinėti po girias.

Iš Ctyicagos iki parko * yra 
160 mylių.

Padarę 2,400 mylių kelio, 
linksmi grįžome Chicagon.

—Mikas Šileikis. 
(Pabaiga).

28 d. — Laukiama atvykstant 
naujų raudonos armijps kari
ninkų, khrie padidins dabartinę 
šbvižtį llhrd įHisi^. 4

.. Atvykštehtieji kariųinkai pa
žiūrės sovietams teikiamą ka
ro mė'dži^h: •Sb^įbtiį delegaci
jai vadovauja generolas Goli- 
kov.

Tvirtinant, kad rusams pa
duodamą k’ard nietižiagą sovie
tų laivai sutinka nusivežti j 
Rusiją;

— Amerikos imigracijos vai- 
dihlnk^i atsisakė įšileišH Aine- 
rikbs kibo artistę Rolė , Nėįčį, 
nėš ji beturėjo Amėrikdš vi- 
žėL Artiėbė įsodinta į Ellis 
Island. Paskutiniu ftiėtū ji dit- 
bo Vbkietijdj.

— Prancūzų policija suėmė 
tris ąštnęhįs, kuriuos įtaria so
cialisto Aax Dormoy nužudy
mu. Visi suimtieji prikįauso 
prancūzų reakcinei cagoulards 
grupei'.

ĮSPĖJIMAS Pa^Sua
Pradedant Rugpiučio 1-ma

VAIKAM .    $13.50
SUĄUGŲfelEM ................. $18.50
Veikit Dabar! Sutaupysit) Pinigų!

dieną patraukėme į 
Amerikos prezidento 
Jackson (7-tas prezi- 
dvarą, kuris dabar 
“The Hermitage.” šį

TRUMPOS ŽINIOS 
iš vist®

i

Japonijoj veikia na
cių agentai

ŠANCHAJUS; Kiiiijk; liep. 
28 d. — Japonijoj penktoji na
cių kolona labai gerai organi
zuota ir smarkiai veikia Japo
nijos Užsienio jpolitiką.

Tvirtinama, kad nacių amba
sadorius O lt turi savo tarny
boje 3,000 agentų, kurie yra 
išskirstyti visuose' svarbesniuo
se miestuose.

Nacių agentų įtakoje randa
si daugelis svarbių politikierių 
ir aukštų japonų karininkų.

Padidins sovietų 
karo misijų

WASHINGTON, D. C., liep.

Liet. Eks-iiiajnįėriy 
hrąųgiško Klubo 
Veikta
SuslHhkihiUl. vžSaros 1 ik U hti 

tarta belaikyti. Rkh^ii iŠ va
žiavimą

Lietuvių Eks-iiiainieritj Klri- 
bas švai’šte susiriiikhnų laiky
mą vasaros laiku, ir įjriė.ib iš
vados, kad vasaros laiku sek- 
hi'adičniaiš veik visi naciai pa- 
gėidauja turėti liiiošį laiką ir 
beveik visi priklaUšb pi’ie viso
kių draugi j iį, kiiribs rengia iš
važiavimus; piknikus ir t. p. 
Todėl pertrauka sūsirinkiinų 
vasaros laikotarpiu yra pagei- 
daiijaiha. IP

|<>lų svarbesnis rel- 
lyba pasitarusi ga-kaiaš

Ii sušaukti susirinkimą, 
iš važiavimas rugp. 3

((!' :

■ Liet. Eksiifainieiių Kliiib-s 
turės išvažiavimą 
Springs, III., Kubilaus

Wiilbw 
darže, 

prieš Lietuvių Tautiškas Kapi-

PATALAI it PADUŠKOS—Pasiuvami DYKAI 
Iš Jūsų PiunkępU; Jeigu Jus Perkate Impilus Iš Musų.—Atsilanky- 
kit ir pamanykit, kaip .jje padirbami jum bežiūrint. Mes paimam iš 
namų ir parvežapi nąmo. (

MES DIRBAME MATRACUS PAGAL UŽSAKYMĄ.

YARDS CO.
1848 W. 47th Strefet VIRginia 2900

nes, sekmacįienį, rugpiučio-Au- 
gusto 3-čią. Bus proga susitik
ti su praeities draugais mainie- 
riaiš ir liiikšinąi bral^išti laiką.

įtom. hai*yš j;

AMFRKA’S IARGEST
SĖLI ING BRAND . ... ’

KRAfT IFRENCH 
DRESSING

f
€

Ė

o •

lonsils and Aticnoids
RĘMOVED ,

REGULIARUS Viskas tik už 
MOKESTIS ■

$35.00 atfba daugiau W ■
Kaina (nėra eks- — 
’tra) padengia kom- į įS V R 
jpetentį chi r ur g ą {B 
(ne interM),. ope- suaugusiems 
racijų kambary an- » M 
esteziją, s!hugeis * 
patarnavimą ir vienos dienos 
buvimą, musų ligoninėje.

h'C: OR. N. M. OOflE
C Oo«ra);n? t'e

MORTHERH HOSPITfil
B ' ' » 'AN0 v ' ■ ■. br 

M E D-C Mi

2314 North Clark Street 
Phon, qNto»>4žOO .

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

-«mim>,ii,irttiini«iii<iiii«iiiniiV«iiimmfiThiitiAi«m<iii/iAi»>inn,iii,miiimnnn< ........... i

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

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

Home Office, Nėwark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd^ Austlp 1175

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL- LIQUOR 
CO.—WHOLESALE
4707 S. Halsted St.
Tel. Boūlevard 0014

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel.VICTOBY(H)6«

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

iiiilM >

Turtas Virš$6,000,000.00
z

gMvMO,000.00
E Nėra Saugesnės Vietos Dėl taupymo Pinigų.
| Savaitės dienomis 9. A. ,M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 
t - dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

i’SAVĮYGS 
_____ and_____----  
LpAN A^SŲClAJJONof Chicago 
JUSTUI MAęKIElVlCH. Pres. 

4192 Archer Avenue 
VIRginia 1144

arcus

FOR new

1‘ACK ARI) - CHRYSLER - PLYMOUTH

BALZEKAS MOTOR SALES 
“b WILt LIKĘ UŠ”

W *• 5 V— W— ■> M W •» “*

4030 
Archer Avė.

tėl.
VIRginia

1515

3451 
Archer Avė.

i .VIRginia
23Š?

#4!

CRANE COAL COMPANY
5332 So.. Long Avertue

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

Perkant 5 topus ar daugiau. 
. SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 
BLACK BAND LUMP ... $9.95

Sales taksai ekstra.

1

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.
Finhadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką Ir kitus Įdomius 

pranešimus.

Taisykite Savo 
Namus Pakol

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

1739 So. Halšted St.
CHICAGO, ILL.ĄTSIIyANKYKIT arba pasiuskit karšto Vandens Įrengimai: 

f”®* d$W,uto,nl Apskai‘ • ŠTYMO—FUBNASAI— 
čiavimo DYKAI. • atirtaits pfmai ir.

Ttirke'g Run State P ark.
Pakeliui į Chicagą, gražiais 

lygiais laukais važiuodami, 
norėjome sustoti TUUah ’oma, 
Tenn. Camp Forrest, kur ne
mažai chicagiškių jaunuolių 
armijai tarnauja. Bet prie 
kempių nieko neleidžia ar
čiau, kaip 7 mylios. Negana 
to, kad neleidžia, bet net U. 
S. kelias 41, kuris pro tą vie
tą eina, uždarytas. Teko lenk
tis į šalį. Keliai pilni armijos 
trokų įr kitokių kariškų maši
nų, labai trukdė.

