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RUSAI PRIPAŽĮSTA, KAD KIJEVAS PAVOJUJ
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Vokiečiai Slenka Pirmyn Ir Supa 
Ukrainos Sostinę Iš Dviejy Pusiy

KRAUJO PRALIEJIMAS RUSŲ FRONTE

Kitose Fronto Sekcijose Nacių 
Veržimasis Sulaikomas

MASKVA, rugp. 3. — Sovie
tų karo biuleteniai vakar pri
pažino, kad nacių kareiviai pa
žengė arčiau prie Kijevo. Rusai 
sako, kad vokiečių kariuomenė 
turtingosios Ukrainos sostinę 
supa iš dviejų pusių ir, kad 
vienam šone pasiekusi Bei Tser- 
kov, apie 50 mylių į pietus nuo 
Kijevo. Antram sparne naciai 
kaujasi Korosten apielinkėse, 
apie 80 mylių į šiaurvakarius.

Sovietai sako, kad vokiečiai 
dabar kariauja su dideliu in
tensyvumu. Vyrai gauną tik po 
dvi valandas miego į parą. Tas, 
sakoma, labai atsiliepę ant vo
kiečių. Jie, girdi, lyg aptirpę, 
jų protai, nekalbant apie jų kū
nus, pasiekę didžiausio pailsimo 
laipsnio ir jie atrodo lyg 
monės netekę.

Nežiūrint to, anot rusų pra
nešimų, naciams pasisekė pada
ryti progresas Ukrainos fronte. 
Rusai nurodo, kad Kijevo’ka
riniam rajone sutraukta patys 
geriausi Rusijos' kareiviai, "va
dovaujami buvusio Raudono
sios Armijos viršininko Tinw- 
šenkos, ir, kad tolimesnis vo
kiečių slinkimas bus’ sustabdy
tas.

są-

pro- 
kad 
kai-

Pripažindami vokiečiams 
gresą, sovietai pabrėžia, 
naciai sumoka labai didelę 
ną už kiekvieną žemės sieks
nį.

Rusai biuleteny pažymėjo, 
jog atkaklios kovos tęsiasi Smo
lensko apielinkėj, 230 mylių į 
pietvakarius nuo Maskvos ir 
Leningrado fronte. Tuose 
tuose vokiečiai, sakoma, 
griežtai sulaikyti.

Baltijos juroje, tęsia
tenis, Sovietų karo laivai pa
skandino 18,000 tonų vokiečių

fron- 
buvo

biule-

Biuletenis
rugp. 3. — Vo- 
autoritetai taip 
kad iš įtempto 

rusų

Vokiečių
BERLYNAS, 

kiečių kariniai 
pat pripažino,
kariavimo visose 
fronto sekcijose, pažymėtinas 
progresas atsiektas tik Ukrai
noje, žygy į Kijevą.

Pranešimai iš pafrontės pa
brėžia, kad rusų -kariuomenė 
stipriąj ginąsi. Nors" aiškiai ne
prisipažinta, vokiečių biujete- 
niai duoda suprasti, kad nacių 
aukos siekia didelių skaitlinių.

Japonija TurintiPrezidento Taikos
Pastangos Yra Nuo- Užtektinai Alyvos 
širdžios - Reynolds 16 Mėnesių - Knox

VVASHINGTON, D. C., rugp.
3. — Prezidentas Rooseveltas 
visomis savo jėgomis stengiasi 
išlaikyti Ameriką nuo įstojimo 
karan, ir tos pastangos yra tik
rai nuoširdžios. Taip pareiškė 
senatorius Robert R. Reynolds 
(Dem., N. C.), senato milita- 
rinių reikalų komisijos pirmi
ninkas. Pats Reynolds yra ži
nomas kaip vienas iš stipriųjų 
izoliacijonistų.

“Aš nemanau, kad Preziden
tas stengiasi mus įvest’’ į ka
rą,” senatorius pasakė.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
3. — Laivyno sekretorius Frank 
Knox vakar pareiškė, kad Ja
ponija turinti užtektinai aly
vos karo reikalams šešiolikai 
mėnesių, šią atsargą ji susi
krovė per pastaruosius kelis 
metus, kad Anglija ir J. Val
stijos laikėsi tam tikro paten
kinimo poliso ir pardavinėjo Ja
ponijai didelius kiekius mašinų 
kuro.

Turkai Sako, Kad 
Nacių Kariuomenė 
Rusijoje

Prezidentas Rooseveltas da
bar išleido naują patvarkymą 
sulig kurio Japonija negaus 
daugiau nei alyvos nei gazoli
no, kuris tiktų aviacijai ir ki
toms karo mašinoms.

ANKARA, rugp. 3. 
kijos sostinėje gauta žinių, ku
rios kalba, kad nacių kariuo
menėje, Rusijoje, dabartiniu 
metu viešpatauja didelis chao
sas. Sakoma, kad vokiečiams 
nesiseka apsupti rusų pulkai ir 
juos išmušti iš akcijos kaip, kad 
jie darė mūšiuose kitur.

~ , Pasibaigė Londono
Chaose Bombinės Atostogos 

_ Tur i Tęsėsi 11 Savaičių

Daug Japonijos
Kareivių Nuvežta J 
Manchukuo ir Corea

LONDONAS, rugp. 3. — Čia 
patirta, kad per pastarąją sa^ 
vaitą Japonija pasiuntusi dide
lį skaičių savo kariuomenės į 
Manchukuo ir Corea. Iš tų vie
tų galima patogiau užpulti Ru
sijos uostas, Vladivostokas.

____________________ NAUJIENV-ACME Tuh-piiv.
Vyrai, arkliai ir mašinos, vokiečių artilerijos suminanti, yra tik viena iš 

gausybes kruvinų scenų rusų-nacių ka o fronte. Fotografija atsiųsta iš Berly-

Prancūzai Svarsto ; 200 Angly Lėktuvų Padegė Berlyną;
Naujus Hitlerio 
Reikalavimus

’VICHY, rugp. Ž. — Maršalas 
Petain ir jo ministerių kabine
tas tebelaiko pasitarimus, ku
riuose, spėjama, svarstoma Hit
lerio patiekti reikalavimai, kad 
vokiečiams butų perduota Fran- 
cijos laivynas ir, kad vokiečiai 
butų prileisti prie “apgynimo” 
Dakaro uosto ir kitų svarbes
nių vietų vakarinėje Afrikoje.

Prieš pradėjimą pasitarimų, 
Petain penktadienį turėjo ilgo
ką pasikalbėjimą su J. V. am
basadorium, Admirolu Vvilliam 
D. Leahy.

Sakoma, kad Leahy perda
vęs Betainui J. V.- vyriausybės 
pažiūras i Vichy valdžią ir, pa
žymėjo, kad tos pažiūros bus 
paremtos ne Fiancuzų žodžiais, 
bet darbais. Jis nurodęs Betai
nui, kad J. V. atsinešimą nu
svers prancūzų sugebėjimas ir 
noras apginti savo teritorijas 
nuo ašies agresijų.

LONDONAS, rugp. 3. — Nuo 
birželio 10 d. Londoną nacių 
lėktuvai buvo tarsi visai užmir
šę. Per vienuolika savaičių lon- 
doniečiai turėjo tikras atosto
gas ir per jas pasilsėjo nuo 
alarmų ir bėgimo j slėptuves. 
Bet pereitą savaitę naciai vėl 
atnaujino savo orinį bombarda
vimą. Kai kurie mano, kad vo
kiečiai pradeda ruoštis įsiver- 

' žimui j Britų salas ir nori ang
lų dvasią pamušti.

Didžiausia Oro Ataka Šiam Kare
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aplanke Angliją, bet padarė 
žai nuostolių sako oro minis
terija.

ma-

Hitlerio Laikraštis 
Prisipažįsta, Kad 
Rusų Kariai Atkaklus

ORAS
Kiek debesuota, bet šilta. 

Temperatūra apie 90 laipsnių, 
mažiau dušnumo.

Saulė teka — 5:45; leidžiasi 
— 8:07.

Pabėgėlis Aprašo Sugrįžimą Lietuvon; 
Kaimiečiai Jau Darbuojasi Savo Laukuose
Visur, Net Ant Griuvėsių, Iškelta 
Lietuvos Tautinės Vėliavos

LONDONAS, rugp učio 3. — 
Anglai pasiuntė 200 ir 330 di
džiulių bombonešių virš Berly
no, naktį iš šcštadUrio į sek
madienį, ir j.e išmetė tiek bom
bų ir padegtuvų, kad neilgai 
trukus vokiečių sos ine išrdde 

■kaip liepsnojantis ugniakalnis. 
Degąs miestas buvo a lkiausiai 
matomas 80 mylių atstume, 
britų lakūnai pare.škė. Anglai 
keliais atvejais pažymėjo, kad 
Berlyno gyventojai dar 
pirmiau pergyvenę tol io 
lio orinio puolimo.

Hopkins Apleido
Maskva; Kelionė
Laikoma Paslapty

nėra 
dide-

BERLYNAS, rugp. 3.—Adol- 
’o Hitlerio laikraštis, Voelkis- 
cher Beobachter, vakar pareiš
kė, kad- rusuose Vokietija at
radusi priešą, “kuris kovoja su 
ypatingu atkaklumu,” ir, kad 
“rusai savo karingu ryžtumu 
pralenkia visus kitus pirmykš
čius oponentus.”

Laikraštis sako, kad kada 
karas su rusais prasidėjo, tai 
“daugelis iš musų manė, kad 
po pirmos atakavimo bangos 
priešas sukris kaip milžinas 
molinių kojų.”

LONDONAS, rugp. 3. — Nak- 
;į iš šeštadienio į sekmadienį, 
anglų bombonešiai padarė orinį 
puolimą ant Berlyno ir vokie
čių sostinę labai apdaužo. Oro 
ministerija tvirtina, kad šis puo- 
imas buvo pats didžiausias vi

sam kare.
Tuo pačiu laiku mažesni avia

cijos vienetai padarė sėkmin
gus puolimus ant Hamburgo ir 
Kielo. Šiuose uostuose apgadin
ta daug laivų.

Atakas Vokietijon anglai 
liko Amerikoj gamintuose 
džiuliuose bombonešiuose.

Tą pačią naktį nacių lėktuvai po išvaryta.

MASKVA, rugp. 3. — Harry 
Hopkins, Prezidento Rooseve.tc 
asmeninis atstovas, apleido Ma
skvą vakar vėlai vakare. Jis 
Sovietų sostinėm atvyko trečia
dienį ir turėjo eilę pasikalbė
jimų su rusų aukštais pareigū
nais, J. V. ambasadorių ir Bri
tų atstovu Maskvoj. Tarimųsi 
tema lietė teikimą pagelbos ru
sams jų kare prieš nacius.

Apie Hopkinso išvykimą iš 
Maskvos nepaduodama smulk
menų. Net nepranešama kaip ir 
per kur jis išvažiavo ar 
kė.

(Šiomis dienomis Ameriką 
pasiekė pirmas raportažas iš 
Lietuvos apie Birželio mėnesio 
įvykius. Jį atsiuntė laikraštinin
kas pabėgėlis, kuris patyręs, 
kad Lietuvoj žmonės sukilo, su 
keliais draugais išvyko atgal į 
tėvynę.)

Su nepaprastu džiaugsmu ir 
nekantrumu artėjome prie Lie
tuves sienos. Pats sienos per
ėjimas pasiliks mumyse kaipc 
vienas iš tikrai neužmirštinų ii 
brangiausių gyvenimo momentų. 
Trys lietuviai, vieno likime 
draugai, džiugiai sužiurome 
vienas į kitą ir, netvėrę, žestu 
vienas kitą sveikinome laimin
gai įžengę į savo šventąją že 
mę.

“Virbalis!” — surikau savu 
Jviėm prieteliams, kuriems š 
/ietovė yra mažai pažįstama 
šis pasienio miestelis buvo pir 
moji šio karo auka. Tik dek? 
staigumui Virbalis paliko dai 
ne per labiausiai sunaikintas...

Karo Pabėgėliai .. .. . 
Grįžta ‘

Kur ne kur dar rūksta griu 
vėsiai, žmonės b» miego, išvar 
gę, ge'bsti savo turtą nuo gaiš 
ro, kiti gi jau grįžta pabėgę 
nuo pirmosios karo audros i. 
dalinasi su likusiais nelaime ii 
džiaugsmu.

Visais keliais dunda įvairii 
dairiausi vokiečiu kariuomenė.1 
daliniai.

Kiekviename užsilikusiainc

Ypatingos Padėties 
Stovis Naciu Paverg
toje Norvegijoje

lietuviškame name plevėsuoja 
Lietuvos trispalvė. Kur nekur 
gatvių pašalėse riogso bolševikų 
palikti karo reikmenys. Taip 
pat kur nekur pakelyje matyti 
tik ką supilti karių kapai.

Laukai Ap'sėti, 
Gražus

Raminomės pamatę musų pir
muosius kaimus. Jie sveiki, ne
sudegę ir pasipuošę tautinėmis 
vėliavomis. Kaimiečiai, nežiū
rint karo audros, kruopščiai dar
buojasi laukuose ir linksmais 
veidais mus sveikina. Laukai 
gražus, apsėti, tik kur nekur 
išvažinėti tankų ir kaip ančių 
iššliaužioti bėgančių bolševikų.

Bo kiek laiko mes pasiekėme 
r Vilkaviškį. Nors šį mieste'i 
r gerai pažinojau, bet šį kar- 
ą deja, jo visai nepažinau. Ir 
lebuvo ko pažinti, nes jo kaip.) 
tokio veik nėra: pasiliko tik 
viena jo šiaurės rytų dalis su 
bažnyčia, šiaip visas miestas 
išdegęs, sugriautas ir dar mums 
p.2j, jį einant, degė. Žmonių 
veik nematyti: vieni bolševikų 
išvežti, kiti gi žuvo karo au
droje. Likusieji gelbsti kas dar 
galima išgelbėti, krapštinėjasi 
smilkstančiuose griuvėsiuose.

Sukilėliai Jauni 
Vyrai

Mieste 
ivasia: ne 
namų, bet 
griuvėsių 
trispalve, 
muosius Lietuvos sukilėlius, 
fai daugiausiai jauni vyrukai, 
17-20 metų amžiaus gimnazis
tai, ūkininkaičiai, studentai ir 
darbininkai.

jaučiama sukilėlių 
tik ant užsilikusiu € 
ir ant keliu namu 

plevėsuoja Lietuvos 
čia pamatome pir- 

Lietuvos

ant

išlė-

3.

OSLO, rugp. 3. — Paskuti-' 
niu laiku Norvegijos gyvento
jai ėmė vis daugiau ir daugiau 
pasipriešinimo rodyti juos oku 
pavusiems naciams. Daugely 
vietų iškilo rimtos riaušės i. 
plačios skalės sabotažo pasi
reiškimai. Vokiečiai stengda
miesi pasipriešinimą sustabdy
ti paskelbė ypaiing s padėties 
stovį visoje Norveg joje.

Jie primena 1918-19 metų sa
vanorius: be jokios uniformos, 
tik ant kairiosios rankos įvai
rių įvairiausi kaspinai; ginkluo
ti taip pat įvairiausiais gink
lais.

at-
di-

Vengrija Išvarė i 
12,000 Žydų

BUDAPEŠTAS, rugp.
Vengrijoj dabar nacių kontro
liuojama vyriausybė sistema- 
tiškai varo žydus iš šalies. Bei 
pereitas 2 savaites jau 12,000 ta-

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

Vokiečiai Giriasi 
Juros Pasisekimais

Vo-BERLYNAS, rugp. 3. — 
kiečių autoritetai paskelbė, kąc 
per vieną savaitę, nuo užperei 
to šeštadienio iki užvakar, na 
ciai sunaikino 166,500 tonų 
anglų laivų.

— Anglų submarinas pataikė dvi torpedas į italų kreicerį 
Viduržemio juroje.

— Prezidentas Rooseveltas jachta Potomac išplaukė į At
lantą savaitės atostogoms.

