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Japonų ministeriai pareiškė apgailestavi
mą dėl karo laivo bombardavimo

WASIIINGTON, D. C., liep. 
31 d. — Amerikos vyriausybė 
nesitenkins vien mandagiais at
siprašinėjimais Tutuila inciden
tui likviduoti, spaudos atsto
vams pareiškė užsienio sekre
toriaus pareigas einąs Sumner 
VVelles.

Amerikos vyriausybė laukia 
daug pilnesnio atsakymo Į pa
darytus protestus Washingtone 
ir Tokio miestuose. Japonų ka 
ro lėktuvai bombardavo karo 
laivą Tatuila ir padarė nuosto
lių amerikiečių nuosavybei, nors 
japonai aiškiausiai žinojo, jog 
saugumo zonos jie neturėjo tei
ses bombarduoti.

Weiles pareiškė, kad pana
šius pareiškimus jis padarė ja
ponų ambasadoriui Kišisaburo 
Nomurai ir laukia platesnių pa
siaiškinimų. Welles pridėjo, 
kad japonų užsienio ministeri* 
jos atstovai aplankė ambasado
rių Grew ir atsiprašė pirma, 
negu Grew gavo * instrukcijas

Admirolas Tojoda apgailesta
vo dėl įvykusio incidento Ghun- 
kingo vandenyse ir atsiprašinė
jo japonų valdžios vardu.

Ambasadorius Grew kalbėjo
si visą pusvalandį su nauju už
sienio ministeriu. Tojoda užtik
rino Amerikos ambasadorių, 
kad japonų karo jėgos turi 
griežtus įsakymus respektuoti 
Jungtinių Valstybių nuosavybę 
ir visas teises.

Amerikos ambasadorius Grevv 
įteikė valdžios protestą užsie
nio ministerijai. Tuo pačiu me
tu jis įteikė ir kitus protestus, 
kurie yra surišti su naujai su
sidariusia padėtimi tolimuose 
rytuose.

Grew protestavo prieš telefo
no cenzūrą. Japonų susisiekimo 
įstaigos sulaikė Amerikos am-
basados pranešimus, kol neįvy
ko pasimatymas su pačiu mi
nisteriu Tojoda.

ŠANCHAJUS, Kinija, liep. 31 
d. — Manoma, kad naujai k i-
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JAPONŲ. BOMBA# DUOTAS LAIVAS.

J. V. karinis laivas Tutuila, kurį Japonų bombos apgadino Yangtze upėj 
prie Chunking, Kinijos sostinės, kada japonai tą miestą bombardavo. Nors 
laivas gerokai apgadintas, pranešama, kad žmonių aukų nebūta. Vakar Japoni
ja atsiprašė J. V. už “klaidą.”

ICKES UŽDARE lOO.OGD BENZINO STOČIŲ 
NAKTIES VALANDOMS '

Britai bombardavo 
Norvegiją

No. 180

LIETUVOS JAUNIMAS AKTYVIAI DALY
VAVO SUKILIME PRIEŠ BOLŠEVIKUS

Kovėsi studentai ir gimnazistai
BERNAS, Šveicarija, liep. 31 d. — Iš patikimų šaltinių pa

tirta, kad sukilime prieš bolševikus labai aktyviai dalyvavo be
veik visas Lietuvos jaunimas. Vyresnieji bolševikais buvo ne
patenkinti, bet tiktai jaunimas išėjo į gatvę su ginklais ran
kose.

Beveik visose pavojingesnėse kovos vietose dalyvavo Lie
tuvos studentai ir gimnazistai. Jiems pritarė kaimiečių ir dar
bininkų jaunimas. Jie ne tiktai rūpinosi pasislėpusių bolševikų 
areštais, bet ėjo sargybas prie visų svarbesnių punktų.

Sukilęs jaunimas paleido bolševikų kalintus kalinius. Kai 
Kauno komandantura pradėjo registruoti savanorius, daugiau
sia jų eiles papildė jaunimas.

Kai iš Kauno kalėjimo tapo paleisti suimtieji, jų vietas pra
dėjo užimti naujai areštuotieji. Buvo suimami visi žinomesni bol
ševikai ir sovietų valdžiai tarnavusieji žmonės. Suimti ir pabėg
ti nesuskubę rusai.

NACIAI LIETUVA ĮJUNGĖ OSTLANDAN
BERLYNAS, Vokietija, liep. 31 d. — Vokiečių žinių agen

tūra skelbia, kad vokiečių valdžia paskyrė gubernatorių ir ci
vilinę valdžią Ostlandui.

Ostlando rubežiai neaprėžti, bet aiškiai pasakyta, kad į Ost- 
andą priskirta visa Lietuvos teritorija.

Lietuvos teritorija paskirstyta į tris dalis, kad patogiau ją 
galėtų valdyti paskirtas nacių komisionierius. Lietuvos admi
nistracinių dalių centrai bus Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose.

protestui įteikti, **
TOKIO, Japonija, lieg, 31 d. 

— Pats japonų .užaiemd fcftika- 
lų ministeris Teįjiro Tojoda 
skambino į Amerikos ambasa
dą ir paprašė ambasadorių 
Grew atsilankyti 
sterijos rūmuose.

užsienio mini-

TRYS MILIJONAI RUSU PUOLA NACIUS 
SMOLENSKO SRITYJE

Vokiečių blitzkrie 
gas sustabdytas

Anglija, liep. 
karo vadovy- 
milijonus ka- 
vietomis pra- 
tvirtina auk-

LONDONAS, 
31 d. — Sovietų 
bė sutraukė tris 
reivių į frontą ir 
dėjo pulti nacius, 
šti sovietų valdininkai Londo
ne.

Naujos sovietų divizijos yra 
gerai apginkluotos, neišeikvo
tos ir naciams pasiryžusios su
duoti smarkių smūgių.

Vokiečių blitzkriegas Rusi
joj neveikia, nes sovietai atker
ta pirmyn prasiveržusias dalis 
ir sunaikina tankus.

— Britai bombardavo šiaurės 
Europos uostus, kad galėtų pa
dėti rusams ginti šiaurinę savo 
teritorijos dalį.

Argentinoj susek
tas nacių sukilimas

BUENOS AIRES, Argenti
na, liep. 31 d. — Paranos po
licija laiku atidengė nacių su
kilimą prieš dabartinę vyriau
sybę ir išardė visus jų pla
nus.

Policija padarė daug kra
tų ir rado labai daug maištą 
kurstančios literatūros. Na* 
ciai buvo labai stiprus Ura* 
gvajaus pasienyje.

Policija areštavo 9 svar
biausius sukilimo vadus. Ki
tuose miestuose areštai tęsia- 

lęs incidentas tarp Jungtinių 
Valstybių 4r Japonijos Ghunkin- 
go vandenyse buą likviduotas 
be didesnių pasekmių, dapoųai, 
greičiausiai, sumokės amerikie
čiams padarytus nuostolius ir 
pasižadės amerikiečių nuosavy
bės nebombarduoti.

Naciai nepajėgia 
pulti rusų

d.MASKVA, Rusija, liep. 31 
— Vokiečiai kelis kartus ban
dė pralaužti sovietų fronto li
nijas, bet niekur jiems nepa
vyko pasiekti savo tikslo.

Paskutiniu metu nacių užpuo
limui yra toki silpni, kad so
vietų jėgos 
atmuša.

Vokiečiai 
svarbesnius 
miestus, bet jiems 
pasiekti 
Gyventojų moralė nepalaužta.

labai lengvai juos

bandė bombarduoti 
sovietų Rusijos 

nepavyko 
užsibrėžtų rezultatų.

Leningradas pasiry 
žęs gintis

MASKVA, Rusija, liep. 31 d. 
— Vokiečių aviacija bandė bom
barduoti Leningradą, bet ir čia 
jiems nepavyko pasiekti tikslo.' 
Leningrado gyventojai yra pa
siryžę ginti miestą, kaip jį gy
nė 1918 metais.

Gyventojai nekreipia didelio 
dėmesio į nacių orlaivius ir iš
tisą naktį lanko kino teatrus, 
kurie neuždaromi.

Kituose frontuose vyksta mū
šiai su nacių jėgomis, bet jo
kių teritorijos pakaitų nėra.

ORAS
Debesuotas, šiltas.
Saulė teka — 5:42; leidžiasi 

— 8:10.

Nutarimas liečia ry
tų valstijas •

VVASHINGTON, D. C., liep. 
31 d. — Sekretorius Ickes, su
sitaręs su benzino bendrovėmis, 
nuo rugpiučio 3 dienos nutarė 
uždaryti apie 100,000 benzino 
stočių nakties valandomis.

Šis nutarimas palies tiktai 
rytų valstijas, nes ten netrukus 
bus jaučiama didelė benzino 
stoka.

Nutarimas bus pakeistas, kai 
benzino pristatymas bus sutvar
kytas. Stotys bus uždaromos 
nuo 7 vai. vakaro iki 7 valan
dų ryto.

Japonų laivai įplau 
kė į uostus

SAN FRANCISCO, Cal., liep. 
31 d. — Japonų prekybinis lai
vas Tatuta Maru šiandien įplau
kė j San Francisco uostą ir iš- 
laipdino visus keleivius.

Laivas rengiasi paimti reika
lingą kurą ir skubiai apleisti 
uostą. Keleiviai ištisą savaitę 
nežinojo kur juos išlaipdins.

Tatuta Maru atvežė šilko už 
pustrečio milijono dolerių, 
nemanoma, kad šis šilkas 
iškrautas.

bet 
bus

Kongresas neleis 
kelti kainų

WASHINGTON, D. C., liep. 
31 d. — Kongresas ir senatas 
yra pasiryžę padėti prezidentui 
RooseveltUi sulaikyti infliaciją.

Kongreso lyderiai tarėsi šiuo 
reikalu ir įstatymo projektas 
jau baigtas paruošti.

’ Senatorių dauguma pritaria 
įstatymui ir yra pasiryžę ga
limai greičiau pravesti v’ius 
reikalingus formalumus. Roose- 

Įveltas /turės teisę suvaržyta 
greitą kainų kilimą.

— Paryžiaus spauda reika* 
liauja išmesti Darlaną ir sugra
žinti Lavalį.

Hopkins kalbėjosi 
suStalinu

MASKVA, Rusija, liep. 31 a. 
— Harryi Hopkins jau matėsi 
vieną kartą įsu Stalinu, Molo
tovu ir. kitais aukštais sovietų 
valdininkais. A f -

» Spaudos atstovams Hopkins 
pareiškė, kad tarėsi ,apie kąru 
medžiagos pristatymą sovie
tams. Hopkins iš aukštų val
dininkų lupų nori patirti kiek 
ir kokios medžiagos rusai yra 
reikalingi.

Hopkins dar kelis kartus ti
kisi pasimatyti su Stalinu ir ap
karti visus reikalus.

Hopkins aplankys 
Kiniją

LONDONAS, Anglija, liep. 
31 d. — Anglijos valdžios sluok
sniai turi žinių, kad Harry Hop- 
dns Amerikon neskris per Lon
doną. • ’ • <

Tikimasi, kad Hopkins aplan
kys Kiniją 
informacijų 
pareigūnų.

Jungtinės 
karo medžiagą 
dėl Hopkins ir 
su karo vadais, 
galės tinkamai 
zidentą Rooseveltą.

— Lenkų generolas Bohuš 
bus vyriausiuoju lenkų legijo
no organizatorium sovietų Ru
sijoj.

ir gaus reikalingų 
iš aukštų kiniečių

Valstybės siunčia 
kiniečiams, to- 
nori pasimatyti 
Grįžęs Ųopkins 
informuoti pre-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
— Japonų vyriausybė pasižadėjo sumokėti visus amerikie

čiams padarytus nuostolius Chunkinge. Japonai susirūpinę Welles 
pareiškimais.

— Lenkų užsienio ministeris Zaleskis atstatydino, nes ne
sutinka su naujai pasirašyta sutartimi su sovietais.

Vokiečių valdžia paskelbė visoje Norvegijoje karo stovį.
— Vokiečiai įsakė sušaudyti 19 jugoslavų už priešvalstybi

nį veikimą. ją
— Rooseveltafc priėmė sovietų generolą Golikov.
— Japonų vyriausybė pasižada duoti raštišką pasižadėjimą, 

jog ateityje*nedarys nuostolių amerikiečiams.

« LONDONAS, Anglija,t liep. 
31 d. -r-; “Britų aviacija smar
kiai' bombardavo Kirkenes uo 
stus šiaurės Norvegijoj, skel
bia oficialus pranešimas.

Britų aviacijai pavyko pa 
skandinti kelis vokiečių preky
bos laivus ir apšaudyti kari t 
vines. Britai neteko 16 savo or-

Kitos britų jėgos bombarda
vo Petsamo uostą, Suomijoj. 
Ten vokiečiai turi sutraukę 
daug karo jėgų ir įsteigė ka
ro bazę sovietų teritorijai pul
ti. -

Šveicarų nepriklau
somybei 650 m.

BERNAS, Šveicarija, liep. 31 
d. — Ištisas dvi dienas Uri, 
Schvvyz ir Untervvalden kanto
nuose degs laužai, kuriais bus 
minimos 650-tosios Šveicarijos 
nepriklausomybės sukaktuvės.

Ruetli apylinkių gyventoja- 
sukilo 1921 metais rugpiučio 1 
dieną. Šveicarai ir šiandien yra 
pasiryžę ginti savo nepriklau
somybę nuo priešų su tokiu pat 
pasiryžimu, kaip protėviai ją 
gynė, skelbia valdžios atstovai.

— Nacių užsienio ministeri
ja skelbia, kad ji nedirigavc 
pietų Amerikos valstybėse su
kilimų ir rasti dokumentai yra 
falsifikuoti.

Nurodymus duoda
- per radiją

BF2RNAS, Šveicarija, liep. 31 
d. — Laikinoji Lietuvos vyriau
sybė, negalėdama naudoti išar
dyto telefonų tinklo, nurody
mus gyventojams duoda per ra
diją.

BRAZILIJOJ NEBUS LIETU
VIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ

RIO de ŽANEIRO, Brazilija 
įiep. 31 d. — Brazilijos valdžir 
dar kartą priminė visiems sve 
tima kalba spaudžiamiems laik
raščiams, kad už mėnesio jie 
privalės užsidaryti.

Prieš 6 mėnesius valdžia nu
tarė uždrausti visus svetimomis 
Kalbomis spaudžiamus laikraš
čius ir pataria juos spausti por
tugalų kalboje.

Brazilijoj bus uždaryti ir iie; 
tuvių kalba išeiną laikraščiai.

i
Sunaikintos 7 sovie

tų divizijos
BERLYNAS, Vokietija, liep. 

31 d. — Vokiečių karo prane
šimas skelbia, kad jiems pavy
ko sunaikinti 7 sovietų ■ divizi
jas ir žymiai priartėti prie Le 
ningrado.

Rusai žibalu padega miškus 
kad tuo budu sulaikytų vokie
čių kariuomenę.

Sovietai deda pastangas ap 
ginti Leningradą, bet vokiečių 
kariuomenė jiems daro nepa
prastai didelių nuostolių. Rusai 
besitraukdami viską naikina.

— Britų karo vadovybė pa
traukė teismo atsakomybėn ma
jorą Herbert Latham. Jis bu
vo parlamento narys, todėl ka
ralius informavo parlamentą 
apie areštą.

— Vakar atsistatydino Egyp- 
to ministeriu kabinetas. Naujas 
kabinetas bus sudarytas plates
ne baze, įeis ir opozicijos at
stovai.

-Visiems Lietuvos valdinin
kams įsakyta užimti tas vie
tas; kurias jie turėjo prieš so
vietų okupaciją.

Įsakyta atydžiai klausyti ra
dijo nurodymus, nes valdžia ofi
cialius pranešimus perduoda 
liktai per radiją. Telefono tin
klą skuba taisyti.

Pasienio kaimai 
neišdeginti

BERNAS, Šveicarija, liep. 31 
1. — Lietuvą aplankiusieji as
menys tvirtina, kad pačiame 
vokiečių pasienyje esantieji kai
mai liko sveiki ir neišdeginti.

Virbalio apylinkėse matosi 
visos ūkininkų trobos. Bolše
vikai buvo staigiai užklupti ir 
nesuskubo padaryti nuostolių.

Vietomis laukai išvažinėti 
tankų ir išgulti bėgančių bol
ševikų. Javai atrodo gražus ir 
pranašauja gražų derlių.

Vilkaviškis visiškai 
išnaikintas

BERNAS, Šveicarija, liep. 31 
d. — Didesnė Vilkaviškio da
lis tapo visiškai išdeginta. Iš 
to]o matosi tiktai dviejų baž- 
' lyčių bokštai.

Pačiame mieste pasiliko la
bai mažai žmonių. Dalį bolše
vikai suspėjo areštuoti ir iš
vežti, dalis žuvo kautynių me
tu.

Vokiečių kariuomenės trans
portai be sustojimo per Vilka
viškį vyksta į rytus.
/--------------------------------------A

Per Liepos ir 
Rugpiučio 

MĖNESIUS
NAUJIENŲ RASTINĖ BUS

atidaryta
KASDIEN NUO 8 VAL. RYTO 

IKI 8 VAL. VAKARO.
Šeštadieniais

TIKTAI IKI 4 VAL. POPIET.
‘ Sekmadieniais

BUS UŽDARYTA.
“NAUJIENŲ” ADM 

L „_____________________ >
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Detroito Lietuvių Žinios
.................................................................................................................................................................................... /

Užėjo Dideli Karščiai. Radio Programas
Liepos 26 d., temperatūra 

saulėje siekė 100 laipsnių, žmo
nės pasklido visur ieškoti vė
sesnių vietų. Parkai, paežeris, 

♦ maudynės buvo pilni žmonių. 
Kas galėjo, visi bėgo iš miesto.

Užsimušė.
Iš lango miesto Receiving li

goninėje iššoko ir užsimušė De
troito lietuvis Varanauskas, nuo 
9225 Cardoni avenue. Jau keli 
metai kaip jis nesijautė. Buvo 
pusamžis žmogus. Paliko jau
nų žmonų, ir keturis mažus 
vaikus.

Varanauskas seniai nedirbo ir 
gyveno iš miesto pašalpos.

Piknikas Nenusisekė.
SLA 200 kuopos piknikas, 

kurį surengė liepos 20 d., nebu
vo pasekmingas. Publikos ma
žai susirinko, nors kuopa yra 
skaitlinga nariais.

Nesmagu pažymėti, kad kai 
kurie kuopos nariai nepaisė sa
vo pikniko, o važiavo į pikni
kų, kurį rengė komunistai.

Buvo ten atvažiavęs “Rago
žius” Pruseika, kuris neseniai 
Detroite šaukė visus protestuo
ti, kam Amerika siunčia pagal
bų prieš Hitlerį, o dabar lygiai 
garsiai rėkė, kad Amerika turi 
gell>ėti Stalinų. Jeigu Stalinui 
reikia pagalbos, tai kodėl pats 
Pruseika nepasirodo “didvyriu” 
ir kodėl neskuba važiuoti sa
vanoriu į raudonų armijų?

Teko patėmyti, kad daugu
mas lietuvių klausinėja, kada 
dabar yra leidžiamas Dailės 
choro radio programas. Laikas 
neseniai buvo permainytas. Da
bar kas sekmadienio rytų, 11-tų 
valandų, iš stoties WJLB.