Laukuose darėsi didelė at- i 
maina. Indiana ’ valstija va
žiuojant, vasarojus buvo dar 
neprinokęs, kai pietuose buvo 
jau viskas nupiauta ir iškulta.

Nutarėme pamatyti seniai 
išgarsėjusį Turkey jftun par-

NAUJIENOS
. X «■ "V - *

pirmas ir dįdŽiausias Lietuvių Dien
rašti* Amerikoj.
turi savo koresfcKmdfentus viluose 
Atnerikos įhiefitūoie Ir kituose pasau
lin kraŠtuOša.
paduoda valiausias pasaulines žinias.

• Nereikia_ įnioicę(lr
• 36; niėnesigi išmokėti.
• ,ft^aąMjpok^inm v M»alįjLU

• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
. 3 metų garantija.

Garsinkitės “N-nose”
NAUJIENOSMažas •y ?

NAUJIENOS

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ino.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ.

1 bl. vakaruose nuo Cicero Aye.

NAUJIENOS
NAUJIENOSE nėcenzuruotų žiiilų iš Lietuvos.
NAUJIENŲ Itffchutherata Anierikoj (be Chiėdgoš) 

kainuoja $600, Chicagoj ir Ėtir&pojė

NAUJIENOMS-pinkus siųskite šiuo antrašu,

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

' '■ . .j • • ’. ’• _ Z.-‘1 . . . . V

į PLtJMBiNG'd Abba apšildymo beikalu 
Pamatykite 

“SOUTH CENTER”

SOUTH CENTER PLUMBlNG AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield blvd. prie State St. s^!^;
» . g oiaue ir oo oi.)

Telefonas ATLANTIC 4290.

Aš ešu ufcintėrešuotas sekamais Vardas 
; X (nėra

□ Stokeriu , ,
□ Sienų Tailu ( Telefonas

įalyka'is, .pažymėtais 
prievolės): .

□ Apšildymu
□ Plumbingu

Adresas

JACK SWIFT< ŪK OF PRTTEffllS

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

NAUJIENOS

Vardas

Adresas

Miestas

.Vaistu*
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Daro Kratas 
Morton Grove 
Alinėse

H0MEW00D, III. — Valsti
jos policija padarė kratas ke
liose Morton Grove alinėse, areš
tavo 18 žmonių, ir konfiskavo 
25 pinigų lošimo aparatus.

Kratos buvo padarytos: Es- 
quire kliube, River Inn, ir ali
nėje ties Waukegan Road ir 
Lake street.

Rockford Nutarė 
Uždaryti Mokyklas

Pergyvena Finansinį Krizi
ROCKFORDAS, III. — Rock- 

fordo apšvietos taryba nubal
savo uždaryti visas viešas mo
kyklas nuo lapkričio 7, iki sau
sio 5 d. Tuo ji sumažina atei
nančius mokslo metus nuo 38 
iki 32 savaičių.

Apšvietos taryba turi $198,- 
000 deficitų. Uždarydama mo
kyklas šešioms savaitėms, ji ti
kisi sutaupyti $150,000.

Atidaro Franklin 
Apsk. Mugę

BENTON, III. — Pirmadieni r v
čia bus atidaryta, 26-tam se
zonui, Franklin apskričio mu
gė (county fair). Šiems me
tams mugių viela buvo nuodug
niai atremontuota.

Žuvo Du 
Harveyiečiai

HARVEY, III. — Dviejų aur 
tomobilių susikulime prie 167th 
ir Lathrop avenue mirė du Har- 
vey, III., gyventojai: 57 mėtų 
Leo Karwacki, 15803 Carse 
avenue, ir 6 metų Theodore 
Cent, 1326 Blackhawk avenue.

Karwacki buvo viename au
tomobilyje, o užmuštasis ber
niukas stovėjo prie kelio. Po siu 
sikulimo viena mašina ant jo 
užvirto, ir pritrenkė prie že
mės.

Amunicijos Centras 
Prie Momence

WASHINGTON, D. ę. — Illi
nois senatorius Lucas paskel
bė, kad karo departamentas nu
tarė statyti didelį amunicijos 
centrų prie Momence miestelio, 
į pietus nuo Chicagos. Darbui 
karo dept. paskyrė $7,000,000.

Mokina Juos
10 Prisakymų

Cook apskričio kalėjime šio
mis dienomis buvo įvestos ti
kybos pamokos, priverstinos ka
liniams neturintiems 21 metų 
amžiaus.

Dvasiškiai mokina kalinius 
suprasti reikšmę Dešimties Pri
sakymų.

PO CH1CAG4 
PASIDAIRIUS

Golden Star Club 
Pirko Apsaugos 
Bonų Už $500

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jf.
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

W)5-(n S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenut

Telefonas LAFAYETTE 0727 
KOPLYČIOS VISOSE

JLJyiYcAl CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai
HI NARIAI
1 Chicagos,
9 Cicero
■ Lietuvių 
| Direktorių
1 Asociacijos
|Mwi 1 “ •

Įjol OHiieiaiittiiiiaaiiHiKiiaiiiiiiiiiin

tiisiaiiiiaiKtataiiiiiiiiiiiiiiHiiitiiia

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį •
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO 

DALYSE
iaaaaaaiaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiaaiMi

H S. P. MAŽEIKA YARds 1138
M 3319 Lituanica Avenue YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaee Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 14»th 8tree» Tel. Pi.'lman 1274

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. Caiifornia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

L J. ZOLP
1646 Weat 46th Street Phone YARda 0781

Su .Vygantu
Karšto Oro Popouri.

Lietuviškoji patarlė sako, 
kad šiluma kaulų nelaužo. 
Gal ir nelaužo, bet kažkaip 
surakina. Pažiurai žmoguš į 
termometrų, tai net prakaitas 
išmuša. Lyg kad jis upeliais 
netekėtų ir be pažiūrėjimo į 
termometrų.

Kad nereikėtų sekti tuos vii 
sokius etiketo pfredymus ir 
mandagumo taisykles, tai nu
sirėdęs įlysčiau į šalto vandens 
bačkų ir tol nosies neiškiščiau 
iki oras neatvėstų. Bet, kad 
ta civilizacija vis savaip tvar
ko.

Kažin kiek kaštuotų persi
kraustyti į Alaskų? Knygos 
rašo, kad ten yra daug ledo 
ir sniego... (

Halstrytis karščių metu la
bai apmiręs. Apie antrų-tre- 
čių valandų po pietų, tai tik 
kur ne kur matai praeivį. 
Krautuvės irgi tuštokos. Par
davėjai prie “fenų” sustoję 
nosinukes gręžia.

Šaltiniai tai daro didesn 
biznį. Ten žmogus eina šusi- 
šildyti kada šalta ir atvėsti 
kada karšta. Tikrai bolševi
kiškai — prisitaiko prie viso
kių aplinkybių ir apystovų.

Bridgeportiečiai kalba, kad 
komunistų lyderiai rengiasi 
atostogas pasiimti dabar, kol 
šilta. Kitais metais jie >pa- 
laukdavo žiemos i drr. važiuoda
vo į Californijų ,arba Floridų. 
Dabar Kremliuj nauji ekono
miniai patvarkymai. Reikia 
būti “čėdlyvais.”

Iš Roselando Draugijų 
Veikirho.