—- Nežiūrint paskelbtų paliaubų tarp Peru ir Ekvadoro, va
kar tarp tų dviejų šalių pasienio karių įvyko keli susišaudy
mai.

— Anglai apskaitliuoja, kad per septynias savaites karia
vimo su rusais, naciai neteko daugiau vyrų negu Anglija per tris 
metus pereitam, kąre.

— Kanąme Wakasuge, Japonijos ministeris, šiandien ap
leidžia Washingtoną ir vyksta Japonijon, kur jis turi patiekti

> savo vyriausybei raportą apie stovį J. V.
— Londone eina gandai, kad angkd ruošiasi pulti nacius 

šiaurėje. Manoma, kad britų kariai bus iškeldinti Suomijos uo- 
Iste, Petsamp. .c< .

Planuoja Rasti 
Kitus Darbus 
Šilko Darbininkams

WASHINGTON, D. C., rugp. 
3. — Paul V. McNutt, federa 
linės socialės apsaugos admini
stratorius paskelbė, jog vyriau
sybė imasi žygių perkelti tūk
stančius šilko darbininkų į ki
tas industrijas, ypač daug į 
ginklavimosi darbus.

šilko dirbtuvėse dirbę žmo
nės neteko darbų, kada šešta
dienį, sulaukus vidunakčio, vi
sos šilko dirbtuvės vyriausybės 
parėdymu sustojo veikusios. 
Vyriausybė taip pat perėmė vi
są dirbtuvių šilko atsargą ar
mijos bei laivyno reikalams, šil
kas yra reikalingas parašiutų 
ir parako maišų gaminimui.

“Bolševikai Strimagal
viais Nešasi”...

“Viskas tvarkoj”, — šypso
damasis taria aštuntos klasės 
gimnazistas, prieš keletą dienų 
dar bolševikų kankintas kalėji
me, — “Kaunas ir Vilnius mu
sų rankose, bolševikų gaujos 
strimagalviais nešasi iš musų 
tėvynės.”

Pakeliui sužinojome, kad ap
deginta ir Marijampolė, bet n-i 
^aip baisiai, kaip Vilkaviškis. 
Esą apdegė 20 nuošimčių mie
sto. Miestą savo rankose taip 
pat turi sukilėliai ir kovoja su 
bolševikais ir išgamomis.

Per
Rugpiučio

MENESI
NAUJIENŲ RASTINE BUS

KASDIEN NUO 8 V AL. RYTO 
IKI 8 V AL. VAKARO.

šeštadieniais
TIKTAI IKI 4 V AL. POPIET.

Sekmadieniais
BUS UŽDARYTA.
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ATCHANUTE FIELD
Meet The Meri ttehihd The Man Behind The Stiek

(Corttihriėd frbttt lašt išsue)
In the tęst rooni (he stiiderit mė- 

chanics watch the perfolrnance of 
th<* e h gine through a \vindbvfr, dpėn 
the window to listen to the motor’s 
sotmds, study the behaVior Of their 
Instruments, write on a biockb'oard 
their analyses of what is wrong. The 
instructor corrects obviduš errbrs; 
discusscs the cdšb 5A7ith the erfev^, 
then sends them out on thė motor 
platform for a eloser examinatiori. 
There the studentą feel the exhaiišt 
flames with their haritiš, look driti 
lišten, vvhile the blast df wind from 
the screen proteeted propeller whips 
their clothes likę flags in a gale. 
The studenls signal starts and stops 
fdr the rttdtor to ohė of 
ber lėft ih the eontrol 
make their adjustments 
gine the meanvvhitė.

Eventually the mechariit štutibnis 
are assigned to the hangars—-200 
to 30U of them at a time—to wark 
on thė pldnės themšėlvėš as if they 
\vere givihg the ships their pęri- 
odic ovefhatjl. Pursuit ships, obser- 
vation ships, bombėrs of vabibus 
sizes, transport planes—as many as 
30 or more of them in a hangar 
at a time—are to be seom with’ 
ctc'cvs \tdrking atop, ins’ide and be- 
lt>w them. They pull off coxvliHg,> 
strip 
xvork 
taiis, 
“rev” 
sake,
gets off the ground until experi- 
enced mechanics go over it agaih.

some ships !o the skelėtonj 
on landing gears, wings and 
Controls and engineš, and 

the motors up. For safety’:: 
no plane they work on over

GRADUATES CAN 
select tHeir POSTS

t’nless the študėnf has a ratlng 
before he ėnters the schoaĮ—likę 
the 167 flying cadets whoi ’vtėtd 
vvashed out and are now studying 
to be maintėntince dfflcers—his pėy 
is $21 a month for the first four 
months, then $30.

ing all the eųuipment vvlth ^bifch a 
pilot fiies a plane, the Link trainer 
is used to instruct pilols to fly 
Mfblty by iflŠtFtifhent ^i.Hdut Fc- 
cbiirsė to a Itioic baiJitle ulė piėhc 
fdr ii bvanrig; i’fc i., ušeii to .riirlt'i 
pfltiiš to iiy rhdrė' wi ti the tild oi 
.sciėiitt and itešs “ity iilc šėaf oi 
Thėir pitntš.” fehlišted ffičn ate 
tadgtft (b Bč inšfcfuctdbš df jJiibts 
who come to šit cooped up in \,he 
trainer, hidden from outside, to 
learn what the public ihcdrrbėtly 
calls “bbttti flyirig;”

InterišHe diS rili ttiės’e eduršės 
are, thėrė is time for rėčrėatioh. 
Gymnasitiriiš, tehriis* cbiirts, barti 
auti sdfi Bašdball ifeagdeš, baškė - 
bali, thėaferš dfb pTbvided. rthė(A 
was a go'if colttsb, hut, just aš it 
was rėdtly to be į>laybd upon, ėx- 
pansioh tiėrharideti fhėt the šite bl 
used fdr bėfthėkš.

Saturdhy aftėrhbbrs arid Sundri^s 
the mėn arė frfee arid they spenti 
much of tHėir timė ih riėar-by tb^riš 
—if tbfey HaVė any hrldriey.

Thuš is thė ėir cdrps getting 
ready td db ^vhatė'vfef* it itiay Ht‘ 
called iipbh' to tib;

“For 25 yėdi*s thefe įvas a fallacy 
that the infaritry \fcaš štili thė kiri^ 
of baftle,” cb'thmehtėd Cdi. Blatk; 
“As a cbtišėdiiėnce during itli that 
time t'hė itlr bdtps fferiiaifiėd littlė 
more thari ė co’nštdbulary fbrčė.

“We dre charigihg dtl. that. r\t 
lašt, it is fdboghižėti that thė ai r 
force iš it striking iiriit, an dffehš- 

'fhe riėYr llriit^d Stdtbš 
air cdrjps v^iil bafry the fi^iif—it 
it has td fight—to thė othėi* fclldv^ 
and put thė biittlė dbvvh tohėr? 
he vvill riot likę it.

“At fhėšė stftdOlš; <Yė arė piišti- 
ing ahėad as fast as wc can. We 
neeti a lot more technical men than 
we haVb, būt thiš iš fc'ėf’ttiin: We 
could maintain probably what- 
ever xve were called upon to do 
rigHt now, That is becatiše all thėše 
students arė piekėd men, they are 
very štūdious and seriotis minded, 
and tbey are more resburceful than 
the averd^ė.”

(TFtE END)

GLAD” ŠHOW AT GARFIELD

t .-t .■

PIRMYN
SHAtlI*Š ANO FLATS

rt*a4idrt to febihmand riošts aš fb 
whether the weather is to turn fa- 
vorable for attack or unfavorable 
for dėffehšb'. Weathėr dafa haš bė- 
corfle šb yital that It iŠ said at Chit- 
riute that wheh Germhny took otėr 

.Ndrvėdy a elihise ih thė treaty re- 
quired that Norvvay maintain its 
vveathcr Service at full strength.

So impdrtdnt haš the bdrdchlite 
become in war that 48 men are be- 

zirtfe iritined as specirilištš iri keep- 
ing “chutes” i n working order and 
properly packed to open vvithout a 
hifch to f Idai a man to ėarth. A 
?4cbutė” vvtlen it is stretehed out 
>rtislkes a birele 24 fėėt iri tiiametev 
; and iš 39 fėet long frotri its tip to 
the bottom of its 24 suspension 
cords. Its 65 yards of silken canopy 
mušt be folded jiišt šo and if fakes 
ari expei*t a haft horir to do lt.

Whether used or not, a chute mušt 
be examined and bepacketi every 60 
days to guararitee its reliability.

In conjuction with the parachute’ 
school is the tailor school that lasts 
12 t^eeks for each štutient. Here 
men arė trained in the repair of 
pilot clothing, of pneumatic raftš and 
veštš, of parachutės and safety dė- 
vices of all kinds. They mušt learri 
to make all kinds of machine 
stltcheš that will riėvėh pull btit.

Lašt in the schools at Ghanute i->; 
fhat for training instruėtors in thė 
Link trainer. This is a rig thaf 
looks likę the model planes seen at 
.carhivąls. In fact, the appara ui 
ivaš first tįsėti for ėntėrtainmėnt 
until the anhy saw its pos'sibili ie.; 
and now payš $8,1)00 each for them 

,in their present perfected form. Iii 
one room, the school has $96,000 
wdrth of these devices.

. (Iperated By motors and contain- 
L Y t_______ ............ ...................... . ■

Pevolution 6y Night

ive afari.

Miss Rose Haydas carrieš an armful of prize-winning gla
diolė ffom VVirinepeg, Canada, to be exhibited at the Widwest 
Gladioles Sticiety Shpw at Garfield Park Conservątory on Satur- 
day (Aiigust 9 ėrid 10). lt wiil be the largest “giad” show ever 
to bfe held in this country.

5,500 eritrieš from all over the tJnited States and parts of 
Cėiiėda will bė Ori disįilay bOth days from 8:00 a. iri. to’ 10:00 
£. m. Thėre iš no admišsibn chargę.

John R. Hopkins, Champion bulb grower and winner of 158 
brite ribbons lašt yeat, arid L. E. May, are eb-chaitman of the 
show. It is sponsored by the gladiolus clubs of Illinois, Indiana, 
Michigan, Minnesota, iVišcorisiri, iowa arid Ohio, Vzhich make up 
the Midvvest Gladiolus Sociėty, ahd the New Engianti Gladiolus 

......SOciety. , , ,,, .- 

ulėj systerri of night-watching, with the
sentry-.posts and machine gųhs.

Darkness An Ally;

When he gratiua’es ne h‘aš thė 
privilege of seleeting his post and 
is sent there if it is possible. PecuP 
iarly, Alsaka is the choice of many; 
The graduate goes forth as an ap- 
prentice wi h the rank of privalo', 
to vvork for the rošt of his cnllsted 
time under experienced men.

The mechanic’s future is now up 
to him. Ahead is a chance to be1 
come a mas'.er sėrgeant at $f56 d 
month, plūs clothing and keop. AVitH 
the emergcncy Oh, he ougHt (d niakė 
that gradė in seven and a heli 
years, sooner if he shovvs unusual 
stuff. In normai times it would take 
15 years to hlt top gratfe. AbiTity 
govems promotion, 
asserts būt Ii.tie
future of the air corpš mėchanie 
is extra good iri civil life if he 
eleets a dišcharge dftef (hrefe years; 
for Lieut; Col. Bldck says that 
eraft faciorics wili take every 
corps “grad” they can got.

The lad who fails during
course to pass any phase iš gidėti 
aridffrėr chanhe, ėšpTcidfly if he 
demonstra’es that iri prdefiėal 
things he is good. The student who 
goes through v<’ith exceptional 
grades ls given an opportnnity to 
stay on aftef graduation lo sptcial- 
ize in a phase for vVhich he haš 
shovvn particular aptitude. To these 
spec alist classes, that lašt six weekš 
to 12 vveeks, meh are dfšo sent frbni 
posfs in the field for “pbštgraduate” 
vvork.

Besides 
ics, thė’re 
inen, for

It iš extraordihdry how quickly 
the vdrious ways of tacit resistance 
angainst the Nazis spread from 
one oppressed country to the others. 
In which town the big Capital “V” 
first appeared painted at night on 
walls and fences, it is imposšible 
to deiermine; all we knovv is that 
the pracfice had spread all oveb 
Europe by the time the Gestapo 
found out what it really meant. 
It stands for 
nearly every 
“V” could be 
which makes
people’s hopes of liberation.
France anr French-speaking parts 
of Beigium, “V” stands for “Vic- 
tore”; in the Nėthėtldnds it is the 
initial lettėr of the’ btitch wdrd 
for freedom, in occupied Czecho- 

, sloVakid, the first letter of “Vitėzs- 
1 tvi” (vietory); in Vienna it be- 
comes the tip Of an arrow pointed 
against the Nazi regime or is read 
as the initial letter of a challenge 
to (pilt (“Versčh\Vindet”).

that -element can be of aid in the 
commišsion of such acts. The com- 
monest attaeks are against the rail- 
ways which< have become an espe- 
cially favo'rite object of sabotage 
since the Nazis began moving large 
bodies of troops into the Balkans. 
These troop movements 
the “Protectorate” 
rections — are now a routine

through 
in both di- 

mat-

and šėhiorlty
influence. The

d ir
ai^

h iš

the school for meehan- 
arė scfiools for vveather- 
parachutfe riggets, Link 

trainer insiructors, and for tdllors; 
at ( hriftn c.

There are 288 men taking the 12 
week weather observer course and 
15(1 studying forcėasting for l’J 
weoks. The observer gtddtfrftes afe 
sent (o statiors ih the fiefcf. if t’rev 
do well there they are sent back td 
take u p forecasting. Higher mathd- 
ma.ics arki physics and an intelll- 
gence ratio afeotč 00 are requireu 
for these courses.' That has attraci- 
ed many coMege ufen, one of therii 
a formėr irfstructor in geology df 
Bfb^ri iMiHršity. *Liftė dH bfhėr 
technica! ccufsbs, dft ehltetohent fdr 
three yeafš h ndcėssflry.

Wė/fthėrm«rt Havb d/
prime importahbe to the military, 
net only to supply Information to 
pi lot s as tb conditions where they 
are heading, būt in supplying infor-

VVietory”, and in 
country the letteb 

given a meaning 
it a simbol of the

In

First in Prague.
This symbdlic initial first 

its appearance at Street corhers in 
Prague early this spring and haš 
since spread through the whole 
“Protectorate”. In the smaller 
tovvns and villagės the Nazis have 
taken measureš against it. 
have 
watch-partieš rėsporisiblė for eh- 
suring that neither the letter “V” 
ridr ahy dther abušlvė inškriptionš 
shall be visible on walls or fenceš 
vvhen morning comes. Very ofteri 
their efforts prove unavailing. 
Watčhers are įiunished by being 
sent to .prisdh or the corjcentratiori 
camp, būt thė letter “V” appfearš 
again and again, aš though pdint- 
ed by ghosty hands.

The night is really a valuablė 
ally in the stubbom and uncerising 
underground struggle between the 
Cžfech people and their German op- 
prėssorš. The Čziechs are fighting 
with their bar£ fištš. It is a 5frtir- 
fate calling for špecial ^ėapons, 
and the Čzechs have been extrem- 
ely clever and thorough in their 
discovery and ūse.

made

They
dčfaile'd hoūseholde'rs aš

ter, while fresh contingents have spended the isšuarice of late passes
also been despatehed to the 
Germaji-Russian ihontipri.

Secret organizations in Bohemia 
and Moravia arę very well inform- 
ėd as to thevmovement of trans- 
ports whėn trains vvill be passing 
certdih poirits, and vvhence and 
whither they are bound. Hence the 
many accidents on the Czech rail- 
ways. Quite recently there was a 
collišibn near Opava bėtween a 
iro’ap and an ėxpress train. Two 
ddyš (Lat’er Kariother trdbįj-ttairi 
tame into collision with a work- 
men’s train at Plan, in western 
Bohemia. At the end of January 
a train full of soldiers was derail- 
ed at Suchdol (Bohemia), because 
of an impaired track. A similar 
accident occured iiėdf Tabbr South
ern Bohemia). Here the derailed 
train destroyed a signal box and 
killed the signalman. All these ac
cidents resulted in serious loss of 
life and interrupted traffic for 
some days.