Rašykite!
Kai kas klausinėjo kur dingo 

Detroito Lietuvių žinios “Nau
jienose”. Vienam kartais sunku 
jas palaikyti. Kartais laiko nėra, 
o nevisuomet gi yra ir žinių. 
Dažnai nevisko galima sužinoti.

Prisidėkite ir kiti. Jei gaunat 
kokių žinių, tai pasiuskit į 
“Naujienas”. Aš tikiu, kad “N.” 
redakcija su mielu noru patal
pins. Mes parašysim kitiems, 
kiti parašys mums, ir bus daug 
geresnis laikraštis.

Uždarinėja Dirbtuves.
Detroite pradėjo uždarinėti 

dirbtuves, mat, maino automo
bilių modelius. Dodge jau ke
lios savaitės kaip uždarė. Dabar 
ir General Motors uždarė kelias 
dirbtuves. Girdėti, kad kitų mė
nesį užsidarys ir Fordas.

Bedarbiams pataria važiuoti 
į Detroitu darbų ieškoti, bet y- 
ra daug bedarbių ir pačiame 
Detroite.

Kitas “Misionierius”.
Atsibaladojo Detroitan antras 

komunistų tavorščius iš Brook- 
lyno, N. Y. Šolomskas. Atvy
ko čia su “misijomis” ir savo 
purvinus darbus ir melagystes 
pateisinti. r?

Darbavosi “N? Fondui.
“Naujienų” Namo Fondo ti- 

kietų daugiausiai išplatino drg. 
V. Budvidis, K. Šalaviejus, J. 
Besasparis ir M. Kemešienė. ži
noma, visi automobilio negalėjo 
gauti, tik vienas liko laimėtoju.

Šie draugai, nežiūrėdami ar 
automobilį gaus ar ne, dirbo 
“Naujienų” labui, kad sukelti 
pinigų, ir kad Detroitas neatsi
liktų paskutinėj vietoj. Rep.

P f t V

Nikolai Tichonov
KARO ŽIRGAS - MUZIKOS DRAUGAS

(Fragmentas iš novelės “Betchovenas”
(Tęsinys) ir į laukines

Betcho-Ir pradėjo balnoti 
venų...

—Iš kur tau ant dragūno 
toks pyktis? — paklausė Bab- 
ka—Malyj.

Tai nesena istorija — nusi
šypsojo Koršunovas. — Kar
tų Tyrulių balose išsiuntė į- 
žvalgybų dragūnus. Vokiečiai 
juos balose apsupę, dalį nu
kovė, dalis grįžo atgal išmė
čiusi ginklus... Na, kų čia pa
darysi? Ant rytojaus pasiuntė 
musų eskadronų išmušti vo
kiečius iš miško. šrtaužėm, 
.šliaužėm mes — žiūrėjom, 
žiūrėjom— kaip ant stalo ma
tyti kaip bėgo dragūnai: čia 
šautuvas pamestas, ten kitas, 
ten — trečias, skepetos, kepu
rės, pentinai, ir geltonas port
sigaras — pasirodo Frantovo. 
O vokiečių jokių nebuvo. Jie 
tamsumoje patys save šaudė

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

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

—Pilnai Apdrausti—

) 
stirnas, kurios 

maigėsi prie vielų. Stirnų te
nai kiek tik nori ir prišaud^ 
jie kokį dešimt gabalų. O 
vieton blokhauzo, tenai sena 
krantinė... Tai tau nuotykis... 
Na, kai grįžome mes — tai ir 
paspirgėme dragūnus pipirais. 
.Portsigaras ir dabar pas ma
ne.

Jis išėmė iš kišenės papras
tų, geltonų portsigarų, ant ku
rio buvo išpaišytas draguniš- 
kas antpetis ir parašas Fran- 
tovas.

—O kur gi tada &š buvau— 
paklausė Babka Malyj, —- jei 
aš to nuotykio nežinau?

—Tu gi tada buvai sužeis
tas ir gulėjai ligoninėje... Nuo 
to laiko Frantovas ir gadina 
man gyvenimų. Na, o man 
kas? Aš visados jį galiu šituo 
portsigaru iškišti.

Taip kalbėdamiesi, jie grį
žo į eskadronų. Tų patį va
karų du eskadronu išvyko į 
kairįjį sparnų atsitraukimui 
pridengti. Kada jie atjojo į 
vietų, kur juos atsiuntė įsa
kymas, ten buvo tamsu ir ty
lu. Sumušti pėstininkai trau
kėsi grupėmis, ir ėjo per balas 
pamažu atsišaudydami. Prie
kyje degė linksmai spragsinė- 
danios kažkokios vienišos dar

•>

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties — .

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTĖS PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS IR TEMPERATŪRA • MUZIKĄ • DRAMA 
JUOKAI • PRANEŠIMAI • IR T. T.

7:00—7:45 VAL. RYTE

žinės ir namai. Sudegintas au-, 
tomobilis gulėjo ant šono pa
lei pačių stotį. Ant stulpų ka
bojo telegrafo vielų nuotru- 
kos. Vokiečiai supė mišku...

Naktis gūžėsi rusti ir nege
ra. Reikėjo kraustytis. Miškas 
neleido prie savęs —» ir tiek. 
Per kilimus negalima buvo 
praeiti. Juose jau slėpėsi vo
kiečių žvalgai. Siauras kelias 
palei geležinkelio pylimų nu
trukdavo į dideles smėlėtas 
duobes ar iš viso į nepraeina
mas balas. « —j

—Nuvedė, — kalbėjo gusa- 
rai, — nė tau dugno, nė dan- 
gties.

Išeities nebuvo. Čia kareivi?, 
sumurmėjo ir sulipo ant pylimo. 
Su dideliu vargu atrado vietą, 
kur galima užlipti stačiai į bė
gius. Toliau jojo bėgiais. Ark
liai tuojau pradėjo klupti tie: 
špalais. Geležinkelio abiejose pu
rėse buvo tokie gilus skardžiai 
kad galima butų bet kurį že
mės kraštų tenai numesti.

— Žūti mums su tavimi, Bte- 
chovenai, — plepėjo Koršuno
vas, ragindamas pailsusį žirgą. 
— nesuspėsi tu ir konservato
rijos pamatyti, kaip mes nudar
dėsime su tavimi į atkalnes.

čia iš juodo dangaus išlindo 
mėnulis, geltonas, kreivas, labai 
įtartinas. Lengvesnis, atodųsis 
nuėjo per gretas. Pasidarė švie 
siau, bet ne lengvia'u. Užpaka
lyje ir miške šaudė vokiečiai, ir 
spraginėjo gaisrai. Apačioje tę
sėsi tos pačios prarajos — kaip 
iš 16 aukšto. Arkliai išgąstin
gai grūdosi vienas prie kits ki
to, raiteliai bijojo žiūrėti že 
myn.

Pirmos gretos susigrūdo, žmo
nės nušoko nuo arklių ir pasi
klausė. Toli į priekį ėjo dvi bė
gių vėži ir slėpėsi už posūkio. 
Tylus švilpesys pasigirdo toli 
priekyje.

Pasidarė aišku, kad ateina 
traukinys. Koks traukinys? Ar 
ne šarvuotasis? žmonėms iš 
karto pasidarė šalta ir nemalo
nu. Visi nulipo ir tūpčiojo vie 
toje. Bet jau buvo girdimi ra
minantys balsai.

— Draugai, be panikos. Pe 
įeiti visiems į dešinę vėžę, at
palaiduoti kairįjį takų. Vesti ar
klius pavadžiais, paglostyti tuos, 
kurie bijo.

Įsakyme nutilo. Priekyje jau 
išsibrėžė juoda garvežio figūra. 
Jis kvėpavo taip karštai, kad 
toli į šalis lėkė alsavimai. Jis 
su kiekvienu žingsniu vis darė
si baisesnis ir didesnis, tary
tum butų ėjęs abiemis vėžėmis, 
per visų kelią.-

Staiga priekiniai sustojo. 
Prieš juos buvo skylėtas, men
kas geležinkelio tiltas. Pirmas 
žirgas žengtelėjo, pakliuvo koja 
tarp lentų, pavirto, sumušė ke
lius ir pradėjo daužytis. Jam 
padėjo atsikelti ir pereiti, bet 
kiti žirgai jau nebeėjo.

Garvežys vis augo kaip bai
dyklė. Jis jau šnibždėjo ir ki
birkštys kaip viesulas sukėsi 
ant jo. Arkliai praliejo karpy
ti ausimis, spardytis. Pakilo pa
nika. Patys drąsieji pabūgo. Ar
kliai nenorėjo eiti ant tilto ir 
užlipdavo, grųsdamiesi net ant 
bėgių, kuriais lėkė garvežys.

Tada Koršunov’as prasigrūdo 
į priekį, išsiėmė fleitų ir tyli 
“Rudens mėnulio darže” daine
lė suskambėjo po drėgną, sun
kų orų.

Tai buvo Betchoveno mylimo
ji dainelė. Ir čia nutiko' tai, 
apie ką vėliau ilgai pasakojo 
pulke. Betchovenas užmiršo 
nuovargį ir išgąstį ir drąsiai 
nužengė paskui Koršunovų, ta
rytum jis eitų žinomu lauku. 
O paskui jo pasipylė kažkaip 
slaptai tylėdama arklių baisybė 
Arkliai nuolat žingsniavo, nuo 
išgąsčio prakaitavo, klupo, ir 
tylėdami ėjo į priekį.

Garvežys susilygino su jais. 
Jis vežė tiktai vienų vagonų. 
Tai važiavo sprogdinti vanden
tiekio. Mašinistai sulėtino grei
tį, ir garvežys šliaužė šaliniais 
su arkliais, tarytum su pašaipa 
purkšdamas jiems į nugarų.

Tenlsistai Apkaltinti Išžaginimu.

.delistė (kairėj), apkaltino Robert Decker (už grotų) jos 
išžaginimu. Ji sako, kad John Mareli (dešinėj) į jų laikė 
atkišęs revolverį. Abu vyrai, tenisistai iš Miami Beach, 
Fla., dabar randas Westchester apskričio, N. Y., kalė
jime.

BAUGINU KARNIVALAS
PIRKIT DABAR! GAUSIT GERIAUSIĄ! SUTAUPYSIT!

IŠPARDAVIMAS! IPĖTN. IR SUBATOJ, RUGP. 1 ir 2

“Midwest” Puikiausios Kokybės, Tyros Smetonos

SVIESTAS
U. S. Valdžios Certifikatas 92 skaičiai ar aukščiau.

sv.

“Midwest” Puikiausios Pienu maitintos šviežiai taisytos pavas.
VIŠTOS KEPIMUI 2-3 sv. Sv. 251/-*
“PILLSBURY’S” SNO-SHEEN
KEKSŲ MILTAI.... 44 unc. pak. 19*
“SPRY” 1 sv. ken. 19c 3 sv. ken. 5 V

“CHEF-BOY-AR-DEE”-
MEAT BALLS ir špagetai 2 ken. 250
RAVIOLI su Mėsa ir Sosu 2 ken. 27£
VIRTI ŠIPAGETAI 20 unc. kenai 2 už 190

3 ken. 25*

JURGIS JANKUS

4 ausys kene 150

Difteritas
Pavasaris atėjo, kai visi mie

gojo. Jis išvaikščiojo laukus, 
miškus ir visur paliko savo pė
das ir kvapus. Jis atsigulė ten 
pietuose ir, risdamasis į šiaurę, 
išsivyniojo kaip didžiulis žie
duotas kilimas uždengdamas 
nuogus žemės plyšius.

Mes vedžiojamos vaikus. Sta
sius mažiukus, o aš ketvirtų j į 
skyrių. Mes norėjome išžiurinė- 
ti Nemuno šlaitus, upeliūkščius 
ir išlandyti pilies griuvėsius. Pa
sidarėm nebeatsargųs. Bežiuri- 
nėjant pilies sienų, nuo viršaus 
nukrito plyta įr‘nugrendė man 
rankų. Ji galėjo pataikyti ku
riam vaikui į gi^lvų. Mes buvom 
susispietę į/kr^^1. ir krapštėm 
irstančias plytai jos iro gra
žiais plonučiai!* sk lidulėl.ais 
Mes vis'škai buvome užmiršę, 
kad tokios pat plytos kabo virš 
musų galvų. Mečiau su plyta,

čiu jas lupomis ir noriu atsi
minti, kada ji tas rausvas gč- 
likes atnešė: jos dar ne visiškai 
suvytusios. Ji atnešė ir paliko 
man saujų raudonų saulučių. 
Dieve, kaip reikšminga! Sude
du jas į dėžutę ir paslepiu stal
čiuje. O, aš turėjau tiek vilčių! 
Ji atrodė busianti labai gabi. 
Jos motina buvo vargšė mote
riškė iš pačios pamiškės, ir. aš 
tikėjausi padėti tai mergytei 
kaip nors mokslus išeiti...

Bei ne, aš tebejutau vystau-

vaizduoti. Aš turėjau įsitikinti 
ir per geltonomis pienėmis su
žydusias pievas nuėjau į pamiš

pabalusi ir silpnute. Ji visada 
tokia buvo, bet aš tikėjau, kad

griūti, bet daugiau nė viena ply
ta nebesukrutėjp.

—Gal koks kryžiuotis me ė. 
Pyksta, kad sienas knybčiojam,

Paskum ji, neatsargiai bėg
dama apgriuvusiu piliakaln o 
šlaitu, su visu .slankium nuvir
to į upelį. Ten buvo negilu, ir 
ji, visa šlapia ir purvina išlipu
si, juokėsi, kad kryžiuočiai ker-

Vakare Stasius pasakė:
—Blogai. Difteritas pasirodė.
—Na ?
—Palikė jau numirė.
—Dieve I
—Stanaičių ir Jokūbaičių vi

si vaikai serga, šiandien iš mo
kyklos paleidau Luobaitukų.

Aš dar abejojau. Palikė? Ga
lėjo gi juk kas tyčia pasakyti. 
Man turėjo jis pasakyti, kadi 
tai atsitiko ir iš^o jis sužinojo.

J < ■

gusi mano kainbarius puošti 
gėlėmis! Paimu į rankas stikli 
naitę, primerktų saulučių. Palie- 

 ---------- V. — . .. -------------------- -------------------------- -------------

vos

Pagaliau jis privažiavo, ir 
balsų triukšmas ir priekabingų 
keiksmų ūžesys nulydėjo jį kaip 
dainos aidas.

— Atrado vietų, kur važiuo
ti, — rugojo gusarai, 
visus nesutraiškė.

— Tai tau pyragai, — kal
bėjo Babka Malyj. — O kur gi 
jam kitur jei ne bėgiais važiuo
ti? Na tu nelipk viršui. Kokio 
velnio tavo arklys griebia iš 
manęs šienų! Prilaikyk!

Koršunovas pas’ėpė fleitą, ap
vilgę sausas lupas, pasisuko 
pHe Betchoveno, pabučiavo jo 
snukį ir lipdamas į balną ta
rė:
* _ čia tau, brolyti, ne opera!

Vertė J. žg.
(GALAS)

“LIBBY’S” 4 rųšių
Skaisčiai Rudi BYNSAI
CORN ON’COB"
“NIBLET-EARS”
“SHURFINE” Golden Nuggets
PINEAPPLE Dideli 2^ kenai
“JUSTICE” TYRAS
TOMATO JUICE
NAUJOS PLAUTOS
BULVES Baltos Cobler

24 unc. kenai

230

2 už 19£

15 sv- 19* 
5 sv. 19ę 

PUIKIOS RAUDONAI PRINOKUSIOS TOMATĖS 3 sv. 20c 
dykaFindams šluostykas su
“SILVER DUST” Dideli pak. 220
“AMERICAN FAMILY” MUILAS Dideli šmol. 50

PUIKIAUSIOS ELBERTA PYČĖS

AMERICAN FAMILY” FLAKES 2 maž. 17c. did.p.210
“SHU-MILK” Shoe Polish Mažos 9c. Didelės bonkos 19c
BATHROOMTISSUE
“NORTHERN” Rolė 5*

2 rolės 19c“NORTHERN” PARANKUS ABRUSAI
“MIDWEST” Draft Style Creamy
T>TTrT % Gal. Bonkos O už OC/t Plūs bonkųKU 1 15ALrLK ar Qrange Soda C Depozitas

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ

MIDWE$T STORES
■

500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių
. I

pilna 
nusto - 
mane, 
baltos

jų su

pasveikins mane. Pabučiavau 
pasilenkęs tas mažytes ranku
tes, kurios taip daug man gė
lių nuskynė. Aš verkiau, bet 
man nebuvo gėda, nors 
lūšnelė buvo žmonių. Jie 
jo giedoję ir žiurėjo į 
Mano ašaros krito ant 
sukneles, ir aš norėjau, 
nusineštų nors vienų iš
savim. Aš nieko brangesnio ne 
turėjau jai kų duoti. Tų kud.ki 
aš tikra meile mylėjau. Aš ga
lėjau jų paimti ant rankų, iš
eiti į minų ir pasakyti: “Štai, 
viskas, ką Dievas buvo man da
vęs!”

Kilų rytų paleidom visus to 
pakraščio vaikus namo, o aš 
nuėjau paskambinti apskrities 
gydytojui, bet jis tuoj paklau
sė:

—Ar gydytojas buvo?
-—Ne, serga kaip tik pačių ne

turtingųjų.
—Tai kas tamstai sakė, kad 

difteritas?
—Aš įsitikinęs.
Gydytojas nusikvatojo.
—Buk ramus. Dabar ir čia 

daug serga angina.-
—Bet, ponas daktare, aš įsi

tikinęs. Man rodos, kad būtinai 
reikia mokyklų uždaryti.

—Tamstai, matyti, tas tik ir 
terūpi, — atrėžė gydytojas. — 
Na, dėl visa ko atsiųsiu felčerį

Jis padėjo vamzdelį, ir pačiu 
laiku, nes mane apėmė pasiuti
mas, įr aš nežinau, kų bučiau 
pasakęs.

Visų popietį išbuvau ant ke
lio, stabdžiau pravažiuojančius 
autobusus, bet felčerio nebuvo. 
Kitų dienų mirė vienerių metų 
Stanaičių berniukas, o felčerio 
vis nebuvo. Aš vėl nuėjau pa
skambinti. Kai pasakiau, kad 
du numirė, jis vėl prižadėjo al-

(Bus daugiau)

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

Ateičiai Užtikrinti!
Taupykite dabar, kad, bedarbei už
ėjus, nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip .UNIVERSAL 
SAVINGS eutd LOAN ASSOCIATION.

$000

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

INSURED

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

I'
I

■

1739 SO. HALSTED STREET

i

Universal Savings
ND LOAN ASSOCIATION

d 

-j 

n 
f 4

V

4 * I

J
•Ą

«•



Penktadienis, rugp. 1, 1941

Juozas žlabys
“BAISUSIS VAKARAS”)
Fragmentas iš gyvenimo novelės

bu-

kur 
su- 
ne-

Kazi-

atsake

—Ar Šiandien taip pat 
vai Kurše, Bukaičiuose?

Bukaičiai buvo dvaras, 
ekspediciniai būriai plakė 
kitelius. Klausimas buvo 
dviprasmiškas, tačiau
mierienė visko gal ir nežino
jo, kas dėdavosi tenai, kur 
reikėjo veikti dėl užmokes
čio ir pareigos.

