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Rusų motorizuotos divizijos naikina 
nacių pėstininkus

KARŠČIAU NEGU AFRIKOJE i

MASKVA, Rusija, liep. 30 d. 
— Raudonoji armija išmušė 
vokiečius iš apkasų prie Smo
lensko, tvirtina oficailus armi
jos pranešimas. Kiti sovietų šal
tiniai skelbia, kad vietomis vo
kiečiai buvo priversti pasitrauk
ti daugiau negu 100 mylių iš 
savo pozicijų.

Sovietų ataka vystosi labai 
pasekmingai, plečiasi į vakarus 
ir vokiečiams daro nepaprastai 
didelių nuostolių. Vokiečių pa
stangos pasiekti Leningradą, 
Maskvą ir Kievą palaužtos. Pir
myn jie nežengia ir visur sten
giasi užsilikti jau dabar užim
tose pozicijose.

Užsienio komisaro pavaduo
tojas Lozovąkis skelbia, kad ko
vose dalyvauja 9 milijonai ka
reivių. Rusai turi nepaprastai 
didelius tankų rezervus, kuriuos 
meta kovon ir naikina vokie
čius. Rusai turi pakankamai at
sargos, kad galėtų aprūpinti vi
sus frontus.

Anglija, liep. 
30 d. — Harry Hopkins, arti
mas Roosevelto patarėjas, orlai
viu šiandien pasiekė Maskvą. 
Hopkins pasimatys su Stalinu 
ir kitais aukštais raudonos ar
mijos viršininkais.

Hopkins kelionė buvo labai

netikėta. Jis privalėjo atidėti 
kelis pasimatymus su aukštais 
britų valdininkais, kai nutarė 
skristi. Hopkins pasimatys su 
Molotovu ir buvusiu komisaru 
Litvinovu.

Anglijos sluoksniuose priduo
dama labai didelės reikšmės 
Hopkinso kelionei. Jis aptars 
ne tiktai galimybes dėl para
mos Rusijai, bet su sovietų val
dininkais apsvarstys ir naujai 
susidariusią padėtį tolimuose 
rytuose. Hopkinsą nelydėjo i 
Maskvą du Amerikos kariai, ku
rie eina stebėtojų pareigas An- 
glijoj.

WASHINGTON, D. C., liep. 
30 d. — Sumner Welles šian
dien pareiškė spaudos atsto
vams, jog Harry Hopkins nu
vyko Maskvon aptarti Amerikos 
teikiamos paramos reikalus. 
Hopkins pasimatys tiesioginiai 
su aukštais sovietų karo va
dais.

Hopkinso kelionė nieko ben
dro neturi su sovietų karo mi
sijos padarytais užsakymais 
Amerikoje, • Ipridėjo 1 Sumner 
Welles. Hopkins nori iš auto
ritetingų šaltinių patirti kokios 
paramos sovietai yra reikalingi 
ir aptarti kokiu būdu minėta 
parama pasiektų kariaujančius 
rusus.

NAUJIENŲ-ACME TeJo-'hot.
Brookfield žvėryno dramblys, Judy, bando atsivėsinti po lietsargiu, kuris 

jo ugiui yra kiek mažokas. Nors drambliai yra karštų kraštų gyvuliai, pas
kutinių dienų karščiai ir juos vargina.

GPU PRADĖJO SIAUSTI PRIEŠ PATĮ 
VOKIECIU-SOVIETU KARĄ

Komisarai bėgo, nesusipratusius komunis
tus kovon siuntė

BERNAS, Šveicarija, liep. 30 d. — Paskutinę savaitę prieš 
karą Visą Lietuvos visuomenę apėmė tikras siaubas. Jie suži
nojo, jog bolševikai rengiasi nepaprastai dideliems areštams.

Birželio 19 ir 20 dieną bolševikai staiga pradėjo daryti vi
soje Lietuvoje masinius areštus. Tūkstančiai GPU agentų švai
stėsi po Lietuvą ir suiminėjo kiekvieną labiau pasižymėjusį gy
ventoją. Užsilikusieji Lietuvoje kompetetingi asmenys tvirti
na, kad per šias dvi dienas suėmė keliasdešimt tūkstančių lie
tuvių.

Aukštesnieji bolševikų komisarai rengėsi bėgti, tuo tar
pu nesusipratusius komunistus ginklavo ir ruošė kovai. Tvir
tinama, kad vien tiktai birželio 20 dieną komunistiškai nusitei
kusiems elementams Kaune buvo išdalinta labai daug ginklų. 
Jie buvo raginami kovoti. Pabėgus komisarams, nesikovė ir ap
ginkluotieji komunistų pritarėjai.

ROOSEVELTAS NORI SUSTABDYTI KAINŲ 
IR NUOMŲ KILIMĄ

Pasiuntė kongresui 
raštą

WASHINGTON, D. C., liepos 
30 d.—Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pasiuntė kongresui ra
štą, kuriame prašo leisti sustab
dyti kainų kilimą.

Jeigu Amerikos valdžiai ne
bus leista imtis griežtų priemo
nių, skelbia Rooseveltas, tai A- 
merikoj susilauksime infliaci
jos.

Prezidentas tvirtina, kad dar
bininkai privalo bendradarbiau
ti su valdžia, nes jie laimi, jei
gu pajėgiama išlaikyti pastovias 
kainas.

Havajuj konfiskavo 
19 laivų

WASHINGTON, D. C., liepos 
30 d.—Praeitą pavasarį Ameri
kos valdžios agentai konfiskavo 
19 žvėjibinių laivų, kurie pri
klausė japonains.

Laiveliai buvo labai moder
niškai įrengti, turėjo stiprias 
siunčiamas radijo stotis. Kiek
viename laivelyje dirbo papras
to žuvininko darbą atsarginis 
japonų jurininkas.

Traukiama atsakomybėn 71 
asmuo, laiveliai bus paimti val
džios nuosavybėn.

Britai stiprėja 
Atlantike

WASH1NGTON, D. C., liepoj 
30 d.—Senato užsienio komite

to pirmininkas George šiandien 
pareiškė, kati dabartiniu metu 
britų padėtis Atlantike yra žy
miai sustiprėjusi.

Amerikos laivynas patruliuo
ja vandenis iki Islandijos ir ta
tai labai žymiai padeda britų 
laivams saugoti kitas vandeny
no dalis.

Senato užsienio komitetas tu
ri žinių, kad Rusijoj vokiečių 
kariuomenė turi didelių nuosto- 
lių.

Numirėliui pertrum- 
pi karstai

SCRANTON, Pa., liep. 30 d. 
—Laidotuvių agencijos negalė
jo palaidoti Šipulskio, nes visa
me mieste nerado atatinkamo 
dydžio karsto.

Šioje apylinkėje visi daromi 
karstai neprašoka 6 pėdų ir 6 
colių ilgio. Tuo tarpu numirė
lis buvo dviem coliais ilgesnis 
ir netilpo į vietinius karstus.

Jo laidotuvės atidėtos, kol iš 
New Yorko bus atvežtas atatin
kamo dydžio karstas.

. JAPONU, feOMBA PATAIKĖ AMERIKOS
’ 'KARO LAIVUI

Japonams įteiktas 
protestas

WASHINGTON, D. C., liep. 
30 d. — Japonų aviacija, bom
barduodama Chunkingą, užme
tė vieną bombą ant Amerikos 
karo laivo Tutuila, kuris eina 
sargybas Jangtse vandenyse.

Amerikos vyriausybė šiandien 
įteikė labai griežtą protestą' ja
ponų valdžiai. Nenukentėjo nei 
vienas Amerikos jurininkas, 
bet padaryta nuostolių ameri-. 
kiečių nuosavybei.

Sumner Welles iškvietė japo
nų ambasadorių ir ilgai su juo 
kalbėjosi.

Japonai mobilizuoja 
9 divizijas

WASHINGTON, D. C., liep. 
30 d. — Japonų vyriausybė nu
tarė mobilizuoti naujas 9 divi
zijas.

— Britų karo vadovybė skel
bia, kad italai nuvilko karo lai
vą Vittorio Venetto į dirbtu
ves ir stengiasi jį pataisyti.

— 460 Jungtinių Valstybių 
specialistų atvyko p Angliją sta
tybos darbams. Britų karo mi
nisteris atvyko jų sveikinti.

ORAS
Giedras ir šiltas.
Saule teka — 5:41; leidžiasi 

8:11.

užpirktas prekes į laivus. Šan
chajaus uoste uždraudė pervež
ti Amerikos filmas į kitus mies
tus.

Pataria japonams 
apsigalvoti

LONDONAS, Anglija, liep. 
30 d. — Užsienio ministeris 
Eden, kalbėdamas britų parla
mente, patarė japonams gerai 
apsigalvoti apie tolimesnius 
veiksmus.

Eden nėgali pasakyti ar ja* 
ponai laikysis duotų pasižadė
jimų Indokinijos atžvilgiu.

Britai norėjo palaikyti gerus 
santykius su japonais, sako 
Eden, bet jeigu tie santykiai 
blogėja, tai nėra britų valdžios 
kaltė.

— Maskvoje tapo nuteisti 
mirtimi už sabotažą. 4 asme
nys.
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Darbiečiai nepaten- 
' kinti Churchilliu
. LONDONAS, Anglija, liep. 

30 d. — Churchill savo kalba 
nesugebėjo nuraminti visų kri
tikų.

Kai kurie laikraščiai dar ii
šiandien tvirtina, kad Įriti; 
pramonė ir šiandien galėtų dau
giau pagaminti karo medžiagos, 
negu ji dabar gamina.

Darbiečių Daily Herald rašo, 
kad Churchill parodė didelių 
gabumų, bet jie mano, kad jis 
'pasiėmė labai daug darbų ii 
visų negali tinkamai prižiurę 
ti.

ROMA, Italija, liep. 30 d. — 
Fašistų laikraštininkas Gayda 
pataria “ašies” valstybėms pul
ti Jungtinių Valstybių laivus.

Laivyno sekretorius Knox vie
šai prisipažino, kad Amerikos 
laivai paleido bombas į “ašies” 
submarinus. Tai yra pakanka
mas motyvas puolimui pradėti, 
sako Gayda.

Mussolinio laikraštininkas 
tvirtina, kad Amerikos laivai 
veža karo medžiagą britams ii 
juos reikia skandinti.

Rusai paleis lenkų 
belaisvius

LONDONAS, Anglija, liep. 
30 d. — šiandien tapo pasira
šytą sovietų-lenkų sutartis, su- 
ig kuria sovietai pasižada pa- 
.eisti apie 200,000 lenkų karei
vių. •

Sovietai leis lenkams suorga
nizuoti kariuomenę, kuri eis ko- 
yon įprieš vokiečius. Lenkų. ką- 
yjųomenę komanduos lenkų ka
rininkai, bet ji klausys aukštos 
sovietų karo vadovybes.

Lenkai turės savo atstovą 
aukštoje vadovybėje, kai bus 
svarstomi lenkus liečia klausi
mai.

Vokiečiai apšaudo 
Leningradą

BERLYNAS, Vokietija, liep 
30 d. — Vokiečių informacijos 
agentūra tvirtina, kad naciai ar
tėja prie Leningrado.

Stiprios vokiečių patrankoj 
jau tiek toli nuvežtos, kad jos 
gali apšaudyti Leningrado prie
miesčius.

Vokiečių spauda rašo, kad 
Leningradui gresia didelis pa
vojus. Rusai stengiasi sulaiky
ti vokiečius Peipus ežero pa
kraštyje, bet rusai prarado dvi 
savo divizijas.

Rusijon vežė preki
niais vagonais

BERNAS, Šveicarija, liep. 30 
d. — GPU agentai areštuotuo
sius grūdo i prekinius vagonus 
ir skubėjo išsiusi! Į Rusijos gi
lumą.

Į kiekvieną vagoną kišo po 83 
arka 90 asmenų. Durys ir lan
gai bhvo visiškai uždarinėti. Va
gonuose susigrūdimas buvo ne
paprastai didelis.

Daugelis vagonuose mirė, nes 
neturėjo maisto, negalėjo pa
kvėpuoti. Negalima kalbėti apie 
poilsį, nes visi buvo labai su
sigrūdę.

Išvežta daug Suval
kijos ūkininkų

BERNAS, Šveicarija, liep. 30 
d. — Bolševikai išvežė daug 
lietuviškos šviesuomenės, bet 
taip pat išvežė ir daugelį ukinin- 
kų.

Ypatingai nukentėjo Suvalk:- 
jos ūkininkai. Mariampolės ir 
Vilkaviškio apskrityse ūkinin
kus vežė su visomis šeimyno
mis.

Areštuodavo ne tiktai vyrus, 
bet moteris ir vaikus. Ūkį pa
likdavo be jokios priežiūros, o 
juos pačius suvarydavo į vago
nus ir išveždavo.

Reikalauja išvyti na
cių ministerį

Sukilimas prasidėjo 
. birželio 23

Dabartiniu metu japonai tu
ri mobilizavę 57 divizijas, prie 
jų bus pridėtos naujai mobili
zuojamos devynios. Kinijoj ja
ponai laiko 37 divizijas, namie 
laiko penkias.

Japonai turi pakankamai vy
rų didesnei kariuomenei, bet 
jiems trūksta ginklų, kad pa
šauktuosius galėtų apginkluoti.

Ima amerikiečių < 
nuosavybę

ŠANCHAJUS, Kinija, liep. 
30 d. — Japonų , kariuomenė
pradėjo konfiskuoti amerikie-. 
čių nuosavybę, paskelbė Ame
rikos konsulai.

Japonų karo vadovybė pasta
tė Sargybas prie bankų ir ne
žinia ar jie rengiasi pagrobta 
bankų turtą.

Kai kuriose vietose japonai 
uždraudė krauti amerikiečių

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Amerikos valdžia pripažino Čekoslovakijos vyriausybę 

su Benešu pryŠakyje. Iki šiam metui Amerika pripažino tiktai 
ambasadas, bet nepripažino čekų valdžios.

— Stalinas priėmė Harry Hopkins. Pasikalbėjime dalyva
vo Amerikos ambasadorius. Pats prezidentas Rooseveltas liepė 
Hopkinsui skristi į Maskvą.

— Generolo Kėitel ir vidaus reikalų ministerio Frick vai
kai žuvo sovietų fronte. Abu buvo vokiečių armijos leitenan
tais.

— Preziderttas Rooseveltas šiandien pakvietė pasitarimams 
gen. Matshall ir admirolą Stark. Tariasi apie vakarų Amerikos 
pakraščių apsaugas. z

— Turkijoj sukėlė didelio nerimo nacių kariuomenės gru
pavimas Turkijos pasienyje. ManCma. kad naciai nori įsiveržt
ti į Iraną.

— Vokiečiai giriasi numušę 28 britų orlaivius šiaurės Nor
vegijoj. Britų lėktuvnešis randasi tuose vandenyse. Vokiečiai 
bijo britų smarkaus užpuolimo Norvegijoj.

—- Sovietai smarkiai bombardavo Ploesti ir Suliną Rumuni
joj* Atmušė narius visuose! Ukrainos frontuose.

— Vista Vengrijos ligoninės ir daugelis privatinių namų 
Sužeistųjų naciai neveža Vokie-perpildytos vokiečių kareiviais, 

tijon.

BUENOS AIRES, Argentina, 
liep. 30 d. — Argentinos sena
torius Palacios viešame senatį 
posėdyje šiandien pareikalavr 
išmesti nacių ministerį vor 
Thermann.

Oficialus nacių ministeris vi
siškai susikompromitavo, ka‘ 
jis sąmoningai melavo Argen 
tinos valdžiai apie siunčiamus 
pakietus į Peru.
. Nacių ministeris sakėsi ne
žinąs kas buvo pakietuose, tuc 
tarpu jie buvo paruošti nacii; 
ambasadoj.

— Karo sekretorius Stimson 
šiandien viešai atsiprašė sena
torių Wheeler, kurį jis smar
kiai apkaltino prieš kelias die
nas.

— Japonų laivui Tatuta Ma
ru leido įvažiuoti į Amerikos 
uostą ir išlaipdinti keleivius. 
Laivas randasi netoli pakraš
čių. Laivas gaus reikalingo ku
ro tiktai tuo atveju, jeigu iš
pildys naujus formalumus.

BERNAS, Šveicarija, liep. 30 
d. — Išaiškinta, kad visoje Lie
tuvoje sukilimas prasidėjo bir
želio 23 dieną.

Vokiečiai pradėjo pulti Lie- 
cuvą birželio 22 dienos ryta. 
Tą pačią dieną jie' bombarda
vo svarbesnius aerodremus. Su
kilimas prasidėjo Kaune ir tuo
jau praplito po visą Lietuvą.

Dalis Lietuvos pabėgėlių, ku
rie gyveno Vokietijoj, kartu su 
vokiečių kareiviais žengė į Lie
tuvą.
<.... ■ >

Per Liepos ir
Rugpiučio

MENESIUS
NAUJIENŲ RASTINfi BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 .VAL. RYTO 

IKI 8 V AL. VAKARO.
šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 V AL. POPIET.
Sekmadieniais

BUS UŽDARYTA.
"NAUJIENŲ" ADM
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LIETUVIU NEPILNAMEČIU VAIKU PRASI 
KALTIMAI IR JU PRIEŽASTIS

Rašo SALOMĖJA ČERIERE
šių dienų laikraščiuose pla

čią vietą užima aprašymai 
apie skaudžias tragedijas, ku
rias papildė visa eilė St. Char
les pataisos mokyklos nepilna
mečiai vaikai. Skaitydamos 
apie šiuos nemalonius atsitiki
mus, gal jaučiate, jog tie įvy
kiai yra labai tolimi ir sveti
mi Jūsų lietuviškam šeimyniš
kam gyvenimui. Deja, jie yra 
daug arčiau negu jus mano
te, arba norėtumėt prisipažin
ti. Yra skaudus ir apgailėti
nas faktas, jog musų lietuvių 
vaikų prasikaltimų nuošimtis, 
palyginus su lietuvių gyvento
jų skaičium, yra begalo aukš
tas. Tas yra verta kiekvienos 
sąžiniškos moteries susirūpi
nimo, ypatingai 
auklėja vaikus.

Betarnaudama 
bojiino įstaigoj, 
dažnai susidurti
lietuvių šeimų netinkamo vai
kų auklėjimo problemomis. Be 
to, daugelio metų patyrimas, 
vadovaujant lietuvių vaikij 
chorus ir draugijėles, suteikė 
man gana ryškų . supratimą 
lietuvio vaiko psichologijos. 
Mėginsiu bent bendrais bruo
žais, suteikti keletą išvadų iš 
savo patyrimo.

jeigu ji pati

glo- 
mantenka 

su įvairiomis

plinos, yra linkusi vaikui pa
taikauti visokiems jo pageida
vimams, pirmiausia valgio at
žvilgiu, vėliaus,—netinkamų 
drangų pasirinkimu bei pasi
linksminimo budu. šitoks apsi
leidimas dažnai išauga į rim
tas problemas į kurias kartais 
ir teismas įsivelia, šitokiuose 
atsitikimuose kiekviena moti
na teisinasi, draugai ir gimi
nės konstatuoja, jog tai buvo 
“blogas nepataisomas vaikas.”