Not far from českė Budėjovice 
a train load of German tanks was 
stopped one night by means of 
falše semaphore sighals. The train 
was kepi štanding a long time on 
the permanent way. Meanvvhile the 
Gertnaris dccompanying the trans
port alighted from the trucks to 
streteh their legs. In their absence, 
unkriovvri. personš mdde ūse of the 
darkness to eut the wires in the 
tankš, the engines of whioh wėre 
tthus put otlt of action. Although 
the entire station stafi at Budėj o- 
vice was elosely questioned, the 
perptitraiors Werė nfever disčover-

new

It sberils that ’fuestiays arfe the 
pbpular days fdr rfehearsalš.

Tuesdays, July 22 and 29 vvere 
svvell, ahnost everybody was there, 
būt the Fridays \Vere very ldw in 
attendtinefe. I don’t khovv vvriat it 
is. ls it because we all leave for 
the vveėk-erid somėvėherė, or is it 
the heat tfiat’s getting u.š’/

Sonic of us can take it and some 
of us can’t. The ones vvlio can take 
it shoulder the bdrdcn for those 
who do not show up for rehears- 

But their’s is the vietory in 
end, because the others miss 
b'h a few of the good 

: pop up at rehcarsals.
* & X

Calehdat for the tnohtft
August:

; “Protectorate” work secretly 
ahd in the dark. Covertly and con- 
cealed by the darkness, a fierce 
and deadly fight is going on all 
the time. It is a war which knowšAs in Beigium, - Holland, and

Norway, Germžrn soldiers are af-!no pity for the vietim. At night 
raid to walk in ^.streets of the' and especially towards early morn- 
smaller towns or Tm the suburbs of j the sPies the Gestapo car- 
Prague, by night. Not that there ;rY out their lightning įaids and 
are canals in ^rįgue 'and other house-searches, knovving that their 
Czech towns into” which German vietims are most likely to be at 
soldiers can. by pushed, as they 
are iri Hollahd/’^'ęl Beigium. Ne- 
vertheless, darkaisi \'is the ally of 
men whose only ^weapons against 
machine-guns, tanks,t and the great 
might of the iGtirnįan army are 
fists, stieks, kriivėis, and, occasion- 
ally, revolvers, tHought the latter 
are rai*ely ušėd, ^rot their ūse is 
accompanied by tpo much noise^ 
Unaccompanied (German soldiers 
are sėt ūpori, as ipdrt of thiš un- 
ręlęnting vvarfare against the hated 
tyrant, arid are šeriotisly injured 
or even killed. ' In sorhe parts, 
things have become so bad thad 
the military authprities have su-j

Similar arets of sabotage by night 
have bėėn cbmriiitted agdinšt elėčt- 
rlėlty wdrks which stipply eufrent 
to important German military 
plants. At the' Škoda Wofks, these 
acts were so numerous that the 
German military authoritiės wėfė

• Šabėtage.
Acts of sabotage are comnįitted, 

undėr covėf df dafkriėšfi, Mi&eVėi* at lašt compelled to install a reg-

to soldiers and have orderėd trob.ps 
to walk about in groups after dark.

The ahti-Nazi organizations in

Hits Joe LdUis

VATT.nh^O A CM py Telenhnto
A Mrs* Marva Trotter Louis 

Barrow in Chicago court, where 
divorce 
tempo-

M

she won first round of 
battlė--$200 per week 
rary alimony. >

Sat. Aug. 9—1941.—We are šing- 
ing over W.G.W. on a national hook- 
up. Eight songs to be siing, arid 
we bfetier be good. l’m stire we 
tvill, if wė attehd the two 
rehėaršalfe Tuesdfly and Friday, and 
Out on the

Yes,
—3 to

that’s 
3:30

finishing touches.
our big day—Aug. 9 

P. M., W.G.W.

are 727 men, with openings štili 
available ftfr 8,000 mūre. NYA of- 
ficials announce 2,000 more open- 
ifigš, xfrith 5;740 ncNv ėhroliėd. tn 
stfibolš, bolfegės arid šhėpš thėtc 
afė 19,re'gistraiidnįl iri 047 ėotlrš- 
eš. FticHltieš ivill afcėbirifritfdrifc 
rtiahy

different communities, subjects ge- 
nerally offered include aviation and 
auto mechanics, vvoocRvoHting, ma- 
cHiiic ofrerktibn, riiblal vvorking, 
welding, sheet metai wdrk and blue 
print rėėdihg. Full infdrmation can 
be obtained at 
offices.

— Many

Ellgiblė for
young men from 17 to 23 years of 
age, iinmarricd and American citi- 
zehš, WKb dre pditi $30 a month 
p'ltis bodrti, clothing, ųbaftėrs; ahd 
mcdical and derital cdrfe. Some vė- 
terans of the lašt World War alšo 
are eligible for CCC training ccurs- 
eš.

Bbih boyš d h d gi riš, frbth 17 to 
24 years bf agė dhd Arheritan citi- 
zens, arė eligible for NYA toiiršes. 
Those accepted will recėive frorii 
$21 to $25 a month on vvork pro- 
jėcts during the training period. 
Men driti vVomen of all agėš are 

i accepted in most school tinti shop 
eohrses.

home at four or. five :o’clock in the 
morning. At night, too, arested 
men are lockedtin jails and thrown 
into Gestapo cells; at night they 
are submitted to cross-examinatiOn 
and torture. Lorries carrying the 

1 bodies of those who have succumb- 
r j ed to torture and ill-treatment 

leave police headquarters for the 
crematory by night. At night, too, 
men are tranSported, alivė or half- 
dead, to the German concentration 
camps.

Night-time in Prague, night-time 
in the “Protectorate”, night-time 
all over Eurb.pe is a cruel and 
pitiless time, echoing to the cries 
of the tormented, a time, too, when 
even the tormentors shake with 
fear. ’ For through these nights, 
there now gleams the hope of a 
British vietory. C. 1*. B.

“Gone With Draft” 
At Navy Pier

Given By Children’s Theatre

A timely Musical Revue, “Gone 
With The Draft”, will be present- 
ed by the CHILDREN’S CIVIC 
THEATRE in the large Auditor
ium, Navy Pier, today, at 8:00 P.M.

The performance will be frfee to 
the publib. Over 200 children in 
costtime Will participdtfe in this 
musical revue which depiets the 
lifė of a Soldier’s day at camp. v

The characterfi of the revue will 
be the “Goddess of Liberty”, “Un- 
cle Sam” and many minor charac- 
ters which make up the life of the 
Soldier in training, all of which 
will provide a most colorful and 
entertaining program.

The CHILDREN’S CIVIC THE
ATRE is sponsored by the Chicago 
Drama League and is under the 
aųspices of the City of Chicago. 
The scripi was vvriiten by Miss 
Catherinė Geary, our teacher of 
Dramatic Art, in collabbration 
with Walter Camryn, Dance Di- 
rector, and Miss Lela Hanmer of 
our Music Department. \

Life Saving 
Broadcast Atlg» 7

A clasš in Red Crbss lifė sdYing, 
(to be broadeast by Station WCFL 
Thursday afternoon, August 7, 
from 1:10 to 1:30 o’člo’ck, will be 

and 
and 
will

A.A-M VV A.MV U EiUVA, W H 
heard by swimmers d t beachės 
.pobTs thrdugbut the čity> 
suburbs vvhere loūdspėakers 
be erected.

11.—Our preliminariemMon.
"or the Tribūne Fcstival.

Aug. American Opiftitm
Sat. Aug. 16.—The Tribūno Fcšt- 

ival.

Sunday—Aug. 17.—Our outing and 
uay of rc!dxation a^ the Iridiai: 
Woo(l Cdtintry Club. With golfing. 
5wimming, dancing and what have 
you. Mote about this next week.

That’s about all I know abou 
the eVentš of the Corning month. 
H I missed out cn anjthing, how 
about breaking dovvri, drid le'.ting 
a guy kno\v? Thanx.

do you knovv,\Vell, what 
grtt het wiFh.

SHė got that nėw Buick she vvas 
talking about and iš it a honey! 
Don’t fbrgct that ride you promiscd 
us, Sue!

Any of ycu folks vvanting a little 
advice on lovė or viCe-versa, be 
sure tb ašk our love-lorn advisėr, 
none cther thdn Šally A. She’š daru 
good at it too, just ašk W:tlly Ž:

S o mileli f o i* the gtissip tliis
weck, hope to have more r.ext vveek. 
l'il then 1 leave a 

witn you,
“Oh, I wbuid die 

mclting round, 
And float to blisš 

o f sound.”
(Tomorrovv at Neffas!)

lit le

wifh

upon

saying

muši c

a sea

B.

Call For Thoūsaiids 
In Defėrise Coulsės, 
25,560 Now Training

CCC., Ma Wilt Take 10,000 
Applicantš

With more than 25,900 persons 
now prejiaring for deferise jobs in 
Illinois frfeė training Cdtif'šeš, ad- 
thorities in chargc of the program 
’oday arinounced openings* for an 
atidi’.inhal 10,1)00.

Sponsored b$ thė gdvėrririieht, 
tHesė courses are given in CCC 
camjfe, NtA Vvdrk ėxperiehče cėrit- 
ers and in colleges, schools and 
motor repair shops, where men and 
\vofnen of all ageš bari iearn skills 
tb fit thėrri ftih jobš in (iefbrtšė pto- 
titiėtidh.

— “Jobs fdr Škillcd” —
“Employinent openings during the 

nėxt six months wili be chiefly 
(oi4 sfeilied ahd šėmi-skilieti work- 
e^s,’’ salti Martin P. i)iirkin; Štate 
ditėttor df LAbbi4. “Cnlskilieti and 
inexperienced vvorkers can prepate 
to take their part ih nationdl dfc- 
fenše by acųuirihg skills through 
tliiš free training jirografn.”

Workers cari rėgišter for tft&e 
courses at Illinois State Employ- 
ment Service offices, where at the 
šame time thfey are rėgistered fot 
jobs when openings occur. Iirstruc- 
tion is absofu'ely vvithout cost.

Vrfry
for CtC de-

— Courses
Aitiady OhroHed 

fense training courses ih filinoiš

States
(From Bullbtln of Lithutinian 
Legatiori ih Washinglon, 1). C.)

Herbert Hoover:

of the rėal compensations 
received for our cnormous

no busi ness 
of hbr ovvh

out of this 
fuirdpė mušt

July 2, 1941)

“One 
America 
sacrifičeš in the lašt \var \vaš from 
ihe large part we playėH ih ėš- 
tdblišhing the dėmbcraeiės of Fiti- 
lanti, Poland, Eštdnin, Ldtvia atjti 
Lithuania.” , , ', r. f. 1 o>< / ■ •'<

(Batiio. riddrešs, Juhe 29, 194^),
Ddrothy ThortipsO'n:

“This country is štili for the free
dom and indepcntience of Finlarid, 
Poland and he Baltic States. It 
vvill nevėr, xve trušt, suppcrt gtiiris 
won by Russia in čžlhoctš vcitii tfie 
Nazis.

“Hltler hds no btis.'nėss Ih Kil
sią and Russia has 
bė^briti tfie bodnds 
terrt'.bry.

“\Vhatever ctftfibš 
war, the ridtionš cf 
be free.”

(Nevv York Post,
The IVdsKitfgtoii E^ėHihg Star:

“Bfefore the Russo-Germėn war 
\Vas d day dld, the three Bdltic 
States, Estohia, Lutvia and Lith- 
oania, brought under Soviet rūle 
lašt year, were seething with re- 
bcllion. Tliėse (fireė Etile čount- 
ries,1 likę Finlarid and ^oldriti, tiė- 
clarėd their iridbpeh'tiehėė vvKch the 
Czarist empire collapsėd totvabd thė 
elose of the lašt war. For more 
than Hven'.y yfears they hiaihtained 
their frėedom dh’d btiilt up ptb- 
gressive national livės. These were 
suddenly snuffed out vvhen Joseph 
Stalin, bent c n rccovering the lošt 
bordėflrihdš of thė Cžars, coihpbilbd 
them to “join” Soviet Russia under 
the menace of overvvhelming fdrcė.”

(EdltbTlal, “Agrcšsbr’s
Juhe

The New York Times:

huirian

Nernesis”,
25, 1941)

sbifeting,“Iri teiniš of 
the fate of the Hclplėss peoplės 
doomėd to live on the shifting bord- 
ėrš b'etvvėėn tvvo gieat and grecdy 
iyramiiės, Gerriitfriy flnd Rdššia, hds 
ffe\V pdrallėiš ih fiistory;

“Victthis of the tfrihnTy allidnce 
betvveen Hitler and Staliri, these 
countries have been brutally in- 

*?6fpbra‘ėd ir.to IKe Soviet ‘new or
der’, vvHith ftierinš that tffose who 
ovvned anything were dispossessed, 
and that intelfectaal, politicai aiid 
religious leadČrs vveie cxiled or 
o'.hefvvigę IkjmdafeH. N6w they Ste 
the baitleground for the ‘biggest 
battle m ftfsboFy’; anti filis ritėtais 
burned towns, bombings, pogroms, 
uprisings, hideous reprisals of all 
fthids.”

(Ėditorial, July !,• 1941)

IAC.
Thti cdtirteous tirivėr 
Whd geis m a pfnch 
Savėš šix fėėt of soil 
By giving ari inch!
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Pittsburgh’fi Naujienos
Naujas Pittsburgho 
“Kandidatas į SLA 
Iždininkus”
Pats save “draftuoja” užtikrin

ti sau pragyvenimą

Kiek yra ž’noma, tai i 
bart i nes ] 
narių tik centro sekretorius da- Roebuck and Co. kaipo sky- 
ro pragyvenimą iš SLA, dirb- riaus užveizda. 
damas visą laiką ir tai neper
geriausiai, 
dalį savo 
ganizacijai ir už tai gauna ap- porelė, daug 
mokėti už 
šas,

š da-! tarpe jaunuomenės. Jos vyras jus nuoširdžiai sutiks Drau- ir tuojaus i^kurstė savo bosą DcŠlUltUS
Pydomosios Tarybos turi tarnybą tenai prie Sears gystė Lietuvos Kareivių iš Ci- p. Palhilį. O jisai su savim . 1 _ _ 1 _ _ _ * 1 _ _ _ _ _ _ • •• •» 1 • 1 Z'l 1 • • cero. pasiėmė Feliksą Gedminą ir Sukaktuves

K. P. Deveikį. Jų visų misi-j ------------
statymas pirmiausiai pasiekti. Pp- P' Noverai 
gražųjį Rhinelanderį, Wis., | Petras ir Stella Nover auk- 
ir ten tinkamai pasilsėti. Tad, sinių daiktų krautuvės savi- 
good luck ir sveikiems grįžti, ninkai, 4148 Archer Avė., lie- 

pos 27 d. minėjo savo 10-ties 
.metų ženybinio gyvenimo su- 

-— kaktuves Dariaus-Girėno svet.
•Puota buvo didelė ir vaišin

ga. Buvo išreikšta daug lin
kėjimų ir įteikta daug dova
nų.

Drg. Noverai yra visiems 
dėkingi už skaitlingą atsilan
kymą ir įteiktas dovanas. 

—Steponas Narkis.

“Prieteliai”.
Ji deda visas pastangas sve

čius priimti, pavaišinti. Pra
eitų metų vaišingumą visi pa
mena. Ir šį metą neapsivils. 
Geriausių trunku nebus stoka,

o kiti visi (ai 
laiko pašvenčia

tik
or-;j jisai butų išrinktas SLA iždi

ninku, tai jisai turėtų sau gerą 
ir užtikrintą pragyvenimą. G.r- 
di, Gugis ir kiti SLA virš nia- 
kai jau esą pakankamai turtin 
gi ir jiems darbas Susivieniji
me nereikalingas. Jie turėtų už
leisti vietą tiems, katriems dar
bas esąs reikalingas. Jisai kaip 
tik ir esąs vienas tų, kuriems 
darbas esąs labai reikalingas.PITTSBURGH, Pa.

mus Pittsburghe vienas jaunas 
vyrukas užsimanė SLA iždinin
ko urėdo — kad ir kažin kaip. 
Nepaisydamas nieko siekia prie 
to miliono ir pusės dolerių. Va
žinėja po SLA kuopas, vaikš
čioja po saliunus ir visiems gi
riasi, kad jisai esąs Pittsburgho 
“kandidatas į SLA iždininkus” 
ir kad jį visi Pittsburgho SLA 
veikėjai “draftina” tam u.ėdui 
kaipo “tinkamą kandidatą”.