StarROSELAND. — Golden 
KJiubasj Roselandė yrą tur
tingiausia orgąnUacija.. Pinin
gų turi virš $10,000.00. . Kliu- 
bo parengimai visada būna 
pasekmingi ir skaitlingi sve
čiais. paskutinis kliubo pik
nikas irgi buvę pasekmin
gas finansiškai, pusmetinia
me susirinkime, kuris, įvyko 
liepos 25 d., buvo nutarta 
pirkti už 500.00 dolerių vald
žios apsaugos bonų.

miai užėmė tų salų, apsaugoti 
jų nuo nacių užgriebimo.

Alfredas apie metai atgal įs
tojo į U. S. marinų korpusų, 
pasekmingai išlaikė visus kvo
timus, ir dabar jau yra pilnas 
marinas. . / ■ • '

Islandijos okupacinę ekspe
dicijų sudarė išimtinai marinai.

Chicagos Lietuviai 
Šarvuotose 
Divizijose

Pasiuntė du į New Yorkų

Kiti sako, kad bolševikėliai 
Bridgeporte visai nejaučia 
karščio. Sako, po to rago
žiaus, kurį jie turėjo padaryti 
prieš mėnesį, jiems dabar 
tiniai karščiai visai nėra karš
čiai. Jie žinoma, palyginimų 
daro su tuo prakaitavimu, ku
rį kentė ragožiaus metu.

joje yra “Naujienose” jau mi
nėtas Antanas Uzemeck-Uzu- 
meckis. Jisai dabar užima kul
kosvaidininko vietų ir tarnaują 
tankų skyriuje.

Beje, žurnalo “Life” liepos 
7 d. numeryje, kuris yra pa
švęstas Amerikos ginkluotei, 
72-trame puslapyje randasi vie
no 2-tros divizijos tanko pa
veikslas. Tai tas yra tankas, 
kuriame Uzemack tarnauja, ir 
jisai buvo tanke, prie vieno 
kulkosvaidžio, kai paveikslas 
buvo trauktas.

Naudokitės “Nau-

Roselando Lietuvių Kliubų 
ir Draugijų Susivienijimas ir
gi finansiškai sustovi neblo
gai, bet narių turi mažiaus už 
Golden Star kliubų.

R. L. K. D. Susivienijimo 
metinis piknikas įvyks sekma
dienį, rugpiučio 3 d. Rossi’s 
Grove darže, prie 130 ir Sto
ny Island gat. Piknikas ren
giamasi turėti triukšmingas. 
F. Shatkauskas pakviestas su 
garsiakalbiu groti piknike.

—o—
9 Wardo Lietuvių Demo

kratų kliubas dar nelabai se
niai susiorganizavęs, bet jau 
narių turi nemažai. Kalbamas 
Kliubas jau kelintas mėnesis 
rengiasi prie pirmojo pikniko, 
kuris bus laikomas Ryan 
Wood miškupsų,( prie 87 st. ir 
Western avė., rugpiučio 10 d. 
Piknikas bus su programų. 
Numatoma keletas kalbėtojų.

> — V ntanas.

šiandien Chicagoje priva
žiavę daug lietuvių vargonin- 
kų iŠ visos šalies lietuviškųjų 
parapijų. Marąuette parko pa
rapijos salėj vyksta jų sei
mas. Rytoj jie visi važiuos į 
>Powers Lake maudytis. Jei 
karščiai nesumažės, tai ko ge
ro, jie ir seimo sesijas atlai
kys sulindę į vandenį.

Sekmadienį Domininkas 
Kuraitis buvo surengęs savo 
Milda Buick firmos darbinin
kams ir tarnautojams bei jų 
šeimoms lietuviškų gegužinę, 
miškuose ties Cermak ir La 
Grange road. Dalyvavo sii- 
virš 150 asmenų. Ir jūsų ko
respondentas praleido kelias 
linksmas valandas ten. Me
chanikų be paišinų veidų veik 
nepažinau.

Dr. Petras Atkočiūnas su 
žmona už kelių dienų išvyks
ta į rytus atostogauti. Dau
giausiai laiko praleis Mąha- 
noy mieste, PennSylvanijoj, 
pas pį Atkočiunienės mamytę 
Navakienę.

Ben. J. Kazanauskas, Mutu
al Federal Savings. ii* Lokn 
bendrovės sekretorius rengia
si vykti atostogų pas Leonų 
Jarušų, Beverly Shores •— 
“Sandunuose.;”

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI

AlJTOMOBJIF 
NELAIMES

Mirė trys žmonės

. Vakar ir užvakar vakare 
re: .

32 metų Russell W. Melby 
11245 Avenue J.;

78 m. Michael Dreyicki,
N. Ashland avenue, ir

59 m. Thomas De ’Rose, 
Menard avenue.

Dėl Kaitros Mirė 
Bridgeportietis

mi-

1451

Arini j a praneša, kad prisky
rė du Chicagos lietuvius į 4-tų 
šarvuotų (“žaibo karo”) divizi
jų, kuri yra perdėm motorizuo
ta ir veikia panašiai kaip gar
sios vokiečių “panzer” divizi
jos.

Priskirtieji yra George She- 
reikis, nuo 2028 Armitage avė., 
ir Kenneth A. Warnes, nuo 834 
Montrose avenue.

Prirengiamų karo mokslų jie 
išėjo Fort Riley stovykloje, 
Kansas valstijoje.

Dabar jie tarnaus Pine Camp 
stovykloje, New Yorko valsti
joje.

Kulkosvaidininkas
Antroj šarvuotoj divizijoje, 

Fort Benning, Georgia valsti-

AKIU SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
. . . : I < . . | IOfisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 WEST 35th STREET 
kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

5618

29 metų darbininkas Frank 
Klimek užvakar gavo širdies 
atakų ir pasimirė. Mirtis buvo 
tiesioginis rezultatas kaitros., 
Jisai gyveno adresu 3182 
cher avenue, kur mirtis jį 
ko.

Serga Edvardas 
Uzemack

išti-

Jau savaitė laiko Rąi lovoje 
guli jaunas laikraštininkas Ed- 
ward Uzemack-Užurpeckis, 4602 
South Paulina street. Jam už- 
sinuodino koja. Už savaitės ki
tos tikisi grįžti į darbų. Jisai 
dirba dienraščio “Dąily Times” 
vietinių žinių skyriuje už 
porterį.

Alfredas Ortakis 
Islandijoje

Narys U. S. okupaenės 
ekspedicijos

re-

“Naujienų” kaimynui biznie
riai pp. James Ortakiai, 1730 
South Hatated street, gavo laiš
kų iš Hejkjav'k’o, Islandijos, 
kad tenai dabar randasi jų sū
nūs. Alfredas Ortakis.

Jisai yra narys U. S. okupa
cinės ekspedicijos, kuri nese-

jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurų.

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 
patarnavimų “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Vakarykšti 
Termometrai

Vakar Chicagoje — 104
Hammonde, Ind., — 110
Fox Lakę, III., — 104 
Barrington, III. — 103. 
šiandien bus tik truputį vė

siau negu vakar.

AR JIESKAI 
DARBO?

- - - - - - - - - - - SKAITYK KASDIEN*- - - - - - - - - - : 
mUJIENAį

' —IR TEMYK SKILTIS- - - - - - - - - - - 1

"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino faktai per

NAUJIENAS

1139 Sntk (aklei Slreel. CIICKI. ILL

3

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED

FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusi lietuvį daktarą 

Del 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.