Chicagoj randasi geriausios 
vaikų klinikos visoj Amerikoj. 
Pav.: Illinois Institute for Ju- 
venile Research skaitosi vie
na iš garsiausių vaikų klini
kų visam pasaulyje, J minė
tas klinikas motinos gali kreip
tis įvairiausiais vaikų ne tik 
sveikatos, bet ir pasielgimo 
klausimais. Į tas problemas 
reikia motinoms pradėti dė
mesio kreipti dar kada vai
kas auga, o ne laukti iki jam 
kriminaliniai nusikaltus 
nors teismas pasiųs jį 
taisos namus.

koks 
į pa-

ma jiięs tįykąmaį prižiūrėti ir 
sekti jų draugavimus. Pąšven- 
timas bent trupučio laikę, ga
li šią problemą išrišti tinka
mai. Kiekvienoj kolonijoj ran
dasi taip vadinami “sočiai re- 
creatięnal centers”, kuriuos 
tėvai turėtų priversti vaikus 
lankyti, vieton s leisti jiems 
valkiotis gatvėmis. Tose vietom 
se kompitetingi vedėjai, spe
cialiai parinkti, atras vaiko 
gabumus arba pąlinkipi’USi 
sporto, meno ar rankdarbys
tės srityse, ir mokės jie kaip 
jį užiyteresuoti. čia gana svar
bią rolę gali sulošti vaikų 
chorai ir draugijėlės, kurios 
savo lietuviška muzika, šo
kiais ir įvairiomis pramogo
mis linksmai ir įdomiai vaikų 
liuoslaikį gali užpįldyti ir su
vesti jį sy tinkamais draugais. 
Toks darbas tinkąmiausiai 
priklauso musų lietuvių mo
terų organizacijomis. Jos turė
tų globoti atatinkamas vaikų 
draugijėles, kurios ne tik į- 
kvėptų vaikams sveikos lietu
viškos dvasios, bet pagelbėtų 
sulaikyti tą vis didėjantį, ne
pageidaujamą lietuvių vaikų 
viešą ištvirkimą.

...t-'—Į—-_

ĄPYSĄKĄ , Uegi/ią J-tė

Kada nepasitikėjimas ardo tikrųjų, meilę

Dietos Rolė
Pagrindiniai, lietuvio vaiko 

tipas yra gana sveikas kūno 
atveju. Taipgi moraliniu at
žvilgiu juose dažnai atspindi 
lietuvių tautos tam tikras 
“skaistumas”. Tėvų paveldė
jimas dietos atžvilgiu suteikia 
jiems tvirtą kūną. Tik vėliau, 
tuose pavojinguose “brendis 
mo” metuose, pradeda pasi-? 
reikšti visokie kaprizai kas 
dėl maisto. Jeigu tiems kaprir 
zams duota valia, vaiko sveir 
kata žymiai nukenčia, ir čia 
jau prasideda tie pirmieji žing
sniai, kurie sėja savo blogas 
pasekmes vaiko ateičiai. Blogį 
valgio papročiai padaro jį 
piktu, erzina jį, ir šis susierzi? 
n imas pasireiškia nepageidau
tinomis vaiko pasielgimo ma
nifestacijomis.

Lietuvė moteris čia dažnai 
padaro klaidą, kadangi patį 
augusi prie stiprios tėvų disci»

Nenormalumai
Dažnai irgi priveda 

blogų pasekmių, motinos per- 
didelis prisirišimas, kuris vi
siškai aptemdo jos kritišką 
jausmą, ir nepastebi ji tada 
savo vaiko abnormališkus pa
sireiškimus. Čia veikia ne kar
tą motinos įgimtas lietuviškas 
“sarmatlyvumas” ir gėda kal
bėtis su gydytoju jeigu pas jos 
vaiką pasireiškia kokie nors 
lytiniai netikslumai. Ne vieno 
vaiko tragedija yra papildžius 
pati motina slėpdama jo 
normalumus, kurie, jeigu 

buvę

prie

ne- 
lai- 
dar

delio 
lietuvių jaunimo 
paklydimas per

Reikalas

nusitei- 
motinos 
dažniau- 
prięzasr

pataisomi.
Draugų Liuoslaikio

Antra svarbi priežastis di- 
skaičiaus nusikaltimų 

tarpe, yra 
netinkamus

arba kriminalistinei 
kushis draugus, šis 
apsileidimas įvyksta 
šiai dėl ekonominių 
čių, blogų šeimos santykių,—
divorsų, perskirų. Motinos ne
turtas verčia ją gyventi blo
giausiose apylinkėse, kartais 
ji turi pati uždirbti vaikams 
duoną, tokiu budu, negalėda-
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Vasarą, kada veidas . labai 

prakaituoja, patartina netrinti 
jo skepetaite, bet prakaito la
šus lengvai nušsluostyti. Kada 
prakaitas eina iš kūno, dažnai 
jame būna ir druskos, ir kuo
met trinate veidą, ta druska 
subraižo veido švelnią odą. Ta
da veidas palieka peršlantis ir 
su plėmais, kuriuos yra pusėti
nai sunku, ypatingai geritu lai
ku, išnaikinti. Yra gerai plauti 
veidą tankiai su šaltu vandeniu.

Tačiau nėra patartina gertj 
perdaug šaltų gėrimų. Žinokite, 
kad šalti, teduoti gėrimai pa-? 
daugina žmogaus prakaitavi
mą, ir dar, kuomet esi labai su? 
šilus, šalti gėrimai gali pakenk* 
ti sveikatai.

>!■.,------ 'i uM m

(Tęsinys)
Pažadėjo Vąiė ląukti Dopję 

ir jįs atsUveįkinęš su ją? parė
jęs namo pareiškė, kad jis šią- 
naktį išeįna. Pąsįėpręs kas jeį- 
Ralipga, taręs sudie namams ir 
tai aplinkumai, kurį buvę |i.u- 
dipinku Į)ęmo ir Vąlės pasląpr 
lingę pasikalbę j imę, pamažu jš?: 
nyko už gimtinės laukų.

Praėję keli mėnesiai nuo Dę- 
mo grįžimu į karu tarnybą, ku^ 
rje Valįąį rodėsi ilgi ir puębę^ 
dus. Ji ra n imdavosi Domo iš
reikštą meįte M bet kankmda^ 
vp ją jos neturtas, d.ėj kurioj 
jos mąnymu, Pumo pamiškiąj 
prįešįpsįs, neleisdami jam ję$ 
vesti.

Vieną dieną Valė ruošėsi km 
tai eiti, bet sulaikė Pomo laiš
kas, kurį su nekantrumu sku
bėjo skaityti. ?

Džiaugėsi P4mas» kad baus
mes už pabėgimą nedaug tega
nę, tędėi, kad ' pats sugrįžę. 
Tuo tarpu nes^Įįp jau hlęgab 
ę kįe tę viltis/ ■fc&d užsibaigus 
visokiems pergyvenimams, ga
lės ramiai su V^ję kurti laimės 
židinį.... //

Atėjo šalta žįeįna, Valė’il- 
gąis žiemos vakąrąis sededėvę 
namie viena. Kartą v^sąi neti
kėtai ir nelauktai pas. ją atsi
lankė Domo bręįįš Petras.

Ji nieko nęįtąldaiiĮa jį prie* 
mc:, pavaisinė^^ųsthėjb ąpiė 
jo ir savo naihifetis; bet jįs'yi? 
neramiai kažko?žvalgėsi, neri
mavo ir neberašdamas kalbos, 
po geros tylęs užsiminei Girdi, 
neseniai gavome nuo Domo 
laišką; rašo, kad gausiąs porą 
dienų atostogų , ir atvažiuosiąs 
atlankyti namiškius. Mes mat 
žinome, kad Pepias grįžęs tu-t 
rėš vestis, tai prądėjoįn klausti^ 
nėti apie tįnkįtft^l jąįn mergi-

Ta-

zmo-

VAIKAS ir*

Viešnios Chicagoje 
Iš Rytų

Šiomis dienomis mes turime 
gan daug svečių Chicagoje, tarp 
jų žymių moterų veikėjų.

Viena tokių viešnių buvo 
Mąriona Kemešienė iš Detroito, 
kuri atvykę specialiai į “Nau
jienų” pikniką. Kiek teko pa? 
stebėti, p. Kemešienė buvo la
bai užimta pasikalbėjimais su 
vietiniais veikėjais ir jos skait
lingais draugai. Ji išvyko algai 
Petroitau sekmadienio vakarą.

Šiandien turėjau malonų pa
sikalbėjimą su kita žymia vei
kėja iš Brooklyn, N. Y„ tai po
nia Cna Valaitiene. Ponia Va
laitienė atvyko Cbmagou kurtu 
su p. Dulke, (vargonininku iš 
rytų, kuris atvyko Chicagon 
į vargoniyįnkų įvažiavimą) • 
Pakeliu j e jie dar austojo Cleye- 
lande, kad paimti kitą muziką 
— p. Greįcįų, kartų sų sayim 
Chicagon. P-ia Valaitįen.ė išvy
ko kelioms dienoms j Sędąs, 
Miel)., pas popus Bačiūnus pa
viešėti.

Užregistruoti augią kąlbos 
kUFfiupąp, humąnitąrįpių moks
lų k|ąąiėse, gąifttps skyriuose, 
gimnastikos ir taip toliau. Kai 
kurie jnpkįuiai pasirinks sveti
mų kalbų kursus, o kili, kurie 
seks inžinieriaus mokslą, užsi
registruos matematikos klasė
se.

Tad, imant pirmųjų kursų 
bendrumą nėra 
mokinys praleis 
nius du metus.

svąrbų kur 
tuos pirmuti-

Pą|af£jau pipkinįaip#, kurie 
mapp fojiaų tęsti muksią, 

ilgiau, bet tuojąy pa
šyti į sau parinktas kolegijas 
arba pnįversitetns ir prašyti 
katalogo ip tolesnių žinių ąpįe 
kvotimus, stipendijas ir t. t. 
Taipgi reikia kreiptis i aukštes
nes mokyklos mokytojus, kurie 
gerai žinodami mokinį, gali su
teikti daug naudingų žinių.

Patarimas

nas. Apie kelias jau mes jam 
rašėm, bet jis mums atsakė, 
kad nebemmėtųmem jam apie 
fyrtus įr merginąs su geromis 
pąsęgęmis, peš jįs jąy esąs pa- 
sjrįnkę? sau tiękąmą, su kuria 
grįžęs manąs vpsh. Jie esą na
mie yisaįp svarstė, kas toji jo 
pasirinktoji galėtų būti, 
čiay kitos jie nenumątę 
Valę, sy kurią jau seniai 
nes įtarią.

Tad mamą ji ir atsiuntusį 
patikrinti, tikėdama, kad Valė 
neslėps ir pasisakys, ar tikraį 
jį esantį Domo pasirinktoji.

Vale įi kartę supratę, kad jie 
kančią baimę dėl jos neturto ir 
gerai jaučia, kad Pomo su Var 
|įn apsįvedimas suteiks jo na
mams didžiausią neapykantą.

Ji greit susigriebė ir laikų 
atsakė: nieko nežinau apie
Pmno pasirinkimą, man nėr 
svarbu, ką jis vesis, aš nesu 
niekada jš ponm apie tąi girdė
jusi ir taį manęs neliečia.” Prar 
šė neįtarti jos, nes jį niekada 
jų namams nemalonumo nepa
darys.

/ Jai niekada Domas apie ve
dybas nesąs kalbėjęs ir ji skai
tanti Domą, kaip ir visą jo šeir 
mą, tiktai gęrąjs pieteliais, 
daugiau nieko. Prašė nuramin
ti Domo mamą, kad ji nesisie
lotu dėl busimos
marčios? • ,■ ne^oįj(jį 1/i sunkiai ,1J 
prisjėgtąį baigė) ji niekad jąją 
nebusianti....

Valė vos, vos sulaikė ašaras. 
Laimei, svetys padėkojęs už pa
aiškintas abcjoųes, atsisveiki
nęs išvyko. Likusi vįena, Vale 
pasijuto lyg įžeidimą ir paže
minimą. Ji kaip ir gailėjosi 
duoto pažado nelikti Virbylų 
šeimos nariu.

(Bus daugiau)

lankymas

bet išmokti daug 
Vienas iš

Universiteto

Kad įgyti profesinę tradiciją, 
profesines pažiūras ir gėrėtis 
tipiška universitetų atmosferą/ 
mokinys turėtų lankyti vieną 
iš didesnių ir geriau žinomų 
universitetų, kurie turi savo 
specialius profesinius skyrius. 
Mokinys lanko universitetą ne 
vien tik tam, kad įgyti sau 
profesiją,
naudingų dalykų, 
svarbesnių tai kaip sueiti su 
kitais ir kaip dalyvauti visuo
meniniam gyvenime. Iš to at
žvilgio yra svarbu mokiniui gy
venti universiteto atmosferoje,

Kąįp gaųįi stipendiją*?
Bet klausimas yra, kaip ne

turtingas studentas gali lauky? 
ti tokius universitetus? Kai ku
rie studentai padirba šiek tiek 
laiko kol sutaupo gana pinigų

Tik lįek noriu pridėti. Moki
nys, kufis mano dirbti ir tuo 
pat kariu lankyli mokyklą, ras, 
kad labai sunkią paštą sau ant 
pečįų užsidėjo ir kad yra labai 
pavojinga jo sveikatai, Geriau 
gauti paramą iš tėvų, giminių 
arba draugų, o ne dirbti du 
darbus vienu sykiu. Jeigu nėra 
kitokios galimybės, tai geriau 
padirbėti metus ar daugiau ir 
vėliau įstoti į universitetą arba 
kolegiją.
Jeigu viršmincti punktai neat

sako klausimus, tai kitus bus 
galima atsakyti per laišką.

Dėkojimas
Ačiū “Leinonto “lietuviui“ ir 

Plačiukų šeimynai, kad seka 
mano straipsnius po antgalviu 
“Vaikas ir Mokykla” ir džiau- 
giuosiu, kad skaitote “Naujie

MOKYKLA

Rašo L. NARMONTAITE
vririruri

Lemento Lietuviui apie aukš
tesnes mokyklas

$į straipsnį skiriu korespęn- 
deniui, kuris pasirašo “Lemoų- 
to lietuvis”. Rašydamas “Nau
jienose” birželio 13 dieną šių 
metų apie Danieliaus’ Plack 
Plačiuko pabaigimą Lockport 
Township High School ir apie 
jo ątgižyn)ėjimą, “Ųemopjo lie-: 
tuvis’’ Jkręipe^i į ipoterų sky-r 
riaųs bendradarbę patarimų.

ŠJaį jo žodžiai: “Gąl lyokyr 
tęja p-įė Narmęntąite, kuri yrą 
taip pląčiąį susipažinus su Chi? 
ęagos mokyklomis ir <JUO(ty 
taip nąudįngu? patarijinus ‘Nąur 
jipnos.e’, fcu^iuųs Plačiukų šeir 
myna visuęmet perskaitę, sųr 
teiktų ir jam informacijų, kur 
bytų galima už pj’ieipąmą kai
ną paą,ekpiip^ai tęsti jo ęjektroe 
inžinieriaus mokslą ?’}

Pąs <ąvo mokytojus

Pirmiausiai, keikia pasakyti, 
kad tikiu, jog Lpckport Town- 
ship J-iigh Sphoęl mokytojai 
dės visas pastangas pagelbėti 
jaunam Plačiukuu nęę jis yra 
gabus mokinys it jis buvo

gli o_cho(
i paslaugas pagelbėti

tas' aukščiausias iš devyniasde- 
šimts devynių mokinių. Aukš
tesnė? mokyklos paprasti par 
rūpina stipendijas ir pinigišką 
pagalbą savo gabesniems mo
kiniams ir tiems. Rurje yrą jos 
verti.

Cbieagęs viešos kolegijos
Toliau, Chicagoje randasi ne^ 

trys kolegijos, kurios peikiau 
so prie Chicagos mokyklų si
stemos. Mokinys, baigęs aukš? 
tesnę mokyklą, gali tęsti savo 
mokslą dar per du metus m les y 
to kolegijoje, kur nereikia mor 
keti už pamokas, vien tik už 
knygas, laboratorijos medžiagą 
ir tam panašius dalykus. Par 
skutimus , du metus mokiny? 
gali baigti sau pasirinktaių 
unjyermfeįp, kpp, PPmnfy re‘r 
kės ažsįmokęti.

Mokinys sutaupys sau pinigų 
lauky dąnw miestų kolegiją 
per .pįfmutiiuuą 4# mętu«. Nėr 
fea ąyarbu, kad studentas lam 
kytų tam tikros profesijos mo
kyklą tuojaus kąip jis hąigįą 
“bigh schnol”? dėftų, kad tie 
pjrųii jpetai apima bendrą 

su kurior‘^"mokslą ir studijas, 
_■ <*... .‘i' -F mis kiekvienas mokįny? turį

ęiiįęagoją jį. kpsįetęjusi pas susipąžmfi.
p. A. Micevičįus. —N. fKiekvienas mokinys privalę

Kiti gauna stipendijas nuo 
šių kolegijų arba universitetų 
už pasižymėjimą klasėse aukš
tesnėj mokykloje. Šios stipen
dijos kartais viską-užmoka, ę 
kartais tik dalį.

Taipgi universitetai ir kole
gijos laiko kvotimus 
niams pabaigusiems 
mokyklas. Laimingai
kvotinius mokinys gauna įvai
rias stipendijas.

moki- 
aukštas 
išdavęs

Pataisymas
Pereito kerv.Ttadicnio straip

snyje apie prasižengusias^ mer
gaites tilpo klaidinga žinia. 
“Ross School Brandi” > prie 
“The Chicago Home for Girls” 
yra užlaikoma per penkiasde
šimts dvi (52) savaites kas 
melai be pertraukos, o ne per 
dvidešimts dvi savaites, kaip 
buvo pažymėta,

SKAUSMO IR VARGO IŠTAIGA - LINCOLN 
STATE SCHOOL AND COLONY

Rąšo Dr, Susana A. šlakiu

ji Illinois įstaiga, viena iš di- jyĮęJynių 
džiausiu, o gal ir didžiausia 
Illinois valstijoj, randasi ape 
dvi mylios nuo Lincoln miesto.

Tūkstantis akrų žemės, gra
žiai apsodintų daugybe medžių, 
įdęmių ir įvairių veįslių, kokių 
kitur nesu mačiusi, žolynai įr 
gėlės visur ir viską pagražipą. 
Vienu žodžiu, ši vieta yra kaip 
didelis dailus daržas, kuriaipe 
randasi daugelis didelių namų 
ir juose apįe penki tūkstančiai 
gyventojų. Nėra jokių tvorų, 
neį užrakinamų vartų, žmonės 
vąįkščioją, dirba ir žaidžia kaip 
nęri. Mano įspūdis buvę, kad 
tai koks didelis universiteto 
“campus”.

Ir kūdikiai, ir seneliai

Skirtumas yrą tik fgpię, kad 
šie užlaikumi gyv.Gptęjąi <yra 
kiek uors “žemesnio luomo” už 
universįtetų įąųkytojus. Čia ra? 
si ir mažučiukų kud-kių, dU 
kelių mėpesių m
nelių. Yra abiejų lyčių bevei’4 
lygus sakičius.