Tikrenybėje nieko pamSius 
nėra. Pittsburgho SLA darbuo- 
tejai ne tik kad “nedraftina” 
jokio kandidato į SLA iždinin
kus, bet yra tos nuomonės, kad 
dabartiniu laiku dėl organ zi- gyvybę gabaus veikėjo me- 
cijos gerovės butų geriausia pi- no srityje, 
likti dabartinę Pildomąją 
rybą ir išvengti tos piktos ir'vežtas pas 
pragaištingos agitacijos, kad 
organizacijos energija butų pa
naudota konstruktyviam darbui 
sustiprinti pačią organizaciją.

Tasai Pittsburgho “kandida
tas”, kuris save vis’ems perša 
į SLA iždininkus, visuomenėje 
nėra “susitupėjęs”. Jis visada 
linksta į tą pusę, kur drūtesnis 
vėjas puč.a ir j~kių visuome
ninių princ pų neturi. Jisai vi
sada mėgsta padangėmis skrai
dyti ir siekti nepasiekiamų dū

Pas

Nauji Skaitytojai.
P. F. Bartkai —vtai jauna 

žadanti musų 
F. Bartkus,

t.iri nors čia gimęs, bet sukasi tar- 
ipe lietuvių ir gyvenimo drau
gę pasirinko iš Lietuvos atvy-

sugaištą laiką ir lė- veikime. Jaunas 
o sau pragys enimą 

kur kitur užsidirbti.
Ar nebūtų išmint’ngiau, kad

tasai Pittsburgho “kandidatas” 
stengtųsi biznyj ar darbu pa
daryti gerą pragyvenimą, vie
ton ieškoti “aukso kalnų”, kur 
jų nėra. —SLA Narys.

KORESPONDENCIJOS
PIRMIEMS METAMS SUKAKĘS

Vitoldas Dirmaitis.

Jau metai prabėgo, kaip

lionė iš Buffalo Vitoldui ne-

Jis buvo vienintelis sunūs 
netikėta mirtis sutiko jauną Dirmaičių. Tai buvo brangiau 
gabų menininką, Vitoldą Dir- s,as deimantas, 
maitį.

Rugpiučio 3 d., 1940 m 
Colbourne, Ontario, 
je, Erie ežero bangos misi ne

Cicero Kareiviai 
Rengiasi Dideliam 
Išvažiavimui

Rugpiučio 10 Piknikuos 
Liberty Darže.

did-

jai jų pristąto: Frank Zajaus- 
kas, J.i IPauga, K. Bakšaitis, K. 
Andrijauskas, S. Levish, J. 
Skirius, J. Saulis, J. Mikutis, 
F. Danauskas, V. Pralgauskas, 
J. Balčaitis, E. Matas, 
Shametas, Al
Vincas Gildžius ir dar daug 
kitu, c

Joe
Tamolunas,

Nariai, Dalyvaukite.

Atostogų laikas dar nepasi
baigė, tad kaip iš biznierių,

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—

PIRKIT SU PASITIKĖJIMU

DOCTOR’S AMAZING LIQUID
GREAT SUCCESS FOR w

SKIN TROUBLES
CICERO. — Didžiuma__ , . - .

žiausių piknikų jau praėjo, taip ir pašalinių, vienas-kitas 
įneš ir gražiausias sezonas pik- piknike ir nebus, bet kurie 
' nikams baigiasi. Žolynai jau galėsite, tai stenkitės būti. Y- 
maino spalvą, lapai krinta, patingai draugijos nariai. Pri- 
mėnuo kitas— ir tie laukų duokite savo ^registracijos kor- 
smagirmai užsidaro. teles Izidoriui Jociui. Tai bus

| Tad, kol dar turim progą „penkias, kad buvote.
naudokimės gamta, štai, 10 d. 
rugpiučio (sekmadienį), jeigu 
tik oras palankus-tai, nelauki
te pietų, o iš anksto ryto va- tere Albina ir mažiuke duk- 
žiuokite į Liberty daržą. Ten rele sveikos grįžo iš atostogų

ALLIED^ 
Lumber Co

LUMBER, MILLW0RK 
Stogam Medžiaga. Mes Finan- 
suojam. Pristatymas DYKAI 
2759 S. KEDZIE AVENllE

Tel. LAWNDALE 2630

(externally caused)

COAST 
TO 

COAST!
No matter what vou’ve tried without 
auccess for unsiphtly aurface pimples, 
blemishes and similar skin irntations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which ųuicKly relieves 
itening soreness and starta right in to 
help nature promote FAST nealing. 
80 years continuous aucceas! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUK skin. 
Also ointment form. Severe casas 
may need Extra Strength Žemo.

kuris žibėjo 
motinos akyse. Netikėta mir-

i. Port išplėšė sūnų iš motinos 
Kanado- širdies. Jauna mergaitė ski

na gražiausią gėlę, kad pa
puošti save. Dirmaitis buvo 
ta puikiausia gėlė. Ne viena 
mergaitė geidė tos puikios 
gėles, kad galėtų puošti sa-' 

d. vo gyvenimą. Bet nelaukta, 
netikėta žiaurioji mirtis išplė-

teles Izidoriui Jociui. Tai bus

‘ Vienos Sugrįžo, Kili Išvažiavo

Mrs. B. Pallulienė su duk-

kimas buvo fpar-
tėvus į Detroitą ir 
rugpiučio 7 u.

kapinėse. ,
paliko didžiausia- š5 » iš to Puikaus jaunimo 

nubudime ir skausmuose tarpo. Tai turbūt, tokis gam-

VžtcUjdo AUDITORIUM 
RESTAURANTKAS RYTĄ!

LIETUVIŠKI

M A D Musu Gyvenimo

išsilavinimu ir palyri- 
tuli gražu nėra pas.- 

SLA iždininko parei-

Ilsėkis Vitoldai, tegu tau 
būna rami amžinastis.

—M. J. Kemešienė, 
Detroit, Mich.

3131 So. Halsted St.
Lietuviški ir Amerikoniški 

Valgiai Su Geriausiu Skoniu
P. BALČIŪNAS ir

M. KOVARSKI, Sav.

Savo 
mu dar 
ruošęs 
gomsi

Tačiau už vieną dalyką t m 
Pitt4burglio “kandldafūi” i'e - 
kia atiduoti kred t . Tai iž at
virumą. Jisai save “draftyda- 
mas” atvirai pasisako, kad jei

(APDRAUDA)

SAPNAVAI?

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Vieniems Metams Sukakus 
Nuo Musų Brangaus 

Sūnelio Mirties,

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ. NAMŲ NUO
UGNIES,; m 5 - -

■» ?i, ■ i į ■ ■’» i ‘ '

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

m

palaidotas 
Woodmere 

, Vitoldas

motiną Stefaniją, tėvą Joną tos surėdymas. Nei kova, nei 
Dirmaičius, gimines, dėdę A- Pįnigais negalima nuo jos išsi- 
dolfą Vaitkų, gyvenantį Mel- P^^ti. Nepaiso, 
rose Park, III., pusseserę Ste
faniją Schnider ir jos vyrą 
Herb, Melrose Park, III.

Paliko tetas Magdaleną Riš
kienę ir jos sūnų Gediminą 
Bostone, Oną Andriunienę ir prakilni siela gražus darbai 
šeimą Bostone, daugybę arti- meno srityje palieka neuž- 
mų savo jaunų draugų, kartu miršįtini tarpe detroitiečių. 
Dailės Chorą, kurį Dirmaitis' Liūdna ir taip skaudu te
vadovavo ir kuris taip arti vams netekus vienintelio-"su- 
širdies jam buvo, kad ne vienas j naus. Mums liūdna netekus 
Dailės Choro parengimas nėr gražaus malonaus ir nuošir- 
buvo be Dirmaičio. Nors toli daus draugo ir vėikėjd.
iš Buffallo, N. Y. į Detroitą, 
bet Vitoldas pasiilgdavo ma
mytės ir savq draugų, tad ke-

ar jaunas ar 
senas, ar mažytis kūdikis, bie- 
dniokų, ar didžiausias tur
čius. Visus vienodai mirtis su
tinka.

1 Dirmaičio netekom, bet jo

RADIO PROGRAMAI
Iš Stoties —

1240 Kilocycles 
KAS PENKIOS MINUTES PADUODAMAS TIKRAS LAI

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

7:00—7:45 VAL. RYTE

TAUPYMO RANKUTĖS

INSURANCE

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome kg Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilna* 

a nerausta*

Nepriklausomybe 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus nagai musų ilgamečio iš
mokėjimo planus Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5.0ę0 mokame 3%%. 
keisTuto savings 

andtvlLOAN ASSOCIATION 
“ " JOS M. MOZERIS. 8p..
3236 S. Halsted St. CAL. 4118

Atvyki t ir Paimkit J|! 
THE

MIRACLE HOME 
Kurs Tinka Kiekvienai šeiniai 
Visokio Dydžio ir Visokių Pajamų 
4-5-6 KABARIAI 
40 pėdų Lotai— 
VISI pagerinimai 
yra. 7c karferis į 
Vidurmiestį. BAŽ-

TUVĖS, MOKYK-

1 DETROIT, Mieli.—Vitoldas 
Dirmaitis atsiskyrė iš musų 
tarpo, palikdamas mus didžiau
siame širdies skausme, rug
piučio 3 d., 1940 m., sulaukęs 
28 metų amžiaus. Gimė Sioux 
City, Iowa. Buvo palaidotas 
Woodmere kapinėse, Detroit, 
Mich.

Brangus musų sūneli, ne
gailestingoji mirtis išplėšė 
tave iš gyvųjų tarpo pačioje 
jaunystėje. * Tavo gražios sva
jones ateičiai neišsipildė. Pa
liko skausmas. Tik tavo nu
veikti darbai pasiliko musų 
amžinoje atmintyje.

Ilsėkis musų brangus sūneli 
šaltoje Amerikos žemelėje ir 
lauk ten musų ateinant. Mes 
Tavo kapą lankydami laistom 
skaudžiom ašarom, kol 
busim.

Paliko tušti namai be 
vęs, paliko neužgydomos 
sų širdyse skausmą?. Tu buvai 
musų pažiba, piusų gyvenimo 
žvaigždė.

—Tėvai, Stefanija ir Jonas 
D irmai či ai.

Universal Savings and Loau 
Association duodą kiekvienam 
progą 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-

I ’ . ■' • 1

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.

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

NYCIOS, KRAU- I MĖNESI ______ Mažas
LOS. Išvystyta su- Imokėjimas 
siedija. Visas muro. Pilnai 7 pė
dų aukščio beismentas. Moderni 
Virtuvė ir Voninė. Robinson Ali 
Steel Apšildymui Vienetas.

FHA Finansuojami—Užgirti— 
Apžiūrėti

gyvi

m'u-
4669

kostiumai. Sukirptos mieros 4, 6,

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Suplanavo ir Pastatė

Finitzo Bros., Ino.
Miracle Home Kūrėjai ir 

Statytojai
5444 ARCHER AVĖ

1 bl. vakaruose nuo Cicero Avė.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. HahteJ St., Chicago, Ilk 

čia {dedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ---------------- per krutinę

NEW COMPLETE

C. MILLER
1247 W. LAKE-MONroe 3387

No. 4669—Kūdikiams sportiški 
8, 10, 12 metų.

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 HuJated S L. Chicago. IU. )

Kenoshiete 
Denveryje, Colo

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

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

HEATING
P

•• ; fpR j

S ROOM

6 N JO ŠTILI
plonų tūbų radiato
riai. 5 sekcijų 17” TIK
Red Jacketed . Boile
ris, su 470 kvad
ratinių pfidų karato J

vandene radljacija, J " /J || 1 H /f 
automatinis vandens > nfl į 
leidimas, visi reik a- g g
lingi fitingal. uždą- 
rai Ir ėudos pilnam 
apfiildymo Įrengimui. 
Visa nauja medžing'a.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
3 METAI IŠMOKĖT

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

ligi 1 P. M.
^UŽMIESČIO ORDERIAI I 

GREIT UPILDOMI
Apskaičiavimai noriai teikiami veltui

KENOSHA, Wis. — P-ia F. 
Rastic dabar leidžia užsitar
nautas atostogas Denveryje* 
Colo., kur gyvena jos duktė 
Izahella. Būdama Kenoshoje 
darbavosi daug dainuodama 
choruose ir bendrai veikdama

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose
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Karo išlaidos
Dabartinio karo išlaidos yra daug didesnės, negu 

pirmojo pasaulinio karo. Baselio (Šveicarijoje) interna< 
cionalis bankas apskaičiuoja, kad šiais metais Vokietiją,; 
Italija ir Anglija karo reikalams išleis 70 nuošimčių visų 
savo nącįonąlių pajamų.

Jei, pavyzdžiui, visos Vokietijos žmonių pajamos per 
metus siekią 30 bilijonų dolerių, tai Karo reiKal.ams išlei- 
džiama 21 bilijonas.
Lj. v

Šis karas yra žymiai nuostolingesnis ir kitais atžvil
giais. Tarsime, jokiame kitame kare nebuvo sunaikintą 
tiek turto, kaip šiame, kada toli užfrontėje esami mies
tai yra beveik diena iš dienos bombonešių bombarduoja
mi.

Karas ir turčiai
Didžiausią propagandą už taiką veda vadinamasis 

“America First Committee”. Yra tikrai žinoma, kad to 
komiteto veiklą finansuoja stambus Amerikos turčiai. 
Tatai jie daro slapta, nes nenori, kad jų vardas butų vi
suomenei žinomas. Tik vienas kitas milijonierius veikia 
tame komitete atvirai.

Kodėl tie turčiai stovi “apyzerių” eilėse ir remia vi
sokius izoliacionistus?

Primenama, jog daugumas vokiečių faktiškai butų’ 
patenkinti Hitlerio susmukimu. Tačiau tuo pačiu laiku 
įspėjama, jog vokiečiai neturėtų būti baudžiami už Hit
lerio ir nacių nusikaltimus. Jei už tuos nusikaltimus vo^- 
kiečįąms butų bandoma atkeršyti, tai tuo atveju jie kor 
votų iki mirties.

Matyti, kad Hitlerio Vokietijoje nėra viskas tvar
koje, jei jau pradėjo pasireikšti tokios rųšies propagam 
da. Tiesa, ji yra varoma slapta. Bet tai rodo, kad daur 
gelis pradeda abejoti Hitlerio pajėgumu karą laimėti.

Tos abejonės dar labiau pasididino, kai mUltarinis 
žygis prieš Rusiją labai atsiliko nuo “tvarkraštyje” pa? 
žymėto laiko, Ir juo naciai ilgiau su rusąis kausis (o at
rodo, kad jierps dar ilgai teks kautis), juo jų šansai karą 
laimėti mažės.

O tokiu atveju, visai galimas daiktas, kad Hitleriui 
ir jo klikai teks eiti šunims šėko pinuti. Naujoji gi va* 
dovybė pasistengs padaryti tokią taiką, kuri per daug 
vokiečių nenuskriaustų. Tokiai taikai slapta skleidžiama 
propaganda, matyti, ir rengia dirvą.

Z j ai niTji i -- 11 I 1 - —
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Jie bijosi, kad dėl Amerikos įsivėlimo į karą su Hit
leriu jie gali netekti dalies savo turto. Kitais žodžiais 
sakant, jie pasirengę yra žmonių laisvę išmainyti i tur
tus. Jie nepaiso, kas atsitiks su tomis laisvėmis, kurio
mis dabar naudojasi ‘Amerikos žmonės, bile tik jų tur
tai butų saugus.