Kazimieras kažką
apie tai, kur jis buvęs tas die
nas iš namų išvykęs. Kazimie
ras jau buvo ramus. Ramiai 
nusiteikęs buvo ir stalas, ta
čiau atrodė šiek tiek kitoks 
negu pirma, prieš langinių at
sivėrimą. šonas duonos kepa
lo, praplyšusio bekepant, at
rodė, tarytum butų, juokęsis. 
O juk taip valgoma duona ga
lėtų juoktis, galėjo ateiti Kazi
mierui mintis. Tik nežinia, ar 
tokia mintis jam buvo atėju
si.

Iš lėkštės alsavo pabalęs ir 
karštas viralas. Savaime buvo 
pasidariusi kažkokia tyla, 
pauzė, nors jautrus žmogus 
butų pajutęs, kad ta pauzė sieną, 
yra laukimo pauzė. Kaip tik- tylėjo ir kitų šūvių 
tai buvo pajustas toks tylos Tiktai labai tamprus

NAUJIENOS, Chicago, HL
............................ - - ■ -L ■ - . 1. - ■  

o

i

vėlybos nakties papročius ir kaip vagys, bet turintys teisių
i tvarką. ar didelio reikalo. Todėl jie

Į duris beldė 1905 metų vy- atrodė drąsus ir pasitikį. Ta-
J •«| j 1 /I n 4 no n I n 1a n lo n« .

Mergaitė Apkaltino Motiną, Broli, Kidnapinimu

Kas dabar pasidarė, galima 
buvo aiškiai spėti.

—Velnias čia ir sukinėjasi, 
—tur būt supyko Kazimieras, 
tik pykty buvo ne tik pagie
žos klausimas, bet klausimas 
kas iš tikrųjų yra. Pagaliau 
pyktis buvo galima Kazimie
ro pagieža, o taip pat pyktis 
galėjo būti ir baimė. Buvo tik 
viena aišku ir keista, kad iki 
šiolei iš Kazimiero niekas ne-i 
buvo pratęs juoktis, keistų iš
daigų krėsti...

Nežinia kaip tada nutiko, 
ar tie, kurie buvo pasinėrę ru
dens vakaro tamsoje, buvo 
paveikti Kazimiero pagrasos, 
ar pagaliau biivo nusprendę 
veikti, nes galėjo pastebėti 
ryžtingus Kazimiero žodžius 
ir žingsnius, bet tuo tarpu, kai 
Kazimieras kėlė koją iš prie- lei, nes durys buvo užsklęstos, 
menės ir jau norėjo pasukti Visam name užgęsę
prie langinių, jį įspėjo du šu- Jis tvirtai žinojo, kad durys —Atidarykite,
viai.

—Pykšt, pykšt—takšt, takšt'kas ncatsklęs- 
pradėtą ls,'Prlal irSm?s v,en!J koJQ l

i durų papėdę, kad dar stipriau g
Tačiau klausimas 

buvo pats svarbiausias. kas 
toliau daryti ir kaip daryti. 
Aišku buvo, kad durys, ku
rios buvo smagiai užsklęstos, 
visados išlaikys. Jos gali tik
tai suskilti, suplyšti ir tikrai 
tada gali būti paveikta Kazi-

|
S

* AUJI KN U-ACMJb. 1 • »UoUi •

Minnesota ir Wisconsino policija sustabdė ties La Crosse, Wis. automobilį, 
kuriame klykė jauna mergina, Venetia Seno, 22 m., (kairėj). Ji policijai pa
aiškino, kad automobily buvusi jos molina ir brolis (dešinėj), ją pakidnapino 
iš Winona, Minu, ir bandė prievarta parsivežti į namus Menota, III.

3

da tas pats balsas dar pakar-
I tojo savo įsakymą ir, tury- 
tum, draugiškai pridėjo:

Pa i

(Bus daugiau)

O priesienyje tebebuvo 
zimieras ir netrukus tenai 
sirodė su žiburiu pats šeimi
ninkas. Kai žiburys apšvietė 
priesienį, pasirodė dar nejau
kiau, nes čia pat stiklo akimis1, 
žiurėjo Kazimieras ir stovėjo ( 
lyg žado pagautas. Tačiau vi
sas jo mintis nukreipė nė savo 
kambario durys, bet svetimos. 
Intuicija aiškiai kalbėjo, kad 
jei dar yra koks nors išsigel
bėjimas, tai ne per savo duris, 
o per svetimas. Todėl Kazi
mieras pabeldė tyliai į musų 
duris, kurios buvo tuojau už
kabintos, kai tik žiburys išėjo 
į priemenę. Bala žino, kas tu
rėjo ir galėjo atsitikti. Prie
menėje buvo vyrai, jie ir tu
rėjo atsiskaityti, o čia buvo 
maži vaikai ir moterys. To
kios meditacijos buvo 
sios moterų galvas, 
pamažu subeldė ar

| timtelėjo duris, tada nebuvo 
žinoma, kas tai daro ir kodėl. 
Pagaliau nė į galvą neatėjo 

auumju. mintis, kad galėjo tempti Ka-
—Atidaryti, atidaryti, atida- zimieras.

j ryti — murmėjo visi, kai dar priesienio tamsa apsiprato su 
subildėjo langas: I žiburiu, gimė mintis, gal rei-

4

AMERICA'S LARGEST 
SELLING BRAND .

KRAFT FRENCH 
DRESSINGapėmu-

Tačiau
kažkas—Atidaryti!—ir balsiai šuk

telėjusi nutilo. Visi ir visi, 
itin visi daiktai, nusprendė

—Aatidarykite — pridėjo 
žiburiai, kažkžas ir tolyn nuėjo.

atidarykite, 
yra užsklęstos ir kad jų nie- tik greičiau, greičiau — nu- 

Gal jis buvo šlepėjo žingsniai prie durų.
Kai tik buvo stiduota į lan- 

ą, su visais daiktais pasidarė!
—pakartojo kulipkos 
veiksmą, sulįsdamos 

Sulindusios
į namo 
kulipkos JaikytlS"; 
nebuvo.

ir aukš- 
momentas, kai su langinėmis 'tas Kazimierienės balsas sušu- 
pasidarė vėl tas pat kas pir-’ko; 
ma. Langinės tyliai, pamažu 
kaip pirma, iš abiejų šonų vėl 
nematomai atsidarė. Parytum1 Daugiau nieko. Bet jos balsas 
kažkoks vaiduoklis vėl negir-'buvo daugiau pasakęs, kas1 m*ero j^ga ir valia. Bet kas ryti. Krosnis, nuo kurios tie- 

.  ’ daryti su tuo švino gabalėliu, kėši, rodos, didesnė f” 
kurio du gabaliukai jau bu-'taip pat tyliai zyzėdama 
vo įlindę namo sienų lentose.' p§tė:
Kas bus tada, kai šaudys per( —Na, kogi čia laukiate, jei 

norii^ur^s’ ver^s Pro lanSus i reikia, tai reikia atidaryti. Ir 
vidų. Pagaliau nežinia. 

į zimieras ir vienas ] 
‘nes jų ne vienas, o vaidentu- 
i vė vaizdavo už anapus durų 
i mažiausia kokį būrį. Pagaliau 
‘ar galėjo statyti Kazimieras 
1 ne tik; savo vieno likimą, bet 

pradėjo 'visų i'didŽiaUsią Pav°jU?, ° 
’ gal reikia pulti ir gintis iki 

paskutiniųjų? Gal iš tikro 
taip buvo galvojama ir nori
ma padaryti, tačiau taip ne
buvo daroma.

dimai ir nematomai prilindo 
ir vėl atidarė, neparodyda
mas, jokio šešėlio ir jokios 
šmėklos.

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

ALLIED^ 
Lumber Co.

V lumber, millwork 
Stogam Medžiaga. Mes Finan
suojant. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZ1E AVENLE

Tel. LAVVNDALE 2630

—Kazimiereli!
Tik tiek tebuvo pasakyta.

dar keisčiau. Yra, yra vėl kaž
koks keistas daiktų reiškinys, 
kada daiktai pirma ramus, 
neutralus, iš karto pradeda 
veikti ir kalbėti. Rodos, kad 
lempa trukčiodama liepsnas 
pirmiausia pasisakė, jog kitos 
išeities nėra, kad reikia atida-

Bet tuo tarpu, kai

daryti. Ir tai reiškė:
—Kazimiereli, neik, neik 

neik tenai. Ten nėra, kas ty
čia langus atidarinėja, tik kas 
laukia prie langų, kas 
palikti mane vieną pačią ir v‘ 
pasiimti su savim Kazimierą.

Kazimierienė drebėjo visu 
kimu. Tačiau pirma negu Ka-' 
zimieras suspėjo užsklęsti du
ris, ji moters vikrumu ir ins
tinktu užputę vidaus šviesą ir 
išgirdo, kai labiau 
klykti vaikai. Kazimieras pa
siliko prie priemenės durų 
paliktas nežiniai ir likimui. 
Bet jis pirma sustojo valandė-

daryti su tuo švino gabalėliu, kėši, rodos, didesnė šiluma, 
šny-

| žiburiu, gimė mintis, gal rei- 
jkia laimėti laiko. Todėl musų' 

girdėti, kai 
paklausė priesienyje.

—Atidarykite duris, kaimy* 
ne, — prašneko kažkoks ne
pažįstamas balsas. — Tačiau 
kas tas kaimynas buvo —nie- 

i kas negalėjo nuspėti. Ar tai 
galėjo būti kaimynas, tai bu- 

i vo didelis klausimas. Bet vis 
dėlto ten buvo žmonės, kurie 
tokiu nevėlu laiku buvo pa
dėties šeimininkai. Jie atėjo

Tiktai priemenės durys, pla- kambaryje buvo 
čios dažytos durys, tik tos 
vienos parodė daug drąsos ir 
kaip kokios bobos plepėjo ir 
priešinosi. \

—Nef-nel-ne-ne— atsakinėjo 
jos plonu, dažnu ir smulkiu 
balseliu, o kartais bambsėjo 
visai storai, flegmatiškai, nors 
gana traukiai.

—Na-na-na-na-na-ria-natada
—ry-sim!

šitame daiktų pašnekesyje

REIKALINGA
Lietuviškai kalbanti Sales Giri. 
Gera alga už pastovų ir ekstra 

darbą.
KREIPKITĖS Į MR. NELSON 

W. H. LEWIS
4716 SO. ASHLAND AVĖ.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

J216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet | 
ką. Darbas užtikrinus. Pilimi j 

apdraustas !<-------------

, ar Ka-’pagaliau kažkokia kėdė, nety- šitame daiktų pašnekesyje 
nugalėtų, ^ia paliesta, klaptelėjo ir su- buvo prabilusi atskirai ir vėl-, 

■ šuko. < kė ir ta kažką pasakė prieš INSURANCE

4737 4743

No. 4737—4743—Vasariškos išeiginės suknelės. Sukirptos mieros— 
14 iki 20, 32 iki 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept.. 1739 
So. Halsted SU. Chicago, Iii.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Hal&teJ St., Chicago, I1L

čia Įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No.............

Mieros ...................... per krutinę

—Ar užsimoka? Buvo dide
lis klausimas. O gal taip pat 
kalbėjo nerami, teisinga, že
maitiška sąžinė — ar nepra
šyti pasigailėjimo?' Pagaliau 
gal ir tie, kurie atidarinėjo 
langines ir paleido du šuviu, 
taip pat turi savp išskaičiavi
mų ir savo žmogaus sąžinę?

Kazimierui buvo daug klau
simų, daug sprendimų, tačiau 
įvykiai keitėsi be galo grei
tai. Kažkas pabeldė į duris. 
Bet Kazimieras tylėjo ir nieko 
neatsakė. Ką jis galėjo dabar 
atsakyti? Jis tiktai galėjo lau
kti. Todėl jis tiktai ir laukė. 
Ko—jis pats nežinojo. Reikė
jo manyti, gal likimas pakiš 
kokią spragą, pro kurią jis 
išlys sveikas ir laisvas.

Priemenė buvo tarpinė me
džiaga. Tai buvo neutralinė 
vieta, kuri tarytum leido visai 
pagiežai nurimti, atvėsti aist
roms, nulenkti kita kryptimi 
faktus ir- leisti pasisakyti pa
čiam likimui. Bet iš prieme
nės veiksmai perėjo į kitą na
mo pusę, kur buvau aš ir vi-+ 
sai kita šeima. Nežinia, ar ta
da buvo užgęsusi* šviesa, ar ji 
dar tebežibėjo, žinau tik tiek, 
kad visi daiktai kitaip atrodė. 

| Rodos, ir šviesa buvo labiau 
įsižibėjusi, ar ji taip nera
miai buvo reguliuojama. Ir 
veidai atrodė didesni, juk ir 
plaukai taip pat, rodos, didė
ja, nes sakoma, kad jie pasi
stoja. Nors, antra 
skubi, kad ir iš 
siaurus batus gali 
čiau apsiauti. Tai 
būt, kiekvienam
Na, bet grįžkim prie įvykių. 

į Taigi, tuo metu, kažkas kaip 
koks Dievo pirštas pabeldė į 
musų langą. It trumpai pra
šneko :

—Atidarykit,

TAUPYMO BANKUTĖS

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

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

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

Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

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^%.

KEISTUTI) SAVINGS
" and LOAN ASSOCIATION

.108 M MOZERIS 9r .
3236 S. Halsted St. UAL. 4118

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St,

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

Atvykit ir Paimkit Jį! 
THE

MIRACLE HOME
Kurs Tinka Kiekvienai Šeiniai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI 0
40 pėdų Lotai— / Ų 0Z 
VISI pagerinimai į 
yra. 7c karteris į Km 
Vidiirmiestį. BAŽ
NYČIOS, KRAU- I MfiNESJ 
TUVĖS, MOKYK- Mažas 
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Al! 
Steel Apšildymui Vienetas.
FHA Finansuojami—Užgirti— 

Apžiūrėti

I

Mažas

vertus, kai 
baimės, — 
daug grei- 
\ teko, tur- 
patikrinti.

SAPNAVAI?

NEW COMPLETE

1 . * 

"• «

C. MILLER cfflv 
[1)247 W. LAKE —MONro© 3387 
LL______.......................

e kai 
plonų 
riai, 5 ___ .„
Red Jacketed Boile
ris. su .Z 
ratinių pSdų karšto 

vandens 
automatinis 
leidimas, 
lingl fitlngai, _
rai ir čudos pilnam 
apfiildymo įrengimui. 
Visa nauja nie'ftirma.

NEREIKIA ĮMOKĖTI 
3 METAI IŠMOKĖT 

Didžiausias atakas mieste boilerių 
srity, boilerių dalys, erotai visų 14- 
dirbysčių boileriam. Taipgi tankai. 
Šildytuvai, išmatų derintojai. ATDA
RA LIGI 6:00—SEKMADIENIAIS 

liti 1 P. M _____
UŽMIESČIO ORDERIAI

GREIT IŠPILDOMI_______ Į
Apskaičiavimai neriai telkiami veltui

JO STILIAUS 
tūbų radlato- 

sekcljų_ 17”
470 kvad- 

radijaclja. 
vandens 

visi reika- 
užda-

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

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

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ino.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai

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

PLANT
5-R00M

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.



NAUJIENOS, Chicago, ID.
y ■*■-■■-■■*........ . , „ ^.l.,^...^^^, ,,.^.r-,»^l„,..,iri,,l,y^,^.ĮMW,,.,^,„ ,y^, .......

Penkiadienis, i'Ugp. 1, 1941

NAUJIEM,OS
*Th£ LithvanUn Daily’ New»

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra te s:
$6.00 per year in Canada
$6.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

3c per copy.
Entered as Second Class Matteę 

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

Naujienos eina ' kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted Si., 
Chicago, 11L Telefonas Canal 8500.

Šveicarija
Šiandien Šveicarija mini savo nepriklausomybes 560 

metų sukaktį.
Rugpiučio 1 d. 1291 m. buvo paskelbtas šveicarų 

konfederacijos laiškas, ir nuo to laiko ševicarija pradė
jo savo nepriklausomų gyvenimų.

Konfederacijos laiške kalbama apie tai, kad Uri, 
Switz, Unterwalden ir kitų klonių gyventojai nusitarė 
vieni kitiems pagelbėti ir vieningai gintis, jei kas jų 
gyvenamas vietas bandytų pulti. Laiške pabrėžiama, jog 
neramus laikai reikalauja iš gyventojų vienybės, dides
nės drausmės ir susiklausymo.

Tenka pasakyti, jog iki to laiko Šveicarija priklau
sė Romos imperijai, kuri jau buvo pradėjusi ristis į pa
kalnę. Tačiau 1273 m. Romos imperijos pryšakyje atsi
stojo vokiečių karalius Rodolf von Hapsburg, kuris dar 
kunigaikščiu būdamas prijungė beveik _visą Šveicarijos 
teritorijų.

Būdami Romos imperijos dalimi, šveicarai vis dėlto 
sugebėjo tinkamai susiorganizuoti ir vesti gana nepri
klausomų gyvenimų. Kai liepos 15 d. 1291 m. pasimirė 
karalius Rodolf von Hapsburg, tai šveicarai po kelioli
kos dienų paskelbė nepriklausomybę.

Tai buvo nepaprastai drųsus žygis. Mažutis kraštas 
ryžosi paniekinti Hapsburgų autoritetų. Buvo galima 
tikėtis, kad anksčiau ar vėliau Hapsburgų valdovai ban
dys sutriuškinti naujai įsteigtų valstybę. Taip ir atsiti
ko: 1315 m. prieš šveicarus buvo pasiųsta didelė kariuo
menė. Lemiamas mušis įvyko prie Morgarten. šveicarai, 
kurie nuo jaunų dienų pripranta laipioti po kalnus, la
bai skalsiai sumušė Hapsburgų vasalus, kai tie bandė 
per kalnus veržtis. . < / • z .

Nors Europoje^vyko visokie sukrėtimai, —> vienos 
valstybės nyko, o jų vietoje kitos atsirado, — bet Švei
carija sugebėjo išsilaikyti. Tiesa, ji irgi turėjo daug vi
sokių neramių laikų, bet išgyveno juos nepažeista.

Reformacijos laikais Šveicarijoje buvo kilęs net tar
pusavis karas. Tai buvo religinio pobūdžio karas, — ka
talikų su protestantais.

Politinėje srityje Šveicarija irgi nuolat reformavosi. 
Iki prancūzų revoliucijos ji buvo savo rųšies tautų są
junga. Konfederacijos valdymosi forma pasidarė labai 
komplikuota. Ji turėjo parlamentų, kuris faktiškai buvo 
bejėgis kų nors veikti. Tas parlamentas priminė aštuo
niolikto šimtmečio Lenkijos seimų, kuriame buvo daug 
kalbama, bet nieko neveikiama. Jei nors vienas bajoras 
pasipriešindavo, tai seimas negalėdavo nieko nutarti.

Napoleono siautėjimas Europoje neaplenkė nė Švei
carijos. Ji buvo okupuota ir išgyveno sunkius laikus. Vie
nok toji okupacija išėjo ir į naudų: senašis, savo dienas 
atgyvenęs režimas liko visiems laikams palaidotas, Po 
Napoleono susmukimo 'Šveicarija ne tik savo nepriklau
somybę atgavo, bet ir padėjo pagrindų naujai liberališ
kai šveicarų konfederacijai. Ėmė penkiasdešimt metų, 
kol Šveicarija priėmė naujų konstitucijų. Toji konstitu
cija ir šiandien tebėra šveicarų valdymosi pagrindu.

Šveicarija yra padalinta į atskirus kantonus, kaip 
Amerika į atskiras valstijas. Šveicarija yra padariusi ne
mažai įtakos Amerikai. Iš kitos pusės Šveicarija irgi 
daug kų yra iš Amerikos pasiskolinusi ir pritaikiusi sa
vo santvarkai.