čia randasi įvairių įvairiau
sių invalidų
tų ir didga|vių» Vieni sveikų 
kimo, o dauguma iškraipytų 
kūno bei proto, silpnapročiai— 
“imbeciles” vadinami, čia rąur 
dasi visi tie, kuriuos reikia pri
žiūrėti, nes jie patys nesuprato 

ir nemoka kaip gyvenime

raišų ir kupro

Pudingas
1V4 puoduko persijotų miltų 
1^4 šaukštuko bąking pouderio 
Truputis druskos 
3 šaukštai riebalų
2 kiauš|niąi
1 puodukas cukrąus
% puoduko pieno

šaukštuko citrinų esencijos
Kartu persijokite miltus, baking 

pouderį ir druską. Nuplaukite gerai 
uogas ir nusunkite. Apibarstykite 
trupučiu ipįltų. Sutrinkite cukrų į 
riebalus, ir įplakite kiaušinius. Pa
mainomis pridėkite po truputį pie
no, miltų, ir gerai plakite. Pridėki
te citrinų sunką, galįau yogąs. Su
pilkite viską į negilų indą ir kep
kite vidutiniškam pečiuje nuo 30 
iki 40 minučių. Paduokite stalan su 
mėgiamu gosu.

r—r-...... i "■ .j

Vaisiai
Želatinoje

1 pakelis Priruošto “lįme” 
Želatino
1 puodukas karšto vandens
1 puodukas apelsinų ar ananasų 
(pipeapole) suąkos
3 kriaušės ,
3 persikai (pyčės)
1 apelsinas
Ištirpykite želatiną: kąrštame 

vandenyje. Pridėkite vaisių sunkas 
ir ęupyię i njažąs apskritas žiedų 
pavilnio forrpas įdėkite i šaldytuvą 
sušaldyti. Supiaustykite vaisius ma
želę ketvirtainiais šmotukais, pridė
kite truputį citrinų sunkos, apifcer- 
kite trupučių cukraus ir susąldy- 
kite. Paduodant stalan, uždėkite 
Želatino žiedus ąnt atskirų lėkščįų 
nusunkite vaisiu?, ir tada juos su
dėkite į žiedų vidurius. Galima pa
puošti plakta grietine, rūgščia grie
tine, ar saldžia grietine. Galima 
taipgi paduoti stalan su majonezu.

ta
su kitais kartu užsilaikyti.

(Tęsinys 3-Čiam pųsb)
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DAUGIAU MOTERŲ SKY

RIAUS TREČIAM PUSLĄPYJ.
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Moterų Skyrius
SKAUSMO ir VARGO 

ĮSTAIGA
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

Atlieka reikalingus darbus
Didele dalis iš šių taip vadi

namų įnamių atlieka visus dar
bus, kurie randasi šioj įstaigoj, 
kaip patarnavimas prie stalo, 
namų valymas, valgių gamini
mas, drabužių plovimas, ir at
lieka amatinius darbus mašinų 
ir karpenterių dirbtuvėse, ke
pyklose, ir taip toliaus. Dauge
lis tų žmonių yra išlavinti pri
žiūrėti kitus ligonius. Tokiu 
bildu sumažina užlaikymą sam
dytų prižiūrėtojų.

ši kolonija yra miestelis sa
vyje.

Antra dalis šios įstaigos tai 
yra farma porą mylių toliau, 
fenai irgi įstaigos žmonės dir

„ 7# mamą# PeAį&ciion, 
Clucaąth 0utn Mttmatocli Iierti 
(įetj tki* įutal iHAĮMcfum |
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Yra daug kitų rimtų priežasčių kodėl Monarch turi pirmenybę 
Chicagoj—ir jeigu dar jus neragavot Monarch, tai praleidot gerą alų.
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Darymas gero alaus 
yra ne giliukio dalykas, bet 
patyrimo. Ir jo paruošimas mar- 
ketui—į jūsų namus—į jūsų pilvą 
—yra lygiai svarbus.

Chicago’s Own Monarch Bravoras yra švaros pavyzdys. 
Jis apžiūrimas kas valanda stropiai.

Pilimas i butelius atliekamas sa'nitariausiose sąlygose Monarch’s 
naujoj įmonėje, Automatinėmis Precision Mašinomis, vyrams su ilgu, pa
tyrimu prižiūrint ir patikrinant, o galutinis patikrinimas daromas pagal galingą 
padidinimą, kaip kad čia parodoma, tikslu už tikrinti, jogei jis pasieks jus to
bulam stovy.

’ < , * ’ • • I . ■ . ’ .

žmogaus ranka nepaliečia butelių nuo to laiko, kai jie patenka 
į plovyklą, iki jie yra pakuojami jūsų vyriausiam smagumui.

Tai yra tik viena iš daugybės priežasčių kodėl jus ypač turė
tumėt reikalauti Chicago’s Own Monarch Beer.

Tegul jūsų skonis sprendžia
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Bmrčb $ėėr
Monarch Brewing Company

ba ūkio darbus ir pristato mais
to produktus.

Kaip jau pirmiaus minėjau, 
šios įstaigos įnamiai yra silp
nesni žmonės, todėl reikia juos 
prižiūrėti darbuose bei ligose. 
Suprantama, kad daugelis jų 
serga įvairiomis ligomis, kaip 
ir visi kiti žmonės kitur.

Trys ligoninės
Ant šio tūkstančio akrų že

mės ploto randasi trys ligoni
nės. Viena jų yra vyrams, kita 
moterims, o trečioji džiovinin
kams. Yra dar ligoninė ir vi
sai mažyčiams, nuo kelių mė
nesių iki septynių ar dešimts 
metų amžiaus, vaikučiams.

Tarp tų, kurie randasi šiose 
ligoninėse, yra labai baisių li
gonių, kuriuos pamačius sun
kiai širdį suspaudžia, čia ran
dasi tie, kuriuos kitur nematai, 
baisiai raišus kimu ir protu. 
Yra didelėmis galvomis, išsuki
nėtomis kūno dalimis, besivąr- 

tą bei šliaužiu, kad apturėti tai, 
ko jie nori ir žingeidauja. Ne
apsakomas skausmas matant 
žmogų tokioje padėtyje.

Noriu pabrėžti, kad butų ge
rai suprantama, kad Illinois 
valstija užlaiko kuogeriausiai 
visus šiuos sulaužytus ir ne
sveikus žmones, ir duoda jiems 
geriausiai žinomą medikalį pa
tarnavimą. '

Laimingi tie, kurie esame 
sveiki.

MUSU DARBŠČIŲJŲ 
MOTERŲ NELAIMES

Iš Toronto, Canada.
Vos pora savaičių praėjo, 

kaip išgijo O. Kuniutienė, kuri 
labai skaudžiai buvo nusipliki- 
nusi verdančiu vandeniu koją. 
Kuniutienės nelaimė, buvo ga
na skaudi ir reikalinga stropaus 
gydymo. Šiuo tarpu ji jau svei
ka ir vėl tęsia savo kasdieninį 
darbą.

E. Frenzelienė
Kita nelaimė ištiko E. Fren- 

zelienę, kuri liepos 24 d. valka-

NAUJIENOS, Chicago, UI. ...... ....... .......... I--- ------------- — 
rienės metu, labai smarkiai per- 
sipiovė tarpunykštį dešinės ran
kos.

I Frenzelienė pastebėjusi, kad 
žaizda gili ir nykštis nebesivąl- 
do, skubiai padedama Požerie- 
nės nuvyko į>Western ligoninę.

Ten daktaras surado, kąd 
perplautos gyslos ir išvengus 
rimtesnių nelaimės pasekmių, 
nelaimingoji tapo užmigdyta, 
kad atsargiai sutvarkius žaizdą. 
Dėl šios nelaimės, Frenzelienė 
turės keletą dienų pabūti ligo
ninėje, o paskui dar ir namie 
reikės ilgesnį laiką pabūti pa
kol galutinai šųgįs žaizda.

SLA Veikėjos.
Šios abi moterys, yra S.L A. 

kuopos pavyzd’ilgos ir darbš
čios narės, taipgi kruopščiai 
veikia su Liet. Taryba prie mo
terų sekcijos. Lietuvos vadavi
mo darbe ir suteikime pagalbos 
nuken tėjusiems skaudžioje ne
laimėje, jos visad,deda geriau
sias pastangas, kad darbas at
neštų teigiamų vaisių. Jos abi 
yra iš to būrio moterų, kurios 
savo pareigose, nuoširdžiai at- 
likdamos darbą, visad randa vi
suomenės pritarimą ir malonią

ii 

paramą, žodžiu, abi moka tiek' 
tarp savęs, tiek su visais gra
liai ir taikiai sugyventi, nes 
viską, ką dirba, dirba iš pasi
šventimo, neieškodamos, nei pa
gyrimo, nei nuopelno.

Šios dvi moterys, yra taipgi 
ir šio musų skyriaus, uolios rė
mėjos ir širdingos simpatikės. 
Butų gražu ir girtina, kad nors 
kai kada, pabandytų į jį ką nors 
ir parašyti.

Labai apgailestauju, dėl ju
dviejų nelaimių ir linkiu taip 
pat laimingai ir Frenzelienei 
greit išgyti ir vėl pradėti ruoš
tis ateities rimtiems darbams. 
Atėjus rudeniui, kurs suves vi
sus iš žaliųjų laukų į svetaines, 
be judviejų vakarienės bei po
kyliai, nebūna taip vykę ir įvai
rus. O. I.

SAHAROS SMĖLIO
JUROS

Saharos dykuma užima apie 
5 milijonus kvadratinių kilo
metrų (apie 80 kartų didesnė 
už Lietuvą) — vieną šeštada
lį visos Afrikos žemyno. Pa
kraščiuose turi iki 2 kilometrų 
aukščio siekiančius uolų kalnus, 
o toliau vidurin nemažas daž
nai savo vietą ir išvaizdą kei
čiančias smėlio kopas. Ir keis
ta, kad toki iki 60 metrų sie
kią smėlio kalnai ima ir išnyk
sta palikdami daubas, o tuo 
tarpu lygioj vietoj išauga nau
jas kalnas, šį darbą atlieka vė
jas. Dykumoje įsilėkęs jis pa
siekia didelį greitį, jo padari
niai tuomet baisus.

. Lietus pasitaiko tik per ke
lis metus, bet užėjęs praūžia 
viesulu, prigirdydamas daug 
žmonių ir gyvulių. Susidariu- 
sibs upės ir sroves po lietaus 
tuoj vėl susigeria į perdžiūvu
sią žemę. Šiaip dangus čia be 
hiąžiaiisio , debesėlio (lietau 
debesys užkliuvę už kalnų iš- 
'yja/*o dykumą'^k^ retkaričiais 
tepasiekiu), nuolat spirgina 
virš galvų stovinti saulė. Ter
mometras rodo net 890 Celsi
jaus karščio. Nepratęs žmogus 
jokiame: karštyje nualptų. Orui 
.esant, be galo sausam, karštis 
dar baisiau degina. Keliauninin • 
kai, dažniausiai arabai, keliau
ja į ėentralinę Afriką preky
bos reikalais trumpiausiu keliu 
per dykumą, mato vaiskiame 
ore praeitų oazių (Sacharoje 
pasitaiko vietų kur iš po že
mių trykšta vanduo, žinoma 
ten auga augalai ir gyvena žmo
nės) vaizdus ryškiausiomis 
spalvomis. Net šimtus kilomet
rų užpakaly paliktos vietos at
rodo esančios netoli priešaky. 
Toki apgaulingi vaizdai (mira
žai) neprityrusius labai klaidi
na.

Nuo kaitros oras mirga. Tik 
įgudusi akis pastebi aprim- 
stant net tokį mirgėjimą. Tuo
met viskas mirtinai aptyla. Po 
kelių sekundžių tolumoj pasi
girsta silpnas kaukimas ir sau
lė iš rausvos virsta balta lyg 
mėnulis. Baisiausiu greičiu at
švilpia audra, nešdama su sa
vimi smulkaus, visą orą pripil
dančius, tirštus smėlio debesis. 
Smėlio dulkės net per tankiau
sias drobes, kuriomis užsisupa- 
mas veidas ir visas kūnas, len
da į gerklę ir odą. žmonės ne
gali kvėpuoti, springsta, puola 
ant žemės ir veidus paslepia į 
smėlį; gyvuliai baubia ir kren
ta Vėjo parblokšti. Bet šitokie 
Vejai paprastai greit praeina 
(yra v&jai pučįantieji su per
traukomis 50 dienų. Kiti samu
liai — užnuodyti vėjai ir ura
ganai). Po audros visi augalai 
ir pastatai oazėse apsidengę 
smėliu. Jei viesulai slenka lau
žydami palmes (kitokių medžių 
nSta) ir griaudami pastatus ar 
juos visiškai užpustydarni smė
liu, vadinami uraganais. Kara
vanams uraganai dažniausiai 
neša neišvengiamą mirtį. Le
kiąs smėlis sutikęs kliūtį už 
jos susilaiko ir taip per kele
tą minučių smėliu apnešami 

net didžiausi karavanai. Viena 
šiurpiausių uragano aukų be
kraštėj Saharos dykumoje dar 
prieš 500 metų Kristui negimus 
tapo Persijos karalius Kambi- 
zo, žygiuojančio nukariauti 
Egiptą, armija. 50,000 karių su 
kupriais, ginklais ir karo tran
sportais buvo palaidoti po sto
ru smėlio sluoksniu ir nei vie
nas žmogus neišsigelbėjo. Ši 
baisi drama vyko nebylėj dy
kumoj, o kadangi niekas neiš
sigelbėjo, tai ir iki šiol neži
nomos šios tragiškos katastro
fos smulkmenos. Kitur vėl ran
dame parašyta, kad 1801 me
tais Sabaroje žuvo 2,000 žmo
nių ir 1,800 kuprių.

šiais laikais tokių didelių ne
laimių neatsitinka, nes keliau
jama jau gerai žinomomis iš
tirtomis vietomis ir neapsisun
kinama bereikalingomis van
dens ar maisto atsargomis, kas 
anksčiau būdavo būtina.

Būdama arti kultūringų kra
štų Sahara traukė daugelio 
mokslininkų akis ir buvo pažį
stama jau senovės tautoms, ku 
rios ją dalinai net ištyrė. Sa
haros šiaurės pakraščiais tuo
met klestėjo keletas galingų 
valstybių. Beprekiaudami ir be
keliaudami žmonės pastebėjo, 
kad dykumoje yra vietų, kur 
randasi vandens ir auga pal
mės bei kita skurdi augmeni
ja. Tokiose oazėse įsikūrė drą
sus arabai, kurie be įvairių au
ginamų vaisių (kurie ten pui
kiai uždera) dar versdavosi plė
šikavimu puldinėdami karava
nus. Šiais laikais Saharai esant 
prancūzų valdžioje panašių da
lykų beveik nspasitaiko, nes ne
nuoramas greit sutvarko visa
me pasauly išgarsėjęs svetim
šalių legijonas.

Atvykit ir Paimkit J|!

MIRAGLE HOME 
Kurs Tinka Kiekvienai šeiniai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARETAI O fį ftO 
40 pėdų Lotai— Y X U U Z 
VISI pagerinimai Į - I 
yra. 7c karteris į V 
Vidurmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MENESI 
TUVES, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.
FHA Finansuojami—Užgirti—

Apžiūrėti

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ino.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ.

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais

* ir Patarmėmis galite 
gaut5 už $1.00. Per paštą 
siur iant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

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

apdraustas.

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

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

3236 S. Halsted St. UAL. 4118

NEW COMPLETE

i

'ji’

HEATING 
PLANT 

FOR

S| 5 ROOM

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

vandens radijacija, J) ■ 1 ■ ■ ■ ■ 
automatinis vandens * Į ■ II Į 
leidimas, visi reika- g g
lingi fitlngai, uždą- 
rai ir čudos pilnam 
apšildymo įrengimui. 
Visa nauja medžiaifa,

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

Didžiausias stakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, grotai vfsų 16- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai, 
Šildytuvai, iSmatų degintojai. ATDA
RA LIGI 0:00—SEKMADIENIAIS

ligi 1 P. M.
UŽMIESČIO ORDERIAI 

___ GREIT IŠPILDOMI
A p sk ai M avimai noriai teikiami ve? til

C. MILLER comVahy.
1247 W. LAKE.-MONroo 3387

REMKITE TUOS, KURIE 
GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

MA DOS

No. 4806—Vasariška suknelė. Su- . 
kirptos mieros 14, 16, 18, 20, 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mlerą ir aii- 
Idai parašyti aavo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa« 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali- 
ta pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti t 
Naujienos Pattern Dept, 1738Į 
So. Halsted SU Chicago, HL
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Publiahed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.

Entered as Second CIass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Si., 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Aviacija
Hitlerio nepaprasti laimėjimai iš dalies yra išaiškr 

narni tuo, kad jis pasirūpino sukurti milžinišką karo 
aviaciją. Per kelis metus naciai su didžiausiu atsidėjimu 
vystė aviaciją. Jie gamino šimtus naujų lėktuvų, naujų 
bombonešių. - <

Ispanijos civilinis karas naciams buvo savo rūšies 
laboratoriją Nacių lakūnai turėjo progos išbandyti lėk
tuvus ir bombonešius karo lauke. Trukumai, kurie bu
vo pastebėti kovų metu, vėliau buvo pašalinti.

Prieš karą naciai jau buvo sukurę galingiausią ka
ro aviaciją visame pasaulyje. Su jais niekas toje srityje 
negalėjo susilyginti. Faktiškai niekas nė nebandė to da
ryti. Juo labiau, kad prancūzų armijos vadovybė visai 
nepalankiai į aviaciją žiurėjo. Ji tvirtino, jog aviacijos 
reikšmė karo metu, palyginti, nėra labai didelė.

Tai buvo, galima sakyti, katastrofiška klaida. Nacių 
“žaibo karas0 Lenkijoje parodė, jog aviacijos pajėgumas 
labai daug reiškia. Kadangi lenkų aviacija liko pačioje 
pradžioje sunaikinta, tai jie buvo bejėgiai: negalėjo nei 
kariuomenę sukoncentruoti reikiamose vietose, nei stra
teginius punktus nuo bombonešių apginti. Padarinyje 
lenkų armija buvo sunaikinta ir karas per trumpą laiką 
pralaimėtas.

Karas Lenkijoje labiausiai išbudino anglus, kurie su 
didžiausiu pasiryžimu pradėjo plėsti lėktuvų ir bombo
nešių gamybą. Jie desperatiškai stengėsi kiek galima 
daugiau ore sustiprėti. Ir šiandien visiems žinoma, kad 
tik tų pastangų dėka Anglija prieš nacius atsilaikė ir 
vis dar tebekariauja. ?

Prancūzija, kuri skeptiškai žiurėjo į karo aviaciją, 
susmuko nuo pirmųjų nacių smūgių. Jos armija liko iš
blaškyta, pakrikdyta. Keliolikos dienų mūšiai nuspren
dė jos likimą: ji priversta buvo iškelti rankas ir pasi
duoti.

Po katastrofiško Prancūzijos susmukimo niekas ne
sitikėjo, kad Anglija ilgai galės atsilaikyti. Šiek tiek op
timizmo pridavė tik tas faktas, kad anglai pajėgė išgel
bėti savo armiją, kurią buvo pasiuntę i Prancūziją. Pa
sitraukimas iš Dunkirko buvo tikrai nepaprastas žygis, 
kimo pasisekimas priklauso nuo aviacijos: anglai išgel
bėjo savo armiją tik dėl to, kad jie pajėgė atmušti nacių 
nardančius bombonešius (“stukas”) ir lėktuvus.