LIETIMAI

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone ,CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir. Nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. Caiifornia Avenue

Telefonas RėpubRė 7868 '■'

Ofiso Tel. VIRginia 9036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7339
Namų telefonas Brunswick 9597

Tel. YARDS 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4

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. STRIK OL’TS
Gydytojas ir Chirurgą?
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

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

Namų TeL PROSPECT 1939

DR. C. Z. VEZEL’TS
DANTISTAS

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 Republlc 4688

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERIS g
3325 So. Halsted St. *

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

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 3119
Rezidencijos .telefonai:

Superlor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHTCAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos: 

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

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 9994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

ptat 7 iki 8 vai. N**d nuo 10 IM 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir* Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tek CENTRAL 1824.
Namų tėl—-Hyda Park 3395

IMU



feečiaidiems, liepos. 30, >1941

Filmų Artistė Sulaikyta “Ašarų Saloj”

—Tu turėtum pailsėti, — sa-.riu bute pasklinda karti, ver- 
ko motina, — kaip tu atrodai! | čianti kosėti, degančių taukų
Pažiūrėk į veidrodį...

A|i, kaip, kam ji man tai sau 
ko? Ką gi parędys man vęidro- 
dis? Savo veidą aš seniąi įžiū
rėjau dešimtyse ir šimtuose vei
dų. Kasdien sutinku juos prie 
mašinų, trečios rųšies restora
nuose, užmiesčio kvartaluose, 
kalėjime. Jie susilieja į vieną 
didžiulį veidą, ryškėja manų 
sąmonėje, skverbiasi į širdį, ir 
kasdiep, kas valandą ąš matau 
jį taip aiškiai, kaip niekados ne
parodys kąfl ir geriausiai pasi
dabruotas stiklo gabalas.

—Išvažįuptum kur, — vėl 
girdžiu motinos balsą. — Prie 
miško ar upės... Plaučius išvė
dinsi, širdis atsigaus...

Ji kalba iŠ virtuvės, stovėda
ma prie ilgo, kraujais apteku
sio stalo. Čia pat stovi didžiuliai 
dubenys apšutintų kruopų, pla
čios rėčkos su bulvėinis ar su 
ąpmerktom kiaulinėm žarnom. 
Gripdys slidžios nuo taukų, nuo 
privarvėjusio kraujo ir gausy
bės skysto, riebaus purvo.

Ji — vėdarų kepėja.
Giliais vidunakčiais, kai sė

džiu kambary, užsikniaubęs 
rankraščius, aš girdžiu, kaip 
pleška jos pakurta krosnis, urz
gia tarkuojamos bulvės, dusliai 
murina maišomos su kraujais 
kruopos ir čiukši vėdarus kem
šanti mėsinė mašinėlė. Apyauš-

smarvė. Tai ji pašovė vėdarus.
Aš praveriu duris. Motinos 

plaukai surišti skepeta, rankos 
aukštai atraitotos, ji įsistojusi 
į gilius [kaliošus, užsidėjusi ce- 
ratipę prikyštę. Ir visa tai ap
tekę kpaująis, kruopomis, ap
varvėję taukais. Veidas ištysęs 
nuovargiu, sunkios blakstienos 
veria akis. Eisena svirduliuojan
ti. Bet ji stengiasi, skuba. Iki 
ryto vedąrai turi būti paruošti. 
Tada į turgų. Išpurdavus turį 
skubėti į skerdyklą žarnų, krau
jo. Grįžus — žarnas darinėti, 
plauti, bulves skusti, kruopas 
šutinti... Pora valandų miego 
ip.. vėl viskas iš pradžios.

—Kada gi tu, mama, pąilsė- 
si?

Ji moja ranka.
—Aš jau šeštoj... Nebeilgai... 

O pripš tave — ateitis! Taupy- 
kis.

Grįžtu į kambarį. Įkiri de
gančių taukų smarvė jau užėmė 
visas kerčias. Jį skverbiąsi ne 
vien į nosį, bet ir kažkur gi
liau, į vidų. Kartais atrodo, lyg 
pačioj širdy kas sviltų.

—Mestum tu naktimis dur- 
niavęs, — vėl šneka motina. — 
Juodrankis, be klasių esi... Mo
kytieji tegu rašo... Moka jiems 
už tąi... Ir laiko turi...

Aš tyliu.
Akys krypsta į suverstas 

rankraščių krūvas. Romanai, a- 
pysakos, novelės... Pradėta ir 
pradėta, pradėta ir pradėta, pra
dėtą...

—Nėra laiko, nėra laiko! — 
rodos, šaukia viskuo.

WAUJIĘNU-ACM>. Telenhoto
Pola Ncgri, tyliųjų filmų pagarsėjusi lenke artiste, 

nufotografuota EIlis Island, Ncw Yorke, kur jų sulaikė 
imigracijos autoritetai už tai, kad jos įžengimo Ameri
kon leidimas išsibaigęs. Ji atvyko prieš keletą dienų iš 
Lisbono.

O kad taip iš tikrųjų kokie 
metai, pusmetis be kasdieninės 
duonos rupesčjų ir i|gų darbo 
valandų! Užsidaryti su šia krū
va, apšarpuęti, ąpobliuoti viską, 
užbaigti... pąlęisti į pasaulį... į 
žmones...

Turiu dvi savaites.
O šeimininkas, išleisdamas, 

pasakė:
—Toli neišdumk. Gal darbų 

užgrius... Kito neieškosiu!
Galėjo ir nesakyti. Kišpnėj 

vos trys desėtkąi.
—Kaip tik išauš, — sako mo

tina, — tu — į Kleboniškį. Kai
melis skurdus. Kambarį už de
šimtį Įįtų gausi. O rpiškas, kaip 
medus. Vėl gi upė — pąnpsėj...

—Gal ir gerai butų.

—Kad |ik tylu bptų, — sa
kau, mintyse svajodamas, kad 
užsidarysiu ir sėdėsiu prie savo 
mylimojo darbo.

—Bus, ponaiti, bus. Nors ma
no vyras batsiuvys, bet štai jau 
trečias mėnuo be darbo... Atsi
rado geresnių — jiems ir suųe- 
ša visi. Nebent pilvus urzgiant 
išgirsit... , .

Man pasidaro gėdą. Tyla? Kai
gyvenimas aplinkui rėkia—■ ty-

{r. , 
—Aš tik ’ tąiįi sau įiašįftmu,

ką, skersvėjo nėr... Dėl savę 
kąįlįo dreba... žinia...

Tylėjom.
—.Ratsiuviąująt?— pratariau, 

žiųpėdąjpąą I keletą aptrupėju
sių kurpalių, besimėtančių Čia 
pat Įęyųgalyje.

—Tąįgi, tąųkšiioju kiek... Pil- 
vąs ip tąrp rejnęntų urzgią...

—Sąkčtės esąs šaltkalvis?
—Vargui dąpg ąmątų!

(Bus daugiau)

Ir^BigBiU” 
Thompson Už 
Pagalbą Anglijai

“Tas Amerikai naudinga'

Vienu laiku Amerikos laik
raščiai buvo pilni sensacingų 
pranešimų apie Chicagos majo-

[ ClflSSIFIEŪ APSi

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS KARPENTERIS 
visapusiam darbui ir karpenteris 
formanas, su specialumu apie Sto
rų frontus ir viduje.

Kreipkitės
ROSELAND CONSTRUCTION CO. 

South Bend, Ind.

Nepąžiąo Vienos
Dukters, Neteko
Antros

Tėvąs pąUkn he yąiku

42 me|ų ęhipogiplis Nurmąn 
BiękeĮ, 2210 Nprlh Rącįpę, pęr- 
siskyrč su pirmąja žųmną 1227 
metais. Jų duktė pęąrl nuėję 
gyventi su motina.