Kad Hitlerio laimėjimas sudarytų rimtą pavojų A- 
merikos laisvei, dėlei to negali būti jokios abejonės. Ęęt 
turčiams ir izoliacionistams tai nė motais.

Nauja vokiečių propagandos kryptis
Vokiečių propagandos tyrinėtojai pastaruoju lailęu 

vis labiau ir labiau pradedą pastebėti naują tos propa
gandos kryptį.

Šalia triukšmingos naciškos propagandos pradeda 
pasireikšti naujos krypties propaganda, kuri atsargiai 
nori paruošti dirvą ateities taikai.

Toji naujoji propagandą ne šūkauja apie tai, kad 
Hitleris karą laimės ir padiktuos Europai taikos sąlygas. 
Kaip tik priešingai, — ji prileidžia, kad taikos sąlygąs 
diktuos ne Hitleris, bet Anglija, Ameriką ir jų sąjungi
ninkai.

Kalbamoji propaganda stengiasi paruošti tokiai tai
kai dirvą.

Kadangi sąjungininkai su Hitleriu ir naciais jokios 
taikos nemano daryti, tai propaganda duoda suprasti, 
jog naciai bus iš vadovybės pašalinti.

Užsakymo kaina:
ębįcagoje—pą$t»:
Metams$8.00
Pusei metų .....4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem pa$nesiąms_______ 1.50
Vienam menesiui  .15 

ęhjsagoj per i$sw»tuĮėtojps.:
Vjeną kopija -------- F ............. 8c
Savaitei     .........  18c. 
Mėnesiui 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
Metams _______   $6.00
Pusei metų---------------------- - 3.25
Trims menesiams 1.75
Dviem mėnesiams _______  1.25
Vienam mėnesiui.75

Užąfeuiuosp:
Metams .,.^.«f.vw......—~~— $8.00 
Pusei metų .v.z.^...^..w.v..^.~ 4.00 
Trims mėnesiams.... ...... ?.5O

Hąlstęd $t.. Pinigus reikią siųsti, pašto Męney 
Capal 8500. Orderiu karfų gų užsakymu.

to Miunchene padarė Cham- 
bęrlainas.”

RUSIJOS ATEITIS
.■.w ------- m*

Vėįiąųsiąj».ę Bpąiono Įunjyer-i 
sftetą išleistame bįųlelfnyj.e yra 
^skelbta 9p|e vękie-
ČįgrPISĮį kąrą ppąfę&oriaus V. 
V. Leonovo, įųipą sjj Ęųrępos 
reikalais yfa ląįąį gęrąi susi
pažinęs.

Prof. Leontje-yąs įki reyp|įjLi- 
ęijosį įf dąf Įųirį kyką pp pevp- 
liycijpą darbavosi Pę<ęrhur8° 

vėliau nųp įki 
198.9 motų skai$ lekcij.ąs Rerr 
lyno universitete. Po to, kai 
Hitleris pasirašė paktų su Sta
linu, tai prof. Lęon.tjęvąs Berly
no universitetų apleido, nes ii* 
giaų nebegalėj ę^ prisitaikyti
prie vis besiipajjiąnčios politi
kos mękslo įstaigoje, Dabar jis 
Rosfoųo ypiyersite.te skaitę lek
cijas bendra tema “Sovietų Są
jungą šiandien*.

“Karas prieš Rusiją”, sako 
prof. Leontjevas, “Vokietijoj 
je nėra populiarus nei tąrp 
žmonių, nei tarp Hitlerio ka-; 
ro vadų, kurie visada buvo 
šalininkai draugiško sugyve
nimo su Raudonąja Armija. 
Tokie aukšti armijos parei
gūnai, kaip Goering, Keitei ir 
kiti buyo prieš karą su Rusi
ja.”

Prof. Leontjevas pranašauja 
naciąms tokį jau ųepąsisękįųią? 
kaip ir Napoleonui:

“Jaunieji rusų kareiviai y- 
ra griežtai nusistatę prieš na
cius, drąsus ir su entuziazmu 
kovoja. Armijos motorizavi- 
mas pravestas su dideliu pa
sisekimu. Karo biudžetas 
1938 m. buvo 23 bilijonai ru
blių, o šiais metais jis sieks 
71 bilijoną.”

Esą naciai negaus Ukrainos 
duonos ir Kaukazo naftos. Ka
ras tęsis net ir tuo atveju, kai 
Raudoną j ai Armijai teks į Sp 
birą pasitraukti. Vokiečiams 
bus sunku palaikyti komunika
cijos linijas, w dar prieš ką* 
rą Stalinas suorganizavo dau
gybę partizanių pųną, 
pasižymi nepaprastų drąSUĮUU 
ir kurie visą lųiką veiką vpkię* 
čių armijos užnugaryje- Parti* 
zanų veikimas greičiausiai ir 
ra ta priežastis, kodėl vokiečių 
žygiavimas dabartiniu taikų be
veik visiškai sųsfpjo..

Prof. Leonams jog 
po karo vidujinė santvarka Ru
sijoje turės pasileisti. Rpiševiz- 
inąs greičiausiai bus pakeistas 
savo rųšies valstybiniu soęiąliz- 
mu. Valstiečiams turės būti su
teikta didesnė asmens laisvė; jie 
galės didesnę dalį derliaus pą- 
siląikyti. girtino j e kovoje prieš 
Hitlerį Kremliaus diktatūra bus 
priverkta suteikti amnestiją 
daugybei poįitipių k^pių. Pp 
karo jokiu budu nebebus gali
ma tęsti dabartinę komunistinę 
politiką valstiečių atžvilgiu.

“Laukti demokratinės san
tvarkos Rusijoje po kąro 
vargu galima-", sako prof. 
Leontjevas. -Rųsų žmonės 
nėra pasiekę to laipsnio, kad 
galėtų vesti fedėrątyvę politi
ką, kurios reikalauja tikroji 
demokratija. Tačiau tuo pa
čiu metu rusai visada siekėsi 
socįalio įr ekonominio teisim 
gnųio. Q valdžios reguliavi
mai ekpnommio ir socialinio 
gyvenimo Rusijoje nėra nau
jas dalyke,

“Vienok kas karą nelaimė
tų, bet jokis caras Rusijoje 
nebegalės įsigalėti, žmonės 
prieš carizmą yra griežtai 
nusistatę.”

Apie Stalino-Hjtleru) “drau
giškumo paktą” prof. Leontje
vas sako štai ką: •

“Stalinas, patikėjęs Hitter. 
riu, padarė lyginai tokią pat 
klaidą, kokią prieš metus ikj

NAUJIENOS, CMrago, IU.

GANDHI IR KARAS

Mohandas K- Gandhi, Indijos 
pacionalistų vadas, žymiai pa
keitė savo nusistątymą Anglijos 
atžvilgiu. Sakoma, kad bendra 
nelaimė suartina žinutes. Taip 
įvyko ir šiuo atsitikimu. Hitle
rio siautėjimas ir pasimojįmas 
dominuoti visą pasaulį pakeitė 
Indijos žmonių pūsis tatymą.. 
Dabar daugumas įžymių vadų 
noriai kooperuoja su anglais ir 
remia jų pastangas sutriuškinti 
hitlerizmą. Indijoje vis smar
kiau vystosi karo pramonė, kur 
yra gaminami įvairus ginklai ir 
amunicija. Indijos armija nuo
lat auga ir stiprėja. Indusai 
drauge su anglais, kanadiečiais, 
australiečiais ir kitais kovoja 
Afrikoje ir kitur. • »

Gąnęlhi visą laiką buvo žino- 
nąas kaipo nepagydomas paci
fistus. Dar prieš Kelis mėnesius 
jįs tikėjo, jog dagi §u Hįtlęrįu 
gąlįųią sųsįtąįkyti ir geruoju 
gyveųtį. Tačiau pastarieji įvy
kiai įtikino ir jį, kad Hitlerio 
įsigalėjimas reikštų didžiausią 
nelaimę Indijai ir visam pasau
liui.

šiomis dienomis žurnale 
“Look” buvo išspausdintas Gan- 
dhi pareiškimas, kuriame jis sa
ko, jog “mes (suprask, indusai) 
nelinkime nįekp blogo anglams, 
nes jų pralaimėjimas reikštų 
nacių laimėjimą, o to mes ne
trokštame ir negalime trokšti.”

Toliau jis sako:

Dr. J. Pj.

Rusų- Vokiečių Santykiai Per 100 m 
t v < I 
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Pažymėtiną, kad jau ir tais
laikais (18f8Q.m.), besiformuo
jant ūbiems valstybių grupėms, 
— trijulei sąjungai ir dvilypei 
sąųtąrvęi, Bismarkas kurį lai
kų stovėję kryžkelėje: bandyti 
atgauti Rusijos draugiškumą, 
ar daryki aiškią sąjungą su Au- 
sįrįja. Rusija ir tada buvo toks 
partneris, apie kurį kiti “vaikš- 
Čipja*, jo draugystės vaikosi. 
Rismsrkąs ( pasakoja, kad jįs 
1879 m. vasarą turėjęs didelę 
baimę, ar tik Aštri ja už jo pe
čių nesusitarusi su Rusija, 
Prancūzija tada, be abejojimo, 
butų prisidėjusi. Ar Anglija lai
kytų tada su Vokietija, atrodo 
abejotina, sako jis, — ‘‘nes tie 
ten nelengvai stoja tokion pm

Šerifas Apkaltintas

tapę apkaltinas k^ųspirą- 
ei j a grąnd jury> gembliarą? 
vimo tyrinėjime, Christiąų 
apskrity, III. Jis iš Taylor? 
ville, III., kalėjimo sauvą» 
liškai išnešė 108 konfiskuos 
tas “slot” mašinas. (

“Indija nori tik vieno, bu-, 
tent, kad Anglija suteiktų jai 
apsisprendimo teisę. Mes ųpr 
rirpe, kad Anglijos valdžia 
pavestų tą reikalą spręsti tei
sėtai išrinktiems Indijos 
žmonių atstovams.

“Atstovų suvažiavimas ga
li pasisakytu už pilną nepri
klausomybę, bet nebūtinai. 
Jis gali pasisakyti už apribo
tą nepriklausomybę ar ųet 
dominiją.

“Kai Indiją karių apsispręs, 
taį jį gaįės padarytį sąjungą 
su Anglija, Aš tikiuosi, k»d 
taip ir atsitiks. Niekas nepri
valo manyti, kad Indija yra 
nusistačiusi prieš Angliją. Jį 
yra imsis|ačipsi greičiau prįeš 
svetimo elemento dominavi
mą, o ne prįeš britus,

“Nežiūrint, ką kiti gali 
manyti, bet Indija nenori sa
vo nepriklausomybę kurti ant 
Anglijos griuvėsių?’

Kada taip kalba vienas griež
čiausių Indijos nacionalistų, tai 
tas aiškiai rodo, jog Anglijos 
santykiai su Indija labai sušvel
nėjo. Faktiškai milijonai indu- 
sų stoja ųž pilną kooperavimą 
su Britų imperija, nes jie yra 
įsitikinę, jog dabar ne laikas 
kelti į aikštę skirtumai įr ar
dyti vienybę. Be to, jie yra įsi
tikinę, jog po karo, kai hitleriz- 
rnas bus sutriuškintas, jie be 
didelio sunkumo su anglais su
ras bendrą kalbą if lengvai iš
lygins visus skirtumus.

BUDINGAS LAIŠKAS

Floridoje einantis laikraštis, 
O r 1 a n d o M o r n i n g S e ut- 
i n e I, paskelbė itin įdomų laiš
ką, kurį jis gavo nuo ponios 

Frieda Ollenberg. Tas laiškas, 
skamba taip:

MJų§ ir jusą Įaįkrąštis vi” 
sadą stojate už demokratiją 
ir amerikonizmo principus. 
Aš busiu jums dėkinga, jeigu 
jąs įspėsite Floridos žmones 
apie tai, kas čia dėdąsi. Toks 
įspėjimas gal privers juos 
rimčiau į reikalą pažiūrėti.

“Kadangi aš esu gimusi 
Vokietijoje, bet dabar, ačiū 
Dievui, esu Amerikos pilietė, 
tąi žįnau, ką kalbu. Floridos 
įr iš visos Amerikos vokiečiui 
nuolat yra kalbinami napių 
agentų, kad jiems pirmiausia 
turi rūpėti ‘faterlandas’. Su 
pasigailėjimu tenka pasakyti, 
kad daugelis vokiečių nėra 
ištikimi šiai garbingai šaliai 
ir pasiduoda nacių įtakai...

vAš rašau tai dėl to, kad 
mano du sūnus, abu gimę Ą- 
merikoje ir Amerikos pilie
čiai, šiandien kariauja vokie
čių armijoje. Jie patikėjo na
cių agentų pažadais ir išvyjko 
Vokietijon.

“Aš tikiu, kad šis piano 
laiškas sulaikys kitus ameri
kiečius nuo pasidaviipn nacių 
agentų įtakai, sulaikys nuo to 
kvailo žygio, kurį padarė ma
no du sūnus.

“Aš siunčiu jums ‘Geležinį 
Kryžių’, kuriuo likau apdo
vanotą kaizerinės valdžios, 
kai mano vyras žuvo pirma
jame pasauliniame kąre. Tas 
kryžius yra visokio pikto 
simbolis.”

Pąbąiguję ponia Ollenberg 
prąšo, kad laiškas bųtiuai bylų 
laikraštyje paskelbiąs kaipo į- 
spčjimas visiems Ąyrerikoje gy
venantiems vokiečiams, kad jie 
šio krašto laisy.es neismainytų 
į nąpįų vergiją,

sėn, kurį nėra aiškią! viršjjan-, 
tį pusė”. ŲŽUt kąnclerim širdis 
palengyėjo, kai jis sužinojo, 
kąd Austrijos užsienių ministe- 
rįę grafas Ąndrassy neparsive- 
žęs iš Peterburgo nei sutarties, 
nei vijtįes ją nudaryti. Jis tik 
bijo, kad dabar Vienos parla
mentas nesutrukdyįų projek
tuojamos Vokietijos-Austrijos 
sąjungos. Šiaip jau Andrassy ir 
net Austrijos kaizeris pritariąs. 
Bet ,čią kita będa:: tam neprita
ria Vokietijos kaizeris: “Jįs 
priešinasi tam, nors rusai bu
vo taip klastingi ir begėdiški, 
kaip (ik begalima įsivaizduoti. 
Net ir su austrais, tiek, kad 
pats erclier.cogas Albrechtas vė
liau į Andrassy pasakė: Ąš 
džiaugiuos dabar sąjunga su 
Vokietija- Neš rusai yra per
daug ųepatikimi intrigantai”. 
(Bismarck, Gedenken und Erių- 
nerungen, II; 24$).