Kai kelioms savaitėms praslinkus po Dunkirko pra
sidėjo vadinamieji mūšiai dėl Anglijos, tai ir tuose mū
šiuose svarbiausi vaidmenį suvaidino aviacija. Anglija 
išsigelbėjo nuo Hitlerio invazijos tik dėl to, kad jos avia
cija per du su viršum mėnesių pajėgė atmušti didžiau
sius visoje istorijoje žinomus puolimus iš oro.- Diena iŠ 
dienos šimtai Hitlerio bombonešių ir lėktuvų bombarda
vo Anglijos miestus, aerodromus, uostus ir dirbtuves. 
Nuostoliai buvo milžiniški ir vieniems ir kitiems. Tačiau 
toje kovoje anglų aviacija pasirodė tiek pajėgi, jog na
ciai pagaliau buvo priversti dienos atakas nutraukti, nes 
jų nuostoliai pasidarė nebepakeliami: buvo tokių dienų, 
kad jie pražudė po pusantro šimto ir daugiau bombone* 
šių ir lėktuvų.

Galima todėl drąsiai sakyti, jog karo aviacija išgel* 
bėjo Angliją nuo Hitlerio.

Jeigu karo metu aviacija vaidina tokį nepaprastą 
vaidmenį, tai bus pravartu patirti, ką toje srityje yra 
padariusi ir mano daryti Amerika.

Europoje prasidėjęs karas užklupo Ameriką visai 
neprisirengusią. 1939 m. ji pajėgė tik 2,404 lėktuvus pa-* 
gaminti. Bet jau pernai lėktuvų buvo pagaminta 5,800> 
o šiemet bus jų pagaminta 18,000. Numatoma, jog 1942 
m. lėktuvų bus pagaminta maždaug 80,000.

Žinovai tvirtina, jog naciai jokiu budu nepajėgs daU-» 
giau kaip 30,000 lėktuvų pagaminti. Tai reikš, jog Ame-* 
rika drauge su Anglija toli pralenks nacius lėktuvų ga-* 
myboje. Visi tad Lindbergho gąsdinimai, kad aviacijcs 
srityje niekas negali nacių pralenkti neturi jokio pagriib 
do.

Motorų lėktuvams jau dabar pagaminama nuo 3,500 
iki 3,700 per mėnesį.

Per paskutinius kelis metus aviacijos srityje Ameri
ka padarė milžinišką progresą. 1938 m. bombonešiai ga
lėjo skristi per valandą 224 mylias, nuskristi be sustoji
mo 2,375 mylias ir iškilti 25,700 pėdų. Dabartiniai Ame
rikos bombonešiai per valandą skrenda 295 mylias, bė

Užsakymo kaina:
Chicago  j e—paštu:
Metams$8.00 
Pusei metų___ -..............  4.00
Trims mėnesiams  2.00 
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Vienam mėnesiui________  .75
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Užsdeninošei
Metams __________ ____ _■ $8.00
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Orderiu kartu su užsakymu.

GENGSTERIZMAS

Po kiekvieno naujos valsty
bės užkariavimo naciai pasirū
pino pravesti organizuotą plėši
mą. Kai Čekoslovakija liko su
draskyta ir ten pradėjo šeimi
ninkauti Hitlerio agentai, tai 
pirmiausia gyventojai priversti 
buvo atiduoti maistą ir įvairius 
kitus dalykus.

Lenkija susilaukė dar bloges
nio likimo: ten gyventojus pie
šė visai be jokių ceremonijų. 
Tai buvo iŠ dalies bausmė už 
tai, kad lenkai drįso pasiprie
šinti Hitleriui.

Neišvengė to apiplėšimo nė 
kitos užkariautos valstybės: 
Prancūzija, Olandija, Norvegi
ja, Belgija, Danija ir Balkanų 
kraštai.

Po kiekvieno tokio apiplėši
mo, sako T h ė Christian 
Science M o n i t o t kores
pondentas, Vokietijos gyvento
jų būklė lyg truputį pagerėda
vo. Prekių badas atslūgdavo, at
sirasdavo daugiau maisto. Iš 0- 
kupuotų kraštų pradėdavo 
plaukti “dovanos” giminėms ir 
draugams.
. Kaip tas nacių apiplėšimas 
yra vykdomas?

Kiekviename okupuotam kra
šte, kaip žinia, armija turi ne
paprastą galią. Tvarkai palaiky
ti naciai pasiunčia ne tik Ges
tapo agentus, bet ir šiaip val
dininkus. Tie agentai ir valdi
ninkai gali be niekur nieko įsi
veržti į gyventojų namūs, da
ryti kratas ir “konfiskuoti” tai, 
kas jiems patinka. To “konfis
kavimo” pasėkoje okupuotų 
kraštų gyventojai paprastai pri
versti yra atsiskirti su savo 
vertingesniais daiktais.

Kiekvienoje okupuotoje šaly
je yra įst^igH tam tikri punktai, 
į kuriuos yra ‘sučežami konfis
kuoti ir rėkviž&oti iš vietos gy
ventojų daiktai.

Tai suėmimo punktai.
Pačioje Vokietijoje y ta įsteig

ti distribucijos (paskirstymo) 
punktai, kurie rūpinasi iš oku
puotų kraštų prisiunčiamų 
daiktų paskirstymu.

Kaip matote, viskas atlieka
ma labai tvarkingai, tiesiog su 
vokišku kruopštumu: vieni plė
šia, o kiti suplėštą turtą savo 
tautiečiams dalina.

Tai organizuotas valstybinis 
gengsterižiiias.

Šalia jo reiškiasi ir “priva
tus” gengstetizmas. žinote, ir 
šventųjų nagai į save linkę, — 
tai ką jau kalbėti apiė Gesta
po agentus ir kitus nacių val
dininkus, kurie pasirūpina ir 
savo reikalams šį tą “konfis
kuoti” arba nusipirkti spėeialė- 
mis vokiškomis markėmis, ku
rių vertė yra labai abejotina. 
Galimas daiktas, kad po nacių 
išsikraustymo gyventojai tomis 
markėmis galės sienas lipdyti...

Privačiai konfiskuotus daik
tus • valdininkai, kareiviai it 
žvalgybininkai siunčia savo gi
minėms ir draugams į Vokieti
ją-

Bjauriausias dalykas, sako 
kalbamo laikraščio korespon
dentas, y ta tas, jog daugumo 
vokiečių žmoniškumo jausmai 
jau tiek atbuko, kad’ jie tame 
piešime nieko blogo nemato. 
Kai jiems įrodinėji, jog tai yrd 
nepateisinamas gėtigsterizmas it 
nekaltų žmonių plėšimas, tai 
jie net įsižeidžia, štai kaip kai 
kurie vokiečiai bando teisintis i

“Kaip jus galite ryšium šit 
tuo vartoti žodį ‘vagia*? Vo* 
kiečiai nevagia. Jie tik imd 

.n ..ii.ia A.M litui'Ii « nA.iAUi lft,M4'iffi

sustojimo gali nuskristi 3,255 mylias fr iškilti aukštyn 
29,070 pėdų. ~ '

Aviacijos srityje Anglija ir Amerika jafc Vi^ai baigia 
pasivyti Hitlerį. Netrukus Jiącių aviacija \ btis Žyminį- 
silpnesnė. Tąsyk Hitleriui^ jo visai į gehgei pradės 
liūdnos dienos. Tai bus pradžia galo. ty fengsteFių, ku
rie įstūmė pasaulį į šį pasibaisėtinu kaf^į.

tai, ką turi teisę imti.”
“Jie neta tokie žmonės, 

kaip iries. Mes priklausome 
‘valdovų rase?, kuriai yra 
lemta pasaulį valdyti. Tik 
mes viehi turime kultūrą — 
taip Sako fiūreriš.”

“Kodėl aš turiu paisyti, 
kad tie žmonės yra Skriau
džiami? Ar mes per eilę me
tų nekentėjome, kai jie buvo 
sočiai pavalgę ir šiltai apsi
rengę. Dabar yra musų eilė.” 

“Jeigu jie nebūtų pasiprie
šinę fiureriui, tai jiems da
bar neręikėtų taip kėtitėti. 
Kaip pasiklojo,taip ir turės 
išmiegoti.”

“Aš nepaisau, kas atsitiks 
SU tais žmonėmis. Pėr kelis 
metus aš neturėjau, progos 
matyti šilkinių kojinių porą. 
Dabar aš.itūriū dvylika porų 
puikių šilkinių kojinių.”
Tik retkarčiais, sako laikraš

tis, sutinki vokietį, kuris drįstų 
pasmerkti tą Šlykštų Hitlerio 
suorganizuotą gengsterizmą pa
vergtoms tautoms plėšti.

OKUPUOTOS ŠALYS IR 
MAISTAS 

f

Hitleris tikėjosi pasinaudoti 
Ukrainos aruodu ir padidinti 
savo maisto išteklius. Tačiau, 
kiek galima spręsti, taš aruodas 
iš jo nagų išsprūdo; Jeigu jam 
ir pasiseks Ukrainą Užimti, tai 
jis neras to, ko tikėjosi.

Jis til<Čįošii Užsėtus laukus 
nuvalyti/Laukų valymas jaU 
prasidėjo, bet juos valo rusai, 
o ne naciai.

Taigi, jei Ukraina ir teks Hit
leriui, tai ji bus tiek Suliesėju
si, kaip tosbibliškos karvės..

Tokiu bųdu maisto atžvilgiu 
nacių blikjfe ne tik nepagerės, 
bet dar lapįėu pablogės. O oku
puotiems^; ^rąšiarps , tai r tiesiog 
teks badauji.

Galima laukti, kad iš naujo 
prasidės judėjimas gelbėti Eu
ropos badaujančius žmones, ži
noma, to judėjimo pryšakyje 
vėl atsistos Hooveris.

U! K •

Tokiam judėjimui, rodosi, ne
gali nepritarti nė vienas asmuo, 
pas kurį dar yra Šiek tiek žmo
niškumo jausmų.

Bet pritarti yrd vienas daly
kas, o sUteįkti reikalingą pagal
bą badaujantiems žmonėms, — 
visai kitas reikalas.

šiandienq niekam nėra paslap
tis, kad Hitleris tiesiog gengs- 
teriškomis priemonėmis plėšia 
okupuotas šalis. Nėra mažiau
sio užtikrinimo, kad amerikie
čių teikiama pagalba nepateiks 
į nacių rankas.

Berlyne gyveną užsienių žur
nalistai padarė štai kokį pareiš
kimą :

“Negalima žmonių sura
minti teorijomis, kada jie 
mato Vokietijos kryptimi 
daugybę einančių traukinių, 
kurie yrh prigrūsti galvijų ir 
paukščiui Vokiečių projmgan
dą prieš’ anglus dėl atmeti
mo iHooverio pasiūlymo pa
taiko patiems vokiečiams. 
Belgijoje atvirai kalbama, 
kad amerikiečių Siunčiamas 
maistas atneštų naudą .tik 
vokiečiams. Siunčiamas mai
stas atstotų tik tą maistą, 
kurį vokiečiai išsivežė. Vieni 
žmonės sūko: ‘Tie, kurie httt8 
sų kraštą užėmė, tūri aprū
pinti mūs maistu’. Kiti dar 
griežčiau; kalba: ‘Kai mes tu
rime maisto, tai vokiečiai jį
pavagia. Jei mes gausime 
maisto iš Amerikos; tai vis- 
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vien vokiečiai jį atims, o mes 
turėsime badauti’.”
Tų faktų akivaizdoje ameri

kiečiams tenka nepasiduoti 
žmoniškumo jausmams, kurie 
šiuo atveju pasitarnautų tik 
Hitleriui.

Nėra prasmės nacių aukas 
aprūpinti tuo, kas VisViėn teks 
Hitlerio gėngsteriams 
' ________
“ŽINO VISAS SVIETAS”

Stalino agentai dabar baisiai 
nemėgsta praeities prisiminti. 
Jų politikoje naujas zigzagas, 
naujaš pošūkis prasidėjo su bir
želio 22 d., kai jie, išbudę iš 
nakties, patyrė, jog Hitlerio ar
mijos jau maršUOja į Rusiją.

Nuo to laiko jie atvertė “nau
ją gyveninio lapą” ir nenori nė 
prisiminti apie tai, kas buvo 
prieš birželio 22 d., kada į na
cius jie dar žiurėjo kaipo į 
“draugingą valstybę”.

Iš didžiausių taikos šalininkų 
jie virto didžiausiais karo rė
mėjais, — to karo, kurį jie su 
panieka vadino “imperialisti
niu”.

Kur reikia ir kur nereikia, 
jie dabar stengiasi pademons
truoti savo neapykantą Hitle
riui, su kuriuo jų Stalino sau
lė per 22 mėnesius labai glau
džiai bendradarbiavo.

Iš didelio “sirioko” jie pamir
šo, kad dar visai neseniai jie 
mus vadino Cliurchillo agentais, 
“karo isterijos apimtais žmonė
mis.”

Ir vis Už tai, kad musų nu
sistatymas nuo pat karo pra
džios būvo tdkis, kad, nežiū
rint į nieką, Hitleris ir jo atsto
vaujamas bitlerizmas turi būti 
sunaikintas.

Kadangi naujas Maskvos a- 
gentų gyvenimas prasidėjo tik 
su birželio 22 d., tai jie užmir
šo, ką pirma sakė ir dabar 
“Laisvė” liepos 29 d. byloja 
taip: a ■. . . •

' * “Ar’ tikėsite, ar ne, bet. ir 
‘Naujienų’ redaktorius liepos

BOMBOS VIRŠ MASKVOS GRIAUJA 
TIRŠČIAUSIAI APGYVENTĄ MIESTĄ
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Vokiečių lėktuvai mesdami 
botribas vifŠ Maskvos griaūja 
Vieną iš Europos tirščiausiai 
apgyventų miestų.

Nežiūrint daugelio žmonių 
manymo, jog Maskva, toli nūo 
didėsės vakatų Europos, it 
atsilikusi daugeliu atžvilgių, 
Sovietų Sąjungos sostinėje, 
skaitliunjant kvadtatinėmis 
myliomis, gyventojų yra dau
giau, negu Londone ar New 
Yotke,

Notmaliais laikais Londo
ne vienai kvadratinei myliai 
(amerikoniškai) teko 11,850 
gyventojų; Berlyne, 12,700; 
New Yorke, 24,999; o Mas- 
kVbj; 38,200,

Baudžiavos Panaikinimas 
Padejo.

Didysis miestelėrių sUSigru- 
dirnas apie Ktemlių prasidėjo 
1801 metais kada panaikinus 
baudžiavą Rusijos valstiečiai 
pirmu kartu gavo laisvės ap
leisti feudaliniūs dvarus ir 
kraustytis kur jiems patiko. 
Labai daug jų tada persikėlė 
į Rusijos miestus.

Panaikinant baudžiavą Ma
skva turėjo- tik 380,000 gyven
tojų. . Trisdešimt penkiais me
tais vėliau ta skaitlinė pašoko 
iki suvirš milijonu, d 1815 
metais jau daugiau kaip du 
milijonu,

[Po pasaulinio kuto it tėvo* 
liucijos, Ma^kvęs gyventojų 
skaičius dąr labiau padidėjo, 
kdda įostinėn, pfūdčjo plauk
ti daug biodniijtų. Pagal 1939 
metų suta^iričjimo davinius, 
nfco 1915 iki 1939 metų Mas
kvos gyventojų skaičius paau
go 212 nuošimčių. Tuo pačiu 
laikotarpiu miesto žemės plo
tas išsiplėtė tik 166 nuošim< 
čiaiS.

24 d. pasakė: ‘Mes manome, 
kad tas karas baigsis Hitle
rio pralaimėjimu’.

“Tą seniai žino Visas svie
tas. Sovietų Sąjunga, Anglija 
ir Jungtinės Valstijos tam 
bestijai sprandą nusuks.” 
“Viso svieto žinojimai” Sta

lino šliužams prasidėjo nuo bir
želio 22 d. Prieš tai bolševikiš
kas svietas nežinojo, kad “bes
tijai Hitleriui’ reikia sprandą 
nušukti. Tas “svietas” taip pat 
bUvo įsitikinęs, jog visais gali
mais ir negalimais budais rei
škia už taiką kovoti.

Paskaitykite, ką “tavorščius” 
Mižarit giedojo “Laisvėje” ge
gužės 24 d. 1941 m.:

“Šiandien karo isterijos ap
imti žmonės, didžiausi de
mokratijos priešai, fašistai, 
menševikai ir kiloki, skelbia 
tą patį, ką jie skelbė 1917-

Nikolai Tichonov
KARO ŽIRGAS - MUZIKOS DRAUGAS

(Fragmentas iš novelės “Betchovenas”)

(Tęsinys)
— Ką manai? Ką manai? — 

sušnypštė senė. — Tai gramo
fonas.

— Su patogumais gyvenate, 
senute, — pasakė Koršunovas.

_Vaikai atvilko. Jiems nuo
bodu, — atsake senė, — o man 
nieko nereikia. Kariauti baiki
te.

— Tiesa, bobule, — pratarė 
Babka — Maly j, — duok šen, 
įmesiu malkų it dėsiuos ant šo
no.

Koršunovas, pririšęs Betcho- 
veną prie rriedžio, Užmovė jam 
terbą su avižom. Nubalnotas jis 
atsigulė po medžiu ir pradėjo 
snausti..,

Tada atsigulė palei ugnį ir 
Koršunovas.

Miegojo jis kietai ir ilgai, 
kai staiga jo miegas sumažėjo 
ir į ausis sutrenkė toks griaus
mas, kad jis pabūdor- Jam pa

Didesne už Chicagą*
Maskva šiandien užima apie 

113 kvadratinių mylių, paly
ginus su New Yorko 299 ir 
Londono 692 myliomis. Per
nai metų rudenį Maskvoj bu
vo 4,342,000 (beveik milijonu 
daugiau negu Chicagoje) gy
ventojų.

Karo žinovai tvirtina, kad 
Maskvos, gyventojų didelis su
sigrūdimas bombardavimo 
metu išeis į naudą, nes mie
ste daugiau saugumo. Dėl ma
žo miesto ploto rusai pastate 
daug aukštų namų, Amerikos 
stilium, kurie, kaip moder
niškojo karo patyrimas rūdo, 
yta daūg Saugesni negu maži 
pastatai. Bomba nupuolusi ant 
dangorėžio sugadina tik mažą 
pastato dalį, nepajėgdama jo 
sugriauti.

Dėl gatvių ankštumo Mas
kvoj iškasta daug tunelių, ku
riais eina gana didelė dalis 
judėjimo. Bombardavimo me
tu tie tuneliai gyventojams 
suteikia daugiau vietos pasi
slėpti. Gera oro raidos slėptu
vė yra ir plačiai išgarsintas 
Maskvos požeminių traukinių 
tinklas (subway).

Vygantas.

Su Rugpjūčio 1 d.
' “NAUJIENOS”

ptildės spausdinti
Vilną ii gražiausių 
Lietuvos Mmanti—

levds Simonaitytės
“PAVASARIU 

AUDROJE”
NEPRALEISKITE! 

SEKITE JJ!
BTiii-r--

1918. Jie šaukia ‘demokrati
ją gelbėti pasaulyje.’ Bet jie 
nemato, kad demokratija tuo 
pačiu sykiu yra slopinama A- 
merikoje! O jei ši šalis bus 
į karą įvelta oficialiai, tuo
met demokratijos nei likučių 
nebeliks.

“Štai kodėl mes sakome: 
Jungtinių Valstijų liaudis tu
ri kovoti už taiką, nepaisant 
tokių Grigaičių, Tysliavų ir 
Ko. šauksmų priešingai!”

Ar nesiteiks dabar Stalino 
pastumdėliai suderinti savo nu
sistatymą gegužės 24 d. su da
bartiniu nusistatymu, apie kurį 
jie taip garsiai kalba?