Bickel vėliau apsivedė antru 
kartu. Mėnuo atgal antroji 
Žmoną piirė, ę 5 metų duktė 
Shirley nuėjo gyventi su teta.

Bickel užvedė bylą teisme, 
bandydamas antrąją dukterį 
atgauti.

su Anglijos Jurgiu (dabąrlir 
nio karaliaus tėvu).

Thompson yra galutinai pa
sitraukęs iš politikos, bet aty- 
džiai seka pasaulio įvykius. 
Vakar jisai padarė pareiškimą 
laikraščiams, kuriame raginą 
Ameriką duoti kuopilniausią 
pagalbą Anglijai. Jis įsitikinęs, 
kad tas naudinga Amerikos ap
saugai. Amerika privalo remti 
kiekvieną valstybę, nežiūrint 
kokia jis butų, kuri kovoja 
Hitleriu.

HELP VVANTED-MAEE-FEMALE 
x Darbininkų-Darbininkių Reikia

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

BUSINESS CHĄNCES 
Biznio Progos

MAŽAS GROSERIŲ, Ice Cream 
ir saldainių storas. Elektrikinis ap- 
šaldymas. 3 kambariai užpakaly. 
Brighton Parke.

4201 So. Albany.

su
EOR RENT—IN GENERAL

Renddai—Bendrai

Sudegė Keturi
Laivai

ANT RENDOS STORAS su ta- 
verno fikčeriais. Pigi renda, gera 
vieta dėl ta verno. Atsišaukite:

729 W. 19th St.

AGOTA MANIOKIENĖ, 
po tėvais Baltrumanaitė.
persiskyrė sd šiuo? pasauliu 

liepd^2fr'tr,'«:30 Veli.* vrfftfro, 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj, Suvalkų ap
skrity, Virbaliu mieste. Ame
rikoj išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nubudime 
2 dukteris, Oną ir Marijoną 
ir žentą Alfonsą Kvedarą iš 
Birmingham, III. ir jų šeimą, 
ir žentą Juozapą Junųšoną iš 
Hammond, Ind., anūką Juo
zapą ir sūnų Kazimierą, švo- 
gerį Jokūbą Buckler ir jų 
šeimą ir kitas gimines, drau
gus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas 8730 So. 
Justine St. Tel. South Chl- 
cago 4541. Laidotuvės įvyks 
ketv., liepos 31 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į šv. Juozapo 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Agotos Maniokie- 
nės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Dukterys, 
Sūnūs, Anūkas, žentai ir Jų 
Šeimos.

Laid. Direkt. J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741.

liepos 27 d., 1941 m., sulaukęs 
29 metų amž., gimęs Chica- 
go, III.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Dianą, tėvą Joną, ir 
pamotę, 2 seseris, Stellą Ur- 
bin, jos vyrą Walter, Alice 
Bolewitch, jos vyrą Joną ir 
jų šeimas ir daug kitų gimi
nių, pažįstamų ir draugų.

Kūnas pašarvotas 5939 So. 
May St. Laidotuvės įvyks 
ketv., liepos 31 d., 9:30 vai. 
ryto iš namų į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nubudę liekame: Duktė, 
Tėvas, Seserys, Pamotę, švo- 
geriai7 ir Kiti Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138.

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.
Priklausė prie Garfield 

Park pašalpos kliubo.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Josephine Wallace, 
pusbrolį Mykolą ir brolienę 
Nirtautus ir jų šeimyną, Jo
ną ir Agnės Sudžius ir Al
bertą Sudžių ir kitas gimines.

Kųnąs pašarvotas randasi 
'koplyčioj, 5321 West Madi- 
spn Street. Laidotuvės įvyks 

į ketvirtad., liepos 31 d., 1:30 
i vai. popiet. Iš koplyčios bus 
Į nulydėta į Liet. Tautiškas 
| kapines.

Visi a. a. Agotos Medelins- 
| kienės giminės, draugai ir 
į pažįstami esat nuoširdžiai 
i kviečiami dalyvauti ląidotu- 
| vėse ir suteikti jai paskutinį 
| patarnavimą ir atsisveikini- 
į mą. Nubudę liekame:
1 Duktė, Pusbrolis, Pusbrolie- 
Į nė ir Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phil- 
Į lips, Tel. YĄRDS 4908.

St.
m., 
m.
7,

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

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

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, liepos 31, iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Jurgio p&rap. 
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. Nubudę:
Motina, Dėdė, Tetos, Pusbro

lis ir Giminės.
Laid. Direkt. Antanas M. 

Phillips, Tol. YARDS 4908.

—Ne- Jjlpgp lipk^Įamą sju- 
•••<>. --I '

Nutilę. Pąsįgirdp yclkapios 
skardus džirgžįjįrąas; Tai ji 
traukp vėdarus apvartymui. 
Laistė įjrpytąįs taukais. Vėl su- 
džingsėjo skarda. Pakišo .atgal.

—Tik knygas palik, •— šnekė
jo toliau, — ir popierius... Meš
kerę geriau. Juk atostogos — 
naudokis.

Aušta.

/ —Karšto vandens rytais pa
duosiu... pieno atnešiu...

Prieš mane stovi čiupkite, vi
dutinio amžiaus moterėlė. Akys 
haukščios. Trumpas, pilko kor
to, sijonėlis rodo uogienojų ir 
viržių nubrūžintas blauzdas.

—Patalinę ar savo turit?
. —Turiu antklodę ir pagalvę, 
štai, — rodau atsineštą ryšulį. 
— Kad tik Šįaudą po šonu...

—Ęus, ponaiti, šiandien pat 
atnešįu... Tik... tik tegu jau mu
sų žędžiu... penkiolika...

—Ne |š raškažio deramės, — 
atsiliepia nuo lovos šeiminin
kas. — Matote musų linksmy
bes...

Jis sėdi kąžkaįp Įtpistnį pą^ 
sėdęs kojas. Čia pat stovi ranka 
stumiama važiuojamoji kėdė.

—Tegu bus taip, — nusilei
džiu.

Šeimininkė beregint nušvin
ta. Prineša vandens. Plauna, 
šveičia mano išnuomotą kam
barėlį.. Prakaitas dideįįais lašais 
ritasi jos liesu, sielvartingu vei
du.

— norių : teisintis. — Nervai 
mano išvarą.’ *

šejtpįpinke tyliai dųsąuja, pą- 
kęjja galvą.

—Rąsk tų dąpar žmęgų bę 
nervų..,

Lenkiasi prie kibiro. Kiša į jį

liudininkų, kad Bickel per 14 
metų nei karto neaplankė savo 
pirmos dukters, ir jos net ne
pažino, kai ji atėjo į teismą. 
Pąbąr jį yrą 17 metų amžiaus.

Už tai, |<ąd Riekei visai ųe- 
sirųpįpę pirmąją duktepim, tei
sėjas ą|sisą|<ė ątįdųoti jam ir 
ąpfrąją, pep| fol, ko| jis nepa- 

dukterų gerpvč jąm

Galite Miegoti 
Paežery j, Parkuose

Gaisras sunaikino keturis ne
mažus laivus Jackson Park lai
vų prieplaukoje, prie 59-tos 
gatvės ir ežero. Nuostoliai sie
kia apie $5,000. Gaisro priežas
tis nežinoma.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių^Reikia

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

MERGINA, PRIŽIŪRĖTI 2J/Ž> 
metų mergaitę. Su namų darbu 
arba be. KEDzie 0554.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

Diena Iš Dienos
PAIEŠKAU DARBO UŽ deko- 

ratorį. Esu patyręs popieravimui, 
maliavoj imui ir abelnam dekorat- 
ing darbui. Pigiai atlieku. Tele
fonas VIRginia 9493.