Šveicarija yra pavyzdys visam pasauliui, kaip vie
noje valstybėje gali grąžiai sugyventi įvairios tautinės 
grupės. Daugumas jos gyventojų kalba vokiškai. Iki 
prancūzų revoliucijos valstybinė kalba buvo vokiška. Vė
liau lygios teisės buvo suteiktos prancūzų ir italų kal
boms.

Tautinės grupės Šveicarijoje sugyvena kuo gražiau
siai: jokių nesusipratimų, jokios neapykantos nėra. Net 
dabartiniu laiku, kada švencarija, lyg kokia sala, fašis
tinės juros liko apsiausta, hitleriškas rasizmas neturi pa- 
sisękimo.

Šveicarija Hitleriui yra savo rųšies pašinas. Jos ad
resu jis dažnai siunčia grūmojimus, kad ji butų atsalk 
gesnė. Kai ryšium su Jugoslavijos užpuolimu Šveicarijos 
laikraščiuose pasirodė nelabai palankus naciams atsilie
pimai, tai Berlynas visai atvirai įspėjo, jog ir Šveicarija 
gali panašaus likimo susilaukti, jeigu nesuvaldys savo 
liežuvio... ’

Šiandien laikai yra tokie jau neramus, kaip jie buvo)

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu;

Metams ............... $8.00
Pusęi metų.....F.................  4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams_______1,50
Vienam mėnesiui__________ .75

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija ..................  3c
Savaitei ________________ 18c
Mėnesiui 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj,
Metajns $6,00
Pusei metų 3.25
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ______ - 1.25
Vienam mėnesiui  .75

Užsieniuose:
Metams ....._____ $8.00
Pusei metų ____________ 4.00
Trims mėnesiams__ ___ —2.50
Pinigus reikia siųsti, pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

APŽVALGA
VOKIETIJOS KOMU

NISTAI I

Bolševikiški laikraščiai pa
skelbė Vokietijos Komunistų 
Partijos manifestą prieš Hitle
rį. To manifesto pradžia skam
ba taip:

“1941 metų birželio 22 die
ną musų žmonės tapo su
blokšti į karą prieš Sovietų 
Sąjungą. Visoje kultūringų 
žmonių istorijoje nesiranda 
tolygaus smūgio, kokį musų 
šalies fašistiniai valdonai už
davė Sovietų žmonėms, kurie 
yra draugiški Vdkietijos 
žmonėms.

“Vokietijos armijos provo
katoriškas užpuolimas ant 
Sovietų šalies yra pats ne
garbingiausias užpuolimas 
ant lojališkumo ir pasitikėji
mo, teisybės ir papratimų. 
Tai tokia kriminalystė, kuri 
sutepė musų liaudies aukš
čiausius jausmus ir puikiau
sias tradicijas, 
kuris 
musų 
sus.”
Vaje, 

lykas! Komunistiška Rusija bu
vo lojali ir ištikima Hitleriui, a 
tasai biaurybė ūme ją ir apga
vo.

Ir taip atsitiko dėl to, kad 
“ęnatlyvoji” Rusija per daug 
pasitikėjo...

šelmis Hitleris pasinaudojo 
tuo “nekaltu” pasitikėjimu ()ir 
Maskvos draugą bjauriai suvi
liojo.

Tikras balamutas tas Hitleris, 
ar ne?

Tiek tie vokiečių komunistai 
stengėsi Hitleriui įtikti, jo rei
kalus ginti, jo priešus niekinti, 
kituose kraštuose penktakojiš- 
----- -—lt----------

Tai smūgis, 
yra atkreipiąs prieš 
šalies opiausius intere-

vaje, koks baisus da-

MASKVA YRAGERAIĮZIIKIMAS TAIKIK- 
US PRIEŠO IMTUVAMS

i; r >

Kaipo vokiečių lėktuvų 
bombardavimo objektas, Mas
kva daugeliu atžvilgių panėši 
į apgriautąjį Londoną ant 
Temzės krantų.

Kaip ir Anglijos sostinė, 
Maskva pastatyta ant abiejų 
Maskvos upes krantų ir se
kant upės vingius, lakūnams 
lengva atskirti, kurioj vietoj 
randasi svambus Sovietų cent- 
r ai. Kremlius, pavyzdžiui, 
kur randasi komunistų vald
žios- svarbiausios įstaigos, pa
statytas ties dideliu upės po
sūkiu ? viai arti miesto širdies, 
panašiai kaip Londone nese
niai apgriauti parliamento rū
mai.

Kremlius Matosi Iš ~ Toli.
Pats Kremlius yra dideliu 

lėktuvams taikikliu, užimąs 
apie 63 akrus žemės. Apstaty
tas aukšta siena, už kurios 
spokso aukšti senų rūmų ir 
cerkvių bokštai, jis matosi iš 
toli. x 1

Už Kremliaus sienų,, per 
paskutinius dešimt metų gat
ves praplatintos, seni pastatai 
nugriauti ir jų vieton pastaty
ta moderniškų; struktūrų^ Pats 
ambicijingiausias projektas 
yra Sovietų Bumai, statomi į 
vakarus nuo / Kremliaus, pau
py, kurio s^ogan bolševikai 
rengiasi įkelti 260 pėdų aukš
tumo Lenino statulą. Bolševi
kų architektai sako, kad tie 
rūmai bus /aukščiausiu pasta
tu visam pasauly, siekią su- 
virš 1,350 į pėdų.

i

°The 
Victor

ir kiti

kų darbą dirbti, — o dabar... 
imk ir iškirsk jiems tokią kiau
lystę..

Koks nedėkingumas!
Kas galėjo tikėtis tokio “za- 

pl'oto” už lojalumą ir pasitikėji
mą? .

O kad vokiečių komunistai 
buvo lojalus Hitleriui ir sten
gėsi jam padėti, tai dėl to ne
gali būti jokios, abejonės, štai 
skaitykite, ką prieš kelis mėne
sius rašė Ulbricht, vokiečių ko
munistų vadas (žiūrėk 
Betrayal of the Left”, 
GoBancz):

“Jeigu Hilferding
buvusieji socialdemokratų ly
deriai kreipia savo karo pro
pagandą prieš vokiečių- 
rusų paktą, tai tik dėl 
to, k a d b r i t ų planas 
turės mažiau šansų, 
kai t”a“rp vokiečių ir 
sovietų žmonių gi
liau' įsikeros d r a u - 
g i š k u m a s. Todėl ne tik 
komunistai, bet ir kai kurie 
socialdemokratai ir nacional
socialistai darbininkai laiko 
savo pareiga stovėti sargybo
je, kad, nežiūrint į jokias ap
linkybes, kalbamas paktas, 
nebūtų nutrauktas. Tie, ku
rie veda intrigas prieš vokie
čių ir sovietų žmonių drau
giškumą, yra Vokietijos 

i liaudies p r i eš a i ir 
Britų . imperializmo 
įnagi ai, Vokiečių darbi
ninkų tarpe yra daromos vis 
didesnes ir didesnės pastan
gos iškelti į aikštę Thysseno 
klikos pasekėjus, kurie yra 

, vokiečių^sovietų pakto prie
šai., Jaubuvo daug reikalavi
mų, kąęl tie priešai butų iš 
armijom;ir valdiškų vietų pa- 

. šalinti-ir kad, jų turtas butų 
konfįskųptas. Vokiečių

’ ' i j (jin. i. /»*

Tarp.^jtiĮ-: Maskvos vieto
vaizdžių, priešę lėktuvai gali 
lengvai orientuotis pagal dau
gybę. aikštių ir skverų. Pati 
didžiausią ir geriausiai žino
ma yra Raudonoji aikštė, ei
nanti į žiemius nuo Maskvos 
upes ir į rytus nuo Kremliaus.

Ąrcfiifekturos Kontrastai.
Šioj miesto daly randasi du 

kraštutiniausi Maskvos archi
tektūros pavyzdžiai. Vienas' 
yra fantastinė Palaimintojo 
Baziliaus bažnyčia, dabar pa
versta į prieštikybinį muzie
jų, kurio, viršus -apstatytas į 
svogūną panašiomis kopulo- 
mis. Antrasis — iš raudono 
granito pastatytas, į piramidę 
panašus, Lenino mauzoleu- 
mas. ,

Maskvos vidurmiesty gali
me užtikti ir daugiau senos 
architektūros kontrastų, kaip 
tai, Bolshėi teatras, senoji ru
sų baleto gimtinė, ir moder- 
.niškiejį telegrafo ir telefonų 
rūmai; devynioliktojo šimt
mečio istorinis 
ultrą-modernus 
gynas, kuriam 
dešimt milijonų

Naujieji pastatai yra tarp 6 
ir 14 aukštų. Naujasis Mask
vos Viešbutis, kurį bolševikai 
pastatė prie Raudonosios ąik- 
,štės, užsiėniečių patogumui, 
turi 1,200 kambarių, kiekvie
nas su vonia (nors tam vieš
buty svečiavęsi sako, kad vo
nios ne visada veikia)'.

prieš 65Q metų, kai Šveicarija pasiskejbe nepriklausoma. 
Minėdami nepriklausomybės paskelbimo sukaktį, 

šveicarai, tur būt, baimingai seka pasaulio įvykius ir 
slapta .trokšta, kad Hitleris kaip galima greičiau sau- 
sprandą nusisuktų. Nes jie,.gerai žinų, kad Hitlerio lai*’ 
mojimas neišvengiamai Reikštų Šveicarijos neprild&uso-

muziejus ir 
Lenino kny- 
rąndasi apie, 
knygų.

darbo ž m o n ė s k o v o j a 
p r i e š B r i t ų i m p e r i a- 
1 i z m o agentus, prieš 
Thysseno kliką bei 
jos d r a u g u s s o c i a 1 de
ra o k r a t ų tarpe ir prieš 
katalikų lyderius Vokietijo
je...”
Tai taip vokiečių komunistai 

talkininkavo Hitleriui. Dabar 
tegul pasidžiaugia to talkinin
kavimo vaisiais.

LOJALUS VOKIEČIAI

New Yorkę susikūrė naują 
organizacija, kuri bus žinomą 
kaipo Vokiečių kilmės lojalus 
amerikonai. Toji organizaciją 
steigs skyrius visose valstijose, 
kur tik gyvena didesnis ar ma
žesnis vokięčių skaičius.

Tos organizacijos svarbiau
sias tikslas bus kiek galima pla* 
čiau paskleisti demokratines 
idėjas; išaiškinti žmonėms tota- 
lizmo (diktatūrų) pavojų.

Amerikoje gyvena apie 10,- 
000,000 vokiečių (kilmės žmo
nių. Vieni jų atvyko iš Vokie
tijos, Austrijos ir kitų kraštų,, 
o kiti gimė Amerikoje iš vokie
čių tėvų. Per paskutinius de
šimt metų tarp jų nacių agen
tai vedė smarkią propagandą.

Daugumas vokiečių, ypačiai 
čia gimę, tai propagandai nepa
sidavė. Vienok tam tikras nuo
šimtis užsikrėtė naciškomis idė
jomis.

Lojalus vokiečiai yra nusita
rę išvystyti platų veikimų prieš 
nacių propagandų. Tam sąjū
džiui pritaria visa eilė įžymių 
žmonių, kurių tarpe yra išgar
sėjęs ekonęmistas Kari Brandt, 
Dr. George Shuster, Hunter ko
legijos prezidentas, ir daugelis

Žaidimo Aikštė 
Piillmahe

Prie 112-tos ir Langley avė. 
netrukus' bus įrengta aikšte ma
žiems vaikams ' žaisti. Užmany
mu rūpinasi vietos piliečių su
daryta komisija.

Palmer Parkas yra truputį 
pertoli nuo Pullmano apylinkės, 
todėl vaikai ten neturi kur žai
sti, jeigu nenori žaisti gatvė
je.

Fordas įvede 10 vai 
darbo dieną

DETROIT, Mich., liep. 30 d. 
^-Fovck) bendrovė šiandien pa
skelbė,: kad kai kurie darbiniu- 

■kai bus verčiami ditbti 10 va
landų; nes šiuo budu manoma 
pagreitinti orlaivių gamybą.

Norima, kad bendrovė gali
mai greičiau pagamintų užsaky
tus orlaivius, todėl ir imtasi šių 
priemonių.

Tvirtinama, kad nuo 1916 
metų Fordo> bendrovė nekėlė 
darbo valandų skaičiaus.

Šanchajuj japonai atsisa
kė krauti Amerikos prekes j

* japonų laivus, nes laivai nega
lėsią plaukti į Amerikos uos
tus.

Bulgarijos valdžia padare 
labai didelius suvaržymus žy
dams. Neleidžia būti daktarais 
ir advokatais. Uždraudė išeiti 
į gatvę po ‘devynių vakaro.

- Tvirtinama, kad nusižudė 
vokiečių aviacijos generolas 
Udet. Jis labai smarkiai prie
šinosi šaviėtų-vokieėių karui. 
Hitleris pradėję jį persekioti,

—: Vichy valdžia areštuoja 
nepatenkintus prancūzus. Pa
skutiniu metu areštuoti keli 
Šinieji, kurie nep^itenkinti Pe* 
tarno tvarka.

GBRB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praįonsl 
pirkinių reikalais siti į.

krautuose, kurtos

Ieva Simonaityte

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVĖS KOVOS

...Ir po amžių kada 
Skaudus pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės 
Nusiblaivęs dangus, 
Musų kovos ir kančios, 
Be ryto, naktis, 
Ar jiems besuprantamos bus? 

Maironis.

Pasaulinio karo audros—pa
trankų griausmas, kulkosvydžių 
tratėjimas, šautuvų tarškėji
mas — nutilo. Rusijos imperiją 
sugniužo, Hohenzoterių vardas 
žuvo.

Ir kėlėsi Lietuvą.
Dejavusi skriaudėjų grandi

nėse, kovojusi su baisiausia 
priešininke — pražūtim, lietu
vių tautą laimėjo.

iškilus karui, ne vienas pa
manė, kad pražūtis, panaikin
dama ir patį Lietuvos vardą, 
iškels savo laimėjimo vėliavą.

Bet likimas kitaip norėjo.
Štai, netikėtai kėlėsi tauta ir, 

pastačiusi paskutines^ dar liku
sias jėgas, iš naujo kovojo dėl 
savo būvio.

Nebeužteko lyros, pritruko 
dainų, reikėjo tvertis ginklo. 
Priešas puolė ir smaugė iš visų 
šalių. Sulėkę rusų, vokiečių ir 
iš vergovės vos ištrukusių len
kų ereliai rengėsi sudraskyti 
mirštantį Lietuvos kūną.

Tik vyrų drąsa, jaunų kar
žygių pasiryžimas mirti už tai, 
kas jiems brangu, iškėlė Lietu
vą.

Išaušo pavasaris, ir prašvito 
aušra visoj Lietuvoj. Stebuklin
gai pakilo saulės spinduliuose 
naujų tvirtovių bokštai, ir iš
kilmingiau sužibėjo Lietuvos 
sargų skydai.

Lengvai ir laisvai atsikvėpė 
tauta šiltame Lietuvos pavasa
rio ore.1 < ' • • < ' nj

; • Prašvito ” Aušra ir'Mažojoj 
Lietuvoj. Išaušo ir jai pavasa
ris, nors žiaurus, šiurpus ir au
dringas, Atbudimo banga ėmė 
ristis per kraštą.

Atbudęs iš miego, ne vienas 
lietuvis prašėsi priimamas į bu
driųjų talką ir tvėrėsi darbo.

Darbo daug, ir tas nelengvas.
Takai, kuriais pirm amžių 

vaikščiojo musų seniai, apžėlę 
usnimis ir erškėčiais. Norint 
žengti tais takais, pirma reikia 
pašalinti baisiausius žolynus — 
erškėčius, usnis ir dilgynes, 
žiauriai jie žeidžia rankas ir 
sielą, dažnai net sukruvina.

Lietuvos pavasaris audringas, 
šiurpus ir kruvinas.
TU AMŽINAI MANE MINĖSI!

Aukšti kalnai, žalios lankos, 
Balti dobilėliai.
Ant pat kalno žalia liepa, 
Kaip ir štilinelis.
Ir atėjo dvi sesytės . ,.

—Man rodos, kad dainoje 
yra: trys sesytės... Taip bent 
dainuoja Dagiukas.

—Ko tu dabar sutrukdei? Už
uot padėjusi dainuoti, imi ir 
trukdai.

—Kad negalima dainuoti. 
Tau dainuojant, man visada šir
džiai neramu. Geriau 
me.

—Eik tu, su savo 
mais!

Ir beveik susiginčijo

gjcdoji-

mergai- 
ti dvi, eidami keleliu per lau
kus, Jiedvi jauni ir apsirengusi 
vienodai, Balti, geltonais š Įkais 
išsiuvinėti marškiniai puošia jų
dviejų liemenius. žaliai, mėly
nai ir ružavai dryžuoti sijonai, 
ružavai pamušti, žaliai aprum- 
buoti, puikiai skleidžiasi į šaLs 
ir dailiai linguoja jiemdviem 
sutartinai žingsniuojant. Taip 
pat ir priejuostės šviesiai mar
gos, naminės. Baltuose apme 
tuose raudonais ir geltonais at
audais atausti raštai: blakos, 
kryžiukai, maselytės. Priejuos
te rumbe prirukšlota ir prisiu-

ta prie siauros juostos. Didele 
kilpa juosta surišta kairiame 
šone. Dešiniame šone iš po prie
juostės išlenda viena pusė gra
žios keturkampės kišenės. Ki
šenė padaryta iš juodo atlaso, 
jame geltonais šilkais išsiuvinė
tas dvigalvis ugnį spiaująs žal
tys. Žemutiniuose kišenes kam
puose išsiuvinėtos pradinės var
do ir pavardes raides. Vienos-L 
tamsiaplaukės kišenėje: “A. 
W.” Antrosios — geltonkasės: 
‘K. B.” ir vidury — taip pat 
žemai, metų data: 1894. Kiše
nė aprumbuota žalia šilkine lin- 
ta ir pamušta rudu pliušu. Mer- 
gaiti dvi yra basi ir plikom gal
vom. Jiedvi eina susikibusi ir 
per petį persisvėrusi nešasi grė
blius.

Jiedvi ūkininkų dukterį.
Kiek toliau priekin eina du 

bernu ir dvi mergi. Bernu vien
marškiniu, su baltomis marško
nėmis kelnėmis; o larnaiti dvi 
apsirengusi margomis kartūni
nėmis palaidinėmis, šviesiomis 
audiminėmis priejuostėmis ir 
suktiniais tamsiais .sijonukais. 
Šeimyna juokauja tarpu savęs 
ir muiluoja kaži kokią dainelę.

'—Kodėl tu sakai: “eik tu, su 
savo giedojimais?” — pradeda 
vėl viena iš ūkininkaičių: — Ar 
ne gražu giedoti? Aš tai bent 
labai mėgstu. Giesmėmis visi 
labai džiaugiasi. O kas džiau
giasi dainomis? Bernai ir mer
gos, daugiau niekas.

—Beveik tavo tiesa, Katrike, 
bet dainomis džiaugiasi/ir dar 
kas...

—O kas? Pasakyk, Anele!
—Girtuokliai...
—Girtuokliai... — pakarto

jo Katrė taip liūdnai, jog Ane 

t į neapgalvotą žodį.
—Taip, girtuokliai, — kalba 

toliau Katrė: — tavo tiesa. Aš 
žinau. Mano motina namie sė
dėdama giedodavo, o tėvas par
važiuodavo iš smuklūs dainuo
damas . . .