ly kitoje vįętpje Bismarkas 
skuųdziąsį sąyq bendrądąr|danis 
kaizerio prorųsiškump • “Aš esu 
tąip pAąt rusiskąs,, bet ne aklai 
rusįšKąSj, kaip kaizerį kurį pa
laiko tik jo br.olįs Karolis ir 
pi'.ųicesę ĄĮaksaųdrina, šiaip 
nieltas kitas rmm49$e. Ji§ ne
matę, n.ęktePsfy 19 neveikia jo
kie įkalbsimai, jokie įrody
mai. Jis vąziąvę į ĄJeksąndra- 
vą (susitikti su caru), nors aS 
buvau griežtai tam priešingas. 
.Jie gildaiRudojo bąisiąi 
smąrkiai... Ir netoli vakarų šie- 
np.i? yra masė raiitelių, su tau
riais jie gali būti pas mų§ per 
tris diedas. Prieš ką tas gink- 
lavūpasįs? Peterburge jie sakę, 
Konstantinopolis turi būti užka
riautas Berlyne, Kitį sako, mes 
turime maršuoti į Vieną, o ke
lias į Vieną eina per Berlyną. 
Todėl mes tyrime ieškoti at- 
spjrtięs įr tą yya ąišgi. Jšmąmn- 
gi Urp kelųriasdešimts milijo
nu vokiečių mieliauMai eitų su
Rųsįja įr Ąųąpįįa kąUų. Bet 

iš jų r«ikl^ rinktį^ įąį yi- 
są rpdo į Austriją -rrr 

if ki|Į. Je# dč-

vyyį ąr dešimt milijonų vokie
čių, o įr vengrai taip pat aiškiai 
yra už mys; net ir čekai pepo- 
rį pasidaryti rusiškais, išskyrus 
kokį tuziną kraštutiniųjų, ku
rie neturi reikšmės. O jei netgi 
Austrija ir visa butų slaviška, 
tai Rusija yra savaime stipri ir 
mes negalime jai būti daug kuo 
naudingi. Austrija yra iš dvie
jų silpnesnis, nors ir geras są
jungininkas, ir mes galime būti 
jai daug naudingi. Ji gali būti 
ir mums ramstis mano taikos 
politikoje. Jeį mes su. savo 
dviem miliouaįs kareivių stosi
me petys į petj, kaip blokas, tai 
tie ten sy ąąvo nihilistine poli
tiką gąli yąsik^inU taiką truk
dyti. VękMims kunigaikščiai 
mielai sutiko su tokio beudra- 
darjbįąyįmo minRmi. Anglija 
taip pat tam nepriešingą.. Pran
cūzija šiuo melu irgi taikinga, 
bet kąip UgąmT.. Kronprineas 
visiškai m«UP nuomonės, jis 
laiko savąime suprantamu, jog 
reikia eiti išvien su Austrija. 
Tik kaizeris ilgai priešiposi... 
Bet tamsta neprivalai apję tai 
rašyti spaudai, bent dabar ne. 
Ir ąpie sumanymą įkurti są
jungą taikai — taip pat ne, nes 
tas dar tebevyksta”. (Ruseli, II, 
563).
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2. INTRIGOS BALKA
NUOSE

Berlyno kongresas 1878 m., 
kur visos Europos didžiosios ir 
Balkanų mažosios valstybės tą
sėsi už plaukų dėl parblokštos 
Turkijos palaikų pasidalinimo, 
dirigųpjanį “sąžiningam makle
riui” Bismarkui, davė užuomaz
gą visiems tįeins koyf lik tams 
Balkanuose, kurie nuolat ardė 
Europos taiką ir pagaliau pri
vedė prie 1914 m. pasaulinio 
karo. O ypačiai jis padėjo pa
grindą pąstęviam antagonizmui 
tarp germanų ir slavų, tuo pat 
tarp Vokietijos ir Rusijos. Bis
markas numato ir Rusijos ir 
Austrijos kelią tolesnei ekspan-

PirmaS., rugpiucio 4, 1941 

sijai Balkanuose: Rusijai — per 
Bukareštą ir Sofiją į Konstan
tinopolį, Austrijai — per Biel- 
gradą, Uskubą, Salonikus f Egė- 
jau$ jurą. Atrodo, kad tie ke
liai eina paraleliai, l>el jie ue- 
trulms susikirs. Pavedmit Bos
niją įr Hercogoviną Austrijai, 
buvo padėta parako statinė po 
Europos taika, bereikėjo tik 
dagto, kuris netruko atsirasti.

Nė viena valstybė nebuvo pa
tenkinta to kongreso išdavo
mis; mažiausiai Rusija, ypač, 
kad Bismarkas aiškiai remia 
Austrų-Vengrų žygius įsigalėti 
Balkanuose.

Garas Aleksandras II-sis 1879 
m. kovo 15 d. rašo ilgą laišką 
Vilhelmui I-jam, kuriame tarp 
kita ko, sako: “Kaip išaiškinti 
tą vis labiau ir labiau priešim 
gą mums Vokietijos agentų elg
seną Oriente, kur, anot paties 
Bismarko žodžių, Vokietija ne
turi saugotinų interesų, tuo tar
pu, kai mes turime labai rim
tų?.. Manau turįs atkreipti jūsų 
dėmesį į liūdnas pasekmes, ku
rios iš to turės kilti gerai mu
sų abiejų kraštų kaimynystei, 
suerzindamos musų tautas vie
na prieš kitą, kaip tai jau pra
deda daryti spauda...” Laiškas 
baigiasi beveik karo grasinimu.

Jei caras ir nemanė pradėti 
karo su Vokietija, o tik ją pa
bauginti, tai vis dėlto jo laiškas 
buvo Bismarkui pageidaujamas 
pretekstas įrodinėti rusų ne- 
draugingumą. Jis netgi tvirtina, 
kad rusai ieškoję sąjungos su 
Prancūzija, kuri tačiau juos at
stūmusi ir pranešusi apie tai 
Vokietijai, “kaip išitikima žmo
na vyrui, kad jai kas daro ne
padorius pasiūlymus”. Prancū
zijos užs. reikalų min. Vadding- 
tonas, esmėje anglofilas, tuojau 
tai dementavo. Pagaliau, tai ir 
nepatikėtinas dalykas, žinant 
reakcingojo caro nusistatymą 
prieš tik ką įsigalėjusį Prancū
zijoje demokratinį režimą.

šiaip ar taip, Bismarkui tas 
davė progos energingiaii siekti 
sąjungos su Austrija, pėrkalbi- 
nėjant kaizerį, kurs ilgai prie
šinosi, nenorėdamas susikivir
čyti su savo giminaičiu ir bi
čiuliu caru.

Kancleris įtikina jį, kad tai 
bus grynai defenzyvinė sąjun
ga ir po ilgų įkalbinėjimų gau
na viršų: 1879 m. spalių 7 d. 
pasirašoma Vokietijos-Austrijos 
sąjungą, busimos trijulės sąjun
gos užuomazga, kai prie jos pri
sidės 1882 m. Italija. Kartu tai 
yra ir sprendžiamasis Vokieti
jos politikos posūkis, nulėmęs 
tolimesnius jos santykius su 
Rusija.

Bismarko Europines hegemo
nijos siekiniai nedaug skiriasi 
nuo dabartinės Vokietijos. Su
jungęs pietų ir šiaurės Vokieti
jos valstybes; pasiėmęs iš Pran- 
cuzijps vakaruose tai, kas bu
vo gąlima pasiimti; jismato to
lesnį Vokietijos galybės augimo 
kelią Oriente, į kurį kelias vedu 
per Balkanus. Čia germanų ra
sė susiduria su slavais ir turi 
juos įveikti, jei nori pasidaryti 
tą kelią laisvą į Mezopotamiją, 
Persiją ir Ipdijos vandenyną... 
Kaip įrankis tąm turi tarnauti 
vokiškoji Austrija. Ne kę vė
liau posmuojamas planas pri
jungti vokiškas Astrijos žemes 
prįe Vokietijos, o iš slaviškų 
Austrijos žemių kartu su len
kiškomis Vokietijos sritimis su
daryti atskirą slavų valstybę, 
valdomą Austrijos erchercogo, 
tariant modernine terminologi
ja, Vokietijos protektoratų. Bet 
jau tada Balkanuose pradeda
ma visur jausti vokiečių ranka, 
dėl kurios nusiskundžia caras 
Aleksandras. Tuo tarpu kai Au
stro-Vengrija nepaliaujamai vpr 
žįasi numatytuoju keliu lipk A- 
drijos, rusų įtaka Bulgarijoje 
vis labiau pakertama. Balka
nuose verda. Austrijos ir Rusi
jos interesai čia nuolat susiker
ta ir gresia virsti atviru kon* 
fliktu.

(Bus daugiau)

laisy.es
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Ieva Simonaityte

Pavasarių Audroj
MAŽOSIOS LIETUVOS LAISVES KOVOS

(Tęsinys)
—Ak, tai tas, kuris dar vai

kas būdamas, su tėvu išvyko, 
— dabar jau tikrai susidomėjo 
Anė. — Kaip čia tuokart buvo, 
kodėl jis vyko į Ameriką?

—Kaip bus: jo žmona mirė, 
jis pardavė ukj ir išvyko. No
rėjo pasaulį pamatyti... Bet, 
man rodos, nebaigsite šį vakarę 
sugrėbti šieną, —r susirūpino 
Vanagienė: — dunguojasi. Gali 
būti, kad ant nakties gausime 
lietaus, Skubėkite, vaikai, rasi, 
tik suspėsite. Išvirsiu ir skanios 
vakarienės.

Šeimyna ir Katrė atsistoję 
nuskubėjo prie grėblių, bet Anė, 
kiek nurausdama, pareiškė:

—Aš... gelbėsiu tau rykus 
parnešti namo, mamyte...

—Nereikia, vaikutėli, aš par
nešiu viena. Eik grėbti. Žinai, 
kad šeimyna, jeigu ji viena pa
lieka, nedirba tiek, kiek reikia.

—Juk Katrė ten yra. O aš 
noriu Jurgį pamatytį.
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DOLERIŲ
RAKANDŲ

Baldų, Parlor ^etų, Pečių, 
Lovų, Matrasų, Karpetų, 
Elektrikinių Šaldytuvų, 
Skalbiamų mašinų, Radio ir 
Radio Kombinacijų.

—Katrike, Katrike, Katrike! 
Koks jis gražus, koks jis dal
iusi — Atbėgusi vūj į laukus, 
Anė išveržė Katrei grėblį iš 
rankų. — Eikš namo, tu turi 
Jurgį pamatyti. Eikš, eikš, ži
nai, ką ? Jįs yrą tas tikrasis. Tas 
bus mano, tas bus tikrai mano. 
Kaip tas man patinka. Dieve, 
kaip tasai vaikinas man patin
ka! Eikš, mesk grėblį!

.—Bet reikia baigti Šimėną 
grėbti, — spiriasi Katrė: — sau
lę jau nebeaukštai, o matąį, 
koks plotas dar y^a,

—Ką čia šienas! Sugrėbsime 
rytoj, jei liks. — Nutverusi Ka
trę p? rankų ir sukdama ją į 
ratą, Anė uždainavo:

—Sakė mane šiokią,
Sakė mane tokią,
Sakė visos kaimo mergos, 
Kad aš n’ištekčsiu.
O kad aš norėsiu,
Aš įr ištekėsiu, 
Ąš su savo šykščia meile 
Gerą vyrą gausiu.

—Eikš namo, tu turi Jurgį 
pamatyti!

Susikibusi lyg dvi seserį, nu
skubėjo jiedvi namo. Daug 
čiauškėjo Anė pakeliui ir pasa
kojo Katrei savo išsvajotą gy
venimą. Kokia ji laiminga bu
sianti dabar, kada nebereikės 
apie Dagių Adomą galvoti!

—Ar tu esi mačiusi Dagių A- 
domą girtą? — staiga paklausė 
Anė.

Ne, Katrė dar niekada jo nė
ra girto mačiusi, ji mąsto, koks 
jis tada galėtų atrodyti. Bet jau 
nereikia mąstyti ir galvoti, Ane 
jau pasakoja:

—Aš jį mačiau vienose ves
tuvėse, kaip jis girtas užmi
go; seilė jam ištįso, žinai, o 
žmonės iš jo juoktis! žinom#, 
ir aš juokiaus. Juk tuokart aš 
dar nežinojau, kad mano tėvai 
sukvailės ir ims mane versti už 
jo eiti. Koks tas vyras, tas A-

•domas kvailas! Burnos nemoka 
atidaryti. O kad kiti pasakoja, 
Ųfti jis išsižioja ir paleidžia lu
pą besiklausydamas. Ir musės- 
gali įlėkti.

—Bet jis turtingas. Kiek Da
giai Adomui duoda dalies, tiek 
šiandien niekas negali duoti.

—Taigi, taigi. Tokį sūnų rei
kią auksų aplipdyti, kad kur 
nors iškištų iš namų.

—Sakoma, kad jis ir geras 
busiąs šeimininkas. Apie ūki
ninkavimą labai gerai nusima
nąs... w

—Gali viskas būti. Bet aš jo 
nenoriu. O dabar dar juo men
kiau. Kad tų tik Jurgį pamaty
si!

Katrė džiaugiąs!, kad Anė ką 
nors tokį surado, kas jai 
džiaugsmo daro. Jeigu Anei 
džiugu, tai ir Katrei linksma. 
Apskritai, Dagių Adomas... kas 
gali jo norėti! Vis dėlto, bus 
juk ir tokių, kurios jo norės ir 
už jo eis. Na, o jeigu Vanagai 
nenorės Perkamo per žentą, kas 
tada?

Tuo tarpu jiedvi jau parėjo 
namo. Priekiemy po kaštanu 
už iš lentų suramstyto sta’iuko. 
sėdi tąsai Jurgis Perkamas su 
Vanagu.

—Žiūrėk, Katrike, — kalbi
no Vanagas Brinkytę: — ar ne 
gražus vaikinas tasai musų Jur
gis iš Berlyno?

—Šį kurtą iš Amerikos, dė
dukai! — pastebėjo svečias šyp
sodamas.

Katrė nuraudo Jyg krauju nu
pilta ir tekina nubėgo į virtu
vę, Bet jai paskui Jurgis:

—Na, mergele, duok bent 
rankytę! Nenori mane pasvei
kinti? Ar aš toks baisus? Ne
gali būti.

Tikrai gražus tas Jurgis. O 
kokia maloni jo kalba! Taip 
švelniai švelniai skamba kiek
vienas jo žodis. Tokia svetima 
ta jo kalba, o tačaiu tokia ne
pasakomai miela. Ak, Dieve, 
kaip miela!

Kiek per baimingai Katrė iš
tiesė raiiką, Jurgis’' Perkamas 
nųtVęrė ir‘ įapučtė’ ją‘ švelniai, 
bet stipriai. Katrei pasirodė, 
kad tokios rankos ji dar nieka
da nėra palietusi — tokios švel
nios ir kartu stiprios.

—Kaip gera-butų, jeigu... jei
gu... — Brinkytė pasijunta be- 
s va j o jauti. Pasijunta, kad dide
lis ilgesys taip sunkiai, sunkiai 
suspaudė jos širdį. Ilgesys. ga
lėti prisiglausti prie šito vyro 
pečių, jį apkabinti, jį glostyti!

Tuo akimirksniu Katrė pa
stebi Anės akis. Užtenka vieno 
žvilgsnio. Katrė nubėga per vir
tuvę į stubelę, o Anė ant karš
tų pėdų paskui:

—Katre, nebandyk man Jur
gį pavilioti! Jei tu taį padarysi, 
amžinai mahe minėsi!

Katrė pakėlė į ją akis: tokiu 
pat žvilgių Anė žiurėjo į ją, 
kaip ir virtuvėje. Dieve, koks 
tas žvilgis biaurus... Ar tai ta 
pati Vanagaitė, ta pati gražioji 
Anelė, kuri Katrę iki šiol mei
liausiais žodžiais apipildavo? 
Katrė nori išeiti. Ji bijo tų bai
siųjų Anės akių. Ji bijo Anės. 
Svetima, visai svetima pasidarė 
draugė.

Bet kumštini mosuodama už
stojo Katrei kelią Vanagaitė:

-—Ąr to įjusikolėkavusjo Brin- 
kio, to, kuris su žandarais ir su 
teismo antsto iais pragėrė savo 
ūkį įr patsai degtinėje galą ga
vo — ar t(. Brinkio duktė drįs 
mums į tarpą puiti? Pamatysi
me!

(Tęsinys)
—Kad įr apmušdavo kartais, 

bet ant rytojaus visada atsipra
šydavo ... net ranką pabučiuo
davo ... Nėr įo Dievui griešy- 
ti!

Tik atsiradusi ta ragana, ta 
siuvėja — kad jį antpirščiu pa
springtų! — ir atėmė jį, suar
dė viską...

mas, virstančių baldų braškėji
mas.

—Gelbėkit! — rėkiu pulda
mas prie durų. — Užmuš!

Niekas nesijudina.
Triukšmas iš pirkios persimes

ta į priemenę. Sutraška durys. 
Į mėnulio apšiestą kiemą jšsi- 
plėšia vyras, vilkdamas prie ko
jos prikibusią siuvėją.