Jei kas “visam svietui” yra 
žinoma, tai tik tai, kad bolše
vikai savo nusistatymą gali taip 
jau lengvai pakeisti, kaip cha
meleonas savo odos spalvą.

sirodė, kad raiti vokiečiai le
kia viens paskui kitą per ugnį 
ir kerta jam per galvą. O iš tik
rųjų viskas buvo daug pras
čiau.

Palei medį šokinėjo ir tran
kėsi Betchovenas. Kojos jo bu
vo supančiotos ir jis negalėjo 
kojomis daužyti. Bet jis krio
kė taip balsiai kaip galėjo. Tie
siai priešais jį rėkė gramofo
nas, tarytum pikta dvasia, iš 
visų pastangų šnibždėdamas ir 
švilpdamas.

Aplink gramofoną, iš smagu
mo rąžydamiesi ir juokdamiesi 
'visa gerkle, stovėjo nepažįsta
mi kareiviai.

Senė nepatenkintai, bet bai
liai šnibždėjo. Vaikai pabudo, 
išplėtė akis. Pakėlę brezentą žiu
rėjo su nuotaika ir išgąsčiu. 
Paršeliai balsiai kriuksėjo.

— Liaukis, liaukis, — niekin
gas dragūnai, — juoktis iš gy
vulio!

— Ne tavo gyvulys, — atsa
kė dragūnas ir, pasisukęs pa
matė, kad Koršunovas pabudo.

— Koršunovai, aš tau su siur
prizu. Mes jus pakeisti atjojo
me, o jus miegate. Aš pagalvo
jau: užsuksiu patylomis maši
ną, o ji pasirodo negali paty- 
liai. žiūrėk tavo gyvulys kazo
ką šoka.

Betchonvenas, protestuoda
mas, kaukė iš paskutinių jė
gų. Jo akys prisruvo kraujo. Jis 
spiaudė piltas j juodą, nepripra- 
tomo gramofono snuki, bet ma
šina siuto. Mašina norėjo per
rėkti ir žmones, ir arklius.

Čia Koršunovas vienu buo
žės smugiu sudaužė gramofo
no plokštelę ir, paspyręs koja 
nugalėtą, nutilusią dėžę, priė
jo artimai prie dragūno. Vei
das jo buvo pilkas kaip retas 
miškas. Užmiegotos akys ty
liai lipo ant dragūno.

Jis paėmė jį už šautuvo dir
žo ir pasakė:

—Nešėlk, Frantovai. Nešėlk. 
Ar seniai tu užmiršai Tyrulių 
balas? A? Geltoną portsigarą 
užmiršai?

Erantovas pasidarė toks pat 
pilkas kaip Koršunovas. Jo 
rankos drebėjo, bet jis nepa
sakė nei žodžio.

—Kautis sū tavim aš čia ne- 
Sikauštfu,— kalbėjo Koršuno
vas, — net ir susiteršti tavi
mi nenoriu. Važiuok tu vel
niop—ir kiek gali toliau, bet 
žinok, — brolyti, — tavo lai
mė, kad postą reikia pakeisti, 
o kitaip tu pašokinėtumei ne 
blogiau Už Betchoveną.

Čia jis paleido Frantovai 
diržą, ir dragūnas, susiraukęs, 
nuėjo miško keleliu su kitais 
draugais. Paskomis sušuko 
vaikai iš vežimo:

—Paršiuką pavogė!... Par
šiuką I

Koršunovas sudrožė sau per 
batą.

—Kokia velniava!
(Bus daugiau)
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Kelintą kartą einu į vietinę 
krautuvėlę, o ji vis uždaryta^ 
Kieme laksto trejetas nuskurdu
sių vaikų. Lange — katšančids 
senutės galva.

—Nebėkit toli, aš jums! —■ 
drebančiu smakru šveplena, ji.

—Ve ve, ve! — iškiša vaikai 
liežuvį.

—Močiut, o kodėl krautuve 
uždaryta?

—Gaspadorius Kaunan pre
kių išvažiavo. Malonėkit vė
liau...

Aš užeinu vėliau. Ir dar vė
liau. Tik pačia pavakare randu 
duris atdaras.

Ant bufeto suverstos atvežto
sios prekės. Ilga rūkyta lašinių 
paltis. Ant jos krūva dešrų. Ant 
dešrų — tepalas batams. Sal
džios bulkutės, pintos bulkos, 
virtinės riestainių, čia vėl pi
giųjų saldainių maišelis, meške
res kabliukai, moteriškos šukos, 
vyriškos kojinės...

Bobišku veidu, miltuota kru
tinę krautuvininkas lankstosi į 
Visas puses. Dėlioja. Tvarko.

—Dešros pusę kilo galima?
—Vieną minutę, ponas!
Pasilenkė po bufetu. Išvertė 

sulūžusias dėžes, popiergalius.
—Mušk, mušk!—suriko stai

ga. — Laikyk!
Iš po bufeto iššoko riebi ru

da žiurkė. Kirptelėjo ausimis. Į 
vieną pusę. Į kitą. ‘ Nukūrė į 
kampą, po lentynom.

—.Velniai žino, — murma
krautuvininkas atsitiesdamas.—

Tris kates laikau, o tų raganų
— kaip Kaune!

—Kokia čia pas jus tvarka;
— sakau, —krautuvė visą diej 
ną Uždaryta!

—•O ką gi turgavosi, kad 
voro pritruko.

—Žmoną galėjote palikti.
Jis staigiai žvilgteri į mane. 

Vos pastebima Šypsena nuslen
ka veidu.

ta-'

—Kad neklauso... — jo balsė 
skamba kartumas.

—Kaip gi tai? Ką gi ji vei
kia?

Jo akys vėl atsiremia į maną
sias. įdėmiai. Klausiančiai.

—O gi čia netoli... — sako 
tyliai, —. pušynėlyje... nuėjo ir.., 
guli...

—Į sėdimąją tokiai! — sakai! 
pasipiktinęs.

Vėl ta karti, VOs pastebim:! 
šypsena jo veide.

—Na, ir bobos dabar! — ba
ruos! grįžęs namo. — Vyras 
metasi čia, metasi ten, prekių 
važiuoja, krautuvė uždaryta, o 
boba jo -r- pušyne vartosi! Pa
kliūtų tik man tokia!

—Viešpatie! — žegnojasi šei
mininkė. — Jųš ar tik ne apie 
krautuvininką šnekate? •

—Taigi, apie tą patį, — piV 
tirtuosi. — Nieko sau žmonelę 
gavo žmogus... žodžiui vietos 
nėra!

—Jėzus Marija! Tai ar neži
not? Gi tik prieš savaitę ją pa
laidojo!

Man lyg basliu per galvą 
trenkė.

—Kaip gi taip?... — murinu

sumišęs ir beveik išsigandęs.— 
Juk sakė... pats sakė, kad pu
šynėlyje...

—Taigi, taigi, — linkčioja ji,
— juk musų kapai pušynėlyje... 
Argi nematėt ?

Aš iŠ tikTųjų ptisiminiau, kad 
tiėšiai prieš kfauttivėK, kitoj d 
Md pusėje, tarp pušų stypsd 
keletas baigiančių gčiuti kryžių. 
Tvoros nė ženklo. Kapų gaubu
rėliai užsinešę trąšia, tamsia 
žole. Tik vienoje vietoje gelto
nuoja šviežiai sujudinta žėmtu 
Vadinasi...

-—Palaidojo nabagėlę, užkasė;
— Šneka šeimininke, lyg man, 
lyg pati sau. —- Jau kad jis Ver
kė, jau kad raudojo... J^žaU 
mieliausias! Būdavo, eini pro 
Šalį, o jis guli kryžium ir šiau
ria... ir žęmę bučiuoja... Sakau, 
tamstele, if tą pilką akmenį ax 
šarom šutirpdęs butų, o jos ne> 
beatšaukė..- ne...

Šneka ji ir šneka, o kiekvie
nas jos žodis, lyg sunkus že
mės grumstas dungsi man į pa-4 
čią širdį. Atmintyje kažkaip aš4 
triai stovi krautuvininko šypse
na. E, d aš juk ką 
liaii

—JaUtia dar buvo? 
Siu.

-—Trijų dešimtėlių.

jam šiti-

tatnstėle. 
d jau skaisti, o rUtidUna; lyg 
žarija! Mus visas pergyverius) 
butų. Tik Važiavo Štai žiemą 
prekių, o drabužėlis jos — ką 
votatinklis kampe. Vargas, ži
nia. Peršalo ir gule,- O viever
siams pragydus — amžiną at-

* 4c 4r

Su kokiu džiaugsmu aš sku
bėjau Čia, į rimtį, j vienumu 
pasiryžęs dirbti, dirbti ir dirb
ti. Su kokia palaima Širdyje aš 
galvojau apie šias dvi laisvas 
savaite, tikėdamasis iškelti į 
dienos šviesą hors dalį seniai 
širdyje susikaupusių ir pribren* 
dusių dalykų, nors jš dalies a Iš
sikratyti nemigą ir skausmą ke
liančių minčių.

Ir šti kokid šielvattli Sėdžiu 
dabar prie balto popieriaus la
po' ir' mąfetaU,• kad, štai, jaii trex 
čia naktis ^šutėrtio rimtyje ir 
vidiittmOje, o manot darbas nė 
per sprindį nepasistūmėjo į 
priekį!

Visa smegenų ir ner'Vų įtam
pu, visa energija, kuri stūmė ir 
traukč vis į priekį, čia staiga 
sustojo, lyg Smėlyje klimpstąs 
Vežimas. Atsipalaidavo bėt ko
kia raumenų drausmė, suglebo 
kūnas. Galva sutiki, lyg švinas, 
ir jokia aiškesne mintis beuž
klysta į ją.* Kdžkoks svaigulys, 
keistas girtumas temdo akis. 
Atrodo, kad seniai, be galo se
niai, kažką dafei, dirbai, kažx 
kito rūpinaisi, sielvartavai, 
džiaugeisi. Kad seniai, labai se
niai kalbėjai su ŽniOnemiš, mas
tei pažįstamus veidus, 
jų bedas, lt kad jau 
nebegrįši prie jų, prie 
mato, į gyvenimą.

Tyliai ' dega stalo

žinIOjai 
niekad, 

šUvO a-

žiMine

Užsidariau kambarėlyje ir il
gai rymau už stalo. Pro atdarą 
langą girdėti tylus miško oši
mas.

Neramu. Negera,
—Eisiu, — galvoju, eisiu pas 

krautuvininką, pasišnekėsim... 
atsiprašysiu...

4

Puikus pirmiau—o dabar didvyris! 
Kas tai naujo pridėta prie tos pavy
dėtinos krūtinės. Kas tai naujo pri
dėta ir prie mėgiamojo cigareto — 
suteikt nauja smagumą!

M

X-

tai NAUJO 
tapo pridėta!

—Neblogiausiai, — meluoju 
jam.

—dMa, ką gi, pailsėkit, jaunas 
žmogau... Atostogos 1

t

Vikriai stato viliokes. Atro
do; kad jos pačios šoka iš jo 
burnos ir vis pataiko kur rei
kia. Plaktukas švilpdamas mu
ša ir muša...

—Gyvent dar galima!
Laimingas batsiuvis.
Aš žinau, koks trumpas, opus 

ir trapus Šis jo džiaugsmas. Te
gu. Nieko nesakysiu dėl triukš
mo. Kas, pagaliau, iš tylos? Tris 
dienas fdrėjau ją, o... Matyt, ty
la dar ne Viskas.

—Laimingo darbo! — linkiu 
išeidamas.

—Toli nepražūk. Boba dar 
apatišibėlili Uogaut išsprūdo. Mė
lynių sriubą Virs. Ok, pastėbsi- 
mo visi!

Dar skardžiau kaukši plaktu
kas.

Aš atidarau kiemo vartelius.
-—Į mišką, — sakau, pats sau.

(BuS daugiau)

šynas. Tyliai plaukia Neries 
vandenys.

Aušta.
Praveriu langą.
Susimąstę, lyg įsiklausę į pa

sitraukiančios Jiaktie'S žingsnius 
Stovi medžiai; Oras vaiskus, ty
ras, kvepiąs. Gaili rasa kabo 
pušies spyglių galiukuose.

Gesinu lempą.
Kažkur tankinėje Čirkšteli 

paukščiukas. Jam atsako ilgas 
tijūno klyksmas. Pdšigifšta plo
nutis kielės pypsėjimas. Atrodo, 
kad tai renkasi didžiulis jvairia- 
balsis orkestras ir iškilmingoje 
prieŠkotfčėrtiftėje tyloje ima de
rinti savo šiygas. Valandėlei 
Viskas nutyla. Kvapus rytinis 
vejas prašnekina medžių V’ršu- 
hes. Ošia, virpa rasoti lapai. 
Staiga, lyg dirigento lazdutę S 
barkšteiėjimas, surinka šarka. 
Krakteii varnos. Subugnuoja 
tetirvOS. Ir... Ir staiga sučiulba, 
prabilsta kiekviena medžio ša- 
<ute, kiekvienas uogienojų kup
stas. čiauški, klega, čirena, u 
bauja..*. iš už miško, lyg grie
žiamos simfonijos ėsmč, kyl 
rUUddna, didinga saulė...

—Tuk-tuk, t/uk-tttk... — pasi
girsta šėiniiidnkų kambaryje.

Suspiegia peilio' ašmenys ir 
iyilda trumpi, duslus plaktuke 
smūgiai. Tai jis • išplovė šlapią 
jUSpadį ir dabar išmuša jį ■ Dar 
pora kietesnių tu katelėj imu — 
tai pritvirtino odą prie bato 
babUt prasideda ilga virtinė 
ištf’ų ylOS Čiukščjimų — Vadi- 
imsi; išbado skylutes kalimui... 
Netrukus Vėl SUbildU plaktukas. 
Trumpai, tiksliai, įtikinančiai.

Aš einu pas jį.
ĖiitUžtiUzmu švytįs jo veidas 

jau Spėjo apsipilti prakaitu. A- 
kys žiba džiaugsmu. Burnoje 
baltuoja medinės vinys. Ima jas 
po vieną, stato į pradurtą sky
lutę ir vienu smuglu įtrenkia į

BODOHHHH

PEJIMAS
Pradedant Rngpiučio 1-ma

VAIKAM  ..................... $13.50
SUAŪGUSIEM ............... $18.50
Veikit Dabar! Sutaupyki t Pinigų!

Tonsils and Adenoids
REMO'VED

REGULIARUS Viskas tik už 
MOKESTIS ■ g 

$35.00 arfba daugiau 
Kaina (nėra ekš- V 
’tra) padengia kom- 
petenfį chi r ur g ą _
(ne interną), ope- Sna^g~lems 
racijų kambarį; an- 
esteziją, sija u g eis 
patarnavimą ir vienos dienos 
buvimą musų ligoninėje. ■ ■- t

f

z

Ę 
ž
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Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson BAR. 3500

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Rooeetelt R<L, Austin 1175 
----------—----- —----- —----- -----

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO<—WHOLESALE

4707 S. Halsted SL 
Tel. Boulevard 0014

"""..o a: h, m. borir" ■ •:■; .‘ii

NORTHERN HOSFITH 
‘. *N* i'<;

' MfCt’NiC MĖDlCAt CęN’VjJ

k Street 
am.

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So< Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

♦ FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u Ž1 fri- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotos.

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

ItllHlllillM

arcus

......„f.....................................................................................    ■■■■—

Turtas Virš$6,000,000.001
Apart Apsaugos, Turime d* c n n nnn nn 

ATSARGOS FONDĄ ViršduUUjUUU.UU
j f4čra Sangėsriėš Vietos Dėl Taupymo Pinigą.
= Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12
| dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.
s

I
Į tbATi Ais6Č lONofdtic^ 
,| JUSTIN MACK1EVVIGH. Eres.
i 4192 Archer Avenue 
j . VlRgtma iltti
-■Cltllllll Iii Kiliu llicil.llltlllioil IIIIUJIĮI III r. IIIIII >11 III liti 16111 ...........................

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451

Archer Avė.
Tel.

VIRginia) '
2332

BALZĖKAS MOTOR SALES

4030
Archer Avė,

Tel.
VIRginia

1516

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

—
■JirfMUfaaM’ib a>i J i

u will Likę ūš 
................. .... . u ..............

fcifcha M Ml Ii fc B 1 Į

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long A venų e 

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

Perkant 5 lobus ar daugiau. 1 

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI 
BLACK BAND LUMP ........... j'

Sales
- ,A-v:‘■ .r ■ ■ ...

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

I ■■ ■■ d

taksai ekstra.
*9.95

J

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

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

———

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St
GHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”
FLUMBINGO AltBA APŠILDYMO REIKALU

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

. 6 W. Garfield Blvd. prie State St. S%.T; 5= gf i a oidLe ir uu 01.j
Telefonas ATLANTIC 4290.

. t »’r w > .» t f '

MADŲ

K

JACK’SWlrt ŪK OF PRTTERfiS

ly ju

Miestas

Vardas

Adresas

Vardas ..
Adresas

Telefonas

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
Chicago, DL

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

X (nėra
O Stokeriu
□ Sienų Taild

Tai pat palįjtamds p6- 
ko Iii—‘bet NAUJI 

Old Goldi!

Aš esu užinteresūotas sekamais 
dalykėlis, .pažyrhėtaiš 
prievolės):

□ Apšildymu
□ Plumbingii

—Tris poras aibėse, — sako 
linksmai. — Laimingus rytas! 
Kaip miegojote?
. .— „h .1, „iSli,- ■=US-------a.-.. .5,

*ITS LATAKIA!
■ (Ištariama La-ta-ky’-a), 
skoningas Rytinio Vidur

žemio tabakas dabar pridėtas 
prie Old Golds, kad sutvert 
NAUJĄ džiaugsmą iš cigareto.

-—---------------—-
> . -

UJRAPPeD
TWO 
6eiow THE 

pouarplacfrau 
IN THE

GROT W OF 
LOŠT 5HIPS, 
JACK TE5TS 

THE THlChNESS
OF THEIR 

PRI5ON VVALL5

NO RESPONSE IN EITHĘR CMANNEL. THĖ 
05CILLATOR CANNOT EVEN REPCE THE 
FiOCK — WHICH MEAN5 THAT THE POLAR

IANS BLOCKED THEM FOR THR&E 
MILĖS AT LEAST.

rs up vi@ratiqn iai 
fcJČH MA8S— (P IT l§ 

AND THIS SE.NSI-
iftAPH FlĖG ..........

Lfct’S I
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$5,000,000 Karo 
Vieškeliams 
III. Valstijoje

$320,000,000 Skiria Visai 
Amerikai

SPRINGFIELD, III. — Illi
nois valstijos administracija ga
vo pranešimą, kad federalė val
džia paskyrė $5,000,000 išves
ti naujus kelius valstijoje karo 
reikalams, o kai kuriuos dabar
tinius kelius pertaisyti ar pa
platinti.

Viso karo ' keliams federalė 
valdžia skiria $320,000,000.

Galimas daiktas, kad ateity
je karo departamentas paskirs 
Illinois valstijai daugiau 
gy-

pini?

Chicagiečių Duktė
Mums lietuviams -yra įdomu 

dar todėl, kad toje kompanijoje 
randasi lietuvaitė vaidintoja. 
Jos vardas yra Helen Slakis, 
ir ji yra gerai žinomų chica
giečių, Advokato ir Daktarės 
šlakių duktė. Kiek teko girdė
ti, Helen yra gabi lošėja ir tu
ri gero pasisekimo šioje profe
sijoje. '

Butų labai gražu, kad virš- 
paminėtų apielinkių, arba ir iš 
kitur lietuviai, besivažinėdami 
sąvaitės gale užsuktų į Grand 
Detour, III., ir nuvyktų pama
tyti toje sąvaitėje einantį vei
kalą. Ir prieš veikalą arba po 
veikalo, būtinai nueikite už sce
nos, kad pasimatyti ir susipa
žinti su Helena Slakis, nes tas 
padarytų jai didelio malonumo.