—Ak, Katrike, aš nė kiek ne
pagalvojusi taip kvailai prasita
riau. Užmiršk, ką sakiau. Tavo 
tėvas jau nebedainuos ...

—... ir motina nebegiedos,— 
vėl tavo tiesa, Anele. — Katrė 
nusisuko į kitą pusę. Ji nenoi i 
parodyti draugei, kad iš akių 
veržiasi ašaros. Bet draugė su
pranta. Labai gerai supranta. 
Juk ne pirmą kartą verkia Kat
rė. Anė nežino, kaip nuraminti 
draugę ir, kiek patylėjusi, ji 
pradeda ne visai vykusią kalbą:

—Lietuviškas giesmes aš 
mėgstu. Bet tų vokiškų giesmių 
nekenčiu, Aš jų niekada nega
lėdavau suprasti, nei jų melo
dijų išmokti. Žinai, kad aš mo
kykloje užrėkdavau, tai moky
tojas ir ausis užsiimdavo. — 
Anė juokiasi; nori pralinksmin
ti draugę. Bet tai ne taip leng
vai sekasi. Ir ji kalba toliau:

—Rasi ir bučiau išmokusi, 
bet mokytojas Rodė buvo toks 
piktas, kad aš vis gaidą pro ša
lį prašaukdavau.

Anė tikrai prajuokino drau
gę. Katrė suprunkštė ir atsisu
ko į ją. Paskui ir pati pradėjo 
pasakoti:

—Man ne geriau būdavo; 
mūšų mokytojas taip pat ne
daug buvo geresnis. Musų mo
kytojas buvo būro vaikas. Bet 
kad jis padubdavo kariais, tai 

čio lietuviškai...
—Kų čia mes dabar apie tuos 

mokytojus, kalbėk.me apie kų 
kitą.

—Ir aš (ų patį sakau, — pri
tarė Katrė: — bet apie ką?

—Na ... sakysim ... ap e

—Kad aš nė vieno neturiu.
—Hm, aš ir ne...

(Bus daugiau)
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(Tęsinys)
Prigulsiu ant samanų. Gal ir 

užmigsiu. 
* ♦ *

—Sveikas drūtas! Kaip gi čia 
atsiradai?!

Prieš mane — jauna žydė. 
Juodos akys. Juodos garbanos. 
Maloni, draugiška šypsena.

—Nepažinai?
—Dar nežinau, — atsakau 

keldamasis. — Leiskite iš ar
čiau ... Tai tu... Riva!

Riva juokiasi.
Man prisimena karšta, dulkė

ta diena. Ėjau siauromis Kau
no senmiesčio gatvelėmis. Įkai
tę seni murai. Įkaitęs duobėtas 
grindinys. Vežikų keiksmai. 
Kaimiečio vežėčių barškėjimas. 
Ant kampo snaudžiąs ledų par
davėjas.

Aš sustojau ūksminguose, pa
plavomis ir šiukšlėmis dvokian
čiuose, muro vartuose. Nubrau
kiau prakaitą. Išspjoviau dul
kes.

—Ponas, a, ponas ... — gir
džiu staiga, — nespiaudykit ant 
galvų!

Apsidairiau. Vartuose nė gy
vos dvasios. Susapnavau, tur 
būt, nuo karščio.

— Malonėkit iš čia... į gat
vę.

Žvilgteriu žemyn. Po manim 
aprūdiję, bet tvirtos geležies 
grotos. Rausva šviesa sklinda 
iš po jų. Lenkiuosi ir žiūriu. 
Apačioje ilgas, murzinomis sie
nomis kambarys. Ilgas stalas 
išilgai jo. Abypus — keliolika 
jaunų merginų. Su priekyštė- 
mis. Atraitytomis rankovėmis. 
Tirštos miltų dulkės neleidžia 
matyti, ką jos ten daro.

Viena jų prieina prie grotų. 
Atlošia galvą. Rausvoje švieso
je dega dvi juodos akys. Jš po 
atsmūkusios , skąrųtę^ į pūpso 
juodos garbanos.

—Ko jus norite?
—O ką jus čia darote?
—Vaflius.
—Kokius vaflius? Ledams?
—Ledams ir tortams. Kokių 

užsako.
Tai mane sudomina. Nieka

dos dar nemačiau, kaip kepa 
vaflius.

—Užeiti pas jus ar galima- 
—O jus — žvalgybininkas? 
Aš nusijuokiu.
Po grotomis taip pat suskanv 

ba juokas.
—Aš paklausiu, — sako ji.
Nueina ir tuoj vėl grįžta.
—Negalima, — sako. — Sei

mininkas vengia lankytojų.
—Matyt, jo sąžinė neperšva- 

riausia.
Žydaitė šypsosi.
— Kaip ir visų.
Stovi ir nenueina. Man tru

putį pikta. Laiko turiu, mielai 
bučiau pasižiūrėjęs.

—Klausyk, kuo tu vardu?
—Štai dar ko?! Pirmiau vai

dą, paskui — kur gyveni, o. to
liau?...

Toliau mes jslšnekam visai 
draugiškai. Aš sužinau jos var
dą, ir adresą, ii- kiek Uždirba. 
Tris litus.

—Į dieną?
—Negi į valandą!
Rūsy pasirodo stora, tešla ap

skretusi boba. Susitaršę plaukai 
kabo, lyg šlapios virvės. Išver
čia akis.

—Riva! — rėkia gargiančiu 
' balsu.

Riva moja man.
—Ponia atėjo. Gut bai!
Dabar ji stovėjo čia. Aš žiu

rėjau j tas akis. Pažinau jas. 
Lengvas, malonus džiaugsmas 
pripildė krutinę.

—Ką tu čia darai? — klau
sia ji. — Jūsų žmonės čia ne- 
vasaroja...

—Kvailystės, — nusispiaunu.
— Kuo gi mes blogesni?

—iNežinau, — šypsosi ji, — 
tik čia jau taip priimta, kad 
vasarą gyventų žydai, o žiemą
— čigonai. Iš seno šitaip...

Stovime ant kalno. Saulė rie
da į pavakarę. Užlenda už de
besies ir vėl pasirodo. Raudo
na, liepsnojanti, šilas nusidažo 
moline spalva. Akinančiai žvil
ga Neries vanduo.

Po musų kojomis — Klebo-» 
niškiai. Žemos, sutrešę lūšnos. 
Lentų pašiūrės. Palaido smėlio 
gatvė. Mėšlo ir pieno kvapas..

Pakrašty — vienos labdarin
gos draugijos vasarine. Sutapę 
prie slenksčio vaikai skuta bul
ves. Dviese sukibęs tempia ki
birą. Sodo pavėsinėje sėdi ku
nigas su brevijoriumi.

Rūksta visi kaminai. Mauro
ja pargenamos karvės. Žmones, 
nešasi iš miško hamakus. Glos
to, apžiūrinėja nudegusius ka
nas.

Einame gilyn į mišką.
Aikštelėse, lomose dvelkia va

karo vėsumas. Tačiau smalin
gos pušyno tankmės tebealsuo
ja tvankia, kvapia šilima. Mels
vos sutemos leidžiasi į atžaly
nus. Toli, kažkur ant vandens 
skamba mandolinos.

Kalbame apie šį.> užmirštą 
kampelį. Riva pasakoja, kad čia 
nėra nei elektros, nei laikraščių 
kiosko, nei vandentiekio. Tik 
pušynas ir papludimis. Verkia 
gamtos turtai, eidami per 
niek.,.

—Seniai vasaroji? — klausiu.
— Ogi nuo kovo. Gyvenu čia, 

O į darbą?
—Vaikštau.
—Septynis kilometrus?!
—Pusaštunto ...
Žiūriu, ar nesijuokia. Veidas 

rimtas, šypsena karti.
—Ne aš viena, — sako tyliai, 
—Kodėl mieste nebegyveni?
—Sesuo su vyru atbėgo. Už

ėmė vietą . ..
—Iš kur atbėgo?
—Iš Klaipėdos. Vaikų šešetas. 

Motina sena. Jau taip susispau
dė .,. akys laukan šoka!

Einam ir tylim.
Vis labiau tirštėja sutemos. 

Gurgžda po kojomis šiltas smė
lis. Kvepia rasoją žalumynai.
' —Riva užkliudo pušinę šak
nį. Sėda apžiūri sutrenktą ko
ją. Sėdu greta.

—Skauda?
—Nieko ...
—Pasėdėsim ?
Ji linkteri galvą.
Dangus jau apsėtas spindu

liuojančių žvaigždžių. Išsiprau- 
sęs kyla mėnuo. Balnoja sida
briniai pušų metugiai. Eglė nu

leidžia tamsias šakas iki pat že
mės. šnara lazdynų ir šaltekš
nių lapai. Gūdi tylu aplink. Sal
di ramybė širdyje.

Aš įsiklausau.
Riva verkia.
—Tu ką čia?!
—Nežiūrėkit į mane...
Nusisuka. Atgalia ranka šluo

sto akis.
—Gražu, a? — juokiasi pro 

ašaras. — Gera ... Metus taip 
sėdėtum ... Nepyktom ant nie
ko ...

Giliai traukia krūtinėn kvapų 
orą. Atsidusta.

—O kad gyvenime šitaip ... 
— sako svajodama. — švariai... 
Be suktybių...

Nutyla. Ilgai mąsto. Akyse 
vėl sužvilga ašaros.

—Ne, negaliu užmiršti! — 
prapliumpa staigiu verksmu. — 
Atbėga jie, akys išverstos, vai
kai reikia .,. Jis krautuvę pali
ko, ji siuvamą mašiną paliko... 
O čia nei ką ėsti, nei kur gul
ti,.. štai koks . gyvenimas!,..

Nutrūksta žodžiai. Gausios a- 
šaros žibuliuoja mėnesienoje. 
Mėšlungiškai krūpčioja pečiai.

—0 mes patys kaip gyvenam, 
a? Engimas, apgavystės, vagys
tės, . / Užgimė žmogus:- vienas 
toks ir kitas kitoks; o štai šis 
pasistojo ant ano ir lupa kailį.,, 
smaugia... o tas tik inkščia ir 
galvą pakelti bijo! štai kaip su
tvarkyta !...

—Jauna dar aš, —- tęsia ji,— 
o kai pasižiūriu į viską.., km 
pasiklausau iš dešinės ir iš, kai
rės, tai taip ir nebėr jėgųl Eik 
tik ir šok nuo tilto... Nejaugi 
visada šitaip gyvensim, a?! Ne
jaugi niekada nebus taip .. na, 
taip, kad nebespiaudysim viens 
kitam į širdį?

Aš pąsislenku artyn. Jos gal
va ant mano kelių. Delnu brau
kiu nuo skruosto ašaras.

—Bus, — sakau tvirtai.
Ji pravirksta dar graudžiau.
Vidurnaktis.1

(Bus daugiau)
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B. S. šustovas

KAIP STEBIMOS IR SPĖJAMOS ORO 
ATMAINOS

(Tęsinys)
Įvairus oro masių tipai
Pagrindiniai atmosferiniai 

pasikeitimai priklauso nuo oro 
masių įvairios kilmės ir pobū
džio. Oro temperatūra, drėg
mė, iš dalies ryškumas ir debe
suotumas priklauso nuo oro 
masės, užimančios tuo laiku 
vieną ar kitą vietovę, ypatybių. 
Atskiros oro masės skiriasi vie
na nuo antros ypatingomis per
einamomis zonomis, vadinamo
mis frontais. Nuo šių frontų 
slinkimo teritorija pareina vė
jai ir krituliai. Taip pat debe
suotumo pobūdis. Frontuose 
dažnai susidaro ir vystosi cik
lonai, kuriuose šiltesnio 
mases, pastarųjų iš žemesniųjų 
oro sluoksnių išspaudžiamos 
aukštyn. Kitose vietose sunkus 
oro sluoksniai pasireiškia anti
ciklonų pavydalu ir ilgai laiko
si kai kuriose teritorijos vieto
se.

Oro masės keičia savo ypa
tybes priklausomai nuo terito
rijom ties kuria jas slenka ar
ba laikosi. Ties šiltų žemynu 
oro masė® įšyla, Slinkdamoš 
ties šaltomis vietomis gali 
smarkiai atšalti. Ties vandeny
nu oro masės įgauna drėgnu
mo ir t. t.

Oro masės savo, kfme gali 
būti labai įvairios. Tačiau ryš
kiai galima išskirti 4 pagrindi
nius oro masių tipus% nuo ku
rių pareina įvairios oro atmai
nos.

1. Arktinės oro masės atslen
ka iš Arktikos. Nuo jų atšąh 
oras. Dažniausia jaučiami pa
vasariniai oro atšalimai, kurie 
dabar meteorologų lengvai 
įspėjami.

2. Šilto oro (tropinės) ma
sės atslenka iš aukštesniųjų slė
gimo vielų, dažniausia iš šiltų
jų kraštų. Nuo šių masių at
šyla oras, o vasarą dažniausia 
užeina sausros.

3. Jūrinio oro masės atslenka 
iš vandenynų ir jurų. Žiemą

nuo jų pareina atodrėkiai. Va
sarą — lietingas, šaltokas ir 
apsiniaukęs oras.

4, Kontinentalinio oro •ma
ses atslenka iš žemynų vidur
kio. šios oro masės dažniausiai 
sausos ir šaltos, žiemą jos su
kelia didelius šalčius, siekian
čius 20—30° C temperatūros.

Sinoptikas, analizuodainas 
žemėlapį, privalo atkreipti rei
kiamą dėmesį į atskiras vietas 
su atitinkamomis oro masėmis 
(arktinės, šiltbs, jūrinės, konti- 
nentalinės) 'Įsigilinęs į oro ma
sių kilmę ir ypatybes, sinopti
kas toliau ahhlizuoja žemėlapį, 
pažymi atskirų oro masių fron
tus, išskiria iįtskiras vietas, pa
sižyminčias (Įrėgme, slėgimu ir 
išveda izoba/es. Kad numatytų 
į kurią pusę slinks atskiros oro 
masės, sinoptikas nagrinėja 
anksčiau sudarytą žemėlapį ir 
stengiasi, pasinaudodamas, ba-‘ 
rometrmės tpųdeucijos ana iže, 
išsiaiškinti vietas, kuriose slėgi
mas krinta arba kyla. Tik po 
to tespėjamaš oras.

Savaime aišku, kad oro spė
jimas bus juo tikslesnis, jao 
bus pilnesnis sįųopttnįs žemėla
pis. Didžiojo karo metu Vokie
tija dažnai neturėdavo galim y 
bės sužinoti Vakarų Etfrop s 
o ypač Anglijos, meteorologi
nių duomenų. Š.i aplinkybė pri
sidėjo prie nelaimingo vokiečių 
cepelinų skridimo, į Angliją 
1917 m. spalių mėn. 19—20 d<

Didelis vokiečių oro laivynas 
iš 13 cepelinų išskrido bom
barduoti Anglijos pramonės 
centrų. Devyni cepelinai pasie
kė Londoną, bet tenai rado di
delį rūką. Jie bombas vis dėlto 
numetė ir grįžo atgal, bet buvo 
užklupti smarkaus ciklono, at- 
slinkusįo iš Atlanto vandenyno. 
Smarkus šiaurės vejas 20 m. 
per sekundę pajėgumu ėmė ce
pelinus nešti į pietus ir, vietoj 
neutralios Olandijos, atnešė 
juos ties prancūzų apkasais- 

į Du cepelinu, prancūzai numušė, 
vienas nuskrido į vakarus, bet

JACK'SWT

ten įkrito į jurą. Taip atsitiko 
tik todėl, kad vokiečiai neturė- 
jįę galimybės susidaryti pilną 
sinoptinį žemėlapį, nes tam stb 
go reikiamų meteorologinių 
duomenų.

Dabar ypatingai rusai suska
to tirti Arktikos, atmosferinius 
procesus, o tai turi didelės 
reikšmės meteorologijai apskri
tai. Rusai Arktikoj turi įsiruo- 
šę ištisą eilę meteorologinių 
stočių, kuriose stebimi ir tiria
mi įvairus atmosferiniai proce
sai bei pasikeitimai. Šiose sto
tyse meteorologai, atskirti nuo 
pasaulio, su kuriuo jie palaiko 
ryšius lėktuvais ir radio ban
gomis, nes kitų susisiekimo 
priemonių nėra galimybės pa
naudoti, energingai grumiasi 
su šaltomis ir žiauriomis gam
tos stichijomis. Jų triūsas nei
na veltui: surinktos žinios pa
tarnauja meteorologijai ir ap
skritai žmonijai.

(Galas)

Surastos slaptos na
ciu instrukcijos

BUENOS AIRES, Argentina, 
liep. 30 d. — Senato komisijos 
atidengtame nacių ambasados 
siuntinyje rastos slaptos nacių 
instrukcijos lotynų Amerikos 
fašistams.

Nacių instrukcijos buvo '"ra
šytos į ploną popierių ir pa
slėptos radijo stoties dalyse.

TuTmuMuTmuT

Nacių lyderiai įsakinėjo klau
syti vokiečių ambasadorių pa
darytus nutarimus Čilėje. Liep
ta laukti instrukcijų ir aklai 
sekti duotus įsakymus.

— Vokiečių karo vadovybė 
baus kalėjimu visus tuos vokie
čius, kurie drįs naudoti britų 
aviacijos išmestas maisto ir 
drabužių korteles. Daugelis vo
kiečių surinko šias korteles ir 
reikalauja maisto.

— Belgrade vokiečiai sušau
dė kelis asmenis, kuriuos kal
tino sabotažu.

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson 11AR. 2508

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd., Austin 1175

Remkite Lietuvišką
Žyduką, 

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

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

TurtasVirš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime O r n n m nn 
ATSARGOS FONDĄ ViršdUUUjUUU.UU

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

S
5 3 fED

utimi

LOAN ASSOClATIONof Chicago 
JVSTIN MACKIEVVICU. Pres.
4192 Archer Avenue

1 ‘i; ‘ 114-1
...m

Sopinę 
Barčus 
RYTINE RAfllO 

VALANDA
— iš stoties —

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

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

I vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
WEST VIRGINIA Pocahaiitas Mine 
Run iš geriausių mainų, daug $8.00 

dulkių išimta..................................
Perkant 5 tonus ar daugiau.

SMULKESNI YRA DAUG PIGESNI
BLACK BAND LUMP ........... $9.95

Sales taksai ekstra,
■ ■ I I l»R ■ « IĮ | I I I |l —
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ATSILANKYKIT arba pasiuskit 
Kuponą Reikalaudami Apskai
čiavimo DYKAI.
• Nereikia įmokėti.
• 36 mėnesiai išmokėti.
• Pirmas mokėjimas spalių 1.

Karšto Vandens įrengimai:
• ŠTYMO—FURNASAI—
• ALIEJAUS PEČIAI IR
• “STOKEROLA” STOKERIS.

NO GEARS—NO OIL
3 metų garantija.

P 1 !! J

E
k PLUMBINGO ARBA APŠILDYMO REIKALU 

■flanmas Pamatykite
1 liUBSRU “S0UTH CENTER”

. ■ ■■ —

SOUTH CENTER PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO., Ine.