Kainos čia nėra keliamos

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

1941 EJektrikuiiaj šaldytuvai, 6 
pėdų po ....  $99-95
Naujos Rądios po ..... v $9.95
IR po ......... ..... $ig.95
Nauji Bulovą Laikrodėliai, vy
riški ir moteriški $|^a95 
Auksinės Plunksnos, VVaterman, 
Eversharp ir Parkers $1.49 

po ............................
Patyręs Lietuvis Akių Daktaras 
Optometristas, prirenka akinius 
sąžiningai.

Jos. F
SUDRIK

FURNITURĘ HOUSĘ

3409-11 So. Halsted St
Tel. YARds 3088

Budriko Radio Programai:
WCFL, 1000 K. 5:30 nedėlios va
karais.
WHFC, 1450 K 7:00 vai. - ket
verge vakarais.

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

Ateičiai Užtikrinti!
W.7,YAWAV.V.W.’.TA

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

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

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

1739 SO. HALSTED STREET

—Ragana! — pamanė Kairė, 
bet tylėjo: angoje pasirodė Jur
gis Pepkamukas:

—Ko Anelė pyksta? — bet 
jo akys ieškojo Brinkytus akių. 
O šitoji išspruko pro kitas du
ris.

Sekmadienis. Jurgis Pcrka- 
mukas dar tebevieši pas Vana
gus ir, rodos, visai nebeniano 
grįžti į Ameriką. Kelis kartus 
jis mėgino kalbinti Katrę, bet 
ji jam visada paspruko. Jis ne
nusiminė, o tiktai linksmai nu
sišypsodavo kas kartą.

Sekmadienio rytas. Vos tik 
pusryčius pamigtos, šeimininkų 
ir Jurgio galios vėl sulindo pa
sišnibždėti. -Beveik kasdieną jie 
taip šnibždami. Nekantriai nori 
sužįnoti Anė, kokias jie turi pa
slaptis. Baimingai laukia Kat
re, kas čia pagaliau bus. Nuo 
ano vakaro Anė nė žodžio ne
bekalba $uį"Katre, o tiktai se
ka ją kiekviename žingsnyje. 
Jei tiktai Jurgis kur nors Kat
rės artybėje, lai jau iš kita ga
lo ir Anė čia. Nepakeliama pa
sidarė Katrei padėt s.

—Kad tik pagaliau jis išva
žiuotų! — dūsauja Kaire: — .0 
šiaip reikės man veik ieško'is 
kitur priebėgos.

—Eikš artyn, sėskis či:ų - - 
prabilo Vanagiene pakėlusi gal
vą į Katrę, kuri su reikalų bč’ 
go per kambarį.

Katre nė kiek nesupranta, 
kam jos čia reikia, kodėl ji tu
ri būtinai ateiti ir čia atsisėsti

—Matai, Katrike, kokia tau 
laimė: iš Amerikos tupėjo pa
reiti tau bernelis. Ar supranti?

Katrė nesupranta... Ne, ne, ji 
nieko nesupranta... Negalima 
nįeko suprasti...

—Jurgis nori tave vesti.
žųdis ištartas, Jeųiiąs tai žo

dis, ir Katrė nutirpsta. Pirmą 
ji stov.pjo, bet dabar atsisėdo. 
O akys pradėjo klaidžioti h.ųo 
vieno prie kito, Jyg pagalbos jos 
ieškotų.

—Ar patinka jis tau? — ty
liai paklausu Vanagienė. N.e, ji 
visiškai nelaukia kito atsakymo, 
čia eina kalba ne apie pateki
mą, o tiktai apie sutikimą. O 
kaip ir kodėl nesutiktų Katrė!

Katrė susiima rankas. Dieve, 
kaip jis jai patinka! Ji nori 
verktį iŠ Jaunės, bet... bet...

•—Berods, jis ne iš lokio ūkio 
kilęs, kaip tu, — kalba .Vana
gas, — tūkstančių jis neturi. 
Bet juk jau žinai: kas tūkstan
čius valdo, tas nežiūri į' išgy- 
venčiaus dukterį.

{Bus daugiau) 
t
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto. , 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

—Dabar, kai tik laiko turiu, 
tai ir ateinu jos kolioti... Tiek 
man ir paguodos gyvenime. Ir 
eisiu! priduria staiga piktai. — 
Iki grabo lentos eisiu! Savo ne
dovanosiu! ..

Skėčiu graso lango link.
—Įsivaizduok, tamsta,—krei

piasi vėl į mane, — užvakar at
ėjo Ąntekas, atsiprąšė ... čia ir 
vaikai jam aiit kelių .. . na, aš 
ir daviau dvidešimtį 1 tų, dvi 
dešimtis kruvinų litų... Aš 
sunkiai dirbu... aš, — ji su
kosėjo, — tamsta matai, džiovi
ninkė, bet pinigus jam daviau 
. . . o jis pragėrė visus ir . . ir 
vėl, tamsta matai, jis vėl...

Pykčio antplūdis nutraukia 
jos pasakojimus. Grūmoja vėl 
į langą.

—Ar kirvis ar peilis, — šau
kia, — o galas tau ga-r-r-ran- 
tuolas! Atleisk ir padėk man, 
Viešpatie!

Šiaip taip t vark yda mosi, eina 
iš kiemelio, vis dar atsisukda
ma ir pagrasydama. Vaikai nu
šoka nuo tvorų ir didžiausiu 
buriu seka pridurmui.

žmonės skirstosi.
Vidurnaktį aš pašoksiu nuo 

siaubingo moters riksmo. Vir
pėdamas, smarkiai mugančia 
širdimi, puolu į kiemą.

—Antroji dalis, — murma
šeimininkas lovoje.

J Gatvėj vėPpilna žmonių. M^n 
pasirodo, !jnet daugiau, n egu 
dieną. Siuvėjos pirkelėje šauks-

—Leisk! — šniokščia jis. — 
Leisk, sterva!

—Antek!—verksmingai inkš
čia jji.

—Del tavęs ... dėl tavęs žmo
ną palikau . .\ vaikus palikau..,, 
karčiamosc žustu! Leisk!

Pakėlė laisvąją koją. Spyrė į 
krutinę. Moteris skausmingai 
suvaitojo. Loštelėjo atgal. Ne
paleido.

—Mušk, — verksmingai rėkė, 
— užmušk! Į gabalėlius suka
liok! Neleisiu, Antek, neatiduo
siu . . . nei . ..

(Bus daugiau)

ĮSPĖJIMAS Kaina 
Pakeliama

Pradedant Rugpiučio 1-ma
VAIKAM ............................ $13.50
SUAUGUSIEM ............. . $18.50
Veikit Dabar! Sutaupysit Pinigų!

ionsils and Adenoids
REMOVED I I ■ ■■ M ■ ? ' I

REGULIARUS Viskas tik už
MOKESTIS

$35.00 arba daugiau C'SįSfll
Kaina (nėra 
tra) padengia kom- # S ■ ■ 
petentį chi r ur g ą J|| 
(ne.,i«temą) ope- Suauguslems 
racijų kambarį, an- * 0Q 
esteziją, slĮaugės * 
patarnąvimą ir vienos dienos 
buvimą musų ligoninėje.

0R. n. M. oohl' 
Coeosnc t**

NORTHERN HOSPlIfii.
^CtiCUNtC MEO'CAL C-EN',r’(

2314 North Clark Street 
Phpna LINccJn 4200

I Turtas Virš$6,000,000.00
I
■i Apart Apsaugos, Turime o r n n nnn n n 

ATSARGOS FONDĄ Virš'MJuUęUuUiUU
į Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
Ė Savaitės dienomis 9 A. M. iki 4 P. M., Trečiad. 9 A. M. iki 12 

dienos, šeštad. 9 A. M. iki 8 P. M.

i S'IANDĄKD 
imam.,
Į LOAN ASSOCIATION of Chicago
Ę JUSTIN IV1ACKJEW1CH. Pres.
I 4192 Archer Avenue
= VIRcjinia //4/
Ali HIIHIHIIHHIHtlII IIIHIHIIIIKIiųillUlIUUlIlH  I U.U.'U U U IIIII11

- " 'J1  .........................................._..........

Jei Insurance reik, pas 
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ina. Co. of America 
175 W. Jackpon HAB. 2500 

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Bd., Aiistin 1175

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

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

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. 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 riĮŠies su mo
derniškomis u ž 1 » i- 
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5845

arcus

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

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

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką ir kitais įdomius 

pranešimus.

RYTINE RADIO 
VALANDA 

— iš stoties —

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
WEST VIRGINIA Pocahontas Mine
Run iš geriausių mainų, daug *8.25 
dulkių išimta. .. 

Perkant 5 
SMULKESNI 

BLACK BAND
Sales

tonus ar daugiau. -
YRA DAUG PIGESNI
LUMP ....... $10.25
taksai ekstra.

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

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

%25e2%2580%2594%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0i.it
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ĮGIS
Tėvas Prigėrė, 
Šuo Išgelbėjo 
Dukterį

HARDIN, III. — 10 metų Ma- 
rion Angel įkrito į Illinois upę.

Jos 40 metų tėvas, Arthui 
Angel, šoko į vandenį mergai
tę gelbėti. Kartu su juo įšoko 
Angel’ų šuo. Tėvas prigėrė mer
gaitės nepasiekęs, bet jų išgel
bėjo šuo. Įsikandęs mergaitės 
rubus, jisai atvilko ją į kran
tą.

Baudžia Daktarą
Už Mergaitės Mirtį

KALAMAZOO, Mich. — Dr. 
James II. Kelsey, iš Cassopolis 
Mich., buvo nuteistas iki 15 
metų už “nužudymą” 14 metų 
mergaitės, Betty Avery. Jisai 
padarė jai nelegalių operaciją, 
po kurios mergaitė mirė.

Sumušė šešis
Angliakasius

KNOXVILLE, III. — Prie 
Knoxville Mining firmos kasy
klų nežinomi užpuolikai sunkiai 
sumušė šešis kasėjus, važiuo
jančius į darbą. Tarp kasyk
lų savininkų ir unijos dabar 
eina ginčas dėl naujos sutar
ties.

Dainininkė 
Waukegane

WAUKEGAN, III. — Plačiai 
žinoma operos artistė Ona Ku
bilienė atvyko iš New Yorko 
atostogoms pas savo tėvelius 
p.p. Rukšėnus į Waukeganą. Ji 
čia žada praleisti keletą sąvai- 
čių, ir paskui vėl grįš į New 
Yorką darbuotis toliau La Scala 
operoje. Toj operoje ji turi 
kontraktų dainuoti keletą ro
lių šį ateinantį sezonų. /

Linkiu artistei Kubilienei pra
leisti atostogas linksmai su sa
vo tėveliais, ir linkiu didžiau
sių pasekmių operoje.

> Tikras draugas.

Norite Golfuoti? 
Išsinuomuokit 
Lazdas

ST. LOUIS, Mo. — Jeigu no
rite golfuoti, o neturite lazdų, 
važiuokite į St. Louisų. Tenai 
miesto parkuose galite išsinuo- 
muoti už 15 centų dienai ir laz
das ir sviedinius.

Italai Su
Rooseveltu

ROCKFORD, III. — Illinois 
Grand Lodge of Order of Sons 
of Italy suvažiavimas priėmė 
rezoliucijų, kurioje užgiria gin
klavimo programą ir preziden
to Roosevelto politiką.

J. V. Marinai Užima Postus Islandijoj
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Anglų kariai širdingai sveikina du J. V. marinus, 
Amerikiečiams atvykus į Islandiją pakeisti britų ka
rines pajėgas saugojančias svarbiųjų salų.

Hopkins Tariasi su Stalinu

I Valdžia Prašalino 
Komunistę

WASHINGTON, D. C. —- Fe- 
deralis darbo departamentas 
Washingtone prašalino iš pa
reigų tarnautoją Mrs. Helen 
Miller, iš Fairbury, III. Ji bu
vo apkaltinta palaikymu ryšių 
su komunistų organizacijomis.

Kliubas nutarė surengti na
rių susipažinimo išvažiavimų. 
Kliubas savo lėšomis pavai
šins narius-es gėrimais ir už
kandžiais. šiame išvažiavime 
galės dalyvauti vien tik pilni 
kliubo nariai. Todėl, pasisku
binkite prisirašyti, kad ir jus 
turėtumėte progų dalyvauti.

North Western avenue. Nelai
mė įvyko Grass Lake ežere, 
prie Antioch, III.

Pakels Nuomas 
Spalių 1

Smarkiai Paaugo 
Nariais ir Turtu

pri- 
Tai
yra

Iš pusmetinio žagariečių 
susirinkimo

Užpraeitų sekmadienį kliu
bas turėjo susirinkimų Rudau- 
skų salėje. Dėl karšto oro ir 
“Naujienų” pikniko narių atsi
lankė nedaug. Iš išgirsto kny
gų revizijos raporto pasirodo, 
kad Žagariečių Kliubas per pra
ėjusius šešis mėnesius paaugo 
turtu $336.72, ir per tų patį 
laikų padaugėjo 21 nauju na
riu.

Praeitam susirinkime 
sirašč 17-ka naujų narių, 
puiku! Yra kas veikia, 
kas dirba kliubo labui.

Lapkričio 2 d. sukanka 3 
metai kliubo gyvavimui. To
dėl tapo nutarta -surengti ju
biliejinį koncertų. Apie kon
certo turinį nėra ko kalbėti. 
Žemaičių koncertai visada 
yra įspūdingi ir gražus.

Karščią Nebijo.
Tadgi, matote kaip žemai

čiai veikia. Kai kurios orga
nizacijos, 
nutraukia 
žemaičiai 
laiko, bet
maičių Kultūros Kliubų.

Steponas Narkis, 
Kliubo Prezidentas.

užėjus karščiam, 
Susirinkimus, bet 

ne lik susirinkimus 
dirba ir ugdina Že-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Sfoijn X Cuiieilns;
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 1741-1742
kbOSTH S o. Hermitage Avė. 
4M7 South Fairfield Avenue

J. V. Lease-Lend administratorius Harry Hopkins 
“staigioj” konferencijoje su Rusijos diktatorium Stali
nu. Fotografija atsiųsta per radijų iš Maskvos.

Reikia stebėtis, kad žagarie- 
čiams sekasi auklėti savo kliu- 
bų ir finansais ir nariais.

Nutarta pikniko komitetui 
duoti 5 dol. dėl iš aidų. Iki šio
lei dirbo be paskyrimo, 
šiaip savo išlaidas ir 
duodavo atskaitas, 
vakarėlių ir kitokių 
komisijos darbuojasi

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

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

Su POVILU ŠALTIMIERU Prigėrė Dar Vienas 
Chicagietis

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI

y

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

LAKE VILLA, III. — Deep 
Lake ežere, prie Lake Vilią, 
Ilk, prigėrė 33 melų chicagie
tis, Merrill Johnson, 22nd ir 
Green Bay Road.

Jisai buvo 18-tas žmogus pri
gėręs tame ežere šiais metais.

Chicagiečių ekskursija į 
Crown Point rūpinosi P. Venc
kus ir M. Mačiukevičienė. Pp- 
Orintai yra daugelį metų gy
venę Burnsidej, tad turi daug 
pažįstamų Chicago j e. —N.

Varo Pasekmingai
Bizni Gresham
Apylinkėj

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANai 2515
SKYRIUS: 42-44 East l»8th Street Tel. Pullman 1271

1646 West 46th Street

s
P. J. RIDIKAS 

3354 So. Halsted Street 710 West 18th St
Telefonas YARDS 1419.

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

I. J. ZOLP
Phone YARds 0781

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

Aštuonios Onos 
Sveikino Ona

Pirmiau buvo Auditorijoj.

Pas Orinius Indianoj

CR0WN POINT, Ind.
Sekmadienį, liepos 27 d., 

vo Onų vardadienis. Ona tarp? 
lietuvių yra labai populiariškas 
vardas. Net ir dainoje dainuo
jame: “Onutė miela, glauskis 
prie manęs arčiau”, i

Onos vardadienio proga Juo
zo ir Onos Orintų ukyj, Crown 
Point, Ind., buvo suvažiavę 
daug chicagiečių pasveikinti 
Onų Orintienę.