N. G.

cagiečių G. Andersonų, 5402 
Leonard st. Pirmadienį jie čia 
atvažiavo atostogauti. Beriliu* 
kas prigėrė bežaizdamas 
upės.

Po Savaitės —- 
Atrado Brangią 
Radiumo Adatą

prie

Chicagos Draugiją, 
Kliuby Valdybos 

1941 Metams

Helen Slakis
Vasaros Teatro
Grupėje

Fordas Įveda 10 
Vai. Diena

6.

Vaidina Grand Detoure, UI.

Fordo 
aviaci- 
valan-

LINCOLN, III. — Darbinin
kai per visą savaitę laiko krap
štėsi pelenuose ieškodami bran
gios radiumo adatos, kuri bu
vo išmesta per neapsižiūrėjimą 
su bandažais Deaconess ligoni
nėje. Adata kainuoja apie $1,- 
500. Ji. naudojama kovai su 
žiu.

ve

Nemaitins Vien 
“Balione”, Užbaigė 
Streiką

GRAND DETOUR, III. — ži
nodama, kad apie Rockfordą, 
Dixon, St. Charles, Oregon, ir 
kitus tos apielinkės miestus yra 
daug lietuvių, ir tokių, kurie 
myli dailę, maniau kad jiems 
bus įdomu žinoti, jog Grand 
Detour, III., randasi taip va
dinama Summer Stock Compa- 
ny — kuri jau treti metai vai
dina veikalus.

DETROIT, Mich. — 
bendrovė paskelbė, kad 
jos dirbtuvėje įveda 10 
dų dieną, kad pagreitinti lėk
tuvų motorų gamybą.

Fordas gamins rrart-Whilney 
motorus bombonešiams.

WAUPtJN, Wis. — 900 ka
linių Wisconsino valstijos ka
lėjime vakar atšaukė bado strei
ką. Kalėjimo vedėjai prižadėjo 
neduoti jiems “balionės” pie
tums taip dažnai kaip ikišiol.

Prigėrė 5 Metų 
Berniukas

Diena Iš Dienos
——.................    I*

- Wis- 
Donald

T0MAHAWK, Wis. 
consin upėje prigėrė 
Anderson, 5 metų sūnūs chi-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Stanley Karaskievvicz, 29,

Emliy Pakštis, 25
John Tennicott, 20, su 

dred Algauškis, 18

SU

Mil-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3fat)n jf, CuiJdfcfe
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Reikalauja
Perskirų 7 ,

'-u- 1 ■ £

Sylvia Duris nuo Joseph 
ris

Du

Šaunios Vestuvės
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Tel. YARDS 1741-1742 
1605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
’Tfc--Ir ~ • KOPLYČIOS VISOSE Uj lYctl CHICAGOS DALYSE

Praeitą šeštadienį, liepos 26 
dieną, Hollywood salėje suskam
bėjo vestuvių varpai gerai ži
nomiems jaunuoliams: 
Kaulini utei 
Šliubą ėmė 
je.

Vestuvių
jaunavedžių tėvai. Syečių į ves
tuves ir į pokylį atsilankė la
bai daug, šokiams grojo gera 
muzika.

Violet 
ir Albertui Vaitis. 
liuteronų bažnyčio-

puotų iškėlė abiejų
Klausykite musų radiu programų Antradienio ir Šeštadienio ryt

mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 
Su POVILU SALTIMIERU

■ >■#

Laidotuvių Direktoriai Svečiai jaunavedžiams linkėjo 
daug laimės.

Sve&as

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast M8th Street Tel. Pullman 127*

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonu YARDS 141*.

1646 West 46th Street
L J. ZOLP

Phone YARds 0781

Abu Tarnauja 
Dėdei Šamui

Klaidos Atitaisymas
, CALUMET CITY, III. — Lie

pos 26 d. 1941, “Naujienose” 
tilpo straipsnis apie Kazį Kava
liauską ir Joną Kavaliauską, ku
riuodu tarnauja “Dėdei Šamui”.

žinioje pasakyta 
kad “Jonui išlydėti 
ridan buvo nuvykę 
vai, ir pažįstami.”

Tikrumui turėjo būti pasaky
ta, kad “Jonuką išlydėti iš Ft. 
Sheridan j Californiją buvo nu
vykę pamotės duktė ir drau
gai. Birutė*

klaidingai, 
į Ft. She- 
brolis, tė-

Maleskiai Susilaukė 
Mergaitės

BRIDGEPORT.—Mrs. Fran- 
ces Maleski, žmoną Andriaiis 
Maleskio, 3001 So. Union Aveį 
praeitą penktadien;, liepos 25 
d. susilaukė naujagimės dukre
lės šv. Kryžiaus ligoninėje.

Motina ir naujagimė greitai 
tarpsta ir gale šios savaitės grįš 
į namus. Jų laukia 
grandma su grandpa,

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1941 MĘTĄMS: Pirmi

ninkas—Steponas Nąrkis, 4353 S. 
Talman avė., tel. Virginia 1279; 
Pirm, pagelb.— M. ęeplinskąs, 
33£9 So. Lituanica avė.; Nut rašt. 
—Jųlia Pętraitienė, 812 W, 33rd 
st.;> Fin. rašt.—-Leonas Genio- 
•tis, 4905 So. iCominsky avė.; 
Ižd. — Paul J. Petraitis, 812 W. 
33rd st.; Ižd. .pagelb, — Ona Ja- 
cobs, 4409 S. Artęsian avė.; Mar
šalka — Frank Venckus, 2649 
W. 43rd st.

TEISYBĖS~MYLĖTOJ 
STĖS VALDYBĄ 194

Joe Balchunai 
Lowe avė.; P. P. 
pirm., 3347 Lituanica avė, 
Kaulakis — Nut. rašt., 3842 So. 
Union avė.; Felix Kasper—Fin. 
rašt, 3534 So. Lowe avė.; J. 
Rachunas— Iždininkas, 3137 So. 
Halsted st.; Zig. Grigonis — 

f Kont rašt.; J, Racevičia—Iždo 
glob.; Kaz, Valaitis — Ligonių 
prižiūrėtojas, Dr. J, P, Poška— 
Daktaras kvotėjas; Steponas Nar- 
kis—Korespondentas; L. Jucius 
Maršalka. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 12 vai. dieną, Chic. L. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. 
Nariai priimami nuo 18 metų 
iki 45 metų, vyrai ir moterys.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1941 METAMS: 

Pirmininkas ir Auditorijos atsto
vas^—J. Jackus, 6504 So. Rock- 
well st., tel. Rep. 7929; Vice-pir- 
min.—J. A. Shulmistras, 4016 S. 
Archer avė., Laf. 6300; Nut rašt 
—Lucille S. Dagis, 2902 W. Per- 
shing Rd., Laf. 6300; Fin. rašt.—• 
F. Mikliunas, 4917 S. Comenskey 
avė., Lat 1152; Kontr. rašt. — 
F. Margevičius, 4409 S. Fairfield 
avė.; Kasos globėjas ir koresp. 
—B. J. Jakaitis, 826 W. 34th PI., 
tel. Yards 2252/IžcL—T. Janulis, 
3430 S. Morgan st., Yards 4863; 
Maršalka—A. šaškas, 3622 South 
Union avė; Ligonių prižiūrėtojas 
—A. Augustinas, 656 W, 35th st., 
Yards 6701; Teisėjas—K, Stulas, 
Teismo sekr.—L, Jucius. Draugi- 
još susirinkimai įvyksta kas antrą 
trečiadienį, kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Liet. Audit.,- 3133 So. 
Halsted st. '

CHICAGOS KRAKIŠKIU APŠVIE- 
TOS IR KULTŪROS DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBĄ, 1941 METAMS: 

Pirm.—F. Platkauskas, 4321 S. 
Rockwell st.: Vicę-oirm.—Ą. Vai-' 
ndilskaš; ; 4529 Sk; California avė.: 
Nutar. rašt.—M^j Titiškis,* 3638 S. 
Wallace st.: Ižd.—J. Bložys, 3938 
W. 63rd PI.; Obrganizatorius — 
B. Gulbinas. 4035 S. Maplewood 
avė., tel. Virginia 1998; Iždo gi. 
—A. Bložienė ir J. Gulbinienė.

' Susirinkimai vyksta kas trečią 
sekmadienį (nędėldienį), kiek
vieno mėnesio, 1:30 vai. .popiet 
“Sandaros” svet:, 840 W. 33rd 
st., Chicago, III.

HUMBOLDT PARK LIETUVIU 
POLITIKOS KLUBO VALDYBA 
1941 METAMS: Pirmininkas—M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
avė.; Vice-pirm.:— Mike Čepui, 
3327 W. Le Moyne st.; Nut rašt. 
—A. Lungevicz. 1814 Wabansia 
avė., tel. Humboldt 2285; Fin. 
rašt.—Stanley Buneckis, 3327 Le 
Moyne st.: Kasierius—John Kup
revičius, 3446 . Pierce avė.: 
Maršalka—A. Kuprevičius, 3448 
LeMoyne St. Mitingai atsibuna 
kas trečią ketvergą. 3600 West 
North avė.

LITHUANIAN D EMOCR ATI C 
CLUB of the 15th Ward VALDY
BA 1941 METAMS: Pres.—Floyd 

J. Doviat, 5945 S. Albany avė.; 
Vice-pres. — Joseph Vaišvilas, 
6147 So. Washtęnaw avė.; Re- 
cording sec’y— Justin Tarvidas, 
5931 So. Albany avė.; Finance 
Sec’y—John Noreika, 5924 South 
Maplewood a ve.; Treasurer—John 
Gura, 6406 Sot; Francisco avė.; 
Sergt. at Arms—Mr. A. Dulcus, 
6404 So. Campbell avė.; Legal 
Advisor—Chas. 'Zekas, 2511 W. 
69th st.; Finance Committee — 
Mrs. Noreika, 5924 S. Maplewood 
avė., and Mrs. Petruli, 5945 So. 
Albany avė.; Executive Comm.— 
Mr. Charles Daivis, Mr. Kaz. 
Slepetis, and Mr. Gura: Board 
of Grievan'ces—J. Tarvidas. Ch. 
Daivis, and Gust Ritter: Publi- 
city Committee — Ch. Daivis.

AMERICAN ~ LITHŲAN1AN~CITI- 
ZEN’S CLUB—PoliticaĮ and Bene- 

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm.. 4060 S. 
Maplewood Avė.: F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 Šo. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rašt., 812 
W. 33rd St.; Ęųcille S; Pagis— 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W.' 45th St.: E. Rimeikis—kasos 
glob., .2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasięrius, 2910 W. 40th 
St., tel. Ląfayettė 6927; Parengi
mų Komisija: G, Grėen, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller I 11111*11 ■ III I. 4—■■   b*i ii ! iii I* II UI iii.

—teisėjas, 4258 So. Western Avė.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. 
4157 Archer Avė., tel. 
0036. Susirinkimai 
kiekvieno mėnesio 3 
HollVwood svet., 2417 
St. J Kliubą priimami 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

kvotėjas, 
Virginia 
atsibūva 
sekmad., 
W. 43rd 
vytai ir

tėvas ir
Mr. ir

Ų DRAUGY- 
METAMS: 

pirm., 3200 South 
Kilis,—Vice- 

A.

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

kas—Pirm., .2109 N. Cleveland 
Avė.; A.‘Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St.. 
Cicero, III.: Stella Kasper—Fin 
rašt., 3145 S. Eemarald Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

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

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas. 1414 
So. 49th Ct.. Cicėro, III, ALfons 
Masiulis. 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė—Koresp., 3252 So. 
Halsted St.; K. Balchunas—Mar
šalka. 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad.. pir
ma valandą popiet, Hollywooc 
svet., 2417 W. 43rd St.

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

—Thomas Janulis, 3430 S. Mor
gan St.; Pirm, pagelb.—J. Mazi
liauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Nut. rašt.—P. Killis, 3347 South 
Lituanica Avė.; Finansų rašt.— 
Mart. Z. Kadziauskas. 5328 W. 
23rd Place, Cicero. III.; Iždinin
kas—Frank Bakutis, 2603 West 
69th St.; Kontrolės rašt.—Adam 
Bužinskas; • Apiekunas iždo—J. 
Dimša; Maršalka—K. Visockis; 
Atstovas į Chicagos Lietuvių Au
ditoriją—Mart. Z. Kadziauskas; 
Prižiūrėti sergančius narius —P. 
Augustinas, 656 W. 35th St. Susi
rinkimus laiko kas trečią antra
dienį kiekvieno mėnesio.

KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: Jos.

Sholteman—Prezidentas, 4508 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rašt., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rast., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Striko] 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė.. Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rast., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue: Michael R. Kazunas — 
Klubo legalis natarėias, 69 West 
Washington St., ' Tel. Central 
0592.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

— Japonų diplomatai daro 
spaudimą j Siamo vyriausybę ir 
reikalauja, kad Siamas prisidė
tų prie japonų “naujos tvar
kos” Azijoje.

— Italai tvirtina, kad mažie
ji jų laiveliai paskandino vie
ną britų karo laivą, bet britai 
paneigia šias italų žinias.

— Siamo valdžia šiandien per
ėmė iš prancūzų Battambango 
provincijas šiaurės Indokinijoj.

Mrs. Zatumbai.
Naujagimei paskirsiu vardą 

Diana... — X A. S.
__

• Iš avalinės krautuvės ad
resu 217 South State strėet va
gys išnešė 103 poras moteriš
kų kojinių.

MORNING STAR HLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123 Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rast.—M.Chepul. 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745; Fin. 
rast.—B. Rogers. 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — 
Le Moyne St.

S. Buneckis, 3327 
tel. Spaulding 

7903; Maršalka — A. Kuprevičia. 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibuna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

DR-STĖS TAUTIŠKA GARSUS 
VARDAS LIET. IR LIETUVAIČIU 
VALDYBA 1941 METAMS: Pirmi

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

AR JIESKAI 
DARBO?

--------------- SKAITYK KASDIEN j

NAUJIENAS)
— IR TEMYK SKILTIS------------ »

REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

it

1139 Šilti Kikili Skėti, CIICA68, ILL

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

lt

LIETUVIAI

Mano 26 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

pa£al sutartį.
Daugely j atsilikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Fhone YARDS 1373

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BTEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS '

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
3

Jos. F. Sudrik 
INCORPORATED 

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėliu

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą 

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite 

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

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

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

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

Ofiso Tel. VTRrinla M3« 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

1 —3 ir nūn 6—8:30 vnl •"'’karo. 
Trečiadienį pagal sutartį.

DR. M ARGE RIS |
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7336
Namų telefonas Brunswlck 6597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Tel. YARDS 3140
VALANDOS; Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 1S 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 6994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

■JUJ—............ J

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

ofisas—3323 So. Halsted St

DR BRUNO J.
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NAUJOJE VIETOJE 
2403 West 63rd St.

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

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel CENTRAL 1824.
Namų tat—Hyde Park 3395
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KORESPONDENCIJOS
MARE DUNDULIENĖ APIE VĖLIAUSIUS 

BART, MICH. ĮVYKIUS
- 1 ■1..1. t ;. .į r-, r Tr;1'! į'Į1 t—■ •.

Jaunoms Hartietėms Patiko Jauni Chicagiečiai 
Lankėsi Simąnavičienę; Kitos Žinutės.

HART, Mich. — Svečiai ir 
viešnios aplankė Alex Andriu
lius: p-ia Grigaliūnienė su savo 
šeimyna, du sūnus, dukrelė Vio
leta ir jus sužieduotinis Ray 
Frunker, LĮllian Stupariutė, A- 
leksandra Monkiutė, Amilija 
Apdriuliute-Viršilienė, jos vyras 
Povilas Viršilą. Buvo dar ir 
kląugiaų svečių, bet nesužinojau 
jų pavardžių.

Šie svečiai ir viešnios tai 
Chicagoą “Nąujos Gadynės” 
choro artistai-dainininkai, ir 
vaidintojai scenoje,

Geistina, kad jie tankiai mus 
aplankytų ir suteiktų mums lai
mę pasigerėti jų gražuolėmis ir 
linksmais jaunikaičiais (taip sa
ko Hario merginos).

Viešnia iš Rhode Island.
Marijona SimapąYičieiiė, iš 

Providence, Rhode Isląnd, ap
lankė savo motinėlę, paviešėjo

a. v a.
DOMICĖLĖ 

ZDANAUSKIENĖ, 
po tčvąls Ogintaitė, 

gyv. 242$ W. 69th Si..
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 29 d., 10:30 vai. vak., 
1941 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Naujamiesčio parap., 
Mickiemės kaime. Amerikoje 
išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime 
šunų Bonifasą, brolį Steponą 
ir brolienę Marijoną Ogintus, 
5 pusseseres: Domicėlę Maz- 
ęįeiKienę, Ąnėlę čiurlenę, Ste- 
paniją Eriskevičienę, Luciją 

" Kondrotienę, Eleną Philipau- - 
ski^nę. 6 pusbroliųsį, Stįęoąną

Juanis lėtą Le
oną Radišauskus, Palmarą, 
Pranciškų ir Kazimierą Pa
lionis ir jų šeimas ir kitas gi
mines Amerikoje, o Lietuvo
je 2 seseris, Juozapą čiurle
nę ir Anataliją Kisielienę, 
brolį Kazimierą Ogintą ir jų 
šeimas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, rugpiučio 2 d., 10:30 v. 
ryto. Iš koplyčios bus nulydė 
ta į šv. Jurgio parąp. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domicėlės Zda- 
nauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
'patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame: 
Sūnūs, Seserys, Brolis, Pus
broliai, Pusseserės, jų šeimos 
ir kitos Giminės.

Laid. Direkt. 
Tel. YARDS‘4908.

( (

■

kis,
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VVHOLESALE FURNITURE

o'g'ju r

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimai

DAILI FARMA, GERAI aprūpin
ta gyvuliais ir mašinerija, Marį- 
nette kauntėje, Wis. A. M. WilsoO, 
Marinette, Wis.

AGOTA MANIOKIENĖ, 
po tėvais Baltrupiąnaįtė.
Persiskyrė su šiuo pasaubu 

liepos 28 d., 8:30 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukus pusės ainž., 
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 
Bumham, III. ir jų šeimą, 
ir žentą Juozapą JunuŠonąiš 
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. 
Houston Avė. Tel. South Chi- 
cągo 4541. Laidotuyės įvyks 
ketv., liepos 31 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į šv. Juozapo 
parąp. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėtą 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?

Nubudę liekame: Dukterys, 
Supus, Anūkas, žentai ir Jų 
šeimos.

keliag savaites, taipgi dalyvavo 
Oceana County Grange 108 kp. 
parengime. Skambino pianu. 
Čia prikląųsp keh muzikos mor 
kytojąi, kuriems labai patiko 
Marijonus muzika.

Ponai Ch. W4§loyysky pirmgi 
pažinčiai užkvietė M. Simgnavi- 
čienę gardžioms vaišėms. Jie y r 
ra nialpnųs žųiopės ir ištikimi 
dpaugai.