6 W. Garfield Blvd. prie State St.s ’ iO Ld LC. IT vO /
Telefonas ATLANTIC 4290. •

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

O Apšildymu □ Stokeriu
□ Plųmbingu' □ Sienų Tailu

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

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

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

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkites “N-nose”

MADŲ 
KNYGA

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

«^i^^W^*-^****^****>***^^^*»^**—*********^*fc**-«fc-^**~  ̂^***'\^ 

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St., 
ęiiicąga, hl

Vardas------- .-------------------------

Adresas ........_........... ..................

Miestan ,----- ~

Vąlatya _----- ----------------------
U...... —■■ ---------- ---------- J
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Illinois Indiana-Michigan—isconsįn k

Nužudė Merginą, 
Pats Norėjo 
Nusišauti —

| Nusipirko Naują
Automobilį;
Užsimušė

1,000 Pikietuoja 
Kojinių Dirbtuvę 
Kankakee Mieste

■*

Daktarai
6 Sunkiai Sužeidė

Naujas “Naujienų” 
Skaitytojas — 
W. Sharkius

Patalai Ir Pagalvi 
nės Pasiuvami 
Dykai

Užlaiko gražy taverną

Bet Neteko Drąsos

INDIANA HARBOR, Ind. — 
Indiana Harbor policija suėmė 
42 metų buhalterį William H. 
Graham ir apkaltino jį nužu
dymu 26 metų merginos, Mary 
Kazienka, iš Whiting, Ind.

Graham tuojau prisipažino.

Atsisakė Apsivesti
Jisai buvo nusivežęs mergi

ną prie Crown Point, Ind., ir 
ten buk prašė jos rankos. Mer
ginai atsisakius būti jo žmona, 
Graham ją nušovė, parsivežė 
jos kūną namo, ad. 3615 Hem
lock st., ir paslėpė skiepe. Po 
to parašė laiškelį draugams, 
kad “susituoks su mergina mir
tyje”, ir užsirakino maudyklė
je.

Rado Kraujo Klanus
Jis rengėsi nusišauti, bet pa

skutinėj valandoj neteko drą
sos. Jam ten bedebatuojant su 
savim, nusišauti ar ne, į Gra- 
ham’o butą įsilaužė policija ir 
jį suėmė.

Policija nepaprastai greitai 
susekė Graham’ą, nes prie 
Crown Point, ant vieškelio 8 
atrado du kraujo klanus ir mer
ginos ridikiulį, kurį Graham pa
miršo pas’ėpti.

H
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CANTON, III. — 24 metų 
gliakasys iš Cuba, III., 
Taylor, nusipirko naują auto
mobilį.

Pirmą kartą su juo išvažia
vęs susikūlė su kitu auotmobi- 
.iu 3 mylios už Čantono.

Taylor buvo užmuštas, o še
ši kiti žmonės buvo sužeisti. 
Taylor dirbo United Electric- 
Coal Co., kasyklose.

Apie

Prašalino 600 
Demokratų

Gub.SPRINGFIELD, III. — 
Green ir kiti republikonai pra
šalino iš valstijos tarnybos 609 
demokratų. Jų vietas užpildė 
republikonais.

Daugiausiai permainų buvo 
nešu darbų departamente.

Reikalau ja Ftki AJgaĄ 
Duoti Pripažinimą

KANKAKEE, 111.
1,000 streikuojančių darbininkų
vakar pikietąvo Bear Brand ko
jinių dirbtuvę šiame mieste.

Atstovauja 75%
Streiką paskelbė AFL Tex- 

tile Workers unijos lokalas. 
2423, prie kurio priklauso apie 
75% visij darbininkų.

Slreikieriai sako, kad jie rei
kalauja pakelti jiems algas pro- 
porcionaliai tiek, kiek pabran
go pragyvenimas, ir duoti pri
pažinimą.

Firmos viršininkas, Henry 
Pope Jr., buk visai atsisako kal
bėtis su savo darbininkais ir 
pareiškė, kad “jie turi grįžti 
prie darbo arba kraustytis lau
kan iš dirbtuvės”.

——-—
Vaikų Paraližo 
Epidemija 
Priemiesčiuose

CHICAGO, III.
praneša, kad Chicagos priemies 
čiuose į vakarus dabar siiučU 
infantilinio (“vaikų”) paraližo 
epidemija.

Susirgusių vaikų yra 19-ka.

Štai vertas šeimininkių dėme
sio pasiūlymas: patalai (arba 

sa- duknos) ir pagalvinės (arba pa- 
St., duškos) pasiuvamos už dyką iš 
vi- jūsų pačių plunksnų, jums be-

Prigėrė 
Chicagietė

BARABOO, Wis. — Wiscon- 
sino upėje prigėrė 31 metų Ce- 
cilia Murphy, nuo 430 Diversey 
aventie, Chicago.

H.— ..R ......................... .

TARP MUSŲ
bižnieMV

PASEKMINGAI VEDA 
BIZNĮ

Nutroško Dėl Gaba 
lėlio Popierio

DETROIT, Mich. — 55 me
tų Vincentas Kisil kalėjime lau
kė teismo už girtuokliavimą. Ji
sai labai nervavosi. Pradėjo 
kramtyti gabalėlį popierio. Po
piergalis užkliuvo gerklėje, ir į 
kelias minutes Kisil nutroško.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

SENIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

i605-07 So. Hermitage Ave» 
4447 South Fairfield Avenut 

Telefonas LAFAYETTE 0727
V _ • KOPLYČIOS VISOSE 

JL/yjliai CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU 8ALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

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 Eut IMth Street Tel. Pullmu 127*

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

J. LIULEVICIUS
4348\S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

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

Telefonas YARDS 1419.

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

Simpatikas Naciams
Pope yra įtariamas simpat’- 

zavimu naciams, ir palaikymu 
santykių su nacių agentais Ame
rikoje.

Slogas Maistas 
Užnuodijo 3

IpVANSTON, III. — Trys žmo
nės, tėvas, ir du sūnus, sunkiai 
susirgo, užvalgę sugedusio kum
pio buterbrodų. Ligoninėje gu
li Robert F. Boston, 45, 1315 
Main Street. Namie guli 20 me
tų Robert Jr., ir William, 17 
m.a.

Kiti šeimos nariai, kurie kum
pio nevalgė, yfa sveiki. , r-

Willkie Atsisakė 
Debatuoti

RUSHVILLE, Ind. — Wen- 
dell L. Willkie, buvęs republi- 
konų kandidatas į prezidentus, 
atmetė kvietimą iš savo gim
tinio miesto, Elwood, III., deba
tuoti su socialistų partijos frak
cijos lyderiu Norman Thomas. 
Willkie atsakė, kad jis neda
lyvaus “skymuose” žmonių, no
rinčių pasirekliamuoti. Jo po
zicija užsienio politikos ir karo 
reikalu yra aiški, ir visi ją 
no.

ži-

Kaltina Motina 
Dukters Pagrobimu

MENDOTA, III. — 52 metų 
Mrs. Steve Seno buvo ' apkal
tinta Winonoje, Minn., pagro
bimu savo 22 metų dukters Vin- 
centia. Duktė sako, kad moti
na bandė ją prievarta išsivež
ti iš Winonos į Mendotą ir pri
statyti dirbti už dyką savo val
gykloje.

Kartu su' moteriške buvo ap
kaltintas ir jos 20 metų sūnūs 
Frank.

Dau=-

Be Mar Tuxedos 
Parenduojamos

Ne visi turi tuxedos.
geliui ne dažnai ir reikia jų. 
Bet pasitaiko tokių momentų, 
kai tuxedos yra reikalingos. Pa
vyzdžiui, štai balius, vestuvės 
ar svarbus priėmimas. Kad ir 
kaip sukinėsis, o be tuxedos ne
apsieisi.

šitokiais atvejais galima pa- 
renduoti tuxedos iš. Be Mar 
Tuxedos Rentai and Men’s 
Shoppe, 5012 South Ashland 
Avė., tel. Grovehill 1208.

čia taipgi parenduojami Full 
Dress siutai visokiems įvykiams.

— Sk.

Marie Yuška

Walter Sharkius, tavern 
vininkas, 1247 W. 103rd 
prenumeravo “Naujienas“ 
biems metams, nes pas jį atsi-1 žiūrint — jeigu tik nupirksi! 
lanko daug lietuvių klijentų, impilus šioj biznio įstaigoj. Kal- 
tad ir “Naujienos” jo užeigoje bama biznio įstaiga yra: Yards 
yra pageidaujamos. Bedding Co„ 1848 W. 47th st.,

. i . . , tel. Virginia 2900.Waltens yra labai mandagus
ir puikus vyras ir turi puikiai ^ia taipgi siuvami matracai 
įrengtą taverną, kurioje galima Į PaSal užsakymą. Medžiaga siu- 
pasirinkti visokių gėrimų.

Jo biznyje prigelbsti žmona 
Ona, bet apart to, jie turi ir 
daugiau pagelbininkų ir patar
navimas yra labai širdingas ir|rėt omenėje* Yards Bedding Co. 
mandagus, širdingai vertinu 
YValtefio ir Onos Sharkių sve
tingumą ir linkiu jiems gausos 
ir sėkmingumo. —Jūsų Ona.

Marie Yuška, tavern savinin
kė, 6241 S. State St., visiems 
metams laiko atsinaujino 
“Naujienas” ir taipjau man 
gelbėjo praplatinti “Naujienų” 
namo fondo serijas, už ką aš 
jai tariu širdingą ačiū.

, P-a Yuška savo biznyje turi 
labai gerą pasisekimą. Ji užlai
ko gerą alų ir visokių gardžių 
gėrimų, o lankytojus ir drau
gus visuomet /priima manda
giai, su linksma, šypsena. Ji tu
ri dukterį Elįųorą, kuri pri- 
gelbsti savo mainytei. Linkiu 
joms sėkmingų, biznio ir lai
mės. —Jūsų Oną.

Tarp Auburn Parko 
Lietuvių

Viename Auburn Parko apy
linkės distrikte, kuris kažkodėl 
vadinamas “Slėniu” (Valley) 
gyvena nemažas būrys lietuvių.

Tenai sekmadienį pas pp. 
Charles Sačauskus įvyko krik
štynos, o pp. Binkių duktė šven
tė 20 metų gimtadienį. Gimta
dienio vakarėlis • įvyko p. Bin
kio biznio vietoje.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

vimui paimama iš jūsų namų 
ir pasiūti daiktai parvežami j 
namus.

Reikalui esant patartina tu-

— Sk.

Suvalkiečiai Irgi 
Atostogauja — Ne 
laiko Susirinkimų

Biznieriai Ir Vėl - 
Ruošiasi Metiniam 
“Karui”

Persiims su profesionalais 
f/olfo laukuose

Chicagos Lietuvių Golfininkų 
Sąjunga rengia savo metinį 
taip vadinamą “biznierių ir 
profesionalų turnyrą”, kuris 
įvyks ateinantį trečiadienį, rug
pjūčio (Aug.) 6 dieną, Glen- 
eagles County Club laukuose, 
1 vai. po pietų.

žada biznierius supliekti 
9 i

Teko patirti, . kad musų lie
tuviai profesionalai rengiasi vi
su smarkumu. Jie sako, kad 
šiais metais tai jau tikrai su
mušiu lietuvius biznierius.

Bet biznieriai irgi, matyti, 
nesnaudžia į kepurę ir sako, 
kad iš to profesionalų pasikė
sinimo atimti jų golfo pirme
nybę išeisią “pis”.

Dovanos laimėtojams
Kaip matote, bus didelės 

kautynės. Todėl visi Chicagos 
ir apylinkių lietuviai ir gražio
ji lytis esate kviečiami dalyvau
ti šiame musų parengime. Bus 
duodamos dovanos golfo ir 
kortų lošėjams. (Refreshments 
and a very deliciuos steak din- 
ner will be served a t about 7 
P. M.). Ti'kietai dėl golfo ir va
karienės $3. Kurie neloš golfo 
— $2. ■ ' ,

Rezervacijos
Dėl rezervacijų šaukite ne 

vėliau. kaip antradienį, rugp. 6 
d., į sekančias vietas:

Mr. John Pakel, 6816 South 
Western avė. Phoųe Grovehill 
0306;

Dr. S. Jakubs, 2201 W. Cer- 
mak Rd. Canal 6122;
i Pr. V. E. Zopel, 6857 South 
Western avė. Grovehill 0027,

> Mano 28 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 elektrą parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki R ^Rk. 
Seredoms nuo pietų, o Nedėlioj 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

3

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.

Neatsilankius birželio susi
rinkime p. M. Kriucinienei , ji 
buvo išbraukta iš knygų.

Rinks “istoriją”
Ateinančiam sezone nutarta 

pradėti rinkti iš laikraščių iš
karpas ir sulipdyti į “serąp 
book”, kaipo draugijos ir jos 
choro veikimo istoriją.

Gerai pasilsėję suvalkiečiai 
žada daug gerų ir gražių dar
bų nuveikti ateinančią žiemą.

Mary Carter

Bet žada daug darbų ateinančią 
žiemą

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugija nutarė neturėti 
susirinkimų atostogų laiku. Na
riai patėmykite, kad nebuvo 
susirinkimo liepos 28-tą ir ne
bus rugpiučio 25-tą.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Drau^jos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Soredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 8836 
Rezidenciioo Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

1—3 ir npn 6—8:30 vai ^Akaro. 
Trečiadienį pagal sutartį.

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 7338
Namų telefonas Brunswick 8597

Tel. YARDS 3148
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. STRTKOL’TS
Gydytinas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki R 

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

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. L VEZEL’F
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
s NAUJOJE VIETOJE 

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

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

AR JIESKAI 
DARBO?

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

iNAUJIENASj
—IR TEMYK SKILTIS------------ »

“REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Sulk laistei Street. CIICAGfl. ILL

KITI LIETUVIAI D AKT ARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

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

DR. MARGERTS
3326 So. Halsted St. 1

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

šventadieniais nuo 10 iki 12.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CANAL 3118
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7484

Dr. Charles Segal
OFISAS

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

CHICAGO, ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

10—12 vai. ryto, nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 11 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pi#*t 7 iki 8 vai. N#*H nuo 10 iki 11 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-9 
ofisas—3323 So. Halsted St

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1238

Ofiso tek CENTRAL 1824.
Namų tek—Hyde Park 8895

■i
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Didžiausias 
Kooperatyvas

' Groserninkų, pardavinėjančių 
smulkmenomis, didžiausias ko
operatyvas yra čia pat, Ch’ca- 
goje. Savaime tas faktas gal 
nereiškia daug kai kuriems 
žmonėms, bet šeimininkėms, 
kurios išleidžia didelę šeimos 
pajamų dalį maisto reikme- 
noms ir groseriams, jis turi 
svarbos.

Groserių ir maisto reikmenų 
kainos, kurias kostumerka mo
ka, žymia dalimi priklauso nuo 
perkamosios pajėgos. Paskiras 
groserninkas, perkąs reikmenas 
tik savo parduotuvei, natūra
liai, neturi tokios perkamos pa
jėgos, kokia duotų jam galimu
mo pirkti prekes milžiniškais 
kiekiais tiesiai iš fabrikantų ir 
gamintojų. Tačiau, kai jus su
jungiate perkamąją pajėgą 
daugiau nei 500 groserninkų, 
tuomet jau galite pirkti prekes 
tiesiogiai ir pilnais vagonais.

The Midwest Stores koopera
tinė organizacija turi daugiau 
nei 500 narių. Kiekis produktų, 
reikalingų šioms parduotu
vėms, yra didelis, gi norėda
mas palaikyti našų ir taupų 
metodą produktams į tas krau
tuves paskirstyti, kooperatyvas 
užlaiko labai didelį sandėlį. Šį 
sandėlį kasdien pasiekia daug 
vagonų su maistu ir groseriais, 
ir tie produktai yra greitai pa
skirstomi Midwest Štorams to
kiais kiekiais, kokių jiem 
kia. šio našaus opCravimo 
do pasėkos yra tokios, kad 
stumeriai moka žemiausias
limas kainas už geros kokybės 
maisto ir groserių produktus.

Todėl, kai šeimininkė perka 
reikmenas pas Midvvest Store, 
ji tiesiogiai turi naudos iš to 
fakto, kad vienas didžiausių 
kooperatyvų randasi č.a, Ghi- 
cagoj. Ji turi naudos ne tik 
mokėdama žemas kainas, bet 
ir Judama tityi g^ųpajtjL tirukš- 
tos’Štąi kodėl re
guliarus šių krautuvių kostu- 

ki Joms 
kai

gau-

rei- 
bu- 
ko- 
ga-

meriai rekomenduoja

norima geriausių vertybių

I nVFIKISLUI Llltlu Visas Pasaulio
Dalis

KV1ETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

DOMICELfi 
ZDANAUSKIENĖ, 

po tėvais Ogintaitė, 
gyv. 2425 W. 69th St.

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 
sūnų Bonifasą, brolį Steponą 
jr brolienę Marijoną Ogintus, 
5 pusseseres: Domicėlę Maz- 
deikienę, Anelę čiurlenę, Ste
pan! ją Eriskevičienę, Luciją 
Kondrotienę, Eleną Philitaus- 
kienę, 6 pusbrolius: Steponą 
Gučauską, Stanislovą ir Le
oną Artišauskus, 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 
Philbps kopi., 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks šešta- 

| dienį, rugpiučio 2 d., 10:30 v. 
Į ryto. Iš koplyčios bus nulydė 
| ta į šv. Jurgio parap. bažny- 
j čią, kurioje atsibus gedulin- 
| gos pamaldos už velionės sie- 

: lą, o iš ten bus nulydėta į 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domicėlės Zda- 
g| nauskienės giminės, draugai 
Iir pažįstami esat nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame: 
Sunos, Seserys, Brolis, Pus
broliai, Pusseserės, jų šeimos 
ir kitos Giminės.

Laid. Direkt. A. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios .garsinasi “NAUJIENOSE”

PLANUOJA OFENSYVAS PRIEŠ SOVIETUS

NAUJIEM U-ACM E TeJen»><«t<r>
Vokiečių cenzorius sako, kad šioj konferencijoj, Adolfo Hitlerio 

“kažkur Vokietijoje,” aptarta Suomių-Vokiečių kariniai planai. Iš kairės 
nėn: Gen. Wilhelm Keitei, Suomių pasiuntinys Hewel, Hitleris, Suomių 
rolas Harald Ochquist, užsienio reikalų ministeris Von Ribbentropas, ir 
Matzky.

štabe , 
deši-

gene-
Gen.

H
FOR RENT—IN GENERAL 

Renddai—Bendrai
PERSONAL

_________ Asmenų Ieško_________
PAIEŠKAU VYRO ar MOTE

RIES, kuri norėtų geruose na
muose būti ant farmos. Darbo ma
žai — tik daugiau kad kompaniją 
palaikytų. Mokestis $5.00 į mėne
sį ir užlaikymas. 3433 So. Eme
rald, pirmos lubos. YARds 0523.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir/l*rokai Pardavimui

PARSIDUODA KARAS 1939. Sū
nų paėmė į kariuomenę. Motina 
priversta parduoti karą. Dodge 
DeLuxe, geram stovy jr prieina
ma kaina. Atsišaukite ne vėliau^ 
kaip .8-iose vakare ir nedėlioj pirm 
pietų, 1-st floor 506 West 39th 
St., Chicago, III.

BUSINESS CHANCEŠ 
Biznio Progos

KŪRYBINIO DARBO PASAULĖŽIŪRA
L. K r o 1 i u s

Energijos mokslas fizikoje 
mus moko (aiškinant popu
liariai), kad energijos kiekis 
pasaulyje lieka pastovus, bet 
energijos kokybė nuolat kin
ta: energijos potencialas, t. y. 
jos aktingumas, vis mažėja ir 
mažėja.