Po 3:00 popiet. SAM.

*

škurlį. Tąlaškuoja'.

Pakreipusi kibirą šjįųkšte|Čją 
iš jo. škųrlių gaiiq$ grinditnis 
bėgantį vandenį; Kelią vėl prie 
kibįro ir gręžia jau juodą, pur
viną.

—Nerasi! — įakąrtęją.
—Kas gi jums? — atsisuku 

į šeimininką.
—Linksmybė, jaunąs ‘žmo

gau, linksmybė.! Bėda tik^kad 
į eketę dažnai norįsi. Arba ąųt 
sakęs...

Atsirėmė rankomis į pagalvę. 
Pasviro vįsu kųnu. Iš tyirįę 
didžiulio liemęjis kyštelėjo tąją 
aptemtų kąulų krūva. Tik 
rai įsižiūrėjęs, ratpąžipąų sukry
žiuotas kojas.

—Iš mažens
—Tyčiotis jus greitas.
—Kaip tai?! i- •
—Tąigi| ar velnius mane tp- 

kį hutų apyesdipęs!
—Suprantu,-^linktelėjau gal

va.
—Užtataigi! Stiprus buvau, 

kaip šėtonas, >šąltkalvis iš ama
to. Mieste dirbau...

—Ir?
—Skersvėjis pertraukė... Tai 

ar nežinot, kokia dabar tvarką 
darbavietėse?

—Dirbu juk> atsakįaų.
Jis piktai mojo ranka.
—šlykščiau prieškarinės!
Ątsisvėrė į seną padėtį. Dus

liai, sunkiąi, kąžkįir širdies gel
mėse, suvaitojo. Raukos mėš
lungiškai sųgpiąužė pagąiyę.

—Prakeiktas ųžpųtysl... Sep
tynis menesius, ligoninėj, yo^ipr 
jausi, ir vis dar atsiliepia... 
Och .. ęi! — sudejavo iš iiąujo.

—Atlyginimą ar gavote?
—Kaip gi, jaunas žmogau, 

kąjpgil Jeigu jie visienis atly
gintų, patys greta nįusų ątąį- 
durtų... O musų Kąldryjįš ne
linksmas; ąutdĮhbhįliąis išetną- 
mojon nevažįn-ėjanų. gi 
jie čia susivino^? k' ' ~

—Bylą jau šeštą ką^tą ątidė- 
jo, — atsiliepė šeimininkė nuo 
grindų. —Liudinirikais poliai 
dųrbiųinkus vis $ta|p. Prisiegą? 
roja visi, kad dąrbąvietė sv0i- 
ji ... 1

Pąprastai, Chicagos parkuo
se, ypač pąęžęryje, uždrausta 
mįegoti, bet policijos departa- 
mhntųi pagailę n®ięstįečių: varg- 
ątąnčiU' kMtybję. Vakar paskel
bė, kąd chicagieeiai, kurie no- 
pi? gąli miegęti kaip pąežery- 
je, ąnt žolės ar suolų? tąįp ir

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Edward F. Lobus, 20,

Evelyn Sjoberg, 20
Edward F. Strelecky,

Mildred T. Kratky, 20
Walter Sink, 47, su

phine Leff, 48

Reikalauja
Perskirų

Nicholas Cherkus nuo 
dora Cherkus.

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

26

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite čĮabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įsląigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVJNGScmd LOAN ASSOCIATION.

Čią jųsų indeliai 
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Fędcral Savings and Loand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

su

su

Jose

Theo-

INSŲRED
AOOU

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

Universal Savings
AND LOAN AS80DIATION

1739 SO. RALSTED STREET

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
TeL YARDS 1001.

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

JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vado vau j am greitiem 

pardavimam

KAMPINIS 4 APARTMENTŲ. 
1—5, 3 po 4-ris, 2 kambariai beis- 
mante. štymas. Arti HamiRon 
Park. Puiki transportacija. Rendų 
$2,100. ($11,000. šaukite FAIrfak 
0947.

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

STANLEY REALTY CO. , 
179 W. Washington St.

________RANdolph 7055.
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
73 AKRAI. GERA APYLINKĖ. 

Elektriką, Paw Paw, Michigan. 
Cash ar mainais. VAN BUREN 
2089.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

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

VVHOLE8ALE FURNITURE 
^ Rakandai irĮtaisai Pardayiro ui : 

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

ALIŠAUSKAS, SUKUS, 
6343 So. We«tern Avė., 

Chicago, HL TeL RKPublic 6061
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bilietus

pašaukė

Skirimo Tvarka

mažylę
Geviliu-

bilietus, po to ją 
jie patys

ŠTAI KAIP “NAUJIENŲ” PACKARDAS 
BUVO PADOVANOTAS

Skirimą Prižiūrėjo 16 Teisėjų; Bilietą 
Traukė Jaunutė Isabelle Gedviliutė

Kitoje vietoje randasi pa
veikslas pp. Charles A. Comis- 
key, jo žmonos Stellos ir jų mė
nesio senumo kūdikio Dennis* 
prie 1941 metų Packardo, kurį 
jie gavo dovanų iš “Naujienų” 
pereitą sekmadienį.

Faktinasis automobilio laimė
tojas yra mažytis kūdikis, nes 
“jo laimei” tėvas bilietą pirko.

Štai kaip automobilis jiems te
ko.

susirinko estradoje, ir visi per
žiurėjo dėžę, iš kurios bilietas 
buvo traukiamas. Patikrinus, 
kad dėžė tvarkoje, teisėjai į ją 
sudėjo visus 
užklijavo, ir 
sumaišė.

NAUJIENOS, Chicago, 111. Trečiadienis, liepos 30, ,1941 .i ..i, .. .... -....-..i,.. . ■

L AIMINGIEJ l COMISKEY’IAI (Degė Keturios 
Dirbtuvės 
Chi. Apylinkėj

Valdžios agentai daro 
tyrinėjimą

Jeigu Jums Buvo 
Karšta, Kažin 
Kaip Buvo Jam?

Nuo karščio sutino

Skirimą “Naujienų” piknike 
vedė pikniko rengimo komisijoj, 
narys A. žymontas.

Publika pirmiausiai paskyrė 
16 teisėjų skirimą prižiūrėti 
Pati publika juos nominavo.

Tie teisėjai buvo:
TEISĖJAI:

Po to jie 
mergaitę, p-lė Isabelle 
tę bilietą ištraukti. Jį ištrau
kus, fotografas Edvardas Mau
kus bilietą tuojau nufotografa
vo, kad padaryti jo pastovų re
kordą.

Po to teisėjai paėmė bilietą 
nuo Gedviliutės, jį visi patik
rino, ir perdavė vedėjui A. Žy- 
montui, kuris numerį paskelbė 
per garsiakalbį.

Tik Vienas Bilietas

Vakar ir užvakar gaisrai išti
ko keturias dirbtuves, dvi Chi- 
cagoje, dvi prie Chicagos.

Kadangi tų gaisrų aplinkybės 
atrodo įtartinos, tai policija ir 
federalė žvalgyba daro tyrinė
jimus patirti ar lai buvo 
tažninžų darbas.