Muskegon, Mieli., A. Chiniko 
sūnūs, Nap. Chinikas, kuris bu
vo pasižymėjęs golf įninkąs per
eitam sezone, bet dabar Dėdės 
Šamo armijoje, lankėsi pas sa-r 
vo tėvelius. Čionai besisvečiuor 
jaut draugų kviečiamas statiką 
palošti golfo. Lošė su Fred Mc^ 
Mahon, Jplių Podol ir Peter 
Morkavitch, Nap Chinikas buvo 
laimėtojas.

Darba) ant ūkių.
Ūkininkai moka ūkio dar

bininkams $30.00 į mėnesį ir 
duoda pragyvenimą. Konservų 
dirbtuvėse dirbantiems moką 
40c vyrams, 30c moterims į 
valandą. Vyšnių skynėjams 
jpoRą 1c už svarą.

Arkliai Sužeidė.

Nelaime ištiko Joną Lin-

RERONČLE KAZLAUSKIENĖ 
(po tėvais Jureyičiųtė)

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
liepos 29 d., 4:30 vai.' popiet, 
1941 m., sulaukus senatvės, 

'gimus Liėtuvoję. SmįĮgių pąr. 
‘Amerfkdj iŠgyVėrio 36 m.
Pąliko dideliame nubudime 

sūnų Kazimierą, marčią Al
biną, anūkes Eleanor ir Lor- 
raine, sūnų Juozapą, marčią 
Veroniką, anūkę Stellą ir ki
tas gimines, draugus ir pažįs
tamus.

Priklausę prie Gyvojo Ra- 
žančiaus Dr-jos.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 Špųth 
Halsted Street.

Laid. įvyks subatoj, rugp. 
2 d., 8:30 vai. ryto iš koply
čios į Šv. Jurgio par. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Rązipiiero kapines.

Vis A. A. Petrpnelės Kaz
lauskienės giminės, draugai 
įr pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti. jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekąme, 
Sunai, Marčios, Anųkės 

ir Giminės.
Laid. dir. P. J. Ridikas, tel. 

Yąrds 141Į.

MARIJONA 
stanislauskjenė, 

PO tėvais Poviląitę
Gyv. 712$ S. Wąąhtenayy Ąyę, 

Tel. Prospect 5270.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

'liepos 30 d., 5:10 v. ryto, 1941 
m., sulaukus 42 m. aipž., gi
mus Kaimelių parap., Kedu- 
lių k?bne, šakių apskr. A- 
merikoj išgyvepo 20 metų.

Palikp dideliame nubudime 
vyrą Feliksą, sūnų Edw'ardą, 
tėvą Pranciškų Poviląitį, pą- 
motę Oną, brolį Juozapą Po
vilaitį, 5 seseris: Stanislavą, 
švogeri Sylyestrą Nalivąitį, 
Augustiną, švogerį Joną Ša
kalą. Vandą, švogerį Williąm 
Rokąitį, Emiliją, švogerį Jo
ną Bartkų, Agotą, švogerį 
Raympndą Kupetį ir daug 
kifų giminių ir pažįstamu.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
dęikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., rugpiučio 4 o., 8 v. 
ryto iš kopi. į šv. Kryžiaus 
llarąp. bažnyčią, kurioj e atsi
bus gedulingos pamaldos u£ 
velionės sielą, o iŠ ten bus 
nuįydėta į $v. ftazimięro kar 

. pines.
Visi a. a. Marijonos Sta- 

njslauskienės giminės, drau
gai ir pažįstami esąt nuošird
žiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nubudę lieka:

i Vyras, Sūnus, Tėvas, Sese- 
Ęudęi-

kųtinį pątamąviip 
sveikinimą. Nuliūdę 
Vyras, Sumiš, Te

kis, Tel. YARDS 1741

bertą. Jis pagelbėjo. Jiaimynui 
dirbti ufcyj.

Pasibaidžius arkliams, ku
riuos jis valdė, krito nuo ve
žimo ir nusilaužė koją žemiau 
kelio dviejose vietose. Liko 
išvežtas į kareivių ligoninę 
Grand Rapids, Mich.

J. Lįnbertas yrą kareivis bu
vusio pasaulio kąro?

Audra.1
Turėjome smarkų Jiejtų, lie-

B. S. šustovas

KAIP STEBIMOS IR SPĖJAMOS ORO
ATMAINOS

(Tęsinys)

tepasisekė pakilti tik iki 22 Rmf 
Įdomus pasiekti rezultatai šjoj 

rologų, atlikusių ištisą eilę 
mokslinių stebėjimų kosminių 
spindulių ir stratosferos mete
orologinių elementų srityje. 
Stebėjimai buvo ątlikti naują 
pačių rusų konstrukcijos apa
ratūra.

Norint ištirti dar aukštesnius 
atmosferinius sluoksnius, kurių 
iki šiol dar nepasiekė mokslia 
ninku aparatūra, tenka naudo
tis netiesioginiais budais.

Betiriant atmosferos akusti
ką, prieita išvadų, kad 40—50 
km aukšty esama šiltų orų 
sluoksnių, turinčių savy ązonų 
dalių. Į šiuos sluoksnius atsi
muša ir atšoksią garsas.

Dangaus kimų spektrų stebė
jimas, apskaičiavimas aukštu
mos, kurioje pradėjo meteori
tas degti, optinių reiškinių ste
bėjimas saulei tekant, leidžian
tis ir ^prietemoje, gaurės pa- 
^yąi^įSiįĮ. įpektrografU^^ią^J— 
Visi šie metodai įgajiųa spręsti 
apie atmosferos sudėtį didelėse 
aukštumose. Atmosferos tyri
mas elektromagnetinių rądio 
bangų pagalba aiškįąi įrodė, 
kad 80—100 km aukštumoje 
yra tam tikras oro sluoksnis, į 
kurį radio bangos atsimuša. Su 
atmosferos elektrinių ypatybių 
tyrimų glaudžiai sija radio ry
šių reguliavimas.

Oro atmainų sppjinjas
Svarbu ne tik ištirti pagriiv 

dinius procesus, vykstančius 
atmosferoje, bet svarbu įr pa
matyti atitinkamus prųcesųs, 
įvykstančius atmosferoje. Štai 
pavyzdys, iš kurio matom, kaip 
kartais svarbu sugebėti išnau
doti atmosferines atmainas, kai 
atliekamas koką nopą žygis. 
1917 m. 17 vokiečių lėktuvų, 
pasinaudoję meteorologinių sto
čių pranešimais, įvykdė staigų

A M f r i 1/ I 0 Si9nčĮąm GgjggLuVtiKIS v»s
Dalis ‘ 

kvietkjninkąs 
Gėlės Vestuvėms, Bankiefams 

ir Pagrabąms
3316 Sq. Halsted 

TeL YĄRDS 7308 
*—■

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ęan- 
kietaųją, Ląi^otų, 
yėiųs, Pąpuoši- 

GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue 

Pįone LĄFĄYWE

KAS
LIKTU VISKI RADIO PROGRAMAI

— Iš {Stoties —

1240 Ęilocycleą
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS IR TEMPERATŪRĄ • MUZIKA • DRAMA 
JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:00-7:45 VĄL RYTĘ

pos 21 ir įį, bęt ir yėl karštią 
‘ (džiovinti sudįbiįgnintąj 

^ipę.
iki ir
vų&ąs buvfl

Svečią! iš Ctiica^ps.

Mano hrplyąiMai, Marytė ir 
Jungą Sįįikal į? g v yąiįųčiaj 
Ęutelė ir Ęopąįdas 
praeitų selųu^dieųį ijr .įšyeže 
IpąpD dukręU pas jųęs <pjas|- 
vį^ęti, ,

-—Mare Įjundullęne.
..... 'p—........... y*..1-?’;

sIVAIRENYBES
,..1!.1. . J.'l! .............. I J.1,1

Lojrdnnp bomb^rd^vi^ą. ^ete- 
orojogąs pranešė, jką<J skyen- 
dąųt į JLopdmią, FčMą laikytis 
žemytiųių pro slųoksnlą, kur 
pute rytų vejąs. Grįžtant reikia 
būtinai pąklhi į 4.fli(J0 metrų 
aukštumą, kur viešpątąvo stip
rus vakąrų yejap. Patį ppeYacir 
ją tyri būti atlikta grejĮtaj ir 
stąįgiaį; ųes .neužilgo galimą 
autjra su perkūnija.

Skridimas buvę ątjiktąs, Ir iš 
tikrųjų, už t vąj. 30 minučių 
po skridimo prasidėjo didpič 
audra. Tokių pavyzdžių galimą 
butų priskaičiuptį tiek įr 'tiek,

Oro atmainų spėjimo mintis 
labai sena. I?0 audros, įvykur 
sios 1854 m,^lapkričio mėn. 14 
d. prie ĘaląkląYos (Krymo kar 
ro metu) ir pridariusios dide? 
lių nųp^toįią .prąpcų^^Aą|^gių 
laivynui, jų stovyklai bei turkų 
kariuomenei Krymo pakrante? 
se, prancūzų aštręnomai rašė 
apie būtiną reikalą spėti orę 
atmainas. Tąčįau spėti, pasi? 
naudojus žiniomis, surinktomis 
iš didesnio terlĮorijos ploto.

Ą11 Irojoj XtX amžiaus pusėj 
vienų metų buyo sUorgaųizuo? 
tas atmosferin’iy reiškinių stę? 
bejinias Europos teritorijoj. 
Tyrimai buvo daromi aparatų- 
ros pągalbą. Stebėjimo rezulta
tai buvo žymimi žemėlapiuose 
tam tikrais ženklais. Patys že- 
mėląpiąi buvo pavadinti sinop
tiniais žemėlapiais. Sinoptiniuo? 
se žemėlapiuose kiekvįeppą die
nos 7 vai. rytą buvo vedamos 
linijos, 
vienoda 
termos, 
giapčios 
girnų, — izobares. Be to, šie 
sausumos duomenys buvo ly
ginami su juros paviršiumi.

Žemėlapy įuvo žymimus 
koncetrinės izobarių sistemos, 
supančios vietas $u mažu slėgi
mu — .ciklonai, įr kitose žemė
lapio vietose padidinto slėgimo 
vietos — anticiklonai. Buvo 
konstatuota, kad žemo ir aukš
to slėgimo vietos nepastovios, 
pet iš lėto kaitaliojasi.

Paaiškėjo, į|,ąd ^ąj^kląyos 
audra turėjusi ryšį su ciklonu, 
slinkusiu juodąją jurą. Siųop- 
tiuiąi žcmčįąpiaį pąro.dė, 
šis ciklonąs, prieš prąsĮiųkdą-

Juodąją jurą; praslinko 
Prąųcuziją, šįąųrėa Iląjiją Ir 
Ęalkąųus, Išįėjė
minlj kad sekant ciklonų judė
jimą pagal 
įąs sinoptįųįuose žpmčląpmosc, 
gąliiųą pąndyh spėti ųro at
mainąs,

xįx amžiaus oro almąi.i|ų

jungiančios vietas su 
temperatūra, — izo- 

ir kitos linijos, jun- 
vietas su vienokiu slė-

< 1 ;

spėjimui mažą tetunėjo rimto, 
praktiko pobūdžio. Prastos sų- 
sižinojįjnp pnepiopės trukdč si
noptinių zęųięĮąpių sudarymą, 
ųęg # kitų |wt^rojogį-
i|įų dažųjąpsiąį ąteidayp
Jąbaj pąv^lU9^i» pm-

kįį ąjipj^ięjo telegrafas, 
p ypąč ra$Qtelegrafas, lšJ?i|jo- 
jp ^opjinę ipcteorplpgiją. Tuo 
pat metu aerologinio pąbųdžio 
atmosferos g|,ębėjjmąi ir platus 
panaudojimas sklaidomųjų pūs
lių — pilotų, įgalino arčiau su
sipažinti su ątnręsferįpiąįs pro
cesais. ’

Mussolini nemini 
gimtadienio

ROMĄ, Ifalija, Jiep. 29 d. -— 
Šiąndien Italįjps diktatoriui su
ėjo 58 metai.

Ęa^ųiet ši diena praeina su 
oficialių ąsmęnų sveikinųnais, 
bte šį kartą valdžia uždraudė 
net minėti diktatoriaus varda
dienį.

Paskelbė, 
dirbs, kaįp kiekvieną diepą, ne
simatys su savo šeimynos na
riais ir nepriims jokių sveiki
nimų. Mp^suįįųi esą sutrupi
nęs karo reikalais.

kad l^ussoĮipi

— Vokiečių konsulas Cocha- 
bamba mieste, Bolivijoj, tąpo 
areštuotas. ,.

— Amerikos imigracijos val
dininkai notarė leisti kino aiv 
tistei Pola Negri apsigyventį 
Jungtinėse Valstybėse.

REIKALINGA
vžjetuviškai kalbanti Sales Giri.

'■'G^Ą.Ąlg^. už pastovų ir ekstra 
darbą.

KREIPKITĖS Į MR. NELSON
W. H. ĮJEVVIS

4716 SO. ASHLAND AVĖ.

SUSIRINKIMAI
JAUNU LIETUVIŲ AMERIKO- 

•ĮJ? U®©, susi-rinkamas įvyks penktad., rugpiųcio 
1 d., 7:30 vai. vakaro, Chic. Lietu
vių Auditorijoj, 3133 Šp. Halsted 
St. Susirinkimas svarbus, visi na
riai malonėkite . atsilankyti. Kurie 
esate pasilikę su mokesčiais, malo
nėkite apsimokėti.

—S. Kuųevičius, rast,

PRADĖK TAUPYTI 
ŠIANDIE

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite dąbar, kad, bedarbei už- 
cjų$r nereikėtų dejuoti. Taupykite 
sąųgioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SĄVJNGSaųd LOAN ASSOCIATION.

£įg jūsų indėliai 
uųošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings and Loand Insu
rance Corpęratįon, Washington, D. C.

Pffasip kasdjen atdaras nuo 8 vai. ry- 
tp Įjki 8 valt vakaro; šeštadieniais iki 
0 vakaro

Universal Savings
NP LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET
. į r- . * • r

*&rri

CLASSIFIED ADS
......... .............. " '■

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

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. S AM.

HELP VVANTED—FEMALE

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, savas kambarys, nereikia 
virti, geras mokestis. AMBassador 
127,6. ‘

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, nereikia virti, skalbti; sa- 
yas kambarys. $9 pradėti. Geras 
namas. COLumbus 4202.

DŽĘNITORKOS ir skrebinti mo
terys. Kreipkitės 9:30 šį vakarą. 
Room 205. 343 S. Dearborn.

MERGINA, PRIŽIŪRĖTI 2^ 
metų jnergaitę. Su namų darbu 
arba be. KEDzie 0554.

50 PATYRUSIŲ OPERATORS, 
prie .plaujamų dresių, taipgi pink- 
ers. Aukštas mokestis, taipgi bo
nus. Pastovus darbas. 2300 West 
Armitage.

OPERATORS, PATYRUSIOS, 
prie house coats ir slack suits. Ge
riausias mokestis, v Pastovus darbas

H. ĘYMAN and CO., 
230 S. Franklin.

PATYRUSIOS MERGINOS 
.po padėjėjos pantrėje. Išeiti, 
kestisf Pastovus darbas.

YOUNKERS, 
51 E. Chicago Avė.

kai-
Mo-

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

TAISAU MŪRINIUS ir medinius 
namus, stogus, kaminus ir saidvo- 
kus. PORtsmouth 6663.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

4201 So. Albany.
PARSIDUODA KETURFLATIS 

mūrinis namas ir tavernos biznis 
ant 107to Bulvaro. Didesnis ir 
gražesnis namas visoj apylinkėj. 
Moderniški aptaisymai. Išdirbtas 
biznis. Netoli nuo fabrikų. .Vertas 
$35,000. Parsiduoda daug' pigiau.

Box 2518. 1739 So. Halsted St.

TAVERNOS BIZNIS ir nuosavy
bė, štoras ir 7 kambarių namas. 
Savininkas nestengia apžiūrėti'. 
Bargenas šią savaitę.

1207 W. 87th St.

FOR KENT—IN GENERAL 
Renddąi—Bendrai

ANT RENDOS ŠTORAS su ta- 
vemo fikčeriais. Pigi renda, gera 
vieta dėl taverno. Atsišaukite: 

729 W. 19th < St

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA MARQ U E T,T E 
PARKE 4-flatis mūrinis namas, 
dubeltavas lotas, apšildomas. $12,- 
000. Taipgi 2-flatis, mūrinis namas 
ir flatas beismante. $8,000.
CHARLES URNICH (URNIKIS) 

2500 West 63rd St. 
PROspect 6025.

SAVININKAS SPAUDŽIAMAS 
PARDUOTI

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

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

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

2500 West 63rd St. 
PROspect 6025.

PAAUKOS 2 FLATŲ MODER
NŲ muro namą. 1—6 kambarių, 
1—4 kambarių, flatai ir Štoras. 7316 
So. Racine Avė. Norėdami pama
tyti ir daugiau informacijų gauti 
telefonuokite LAWndale 5982.

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

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

'.John o. sykora '
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujam greitiem 

pardavimam

KAMPINIS 4 APARTMENTŲ. 
1—5, 3 po 4-ris, 2 kambariai beifc- 
mante. štymas. Arti Hamilton 
Park. Puiki transportacija. Rendų 
$2,100. j$ 11,000. Šaukite FAIrfax 
0947.

PARDUODU 150 AKĘRIŲ FAR- 
MĄ. Visa dirbama, netoli mieste
lio Decatur, Mich. IMi bloko nuo 
cementinio kglio, stupą 8 kamba
rių, elektriką ir vanduo ant por- 
čių, geras sailąs ir kitos triobos. 
Už $6,000. Pusė įnešti, kitus leng
vais išmokėjimais. Atsišaukite:

1814 W. 47th St.

68 AKRŲ FARMA, geriausią 
vieta ant U. S. 20. 105 mylios ry
tuose ųuo Chicagos, arti Šouth 
Bepd. Keliai 3-se farmos šonuo^ė. 
Visi modernus pastatai, 8 kamba
rių namas. Didėlis sodas, visokių 
vaisių, geri gyvuliai, įnagiai, javą!, 
taipgi sienas. $10,000 cash ar iš
mokėjimais.* Galima tuoj užimti. 
E. R. Etherington, U. S. 20, Elfc- 
tyart, Ind.

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGJCIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO. 
2202 W. Cermak Rd. 

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

MOKĖDAMAS CASR— 
už rakandus, sutaupysi nuo <0 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliąl 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
63^3 So. Western Avė.,

Chicago, IU. Tel. REPubbc &08J
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NEAPYKANTA ROOSEVELTUI “PAMATAS 
TRIBŪNE IZOLIACINĖS POLITIKOS”

Šiandien Laidoja
Cicerietę Barės

šiandien Lengviau | ARMIJA ATMETA DAUGIAUSIA NAUJOKU 
Atsikvepsim - g BRIDGEPORTO

Smerktų Rooseveltą, nežiūrint ką jis darytų, sako 
buvęs laikraščio narys

Užvakar vakare Orchestra 
Hali salėje įvyko triukšmingas 
masinis mitingas, kuriame bu
vęs “Tribūne” redakcijos narys 
aiškino kas yra “negero” su 
tuo laikraščiu.

Steigs Naują Laikraštį
Mitinge paaiškėjo, kad yra da

romi planai steigti naują ryti
nį laikraštį Chicagoje, ir vien
balsiai buvo priimta rezoliuci
ja, kurioje “Tribūne” yra griež
tai pasmerkiamas.