Visos energijos rūšys turi

Irmos energiją, o šilimos ak- 
tingumas—jos temperatūra — 
nesulaikomai krinta ir išsi
sklaido visatos erdvėje, turin
čioje absolutaus nulio tempe
ratūrą.

Iš to seka, kad visatos ener
gijai pasiekus absolutaus nu
lio laipsnį, visi energijos vyk
smai visatoje pasibaigs 
saulis atsidurs mirties 
Įėję, mirs.

Tai yra neabejotina 
bet tiesa vienpusiška.

Lygiagrečiai - su energijos 
nuvertinimu, Jos issisklaidy- 
mu, pasaulyje vyksta ir kiek 
atvirkščias procesas, 
ja išsisklaido tiktai 
kuomet'ji yra laisva, 
žyta,4 bet jeigu ji yra
ta, tuomet ji vykdo darbą.

Pasaulio santvarkoje ener
gijos pagrindinė ypatybė yra 
jos poliaringumas, t. y. jos

ir pa- 
buk-

liesa,

Encrgi- 
tuomet, 

nesuvar- 
suvaržy-

Priešingai energijos elemen
tai vienas kitų varžo ir iš to

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Pa p u oš i- 

mams

I KO \rcher Aveniu1 •
Phoii. I.AFAVFTTF į

MARIJONA
STANISLAUSKIENĖ, 
po tėvais Povilaitė

Gyv. 7125 S. Washtenaw Avė. 
Tel. Prospect 5270.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 30 d., 5:10 v. ryto, 1941 
m., sulaukus 42 m. airiž., gi
mus Kaimelių parap., Kedu- 
lių kaime, šakių apskr. A- 
merikoj išgyveno 20 metų.

Palikp dideliame nubudime 
vyrą Feliksą, sūnų Edwardą, 
tėvą Pranciškų Povilaitį, pa
motę Oną, brolį Juozapą Po
vilaitį, 5 seseris: Stanislavą, 
švogerį Sylvestrą Navaiką, 
Augustiną, švogerį Joną Sa
kalą. Vandą, švogerį William 
Rokaitį, Emiliją, švogerį Jo
ną Bartkų, Agotą, švogerį 
Raymondą Kupetį ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage Avė. Laidotuvės įvyks 
pirmad., rugpiučio 4 o., 8 v. 
ryto iš kopi. į Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Marijonos Sta- 
nislauskienės giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nubudę lieka: 
Vyras, Sūnūs, Tėvas, Sese
rys, Svogeriai ir Giminės.

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

sekomis, tai ir žmogaus dar
bas turi tą patį uždavinį pa- 
raližuoti energijos' potencialo 
kritimą. \

Ir iš tikrųjų, žmonijos dar
bo dėka žmonių įtaka pasau
lio vyksmams vis didėja, žmo
gus apvaldo pasaulio energi
ją, kurią nukreipia tolesniam 

dėka iš pirmykštės jos Organizavimui, tolesniam 
jos apvaldymui.

Laiko bėgyje pasaulio ener
gija pradeda organizuotis per 
žmogų ir jo kūrybinį darbą.

Tokia yra žmogaus gyvybės 
ir jo gyvenimo gilesne pras
mė, kiek ji aiškėja iš jiasaulio 
santvarkos analižės.

šita žmogaus gyvenimo įra
šinė pareina ' išimtinai h*uo 
žmogaus kūrybinio darbo Vi
sose jo reakcijų srityse.

Vadinas, žmogauš gyveni
mas yra prasmingas tik tiek, 
kiek jis yraf,,ddrbingas.

Iš to savaihie seka išvada,

varžto visatoje kyla kūrybinio 
darbo procesai, kurie, orga
nizuodami energijų, kuria 
energijos kompleksus su di
desniu negu jų aplinka efek
tingumu. Tų kūrybinio darbo 
procesų 
materijos, neorganizuotos, pa- 
skydusios pasaulio erdvėje, 
turinčios pasaulio erdvės, t. y. 
absolutaus nulio, temperatū
rų, atsiranda visatoje žvaigž
dės ir saulės su šimtų tūkstan
čių ir net' milijonų laipsnių 
temperatūra.

Kūrybinio darbo dėka, ener
gijos konsolidacijos keliu, iš 
pirmykštės materijos kuriasi 
fizinė materija, visų pirma 
atomai mažo atominio svorio, 
o palaipsniui 
didėjančio 
kol pasiekia

ir atomai vis 
atominio svorio, 

savo ribas sun- 
atomuose.
saulių atsiradu- 
ataušto. ir iomssioscLplanėtos 

gr.ęsia mirties pavojūs, t. y. 
pavojus nustoti nuolatinių 
energijos kitėjimo procesų, 
tuomet kūrybinio darbo pro
cesų dėka jose išsivysto orga
niškoji materija, daug sudė
tingesnė, negu neorganiškoji.

Iš organiškosios materijos, 
vis 1 to paties kūrybinio darbo 
dėka, formuojasi gyvi orga
nizmai, visų pirma papras
čiausi, paskui palaipsniui vis 
sudėtingesni, kol pagaliau at
siranda taip 
tingos būtybės 
piens — protingas žmogus.

To protingo žmogaus pro
tas pradžioje vis dėlto yra 
menkas; jis auga ir tobulėja 
tiktai per nepaliaunamą ku-

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.

PARDAVIMUI 17 METŲ daranti 
biznį taverna su namu. Savininkas 
uždirbo pakankamai, kad {išeitų 
pasilsiui. Kreipkitės:

4559 So. Washtenaw.

77 AKRAI ARTI EŽERO, elek 
tra. 174 mylios nuo Chicagos, 1( 
kambarių namas, trobos geram sto 
vy. Parduos arba mainys į bizn 
savininkas. 2907 Archer Avė.

ANT RENDOS 5 KAMB. FLA- 
TAS, 85 ir Racine Avė. Atsišau
kite per telefoną BOUlevard 4656

COCKTAIL BAR — Berwyne. 
Dailiai įrengtas. Išdirbtas biznis 
ant gaivios kryžkelės. Greitam 
pardavimui kaina žema. . /

Box 2520. 1739 So. Halsted St.

kad darbas i^ jo kiek galima PARDAVIMUI MOKYKLOS rei 
x i .. _ ~ . .;kmenų ir groserių krautuve sker-

efektmgumas turi saį gatvę nuo mokyklos. Pigiai.
r 2258 W. 21st PI.

didesnis
būti
riausiojl • dogmą. ’ .

• • \ ' mi® i ii';

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

TARNAITĖ, BENDRAM NAMŲ 
darbui, asmeniška laundrė, savas 
kambarys, vonia, radio, paprastas v 
virimas. 2 suaugę. $9 pradžiai. Turi x 
kalbėti angliškai.

MIDway 10100. ■

MOTERIŠKĖ PILNAI priežiūrai , 
2 vaikų ir mažo apartmento. Moti
na samdoma. Gyventi vietoj. $7 
pradžiai.

ROGERS PARK 3663.

MERGINA BENDRAM NAMŲ r 
darbui, savas kambarys, nereikia 
virti, geras mokestis. AMBassador 1 
1276. 

-- - — - - . _ - ...
MERGINA, PRIŽIŪRĖTI 2^ { 

metų mergaitę. Su namų darbu 
arba be. KEDzie 0554. i

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

,
OPERATORS, PATYRUSIOS, 

prie house coats ir slack suits. Ge
riausias mokestis. .Pastovus darbas

H. RYMAN and CO., 
230 S. Franklin.

PATYRUSIOS MERGINOS kai
po padėjėjos pantrėje. Išeiti. Mo
kestis. Pastovus darbas.

YOUNKERS,
51 E. Chicago Avė.

ČEVERYKŲ DARBININKĖS, pa
tyrusios. Fancy stitehefs, edge stit- 
chers, vamper, lining makers. Mo
teriški čeverykai. Geras mokestis, 
pastovus darbas.

1 IRVING SHOE CO.
168 N. Ogden Avė.

f__________________________ .

BUSlhlEbS bEKVICE 
Biznio Patarnavimai

TAISAU MŪRINIUS ir medinius 
t namus, stogus, kaminus ir saidvo- 

kus. PORtsmouth 6663.

RADIO EKSPERTŲ 
PATARNAVIMAS IR 

PATAISOS.
i 1856 West 47th St.
“ Tel. YARDS 4693.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemč Pardavimui

ANT RENDOS STORAS su ta- 
jrno fikčeriais. Pigi renda, gera 
eta dėl taverno. Atsišaukite: 

729 W. 19th St

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

, TEISINGI
BARGENAI

flatų geras muro namas. Mal
ant 2 flatų.
flatų, 4 ir 4, naujas, moderniš- 
muro namas.
kamb. nauja moderniška muro 
dencija. Tinkama biznieriams 
profesionalams.

Biznio
4 ir 5

6

2

6

namas, storas ir 3 flatai. 
kamb., 10 metų muro na-
labai geras 30x125 lotas, 
viršminėtos nuosavybės 
la už teisingus pasiūly

tus ir randasi gerose vietose — 
larąuette Parke.
Kas norite gauti teisingų pirkl

ių, atsišaukite ar rašykite:

JOS. VILIMAS CO. 
6753 So. Rockwell St.

Pigiai 
Šios

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 LAWndąle 5982.

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. N orinti 
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!

.. ... f, , ... f , PARDUOSIŪ CASH ARBA mai-
šita darijb,'4iogifia turi būti nysiu į privatišką nuosavybę, .per 

vykdoma ne tik . ekonominėje
srityje, bet ir visose žmogaus ilšiui. Kreipkitės 4559 S. Wash- 
veikimo srityse: int61ektuali-'tenaw‘ 
nėję, moralinėje, socialinėje 
ir politinčjeį’ niės darbo našu-, 
mas ir efektingumas kiekvie
noje iš tų sričių pareina huo 
darbo našumo ir efektingumo, 
visose kitose srityse.

žodžiu, darbo našumas pa-; 
reina nuo darbo pasaulėžiu-

RENDON TAVERNAS. Biznis 
išdirbtas per 29 metus. Su 4 kam
bariais. Kas norės, gali .pirkti su 
namu. Priežastį patirsite vietoje. 
Kreipkitės: 3934 So. Rockwell.

vadinamos pro-1 ros įsiviešpatavimo ir prak- 
— liomo sa- tiškame gyvenime, nes tik tuo-

kinta 
politi-

tik to-

at- 
nu-

Per kūrybinį darbų formuo
jasi, vystosi ir nuolat 
taip pat socialiniai ir 
niai procesai.

Taip vystosi pasaulis
dėl, kad jame vyksta nuolati
nis kūrybinis darbas, kuris 
atsistoja kaip priešprieša nuo
lat vykstančio energijos nu
vertinimo ir yra su to nuverti
nimu glaudžiai susijęs. Kūry
binis darbas visatoje yra prie
monė išlaikyti joje kitimo 
procesus, t. y. jis yra priemo
nė kovoti su gresiančiu pa
sauliui mirties pavojumi, 
sirandaiČiu dėl energijos 
vertinimo.

Gyvybė aplamai ir žmogus 
gyvųjų būtybių tarpe yra ko-' 
sminio kūrybinio darbo išda
vų grandinėje tik tam tikras 
laipsnis, kuriame savo rėžtu 
vyksta kūrybinis darbas, ku
ris yra kosminio kūrybinio 
darbo išdava ir tęsinys.

Vadinas, žmonių kūrybinis 
darbas iš esmės yra kosino 
kūrybinis jdąrbąs ir turi ben
droje'visatos ekonomikoje sa
vo svarbius uždavinius, kurie 
jam yra uždėti pačio kosmo.

Kadangi kūrybinis darbas, 
kosme yra priemonė kovoti 
su energijos - nuvertinimo pa-

inet darbo išorinė būtinybė taps 
žmogui vidujinė būtinybė. O ji 
tik viena daro darbą produktin- 
gą ir kūrybingą.

Kokiais metodais šitoji darbo 
pasaulėžiūra gali būti įvykdyta 
praktiškame gyvenime apskri
tai ir kiekvienoje iš šio gyve
nimo sričių atskirai, mano yra 
išnagrinėta , “ B i o s o f i j o s 
p a g r i n d u o s e

čia laikau reikalinga tiktai 
paminėti mokslo reikšmę vi
sose darbo srityse ir ypatin
gai gyvybės gyvenimo es
mės ir jų veikimo dėsnių mo
ksliško pažynimo reikšmę.

Praktikoje darbo pasaulė
žiūra gali būti įgyvendinta tik 
tai spaudos ir radio darbo ir 
mokjslo žiĄonių, valdžios! ir 
plačios visuomenės suvienyto
mis pastangęmis, išorinei ir 
vidujinei gyvenimo būtinybei 
diriguojant.

HELP WANTED—MALI 
Darbininkų Reikia

JAUNAS VYRAS KLERKO ir 
bendram darbui Grocery ir Mar
ke! krautuvėje. Patyrimas nerei
kalingas. Išmokinsim biznio, jei 
nori dirbti. Turi turėti draiverio1 
laisnį. Pasitarimui telefonuokite:

LAFayette 3879.

VAIKINAI, 18 LIGI 20 METŲ 
senumo, mokintis čeverykų amato. 
Geras mokestis besimokinant. Pa-; 
stovus darbas.

IRVING SHOE CO.
168 N. Ogden Avenue.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ TAUTINĖ KATALIKŲ 

z . BAŽNYČIA.
šeštadienį, rugpiučio 2, 7 vai. 

vakaro įvyks šokių ir pasilinksmi
nimo Vakaras Milda svetainėje 2 
aukšte, 3140 S. Halsted St. Visiems 
bus smagu šokti prie geros orkes- 
tros. širdingai visus užprašo atsi
lankyti. —Parapijos Komitetas ir 
Klebonas Maskoliūnas.

SUSIRINKIMAI

=3

RED - ITCH Y- SCALY

Sėkmingas Gydymas N atnie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—-pagal dakta* ;

^ ro formulę-  ̂greitai pašalina 
smarkų ’niežėjnną ir tuojau ima 
gydyti paraukusią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas

. Žemo įtikina! .■< 
Visose vaisti- 
nėse

SIMANO DAUKANTO DR-JOS 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
rugpiučio 3 dieną, 12 valandą die
nos, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
yra svarbus, todėl nariai privalo
te būtinai atsilankyti. Kurie drau
gai esate pasilikę su mokesčiais, 
pasirūpinkite apsimokėti.

rast.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAš. 
KLUBO mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugpiučio 3 d., Hbllywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., 12 vai. 
dienos. Ųuoklės bus priimamos 
nuo .11 vai. ryto. Malonėkite atsi
lankyti. —Helen C. Rimkus, rašt.
■ .... i , ■ .M » ■■ ............. .

.-..lt . ......................... ........... ............................. ....-M

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

BRIDGEPORT
REALTY: COMPANY
Pataria Pirkti Real Estate,

Dabar ir Ateity 
BRIDGEPORT

3257 S. Emerald Avė. 2 flatų 
mūras, 6—6 kambariai, karšto van
dens šiluma, su tuščiu kampiniu 
lotu. Pirmas aukštas tuščias, išva
lytas ir išdekoruotas, gatavas užė
mimui. Atidarąs šeštadienį visą 
dieną apžiūrėjimui.

6 flatų mūras, 4 kambariai kiek
viename, lotas 50x125. Kaina 
$5,250. Įmokėti $1,000.

3337 So. allace St., 8 flatų mu
ro namas, 4 kambariai kiekvienam, 
voninės, namas labai gerame sto
vy. Savininkas negyvena mieste, 
parduos pigiai.

32nd ir Halsted Sts., krautuvė ir
2 apartmentai, mūras. Gera vieta 
bizniui ir geras investmentas. Kai
na: $8,500.

MARQUETTE PARK
12 apartmentų, 4 krautuvės ir 3 

ofisai, kampinis namas, elektriki- 
niai refrigeratoriai ir pečiai. Meti
nės pajamos $9,900. Pirmas morgi- 
čius $28,000 po 4V2%. Reikia $17,- 
000 cash.

2 flatų mūras, 5—5 kambariai, 
bungalow stogas, karšto vandens 
šiluma. Kaina: $9,500.

Kampinis 2 flatų. mūras, 6—6 
kambariai, karšto vandens šiluma,
3 karam muro garažas. Kaina: $9,- 
500. .

Greitam pardavimui arba mai
nams įrašykite savo nuosavybę pas 
mus. Mes turime cash pirkėjus ir 
mainus. Mes išduodam visokių rų- 
šių a.pdraudą.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY

953 W. 31st St.
Tel. YARDS 0311.

S. SHIMKUS J. COSTELLO
Per vasaros mėnesius sekmadie

niais atidara tik pagal appoint- 
mentą.

PARSIDUODA arba išsitenduoja 
MŪRINIS NAMAS su štoru ir 5 
kamb. 2 karų garažas. Karšto van
dens šiluma. Priežastis: gyvenu ant 
ūkės. Busiu Chicagoje tik iki šios 
savaitės pabaigos. 2943 W. 71 St.

| $11,500. 4 flatų mūras, 26 kam
bariai pilnai fumišiuoti, štymas, 
pajamos $5,500 per metus. 65th ir 
Eitis.

8155 Drexel, 3 flatų mūras, octa- 
gon frontas, po 5 kambarius ir 

Iporčius, naujas stogas, $11,000.
I $5,500, 85th ir Indiana, 5 dideli 
kambariai ir .porčius, muro bunga- 
low, 30x160, garažai.

$4,500, 
160x125, 
rie Avė. 
kaina.

medinis namas, 
garažai, arti 85th ir 
Lotas yra vertesnis

lotas 
Prai- 
negu

8354
MR. MEDORA
SO. ASHLAND A VE.

Bėverly 6155.

* -,7a ,i'.? .Y

Musų sąrašas No. 263 dabar išėjęs 
ši spaudos. Jį sudaro 216 TIKRŲ 
real estate bargenų, esančių Cice
ro], Benvyne, 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
«r.. 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 beis- 
mante. štymas. Arti Hamilton 
Park. Puiki transportacija. Rendų 
$2,100. • |$ 11,000. Šaukite FAIrfax 
0947.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU 150 AKERIŲ FAR- 
MĄ. Visa dirbama, netoli mieste
lio Decatur, Mich. 1% bloko nuo 
cementinio kelio, stuba 8 kamba
rių, elektriką ir vanduo ant por- 
čių, geras saitas ir kitos triobos. 
Už $6,000. Pusė įnešti, kitus leng
vais išmokėjimais. Atsišaukite:

1814 W. 47th St.

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

68 AKRŲ FARMA, geriausia 
vieta ant U. S. 20. 105 mylios ry
tuose nuo Chicagos, arti South 
Bend. Keliai 3-se farmos šonuose. 
Visi modernus pastatai, 8 kamba
rių namas. Didelis sodas, visokių 
vaisių, geri gyvuliai, įnagiai, javai, 
taipgi šienas. $10,000 cash ar iš
mokėjimais. Galima tuoj užimti. 
E. R. Etherington, U. S. 20, Elk- 
hart, Ind.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

GREIT IH PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ 

Mėnesiniais atmokėjimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Sec. 
Turtas virš $1,000,000.00. ;
VVHOLESALF F^RNI^URE = 

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH— 

už rakandus, sutaupysi nuo 4Ą 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik racionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus. 

ALIŠAUSKAS. SŪNŪS.