Degė šios įslaigos:
Barrett Furnilure Co., 

West North Avenue;
Stanworth Oil Co., 

Illinois Central bėgės, 
view;

Hammond Chemical
Co., 241 Brunswick, Hammond

sabo-

6200

15th ir
Broad-

Servie.

BRIDGEPORTAS. — Spiegei, 
Ine., sandėlyje, 1061 West 35th 
street, yra didžiulis karšio van
dens tankas, apie 12 pėdų ilgio, 
4 pėdų pločio.

Darbininkas Joseph Her- 
gerth, 172 North Menominee 
street, pasiėmė šluotą, chemi
kalų ir įlipo į tanką jį išvalyti. • 
Galima įsivaizduoti kaip jame 
buvo karšta. Bet tai ne viskas.

Darbą atlikęs, liergerth atra
do, kad jis negali iš tanko iš
lipti. Išbuvo ten apie dvi va
landas ko] galiau atvyko ugnia
gesiai ir jį ištempė laisvėn.

K. Matikonis, 
Balnionis,

G. Medelinskas, 
T. Adomaitis, 
A. Enzelis, 
A. Januška, 
V. Kišunas, 
J. Slavinskas, 
V. Gabrėnas, 
J. Stukis, 
M. Kemešienė, 
A. Ignatavičia, 
P. Mažeika, 
J. Mačiulis, 
J. Atkins ir
L. Davidonis.

S.

Ką Teisėjai Veikė.
Po nominacijų visi teisėjai tą kartą.. .

Publikos sutikimu buvo trau
kiamas tiktai vienas bilietas.

Aiškindamas Packardo skiri
mo tvarką A. žymontas pareiš
kė, kad automobilio negali gau
ti “Naujienų” bendroves darbi
ninkai ar jų šeimynos. Jeigu 
butų buvęs ištrauktas toksai bi
lietas, tai teisėjams buvo pa
vesta jį diskvalifikuoti ir trauk
ti naują bilietą.

Mašinos skirimas įvyko sklan
džiai, geroj tvarkoj, ir paliko 
didelio pasitenkinimo ne 
teisėjų ir ne vien publikoj, 
ir tarp tų, kuriems šį kartą 
mė nenusišypsojo.

Lai jie būna laimingesni

vien 
bet 
lai-

ki

SVEČIAI “NAUJIENŲ” PIKNIKE IŠ KITU 
TOLIMU MIESTU ,

i___________________ V

Iš Michigano, Pennsylvanijos, New Yorko, 
net iš Floridos

štai sąrašas lietuvių, kurie 
užsiregistravo užmiesčio svečių 
knygoje, “Naujienų” sekmadie
nio piknike, Sunset Darže.

Peter Ragenas, Melrose Park, 
III.

J. Siris
Josephina Karockienė, iš Ga

ry, Ind.
J. A. Grakey, Gary, Ind.
K. Purvinis
A. L. Skirmontas, Harvey,

III.
Geo. Yzbicki, Harvey
Helen Yzbicki, Harvey
Juozas Mačiulis, Waukegan,

Isabel Lauraitis, Waukegan
Jonas Sereikis, Waukegan
Jonas Stoškus, Waukegan.

Iš Detroito
Marija J. Kemešienė,

Mich.
Mr. ir Mrs. Frank

Rukštalas, Waukegan,
Adolfas ir Anna Sudnickas, 

Waukegan.
Rockford

Detroit,

ir John 
III.

J. Poszkus, Manteno,

Wilkas, Lake Worth,

Rukštalas, Waukegan,

Duksrus, Racine, Wis.

Tony Barauski, Gary, Ind.

John Gailius, Locust 
Long Island, N. Y.

Frances Remenchus,

Mrs.
Valley,

Miss
Brooklyn, N. Y.

B. F. Tipshus, Elmwood Park
III. >

Uganskis, Lyons, III. 
šeštokas ir Bendrija, 
Park.

Violet Einingis,

M.
rose

Miss
Cove, L. L, N. Y.

Miss Betty Norwesh,

Mrs. Elizabeth Einingis,

Mel-

Glen

Glcn

Glen

Štai bridgeportiečiai Charles A. Comiskey, jo žmona Stella ir sunūs Dennis (tėvo glc- 
byj), prie 1941 Packardo, kurį jie sekmadienį gavo nuo “Naujienų.” Pp. Comiskey gy
vena adresu 3126 Lowe Avenue. Photo, Ęd. Mankus.

LIETUVIU KEISTUČIO KLUBAS PIRKO 
APSAUGOS BONU UŽ $2,000

Nutarė Rengti Naktinį Pikniką
Valdybos susirinkime, ku

ris įvyko 25 d. liepos Holly- 
wood svet., daug gerų tarimų 
padaryta Kliubo labui.

' Ligonių raportai buvo, pri
imti. Biznio komisija neturė
jo nieko naujo, nes dar netu
rėjo susirinkimo, todėl valdy
ba nutarė, kad butų rengia
mas naktinis išvažiavimas.

tą šimtų dolerių. Tapo panai
kinta byla, kuri buvo užvesta 
prieš “Liąuor Commission”. 
Kliubui kainavo tik $2.50, ku
riuos reikėjo užmokėti Jvistice 
of the Peace.

Buvo įnešimas duodi už jo 
darbą $25, bet adv. Kaziunas

Bonų Reikalu.
Toliaus • buvo sumanymas, 

kad Kliubas pirktų “Defcnse” 
Boną už $2,000. Ir čia adv. 
Kaziunas paaiškino, kad 
svarbą to bono ir kad jį gali
ma iškeisti į pinigus po 60 
dienų po jo nupirkimo. Val
dyba ir nutarė pirkti bonų už 
$2,000.00.

Labai malonu tureli darbš
tų narį kaip advokatą Kaziu- 
ną, kuris nuoširdžiai dirba 
Kliubui. Pašvenčia savo

atsisakė priimti. Jis pasižadė- bą ir laiką ir Kliubui tą 
jo pasidarbuoti -ir išimti per-1 ką paaukoja, 
mitą ateinantiems metams,1 
ir tikisi, kad Kliubui tas ma
žai kainuos. Valdyba jam su-

Likvidavo Bylą.
Advokatas Kaziunas prane

šė, kad Kliubui sutaupė kele- teikė daug aplodismentų.

dar 
vis

Pavyzdys Kitiems.

Taigi, gero pasisekimo 
jaunas advokate. Kliubiečiai 
visada bus su jumis ir reika
lui esant, rems jus. Kliubie
čiai, imkime pavyzdį iš to 
jauno nario, dirbkime Kliubui 
pasišventusiai, lankykime su
sirinkimus ir Kliubas augs ir 
bujos.

—Koresp. N. Klimas.

Traukia Teisman 
Tris Aludininkus

reikalauja $130,000

tau,

Chicago Bale Tie Co., 4712 
W. Roosevelt Road.

Nuostoliai siekia keliasde- 
šimts tūkstančių dolerių.

VAKAR CHICAGOJE

Pasimirė Ežere 
Susižeidęs 
Juozas Jurgilas

Persiskėlė galvą

va kaiApskričio ligoninėje 
pasimirė chicagietis Juozas Jur 
gilas, kuris sekmadienį pavo
jingai susižeidė besianiudyda- 
mas Michigan ežere.

Jis buvo 29 metų amžiaus ii 
gyveno adresu 5952 S. Aber 
deen avenue.

re į vandenį, ir galva trenkė j 
uolą.

Nelaimė įvyko prie 101-mos 
gatvės kranto.