Daro Kas Hitleriui Patinka
Vyriausias kalbėtojas buvo 

Edmond Taylor, “Tribūne” ko
respondentas Europoje iki 1940 
metų. Jis pareiškė, kad “Tri
būne” nėra apmokamas Hitle
rio agentas Amerikoje, bet sa
vo nusistatymu ir elgesiu daro 
kaip tik tą, ką Hitleris tikėtų
si iš apmokamo agento.

Visos “Tribūne” politikos pa
matas yra neišgydoma Roose- 
velto neapykanta. Tas dienraš
tis ir grupė turtingų žmonių, 
susispietusių po jo skvernu, 
vien dėl tos neapykantos smer
kia viską ką Rooseveltas daro.

Jis smerkia Roosevelto politiką 
duoti pagalbą Anglijai. Jeigu 
Rooseveltas butų priešingas to
kiai pagalbai, tai “Tribūne” 
smerktų jį už tai, ir histeriš- 
kai šauktų kodėl Amerika An
glijai pagalbos neduoda. •

“Tribūne” vedėjai įsitikino, 
sakė Taylor, kad komunistai po 
Naujos Dalybos priedanga ren
gėsi sukelti revoliuciją. Jie ta
da sumanė pravesti fašistišką 
revoliuciją, ir tam tikslui at
siekti naudoja visokias priemo
nes, nežiūrėdami kokios jos 
yra.

“Tribūne”, Wheelerio ir Lind- 
bergho opozicija valdžiai nėra 
nuoširdžiai švari. Tai “nuodin
gų dujų” politika.

Degino “Tribūne”
Publika buvo entuziastiška ir 

kalbėtojams užbaigus kalbas 
nelabai norėjo skirstytis namo. 
Išėjusi iš salės ji apstumdė bū
relį America First komiteto pi- 
kietų, ir supirkusi apie 200 ko
pijų “Tribūne” jas prie salės 
sudegino. Už perdidelį triukš- 
mavimą du žmonės buvo areš
tuoti.

CICERO. — šiandien 
sta laidotuvės cicerietės 
therine Rimšiutes-Bares. Jos. 
kūnas yra pašarvotas koply-1 
čioje, adresu 5130 West 25th 
Street. Laidotuvės prasidės 2 
vai. popiet.

Ka-

Lavina Jaunus 
Darbininkus 
Ginklu Pramonėms

Priims 10,000 Aplikantų
CCC ir NYA skelbia, kad pri

ims 10,000 jaunų darbininkų 
Illinois valstijoje, kurie nori iš
mokti dirbti ginklų pramonėse.

CCC mokiniams duoda visą 
pragyvenimą ir moka $30 į mė
nesį, o NYA moka $2’5 i mėne
sį.

Aplikantai į CCC gali būti nuo 
17 iki 23 metų amžiaus (Vien 
berniukai), o į NYA nuo 17 
iki 24 m.a., — berniukai ir mer 
gaitės.

Automobiliai Užmu 
šė 16,810 Žmonių 
J. Valstijose

N A U.H E N V - AUM E Telepliou»
Judy Garland, filmų ar

tistė, ir Davė Rose, orkest
ro vedėjas ir kompozito
rius, išlipa iš lėktuvo 
Angeles, po kelionės iš 
Vegas, Nev., kur jiedu 
sivedė.

Los
Las
ap-

Svarstys Armour
CIO Ginčą

C,

Rugpiučio 5-tą
Taipgi Borg-Warner—CIO 

Ginčą.

Naujos Kaitros 
Aukos Chicagoj

Mirė 8 žmonės
Dėl kaitros užvakar ir vakai 

mirė šie chicagiečiai:
Adele ZCanauskas, 2425 W.

69th st., (smulkmenos kitur)
Ray Denneson, 55, 

Broadvvay (širdies liga)
Mary Jane Morali, 30,

4145

103*1

Jei tikėti oro pranašu, tai 
paskutinių kelių dienų karš
čiai pasibaigė vakar vakare ir 
šiandien termometrai nekops 
aukščiau 80 laipsnių.

Vakar dieną prie “Naujie
nų” buvo 95.

Jų Sveikata Blogiausia

Staigiai Mirė 
Lietuvė Adelė 
Zadanauskienė

Kaitros Auka
Paskutinių dienų kaitra 

ėmė gyvybę dar vienai Chica
gos lietuvei, Mrs. Adclla Zada- 
nauskienei.

al-

gavo 
mirė

Kaitros nukamuota ji 
širdies ataką ir staigiai 
sukritusi gatvėje.

Nelaimė įvyko prie Zadanau- 
skų namų, Marųuette Parke, ad
resu, 2425 West 69th Street.

Velionė buvo 52 metų am
žiaus.

Lėktuvo Nelaimėje 
Žuvo Keturi 
Chicagiečiai

|F*ropor$onal!iai, Bridgepor-j Sveikatos atžvilgiu greta 
tas tūri mažiau naujokų armi- Bridgeporto stovi Northsidės 
joje, negu kuri nors kita Chi- 43-čias wardas. 
cagos dalis.

Karo amžiaus vyrai Bridge
porte tuo gal pasidžiaugs, bet 19-tas, kuris apima Beverly 
tai abejotinos vertės džiaugs
mas.

S veikiausi as—19-tas.
Sveikiausias wardas esąs

Hills apylinkę. Iš ten armija 
paėmė 61-ną naujoką iš kas 
šimto/7į% AtmeĮa.

Pasirodo, kad sveikatos at
žvilgiu Bridgeporto karo am
žiaus vyrai stovi labai žemai Bridgeporte ir kitose panašio- 
—žemiausiai visam 
mieste.

Dėl tų naujokų 
blogumo armija jų

Persunkiai Dirba.
Armija nurodinėja, kad

Chicagos se apylinkėse naujokų sveika- 
| ta yra silpna daugiausiai dėl 

sveikatos to, kad lietuvės, lenkės ir ki- 
atmetė tos ateivės-motinos perdaug ir 

71.1%—71 iš kas šimto, o pri-! persunki ai dirba net ir po to, 
ėmė tarnybai tiktai 29-nis. kai susilaukia šeimynų.

PO CHICAGĄ 
PASIDAIRIUS

Su Vygantu
Chicagos tautininkų 

daus mėnesis su “tautos 
du” jau pasibaigė ir, 
tenka patirti, apie Sme

rateliuose 
dishannoni- 
pats Smeto- 
važiavęs A-

sižiurėjęs ir daugiau patyręs 
! pamainė savo nuomonę.

Tautininkų fronte ne viskas
ramu.

me-
va-

kaip

Degė A. Salduko 
Nuosavybė

National Defense Mediation 
Board NVashingtone paskelbė, 
kad rugpiučio 5 d., svarstys 
nesusipratimą tarp Armourj 
bendrovės ir CIO skerdyklų-
unijos. Ginčas iškilo dėl uni-jEast 42nd Street, 
jos reikalavimų pakelti algas 
ir duoti unijai išimtiną pripa
žinimą. CIO buvo pradėjusi 
grąsinti streiku.

Taryba paskelbė, kad taipgi 
rugpiučio 5 d., svarstys CIO ir 
Borg NVarner Corporation 
ginčą, kilusį1 irgi dėl algų 
pripažinimo.

Eugene J. Dorsett, 65, 
. Dover avenue

4658

Naujos Nelaimės Chicagoj
National Safety Council va

kar paskelbė, kad per pirmus 
šešis mėnesius automobiliai 
Amerikoje šįmet užmušė 16,810 
žmones, apie 17% daugiau ne
gu per tą patį laiką pernai.

Vėliausios automobilių aukos 
Chicagoje yra šios:

83 mėtų Bergen Anuerson, 
916 Fair Oaks, Oak Park, prie 
1318 West North avenue, ir

16 m. ‘ RoberĮ Ozford Jr., 
3548 Carroll Street, prie Oriole 
ir Belmont avenue.

McCormick’o
Balsavimai

> ' : t> V ' v •

Praėjo Rainiai
Rezultatus Paskelbs Šiandien.

Vakar |prie McCormicko 
dirbtuvės per visą dieną vyko 
balsavimai nuspręsti, kuriai 
unijai: CIO ari AFL, priklau
so teisė , darbininkus alsto-

Viena Marąuetteparkietė
Prie Sharon, Wis., prie pat 

Illinois valstijos sienos, lėktų 
vui nukritus sudegė keturi chi 
cagiečiai. Jie skrido iš Chica
gos į Lake Delton, Wisconsine.

Užmuštieji yra:
AJfred C. Wenzel, 9511 Ridge- 

way, Skokie; Bobert E. Holly, 
3430 W. Palmei’ Street, Beverly 
J. Mortensen' 6142 S. Wash- 
tenaw avenue, ir viena nežino
ma mergina.

BRIGHTON PARK. — Ad
resu 4131 Archer avenue nuo 
degančių šiukšlių užsidegė 
medinis namukas, kurį turi 
nusinuomavęs vienas J. Burn- 
ett. Nuosavybė priklauso A. 
Saldukui. Nuostoliai nedideli.

ir

Chicagoj Pradeda 
Trukti Šilkinių 
Kojinių

Moterys Skuba Pirktis 
Atsargai.

Jeigu Japonija nori, tai 
gali kariauti su Amerika, bet 
chicagietės gražuolės nepaliks 
be šilkinių kojinių.

Kai tik iš laikraščių pasiro
dė, kad Japonijos-U. S. santy
kiai pradėjo blogėti, tai tuoj 
moterys ėmė skubėti į krau
tuves pirktis dideles šilkinių 
kojinių atsargas. Beveik visas 
šilkas Amerikoj ateina iŠ Ja
ponijos, todėl santykiams su 
tuo kraštu paįrus, Amerika 
nebeleistų japoniško šilko į- 
vežti.

ji

Finansinės 
Žinutės

Allis-Chalmers
Allis- 
Com- 

gryno

Leroy Johnson, 49, nuo 6' 
W. Illinois Street

John Marwitz, 59, nuo 3829 
N. Leavitt Street, ir

Katherine Terry, 5255 Schoo 
Street, ir

Shija Kline, 74, nuo 
Douglas bulvaras.

Išgelbėjo 32 
Žmones Iš Ežero

Per pereitą bertainį 
Chalmers Manufacturing 
pany padarė $1,793,107 
pelno, o per paskutinius šešis 
mėnesius — $2,389,576.

Prekiniai Vagonai
Pereitą savaitę Northwestern 

gelžkelis vežė 36,357 vagonus 
prekių (užpereitą — 28,235), 
Rock Island pereitą savaitę vė
žė 30,436, užpereitą — 24,233, 
o Baltimore and Ohio — 66,- 
799, o užpereitą — 49,867.

314C

Netikėta vėtra, kuri užėjo 
vakar naktį, apvertė kelis 
vus Michigan ežere. Krantų 
sargybai pasisekė jų keleivius, 
viso 32, išgelbėti.

Tafp jų yra, Edward Wro- 
bel, ir Clarence Wrobel, 534d 
South Artesian; Joseph Kol. 
5307 So. ' Artesian; William 
Wind, 5311 S. Artesian; Wil- 
liam Rumsfeld, 5319 S. Arte
sian, ir Michael Bacha, 5310 S. 
Artesian.

Šaldytuvai

uz-
lai-

McCary Refrigerator Compa 
ny dirbtuvėje, 1512 So. Michi- 
gan avenue užvakar vakare už
sidegė keli šaldytuvai. Gaisras 
padarė apie $35,000 nuostolių 
ir išmetė iš butų 10 šeimynų, 
gyvenančių gretimam name.

Chicagoj Nyksta 
Sifilis

Negavo Progos 
Gyventi...

U.S. sveikatos departamentas 
prisiuntė majorui Kelly laiškų, 
kuriame sveikina Chicagos mie
stą už pasekmingą kovą su si
filio liga. Laiške sako, kad jei
gu miestas ir toliau taip kovos 
tą baisią ligą, tai netrukus už- 
sisenėję susirgimai bus retenj-

I 
Jei Ne Kaitra, Tai Traukinys

Kaitrą tiek ' paveikė 54 me
lą. chicagiėtį John W. Daniels, 
<ad jis gavo ' širdies ataką ir 
vos nenumirė. Ambulansas pa
ėmė jį nuvežti į Hines Meino- 
rial ligoninę. Prie 147-ios ir 
Midlothiąn ant gejžkelio bėgių 
staigiai užsikirto ambulanso 
motoras, ' \

Tuo tarpu pasirodė greitasis 
Rock Island traukinys. Jis am- 
julansą sudaužė ir ligonį Da- 
hielsą užmušė. Ambulanso šo
feris spėjo pasprukti.

Daniels gyveno ad.
Brandon avenue.

Balsavimai praėjo lapai ra
miai ir tvarkinvai, nežiūrint 
to, kad prie-rinkiminė agi
tacija buvo varoma dideliu 
įtūžimu.

Rezultatai bus žinomi šian
dien.

Nužudė Moteriškę, 
Pats Nusimovė

Divorsuota Mrs. Paula War- 
ber, 1902 Bissell Street, ir 45 
metų Gerhart Kurt, draugavo 
per ilgą laiką. Užvakar vakare 
Kurt atėjo į jos namus, ir ki
lo smarkus ginčas. Kaimynai 
pasakoja, kad jie ginčijosi 
visą naktį.

Vakar rytą pasigirdo du 
viai. Įbėgusi į kambarį iš
šūviai atėjo, moteriškės šešių 
metų duktė Ęleanor rado abu 

1342’3 1 negyvus. Kurt nušovė Mrs. War- 
ber, po to pats nusišovė.

per

šu
le ur

Policistai
Daktarai

Sherman Parke staigiai 
sirgo” 26 metų chicagietė, So- 
phie Rzepka, 4852 So. Throop 
Street. Du policistai pasodine 
moteriškę į skvadkarį ir išsku
bėjo ligoninėn, nesuprasdami 
kokia buvo moteriškes “liga”.

Kelyje į ligoninę, prie 55th 
ir Racine, ji pagimdė 5 svari, 
mergaitę. Policistams teko 
ti daktarų rolę.

Meilei Niekad 
Nevėlu

loš

“Honeymoonui” į Minnesoti 
vakar išvyko du chicagiečiai 
jaunavedžiai, 65 metų Chrsitįna 
Weigand, ir 62 m. Gottlicb Rif 
fer, nuo 3044 Clybourn avenue 
Jie Apsivedė užvakar. Abu jai 
turi vedusius anukus.

Cochrane Laimi Pusvidutinio Svorio Titulą.

Freddie Corhranc, dešinėj, smogia dešinę į Fritzie Zivic šoną. Zivic, ginąs 
pusvidutinio svorio čampijonatą, išvargintas, menkai ginas. Laimėtoju išėjo 
Cochrane. Rungtynės tęsėsi 15 raundų, Rupperto stadijone, Newark, N. J.

viešpatauja tokia 
ja, jog, sakoma, 
na apgailestauja 
merikon.

Iš karto puolę į Smetonos Zeilltll RadlO 
grėbį, vietiniai tautlyderiai . . _ _ _ .
šiandien nei neslepia to fakto,I Atidaro INaują 
kad visa akcija pašlijo ir, kad T^irkfiivp 
jie vienas po kito artimiausiu 
laiku “pasitrauks. 

1
Apiot įsinių ateinančių iš Chicagoj nupirko naują dirb- 

Michigano farmos, kur Sme- tuvę prie Dickcns ir Menard 
tona su savo žmona ir švoge- gatvių. Tenai gamins įvairius 
rka ima saulės vonias, tarp radio aparatus ir radio reik- 
kai kurių tautininkų ir Sme- menis U. S. armijai. Dirbtuvę 
tonos šeimos įvyko atvirų su- pirmiau turėjo Majestic radio 

bendrovė.

Zenith Radio Corporation

sikirtimų, dėl kurių padėtis 
pasidarė labai įtempta.

Sakoma, kad vienas seny
vas chicagietis, nusivylęs per- 
dideliu politikavimu ir zulini- 
mu, Smetonai į akis išdrožęs, 
jog, girdi, “Tamsta neturi 
mažiausio supratimo apie A- 
merikos lietuvius.”

Visi darbai ir akcijos, visi 
dieji pasišovimai, nutarti

atlaikytų Chicagoje ir minė
toje faunoje, kaip kisielius 
aušta ir stingsta. Vietiniai vei
kėjai sakoma nusivylę Smeto
nos šeimos politika, o toji, gir
di, nemato nieko gero tautlyde- 
rių eilėse.

Jau prieš mėnesį Smetona, 
esą, atsisakęs pasakyti kalbą 
vienai “konferencijai” farmo- 
je. Jis, sakoma, pareiškęs, kad 
neužsimoka laikas gaišinti, 
nes “manęs nenorite klausy
ti.” Jadvyga Tubelienė irgi, 
netekus kantrybės, su panieka 
pasakius kokusininkams, kad 
“jei galėčiau tai jus visus iš
mesčiau (turbut turėjo omeny 
vienos ten naujai įkurtos or
ganizacijos valdybą, kurią su
daro tautininkų šulai). Veikė
jams tas labai nepatiko ir kai 
kurie įsižeidę nusiplovė ran
kas ir išvažiavo namo. i

Sakoma, kad artimiausiu 
laiku iš svarbių vietų pasi
trauks keli stambesnieji biz
nieriai ir profesionalai, kurie 
Smetonos atsilankymo Chica- 
gon proga patapo svarbiais 
“visuomenininkais”. Kai ku- 

4 

riems iš jų tas “visuomeniš
kas darbas”, girdi, atsiėjęs la
bai brangiai (pinigais).

Vienas tautininkas, kuris 
Smetonos lankymosi Chicagoj 
metu buvo vienas iš karštųjų 
priėmėjų ir kuris keliais atve
jais išniekino lietuviškąją 
spaudą ir visuomenę, atsisa- 

(kiusią turėti bent kokius san
tykius su buvusiu Lietuva? 
diktatorium, prisipažino, kad.

Atsisako Tėvus 
Užlaikyti; Į 
Kalėjimą

Turės Sėdėti 10 Dienu
Apskričio teisėjas A. Islcy 

nuteisė 24 metų chicagieti Stan
ley Suski kalėti 10 dienų 
sisakymą mokėti $2’.5O į 
tę tėvų užlaikymui.

Jisai gyvena ad. 5946 
Marshfield avenue.

Suski pareiškė teisėjui, kad 
“aš turiu savo būdų, tegu vi
suomenė rūpinasi senais žmo
nėmis”.

už al
savai •

South

VAKAR CHICAGOJE
• šeši pašalinti valstijos že

mės ūkio departamento tarnau
tojai užvedė bylą, reikalauda
mi sugražinti jiems darbus. Jie 
sako, kad buvę prašalinti nepa
matuotai, politiniais sumeti
mais.

• 15 mėnesių berniukas M< 1- 
vin Brent išgėrė bonką nuodų. 
Ligoninėj išpompavo jo vidu
rius, todėl pavojaus gyvybei ne
bėrą. Berniukas gyvena ad. 
4900 N. Ashland avenue.

• Walgreen vaistinių firma 
padovanojo federalei valdžiai 
firmos savininko (mirusio) 
Charles Walgreen privatinį lai
vą, “Dixonia”. ' Jis kainavo 
$500,000.

• Chicagietis Bert Lathrop, 
1662 W. 105th Street, beval
gydamas vienoje
valgykloje, pamiršo pasiimti pi
niginę nuo stalo. Kai vėliau su
grįžo — jos nebebuvo. To bu
vo galima tikėtis, nes pinigi
nėj buvo $551.

• North avėnue gatvekary- 
je, prie Kostner avenue vakar 
mirė nežinomas, apie 50 me-

vidurmiesčio

jis dabar iš arčiau į viską pri-pV vyras.