Tai. REPublic Mftl
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TRYS LIETUVIAI FUTBOLININKAI IŠRINK
TI J VISOS AMERIKOS GERIAUSIĄ 

RINKTINI
Laimėtojais Išėjo Apolskis, Gladchukas Ir 

Eshmontas. Los Chicagoje Rugp. 28 d.
Vakar paskelbta galutini ge

riausių Amerikos futbolininkų 
rinkimų daviniai. Iš septynios 
dešimties išrinktų vyrų, trys 
yra lietuviai: Chester Gladchu
kas iš Bostono ko’egijos, chi- 
cagietis Ray Apolskis iš Mar- 
quette universiteto, ir Len Esh
montas iš Fordham universite
to.

Gladchukas ir Apolskis lošia 
centro pozicijoj, o Eshmontas 
— half back’u.

Surinko Daug Balsų
Nors lietuviai nepateko į pir

mąsias vietas, balsų jie vienok 
surinko daug. Už Gladchuką 
paduota 931,558, už Apolskį 
473,106 ir už Eshmontą, 852,- 
978.

Balsavimai buvo pravesti vi
soje šalyje ir juose paduota 9,- 
51 1,753 balsų.

Už keltų dienų tie 70 futbo
lininkų suvažiuos Chicagon ir 
pradės ruoštis lošimui prieš pa
saulinius profesinio futbolo čam- 
pijonus, Chicago Bears, žaidi
mas įvyks rugpiučio 28 dienų, 
Soldier Field stadijone.

GELŽKELIAI NORI VALDŽIOS PAGALBOS 
GINČE SU BROLIJOMIS

Nesusitaria Del Permainų Darbo 
Taisyklėse

U. S. gelžkelių vedėjai ir 
gelžkeliečių brolijos Chicagoje 
dabar laiko derybas apie algas 
ir darbo taisykles. I(? .J1, 

Pašventę deryboms virš sa
vaitę laiko, delegatai dar nepri
ėjo jokio susitarimo. Todėl 
gelžkelių atstovai vakar krei
pėsi į National Mediation Board 
prašydami jos pagalbos užsi- 
kirtirhui išrišti.

“Perdaug poniškos”
Derybos sustojo brolijoms 

atsisakius pakeisti kai kurias 
darbo taisykles, kurios regu

Netikros $20-ines 
Chicagoje

šaukit policiją

Policija ir valdžios agentai 
ieško dviejų jaunų vyrų, kurie 
Northsidės krautuvėse platina 
netikras $20-dolerines bankno
tas. Ant tų banknotų “gerosios” 
pusės yra numeris “1-39”, o 
ant užpakalio — “125”.

Lietuviai biznieriai, gavę to
kią banknotą, privalo davėją 
sulaikyti ir tuojau pašaukti po
liciją.

LIETUVIAI
ARMIJOJE

Šią savaitę armija ima šiuos 
jaunus chicagiečius:

Pete Palango, 10625 South 
Wabash avenue

Michael Kirkus, 131 E. 104th 
Place

Tony John Venckus, 12142 
Emerald avenue

Alexander J. Kakavis (?), 
11450 Front Street

Alphonse M. Skarnules, 5801 
Oak Park avenue

Chester B. Lesauskis, 5739 
Moody avenue

Walter Aleli unas, 5624 West
64th Street ir

Victor S. Drigot, 4930 South 
Kedvale avenue.

Balsavimuose figūravo ir ke
li kiti lietuviai, bet jie nesu
rinko užtektinai balsų, kad pa
lėkti į Visos Amerikos rinkti
nę. Tarp nesėkmingųjų kandi
datų buvo Bronius Andruška. 
chicagietis, iš Iowa universite
to, surinkęs 52,118 balsų, ir 
Juozas Osmanskis, iš Holy Cross 
kolegijos, gavęs 31,419 balsų.

Aploskis — Chicagietis
Apolskis yra Chicagos lietu

viams gerai paž:stamas jaunuo
lis. Jis paeina iš Roselando ir 
prieš studijas universitete, bu
vo veiklus Chicagos lietuvių 
sporto gyvenime. Keletą sezonų 
lošė krepšinį “Jaunimo” veda
moje lygoje. Jo vyresnysis bro
lis Charles savo laiku irgi bu
vo iškilęs futbole, De Paul uni
versitete, ir vėliau žaidė pro
fesinį futbolą su minėta Chica
go Bears komanda.

Gladchukas paeina iš Bridge- 
port, Conn. ir yra 22 metų am
žiaus. Jis pernai rudenį buvo 
sporto rašytojų išrinktas cen
tro pozicijai Ali American ko
mandoje.

Vygantas.

liuoja gelžkeliečių santykius su 
gelžkeliais.

Gelžkelių viršinin'kai tas tai
sykles vadina “perdaug poniš
komis” ir sako, kad jos duoda 
darbininkams perdaug privile
gijų gelžkelių sąskaitom Jie bū
tinai reikalauja jas pakeisti.

Nesvarsto algų pakėlimo
Tol, kol taisyklių reikalas 

nėra išspręstas, gelžkelių atsto
vai atsisako svais’yti brol jų 
reikalavimą pakelti darbinin
kams algas.

Siuvėjų Unija 
Padovanojo $5,000 
U. S. 0. Fondui
Pinigus Sudėjo Amalgamated 

Nariai Siuvyklose
CIO Amalgamated Clothing 

Workers unija vakar paskelbė, 
kad įteikė U.S.O. (United Ser
vice Fondui) $6,000 aukų.

. Unija paaiškino, kad tuos pi
nigus sudėjo jos nariai įvairio
se Chicagos siuvyklose.

U.S.O., kaip jau buvo rašy
ta, steigia kliubus ir pasilinks
minimo centrus prie įvairių 
Amerikos karo centrų, kur yra 
lavinami naujokai.

Fondo kvota Chicagoje yra 
$679,500. Dar trūksta $32,500.
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Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Joseph Wm. Karalius Jr., 21, 

su Josephine H. Reed, 19
Frank Karloskas, 25, su Ber- 

nice Tilenis, 18
William W. Barke, 32, su

Adele King, 28

Reikalauja
Perskirų

John Uzel nuo Anna Uzel. galima iš kviečio grūdo išgauti geros pla stikinės medžiagos.

C. L 0. Laimėjo 
McCormick’o 
Balsavimus

Gavo Truputį Daugiau Balsų 
Negu AFL

' C.I.O. vakar laimėjo teisę 
kalbėti už 6,000 darbininkų In
ternational Harvester McCor 
mick dirbtuvėje, kuri randasi 
prie Western ir Blue Island.

Iš 5,505 balsų, kuriuos dirb
tuvės darbininkai užvakar pa
davė balsavimuose, CIO gavo 
2,806, o Amerikos Darbo Fede
racija gavo 2J>65. 135 baliotai 
buvo arba sugadinti arba pa
žymėti prieš abi unijas.

Duos Pripažinimą C.I.O.
Šie rinkimai buvo antri. Pir

muose rinkimuose CIO gavo 11 
balsų daugiau už.AFL, bet ne
gavo pilnos visų balsų didžiu
mos, tokiu budu reikėjo atlai
kyti antrus balsavimus.

Federalė darbo taryba pareiš
kė, kad pripažins CIO McCor- 
micko dirbtuvėje, nebent AFL 
suras rimtų priežasčių šiuos re
zultatus kontcstuoti.

Apsiveda E. Nemčau- 
skas-Frieda Mikais

AUBURN PARK. — šį sek
madienį 3-čią po pietų, apsi
veda du jauni Chicagos lietu* 
viai, Edvardas Nemčauskas, sū
nūs pp. Anton Nemčauskų, 8256 
South Elizabeth Street, ir Frie- 
da Miknis, duktę pp. Viktorų 
Miknių, 10850 South State st. 
Jaunavedžiai šliubą priims Bose? 
lando bažnyčioje.

z, ' liUH Ui Telr< ’i.iu-

Japonų didysis luksusinis laivas Tatuta Maru, 
kuriuo plaukė 100 amerikiečių, įplaukia į San Fran- 
cisco uostą po to, kai J. V. autoritetai davė užtikrini
mą, kad laivas galės laisvai iš J. V. uosto išplaukti 
atgal namo. Prieš užtikrinimo gavimą, laivas beveik 
savaitę laiko “sugaišo” Ramiajam vandenyne.

DIRBS MAŠINAS Iš . . . KVIEČIŲ.

' »'.!• v- ” - J
Henry Fordas apžiūri kuliamąją ga-o mašiną, su kuria jis savo ūkyje dirbo 

prieš 60 metų. Fordas minėdamas savo 78 metų gimtadienį sakė, kad jis pla
nuoja dirbti mašinas iš kviečių. Jis sako, kad yra išrastas procesas, pagal kurį
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Ruduo Turbut
• ' ... i *

Netaip Toli...
Braukdami prakaitą nuo ka

ktų ir gerdami alų ar lemona- 
dą galionais mes nepagalvoja
me, kad vasaros nedaug jau te
liko, ir kad netrukus ateis ru
duo.

Kad naujasis sezorias nebeto
li primena moteriškų suknelių 
siuvėjai. Morrison viešbutyje 
jie vakar atidarė rudeninių ir 
žieminių sUknių-paltų parodą.

Didelis Gaisras 
Bridgeporte

Tuščiame lotė .prie 34-tos ir 
Morgan gątviį, ugnis sunaiki
no kelis didelius krovinius kor- 
ko. -.'i':.

Taipgi apdegė netoliese sto
vis namas, priklausantis Louis 
Linovvskiui, 1031 W. 34th PI.

Natalia Page Grižo 
Iš Ligoninės

Natalia Page po sunkios ope
racijos ligoninėje, jau ilsisi na- 
mupsę, adresu 6831 S. Emerald 
Avenue. •

Draugai prdšomi ją aplanky
ti. > j Drg.

r > f. , • -

Chicagietis Žuvo 
Anglijoje

Bombonešiui sudužus Angli
joje/ mirė 23 metų lakūnas iš 
Cįhicagos, Fred A. Grove, sunūs 
pp.% Harpe^ K. Grove, 7358 W. 
Lakę s t.

Didelis “Civilis 
Karas” Glenčoe 
Priemiestyj

Ką Daryti Su Voverėmis — 
šaudyti ar Nešaudyti?

Jei Europos šalys kariauja 
dėl menkesnių dalykų, tai ko
dėl Chicagos priemiesčio Glen- 
coe gyventojai negali pasigruvi- 
ti dėl voverių?

Priemiestis dabar ir grumia
si.

Daug Priviso i
Mat, Glencoe apylinkėje, ir 

pačiame priemiestyje, daug me
džių, daug pievų, todėl yra daug 
ir voverių. Kai kam tos pasi- 
putuodegės labai patinka, o kai 
kam ne, ypač tiems, pas ku
riuos voverių priviso devynios 
galybės.

Voverių draugai džiaugiasi 
voverių gausumu — kuo dau
giau, tuo geriau, o priešai yra 
pasiryžę jas naikinti, ir žada 
premijas tiems, kurie daugiau
siai jų nugalabins.

Politikai Tyli
Piliečiams pasidalinus beveik 

lygiom tu voveriu reikalu, vie
tos miesto tėtušiai, kaip dera 
atsargiems ir gudriems politi
kams, bando laikytis nuošaliai, 
krato pečiais ir dedasi apie vo
veres nieko nežiną.

Pagaliau, !’o 7 
Ilgų Metų

“Mažins” Autobusų Fėrus
Septyni metai atgal Chicagos 

miesto valdyba įteikė reikala- 
vima Illinois Commerce komi
sijai numažinti autobusų fėrus 
mieste. Jie buvo ir yra 10c.

Kadangi autobusų bendrovė 
turėjo gerų draugų ir miesto 
taryboj ir minėto j komisijoj 
*:ai nei viena nei kita pusė ne 
’iskubino tą reikalą svarstyti.

Bet valstijos administracijai 
oasikeitus, autobusų bendrovė 
neteko komisijoj kai kurių sa
vo draugų, ir netikėtai vakai 
komisija pareikalavo fėrų klau
simą truputį pagvildenti.

Pirmas apklausinėjimas įvyks 
šiandien, miesto taryboje.

Eks-mainierių 
įvažiavimas

Lietuvių Eksmainierių Drau
giško Klubo piknikas įvyki 
sekmadienį, rugpiučio-Augustc 
3 d., G. Kubilaus darže, prie 83 
ir Keane Avė., Willow Springs 
III., prieš L:etuvių Tautiška? 
kapines.

Tai bus gera proga susitikti 
praeities draugus ir pažįstamus. 
Kviečia visus atsilankyti

Rengėjai

| Sužeidė ILką 
Gatvekaryje

Ties 4229 Diversey bulvaras 
iš kontrolės išėjo gatvekaris, 
nušoko nuo bėgių ir trenkė ; 
telefono stulpą. Sužeidė 11-kr 
keleivių, daugiausiai Northsidės 
gyventojų. Lietuvių jų tarpe 
nėra.

Praleido $3,706 , 
Unijos Pinigų 
Kelionėms

Prokuratūra susekė, kad Ma? 
įCaldweU, prašalintas Retai 
Clerks unijos viršininkas, išlei 
do $3,706 unijos pinigų kelio
nėms lėktuvais, sau, savo šei
mai ir draugams.

Daugiausiai važinėjo į Flori
dą.

Pienas Gali Vėl 
Pabrangti

“Ūkininkai Reikalaują Dau
giau Atlyginimo”

Pieninės Chicagoje kalba, kac 
netrukus teks pieno kainą pa
kelti dar Re., ir proporciona 
liai pabranginti grietinę ir “ais- 
krimą”.

Pieninių vedėjai aiškinasi 
kad ūkininkai vėl reikalauji 
daugiau už pieną, pristatomą į 
miestą. Jeigu jiems atlygini 
mas bus pakeltas, tai daugiau 
turės mokėti ir šeimininkės.

Ūkininkai sako, kad jiems ne
beapsimoka pieną vežti Chica 
gon, nes daugiau už jį gauni 
iš bendrovių, kurios pieną kon 
densuoja. O kur daugiau gauna 
ten kiekvienas stengiasi savi 
produktus parduoti.

Jaunieji Karobliai 
Susilaukė Sunaus

Vakar garnys aplankė Johi 
ir JoAnn Karoblius (Carobus) 
gyv. 6719 So. Paxton avė., pa 
ikdamas jiems astuonių svarų 
sūnų. Motina su naujagimii 
randasi Michael Reese ligoni
nėj.
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Naujasis tėvas yra Brightor 
Parko naujieniecių Karoblių vy 
eesnysis sūnūs. Jis pereitų me- 
,ų rugpiučio mėnesį apsivedė su 
JoAim Pociūte iš Brighton Par 
ko.

Jaunasis Karoblis turi svar
bią tarnybą vienoj iš pasauli- 
liai žinomų reklamos firmų 
kurios centras randasi Chica- 
>oje. Jis taip pat yra “Jauni
mo” laikraščio redakcijinio šta- 
jo narys.

Kaltina Du Alumini- 
jaus Vogimu

Kuomet chicagiečiai buvo 
kviečiami aukoti karo reikalams 
visą atliekamą aluminijų, du vy
rai jį vogė iš Pullman Company 
lirbtuvės.

Abu buvo suimti. Kaltinamie- 
i yra Frank Alexander, 6956 
South May Street, ir James 
s'on, 6708 Prairie avenue.

Tik Vienai 
Dienai —

Miesto viešų darbų komisio- 
lierius Hevvitt vakar paskelbė, 
kad antradienį Chicagos gyven
tojai sunaudojo 1,406,460,000 
ralionus vandens.

Uždaro Krautuves 
Trečiadieniais

ROSELAND. — Visų 103- 
čios gatvės biznierių susitarimu, 
jų krautuvės bus uždarytos kas 
trečiadienio popietį.

Bus atdaros tiktai alinės ir 
valgyklos.

TTrys Šeimynos 
Nariai Žuvo 
Autom. Nelaimėje

Ketvirtą Sunkiai Sužeidė
Trys chicagiečiai, užvakar 

išvykę atostogoms žuvo tragin- 
goj nelaimėj prie LaPorte, Ind., 
ant vieškelio U.S. 55. Jų auto- 
nobilis ten susikūlė su troku.

Užmuštieji yra 34 metų Ar- 
.hur Schroll, motormonas South 
ihore traukinių linijai, jo sū
nūs Arthur, 13 metų, ir sūnūs 
Donald, 11 m.

Schroll žmona, Mrs. Arthur, 
buvo sunkiai sužeista.

Kitose nelaimėse žuvo šie 
žmonės:

Dominic Refrano, 21, 1421 
Vest Flournoy Street, prie Wo!f 
load ir U.S. 66, ir

60 m., Edward C. Dann, 311 
’rospect avenue, Lake Bluff.

VAKAR CHICAGOJE
• Greyhound autobusų kor

poracija nupirko už $1,500,000 
jarsų Chicagos vieurmiesčio 
įamą, Ash’.nnd Block, prie Clark 
r Randolph. Greyhound ten 
Įrengs didžiulę autobusų stotį. 
Dabartinį pastatą nugriaus.

• Ties 12'20 South Kedzie 
avenue gatvėje krito negyvas 
nežinomas vyras, apie 55 me
lų amžiaus. Buvo vargingai pa
sirėdęs.

• Netrukus susilauksim spe- 
eialės savaitės pašvęstą “žiur
kėms”. Women’s City Club įtei- 
tė majorui Kelly tokią savaitę 
luskirti spalių 24-31, kad at
kreipti piliečių atydą į reika- 
ingumą žiurkes naikinti. Chi- 
^goje jų yra nepaprastai daug.

• tKicagos karščiai pasiro
lė persunkus 63 metų floridie- 
aui Isaac Sdhwartz. Gavo slr- 
lies ataką ir mirė. Buvo atvy
ks atlankyti dukterį, gyvenan
čią adresu 12.21 East 52nd st.

• Policija ieško 16 metų ber
niuko Thomas Killoran, 937 W. 
>8th st., ir 16 m. Edward Cook, 
5445 S. Wells avenue, už ban- 
lymą apiplėšti dviejų vyrų ir 
✓ienos moteriškės. Trečias ber
niukų sėbras buvo suimtas: 18 
m. Albert Jansen, 9230 Dau- 
phin st. Jisai pirmuosius du iš
davė. Visi trys neseniai pabėgo 
iš kalėjimo.

Gal Kita Karta 
Ciceriečiai Bus 
Laimingesni

Jiems neteko šis Packardas; 
gal teks kitas

Naujienų dovana Packardas 
Ciceron nekliuvo. Gaila, bet ką 
padarj’si. Visai gerai, kad ta 
aimė teko tokiam jaunam pi
liečiui, ir dar lietuviui. Jisai pa
augęs atmins “Naujienas”, ir aš 
linkiu, kad jisai užimtų musų 
senių vietas, nes musų eilės vis 
retėja ir retėja.
/ Kaip kitados, taip ir šį kartą 
ir man teko platinti tikietus. 
Pasisekė nemažai parduoti, o 
užvis svarbiausia, būrys gerų 
talkininkų pagelbėjo. Tad var
de “Naujienų” ir nuo savęs ta
riu nuoširdų ačiū. Jie pardavė 
po visą knygutę:

Talkininkai
M. Gučas, J. Jankus, Klein 

I^eudanckas, Joe Šaulis, A. 
Linge, F. Danauskis, F. Barčas, 
A. Zaluba, R. Ketvirtis, A. 
Mankus, A. Andrijauskas, J. 
Balčaitis, S. Levish, J. Skir’us, 
K. J. Samoška ir panelė A. Vai- 
čunaitė iš Melrose Park.

K. P. Deveikis