GIMIMAI
CHICAGOJE

SoESONES, Thomas, 2259 
Trumbull avenue, gimė liepo 
13, tėvai: Anthony ir Jeanette.

MOSKAS, Joan, 1613 South 
Union avenue, gimė liepos 11 
ievai; Joseph ir Auna.

• Vedėja apartamentinių na
mų, adresu 4501 Malden avė., 
yra teisiama kriminaliame teis
me už tariamą pasisavinimą $2',- 
904 surinktų nuomomis. Kalti
namoji yra 32 metų Mrs. Mary 
Louise Kirby.

• ŪSO (United Service Or- 
įjanizations) jau sukėlė Chica- 
?oje $600,000 kliubams ir liuos- 
aikio centrams statyti prie ka- 
?o stočių.

« MARQUETTE PARK. — 
Sulaukusi 86 metų amžiaus mi
rė sena Marųuette Parko gy
ventoja, Mrs. Mary Buchtrup, 
>007 South Talman avenue. Ji 
jus laidojama Kenosha, Wis., 
š kur paėjo.
• Negalėdamas atsiteisti fi- 

uinsavimo kompanijai už auto
mobilį, nuodų išgėrė ir vos ne
numirė 19 metų berniukas, Nel- 
3on Loyejess Ji*., 2052 North 
Western ąvepue.

• Chicagoj- veikia grupė ap
gavikų, kurie vagia auksinius 
daiktus iš bažnyčių. Jie papra
stai siūlosi pataisyti aukso pa
puošalus, bet gavę užsakymą pa
prastai dingsta, kartu dingsta 
r daiktai.

Mrs. Bernice Shimaitis, Rock
ford, III.

Pp. Joe Shirvinskas, Rock
ford

Pp. Edward Shirvinskas, 
Rockford,

Louis
III.

John
Florida

John
III.

Anna
Mįagdalen£ Sugaudienė, Au

rora, III.
Pp. Felix Povilenskis, Keno

sha, Wis.
Pp. M. Inkmann, Racine, 

Wi».
Frank Jankauskas, Kenosha,

Wis. • . .
C. K. Braze, Kenosha.

Mrs. Chas. Jutkus, Ironš, 
Mich.

Mr. ir Mrs. J. L. Geštautas 
and Family, Donorą, Pa.

Washington
Miss Agota Stasiūnas, Wa- 

shington, D. C.
Anja Jocius, Racine, Wis.
Būrys iš Elgino, III.
Mrs. Anna Maleski, Benton, 

III.
Mrs. A. Barauskas, Gary, Ind.
John Barauskas, iš Buenos 

Aires, Argentina.
Joe Sharkey, Coffin Estate, 

Locust Valley, N. Y.
F. Petronis su šeima, Rock

ford, III.
Walter Kaist, Gary; Ind.
Mary Jučus, Gary, Ind.
Waichunas, Kapel, Devaikis, 

iš Melrose Park, III.
Mrs. B. Rimšienė, Joliet, III.
Sąraše yra kelios kitos pavar

dės, bet jos neįskaitomos. Gai
la, kad ne visi svečiai susire- 
gistravo, todėl negalime pilno 
sąrašo pavardžių paduoti.

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

NAUJI’’’*
James W. Stewart, iš Oneonta, N. Y. (kairėj) ir 

Thomas O. Greenborough, iš CharlotteviHe, Va., Britų 
Ambulansų korpuso nariai, vykę Anglijon nacių pa
skandintu laivu Zamzam, pasiekia New Yorką. Jie nuo 
vokiečių pabėgo iššokdami iš traukinio okupuotoje 
Francuzijoje. .....

Apskričio teisme buvo užves
ta byla prieš aludininkus Tillie 
McDermott, 4935 So. Halsled 
st., Lave Jacobson, 5109 South 
Halsted ir NVilliam Arnold, 79 
ir Harlem.

Skundėjai reikalauja $109,- 
000 atlyginimo 13 metų berniu
kui, Duane Bjorklund, 8320 S. 
77th et., Oak Lawn. Du vyrai 
kurie gėrė tose alinėse, auto 
mobiliu berniuką suvažinėjo. 
Rezultate jisai neteko vienos 
kojos.

Naujos Kaitros
Aukos

• Po trumpos ligos staigiai 
mirė Mrs. Helen Palmer Dawes, 
lašlė Rufus C. Dawes, Chica- 
;os pasaulinės parodos prezi
dento. Ji buvo 72 metų amžiaus, 
gyveno ad. 120 E. Bellevue 
Place.

Du prigėrė

CHURCHILL APŽIŪRI -J. V. PADIRBTĄ TANKĄ

. XNAUJIENU-ACME TH»nhntn
Ministeris Pirmininkas Winston C inrchill apžiūri iš Amerikos pristatytą 

šarvuotį' M-3. Fotografija atsiųsta kabeliu iš Londono.

Tiesioginiai ar netiesioginia’ 
dėl kaitros mirė šie Chicagos 
apylinkės žmonės:

19 m. Albert Lavvrence, 1507 
N. 16th Street, Melrose Park 
(prigėrė prie North ir River, 
apleistame baseine, kur sekma
dienį prigėrė mažas berniukas.)

Baseine uždrausta maudytis.
62 m. Michael Corcoran, 

3841 Washington blvd., -— 
kraujapludis;

16 m. John Klingma, 10722 
Edbrooke avenue (prigėrė Ca- 
lumet ežere) ir

69 m. Joseph Danmeyer, 
5342 Addison avenue (krite 
negyvas savo buto virtuvėje).

(Per visą Ameriką dėl 
ros minė 106 žmonės.)

• Pro Chicago vakar prava
žiavo Sarawka’o Ranee — “ka
ralienė” teritorijos Borneo sa
goje, pietų Azijoje. Ji kalbėjo, 
kad Chicago oras labai gražus 
ir vėsus. Borneo saloje papra
stai daug karščiau, ir ore daug 
daugiau drėgmės.

• Vakar Chicagoje taipgi 
buvo Wendell VVillkie, pralai
mėjęs republikonų kandidatas į 
prezidentus. Jis tikrino, kad 
jeigu vokiečiai nesumuš rusų 
Iki rudens, tai Hitleris bus žu
vęs. Jis negalės išsiklampoli iš 
Rusijos dumblo.

• Vakar pasibaigė “Alumini- 
Įaus Savaitė”, Chicagoje surin
ko apie 250,000 svarų metalo.

kait
Suėmė Sargą Už 
IBerinuko Pašovimą

Pikietuoja Klišių 
Dirbtuvę

“Rūpestinga” kompanija

Darbininkai pikietuoja Nu- 
Era Engraving Company dirb
tuvę. adr. 732 Sherman st., pa
rodydami savo užuojautą dar
bininkams, kurie išėjo į streiką 
firmos Kansas City dirbtuvėj.

Kadangi vakar buvo nepa
prastai karšta, tai pikietinin- 
kams buvo parūpinti skėčiai. 
Juos parūpino Nu-Era firma.

Pašovė už tai, kad triukšmavo

Prie Union League Founda
tion for Boys, 524 N. Wo’cott, 
žaidė būrys berniukų. Kaip pa
prastai būna su berniukais, jie 
kėlė gana didelį klegesį.

Triukšmas išvedė iš kantry
bės įstaigos sargą Char'ei 
Jensen ir jis šovė į berniukų 
būrį. Vieną jų, 11 metų Otto 
Pascarella, 1859 W. Grand avė., 
sunkiai pašovė. Jensen traukia
mas į teismą.

Garsinkitės “N-nose”