Pp. Orintai buvo tikrai nu
stebinti pamatę tokį didelį bū
rį svečių. Juos labai maloniai 
priėmė.

Laike pietų Orintų sūnaus 
uošvis P. Venckas pasakė gra
žių pasveikinimo kalbų ir pa
kvietė Onas pakalbėti. JPasiro- 
de, kad tame gražiame svečių 
būryje buvo net 8 Onos.

bu-

GRESHAM. — Kiek laiko at- 
gal Auditorijos skiepe viešų 
užeigų turėjo Wm. Thomas. 
Mr. Wm. Thomas vėliau per- 
ilgus metus laikė alinę 10018 
So. Michigan avenue.

Dabar, beieškant “Naujie
noms” biznio, suradau, kad d. 
Wm. Thomas su savo žmona 
Petronėlla (pirmiau Mrs. Bu- 
drikienė) sėkmingai varo ta- 
verno biznį ties mini. 9912 S. 
Vincennes avė.

Turi Didelę Vietą.
Vieta čia nepaprastai erd

vinga ir graži. Kostumer’ių 
pilna. Man ypač metėsi į akis 
drg. Mrs. ir Mr. Thomas man
dagumas.

Paaiškinus tikslų mano at
silankymo, drg. Thomas pa
klojo reikalingus pinigus ir 
dar. “užfundino” už patarna
vimų.

Steponas N ar kis.

Prigėrė Jaunas 
Chicagietis

Real-estatininkų tarpe eina 
kalbos, kad apartmentų savi
ninkai pakels nuomas apie 5% 
su spalių 1 d.

Galimas daiktas, kad nuo
mas kels ir mažų gyvenamų na
mų savininkai.

Savo motinos akivaizdoje 
šeštadienį prigėrė 24 metų chi
cagietis Edward Jozwiak, 2348

Priėmė Susitarimą 
Nestreikuoti

AFL taryba priėmė statybos 
unijų sudarytų sutartį su val
džia neskelbti streikų prie sta
tybos darbų, svarbių šalies gin
klavimo programui.

tytojai Prašomi Pirl
Halais Eiti į tai 1
kurioe Skalbia* Naujienoje,

tik 
už darbų 
Paprastai 
pramogų 

veltui.
Patikrino knygas 

Penktadienio vakarų,
25 d., Radauskų kambariuose 
valdyba ir knygų komisija per
žiurėjo knygas. Apsidžiaugė 
gražiais žagariečių darbo vai
siais. Vakarieniavo kaip jauni
mas, taip ir senimas. Savinin
kė Elž. Radauskienė su savo 
Charley ląuins aptarnavo. Prie 
to ir muzika;skambėjo.

KITI LIETUVIAI DDAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Lepos LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Scredomis ir Nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir navai autar*1 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Žemaičiai Sparčiai 
Veikia Nepaisydami 
Nei Karščių
Turėjo Pikniką; Rengia Išva

žiavimą; Minės 3-ją Metą 
Kliubo Gyvavimo 

Sukaktuves.

Žemaičių Kultūros Kliubas 
savo priešmetiniame susirin
kime užsibrėžė nepaprastai 
platų veikimų. Dar neseniai 
turėjo savo piknikų. Jis buvo 
sėkmingas. (Pelno liko $41.04.

AKIU SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 26 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

pagal sutartį.
Daugely j atsi ūkimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VtfEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
3

Ofiso Tel. VTRginia 8038 
Rezidencijos Telefonas: 

BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

nuo 1 —3 ir nūn 6—8:90 vai inkaro. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 3149
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

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

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

Namų TeL PROSPECT 1930

DR. C. L. VEZELTP
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZURRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

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

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

DR. MARGERTS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nūn 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. I8th 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 7464

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 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 8994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

pint 7 <kl 8 vai. N**d nuo 10 Iki 12 
Rez. Telephone KENwood 4300

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

ofisas—3323 So. Halsted St

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Roorn 1230

Ofiso tek CENTRAL 1824.
Namų tek—Hyde Park 33M
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mamantasNe pėr šeiriai laikraščiuose j e, priklausą kažkuriam dram buvo pasirodžiusi žinutė apie nepaprastą radinį: Vrangelio saloje užtiktas sušalęs sveikutėlis mamanto lavonas. Sovietų Mokslų Akademijai pasiteiravus smtilkesnių žinių apie radinį, saloš
bliu padermės gyvuliui. Pamažu mokslas praturtėjo vistikslesniais ir smulkesniais daviniais apie mamanto liekanų radinius. Ypačiai daugt v . davė šituo atžvilgiu XVIII m.i viršininkas at-jrUsų mokslininkai, keliavu-siuntė tikslių daviniu, ir da- šieji po Sibirą, Gmelinas, Me-bar abejoti dėl to radinio tik- seršmidtas ir Pallasas* kurierūmo nebetenka. 1938 m. vasarą Mokslų Akademija projektuoja nusiųsti Vrangelio salon specialią ekspediciją, kuriai, gal būt, pasiseks tą mamanto lavoną parsigabenti sveiką. Visas mokslo pasaulis nekantriai lauks pargabenant į Akademiją nepaprasto radinio, ktiris įgalins pažinti tą gyvulį iš arčiau ir nuodugniau, negu ligi šiol kad buvo žinoma.

Senieji Radiniai.Aptikimas mamanto kaulų patraukdavo žmonių dėmesį jau žiloje senovėje, ir šitokiems radiniams pradžioje prasimanyta fantastiškiausių aiškinimų. Legendos apie milžinus, gyvenusius senų senovėje, ir apie tai, kad seniau žmonių butą kur kas augalo- tesnių už šiandienius, daugely atvejų bus gavusios savo pradžią iš mamanto katilų radinių, kurie turi tolimą panašumą į žmbgaus kaulus. Senovinėse kiniečių knygose minimi milžiniški požeminiai gy-

parsivežė Su savim ne tik kaulų, bet ir sveikų mamailto kaukuolių.Suklestėjus geologijai ir pa- leOtitblogijai X1X d., paa.škė- jo, pagaliau, Šito gyvulio griaučių striikiura, mdrriatito ir ligi šiol tebegyvenančio drarhblio griaučių skirtiniai, o taip pat buvo riustatyta jo vieta gyvūnijos sistemoje (Blumenbacho, Kiuvje ir kt. darbai). Nuo to laiko visose Europos ir Azijos dalyse kasmet atrandamos ir aprašomos mamanto liekanos. Ypačiai gatisu jų SSSR teritorijoje: amžinai įšalusioje Šiaurinio Sibiro žemėje tebeguli daugybė užšalusių mamantų lavonų, kurie įgalina išspręsti visą eilę klausimų apie bendrą mamanto pavidalą, apie Vilnos pobūdį, apie mus- kulatūtoš ir straublio struktūrą, apie gyvulio maistą (pa-gal skilvyje randamos liekanas) ir t. t. Į visus šituos klausimus neduoda atsakymo kaulai, kurių vienų tik ir teturi Vakarų Europa.valiai, kurių kiniškas pavadinimas reiškia “pelė slapukė”: kiniečiai, kaip ir daugelis Šiaurinės Azijos tautų, tikėjo mamantą esant pabaisą, gyvenančią požeminių gyvių gyvenimą ir mirštančią, lig tn< ji dėl tos ar kitOs priežasties išeinanti į šviesą ir orą; jos kilnojimąsis po žeme iŠ vietos į; vietą suieldąvęs.,£ęmės drebėjimus. n/? ~XVII amž. ima rastis literatūroje spėjimų, jog milžiniški kaulai, užtinkami žemė-

Mokslas gauna pirmas žinias apie sveikų mamantų la- I vonų atradimus jau XVIII, o l iš dalies net XVII a. a. šitų j žinių suteikia mamanto kaulo pirkliai (mamanto iltys, pasižyminčios dideliu tvirtumu, naudojamos įvairiausiems dirbiniams), keliautojai ir pn. Šiandien yra žinoma ne mažiau kaip 20 tokių ...atradimų. BefgV t?6 lavonai', phsirodydd- mi iš po žemių, paplovus upei krantus, nugriuvus kalno šlaitui ir tt. ore labai greit pūvair irsta, taigi, mokslui dings
g g <*h ir« Gėlės Mylintiems
ii U U B Vestuvėms, Bau- 
UODH kietoms/ Laidotu

vėms, Pa puoši- 
GĖLININKAS “*“» 
4180 Archer Avenue 

Pilone LApAYETTE 5806

ta be naudos.

I n 11F11/i GėlesLUVtlKIdvTSuT
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vesiuvėms. Bank teta ftfsi 

ir Pagrabams
.?3f6 So. Halsted Stretft 

f ei YYftDS 73M
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JUOZAPAS DUCHOVVICZ 
Tel. Republic 0928.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 1 d., 11:10 vai. ry
to, 1941 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoje, Lūkės 
.parap., Varnų kaime, Telšių 
apskr. Amerikoj) išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
2 dukteris, Juzefą ir Petronė
lę Kletz, žentą Peter, 2 anū
kus, Peter ir Elizabeth, sūnų 
Juožapą, marčią Sophie ir se
sers dukterį Petronėlę Jur- 
gelienę, jos vyrą Petrą, jų 
sūnų Pranciškų, jo moterį 
Juliją ir jų dukterį Petronė
lę ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
6632 S. Artesian Avė. Laido
tuvės antrad., rugpiučio 5 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Gimimo Pan. šv. parap; baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos panialdos už velionio 
Sielą, o iŠ ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Viši a. a. Juozapo Ducho- 
wiež giminės, draugai ir pa
žįstam i esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotiivėse 
ir šiiteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Dukterys* 
Sūnūs, žentas, Marti ir Gi
nt in Čir.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
tel. YARDS 1741.

1799 m. tunguzas šumako- vas bastėsi, ieškodamas mamanto kaulo, ir Lenos upės žiotyse užėjo keistą ir jam nesuprantamą luistą ledo. Kai jis atėjo į tą. pačią vietą po dvejeto metų, iš aptirpusio laisto kyšojo ilties galiukas. Šurhakovas papasakojo apie savo radinį mamanto kaulo supirkinėtojui Boltunovui, kuris 1803 m. nuvykęs vieton rado jau visiškai aptirpusį mamanto lavoną, ir čia > pat jį nusipaišė. Tame piešinyje yra nemaža netikslumų: nėra starublio, neteisingai nurodyta ilčių vieta ir kryptis, akys pažymėtos per daug aukštai ir per toli nusikišūsios į ūžpakalį, ausys stačios irA. 4“ A.
BARBORA UKNAITIS, 

po tėvais Paulikaite 
Gyveno 902 W. 19th St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 1 d., 10:10 vai. vakaro, 
1941 m., sulaukus 65 m. amž., 
gimus Vilkaviškio a.pskr., Vir
baliu mieste.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, 4 dukteris: Lil- 
lian Kalinauskas, Mary Janu
lis, žentą Petrą, Bernice Pa- 
tenaude, žentą Hector ir An- 
ną Lilek, žentą Joną, 6 anū
kus, daug giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopt, 3319 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks antradienį, 
rugpiučio 5 d., 1:30 vai. po
piet. Iš koplyčios bus nuly
dėta į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Barboros Uknaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiartii da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Vyrds, 
Dukterys, Anūkai ir Giminės

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138-1139.

Richard Hottelet, Amerikos laikraštininkas, kuris

jšiaurės sausi Šiaurės vėjai ir tekėjo iš po ledo į pietus galingi sriautai vandens, palikdami savo vagose daugybę
FARMS FOR SALE 

Ūkiai PatflaViriuii
GERA 65 AKRŲ FARMA. įvai

rių rųšių vaisiai, taipgi mari pit. 
Elektrą galima gauti. Pigiai, $3,500, 
jeigu bus parduota tuojau. 100 
mylių nuo Chicagos. W. S. Van 
Harlingen, Route 1, Bristai, Ind.

■ ..... I f ■ I

HELP VVA^lED—MALL
. :vfiarkinmkų Reikia_______

REIKALINGI STALIORIAI ir 
pagelbininkai. Ateikit į darbą 
2267 Clybourn Avė. Randasi Ash
land ir, Fullerton Avenue.

HELP VVANTED—1EMALE
„D&rbininkiųReikia
PATYRUSI MERGINA bendram 

riamų darbui. Būti vietoj 5Ms die
nų. $10.00. s9008 So. Cicero Avė., 
OAKlawn 683.

blivo įkalintas Vokietijoj ir tik neseniai paleistas mainais už vokiečių laikraštininką J. V., gauna bučkį iš mo tinos New Yorko uoste. Tuo pačiu laivu Amerikon sugrįžo 380 konsularinių tarnautojų, išvėtytų iš ašies kontroliuojamų teritorijų.
Atidaryta Amunicijos Dirbtuvė Iowoj

ima pirmą gilzę iš Maj. Otta M. Janfe,• dirfifovčs koman-dienaus, per $50,000,000 kaštavusios amunicijos ęlirbtu- vės atidūrymą Burlington, la. į T*',-smailios, uždėtos ant sprando, kojoskufioš išliko sveikos, galva nė kiek nepakilusi virš , odą dengė ilgi gelsvai rudi nugaros, kojoms pridėtos ka- plaukai. Lavonas buvo > iširn- nopOs ir mažosios užpakali- tas iš įšalusios žemės, išnars- nės nagos (pav., kaip kiaulės) lytas dalimis ir sū didžiausiu ir tt. šitas klaidas galima pa- atsargumu pargabentas Moks- aiškinti tuo, kad daug to gy- lų Akademijoj!. čia visos jo vulid kimo dalių, matyt, bu- kurio dalys — griaučiai, mus- vo jau supuvusios. Vis dėlto kulafura, plaukai, maisto lie- apskritai reikia pripažinti kartos skilvyje — įvairių spe- piešinį gan nusisekusiu; origi- cialistų būvo ištirtos, d: iškam- nale nupaišyta ir rausvai ru- ša buvo pastatyta toje pačioje da Vilna, dengianti gyvulio padėtyje, kurioje btivd ritras-— pirmutinis iria-* tas lavonas; trūkstamos kūno I dalys buvo papildytos. Šitą vienintelę pasaulyje mainantį I iškamšą ir šiandien galima • pamatyti Zoologiniame Mu- i ziejuje Leningrade. Gyvulio, matyt, nugriūta nuo pakriau- . šio ir griūvant nulūžta dfešinė koja (petys) ir dubuo; kairės kojos padėtis rodo mamantą bandžius išsikaparuoti iš duobės, bet tat jam nepasisekę. Katastrofa jį bus ištikusi ėdantį, nes dantyse išliko ne- sugrumulūoto maisto likučių. Mamanto griaučiai išstatyti skyrium.

manio piešinys iš natūros. d i V Tiktai 1806 m. žinia apie lavono atradimą pasiekė botaniką Adamsą, atsitiktinai važiavusį pro Sibirą. Jisai ir nuvyko į to radinio vietą, bet tik vienus griaučius terado, ant kurių vos šiek tiek tebuvo likę minkštųjų kūno dalių. Griaučiai tie buvo pergabenti Peterburgan, į Mokslų Akademiją. Čia jie sumontuoti ir dabar tebepuošia (Zoologinio •muziejaus sales.
Beriozovtios Mamantas. (IPer visą pasaulį nuskambėjo žinia, kai 1901 metais buvo aptiktas mamanto lavonas prie lleriozovkos upės, dešj- Kada GyDeno Mathantas.Tikrasis mamantas,. kuriam priklauso aukščiau aprašyto-niojo Kolymos intako, ši ži- sioš liekanos, yra gyvenęs Eū- nia suteikia lamtito Tarabyki- ropoję ir šiaurinėje Azijdjč no, Mokslų Akademiją p ašie- ledų epochoje. Tai buvo laikė balandžio m., o jau birže-Įkas, kai klimatas ,buvo daug lio m. tais pačiais metais bu- šiŪKŠtėshis už šiandieninį, ir vo surengta į Beriozovką spe- į didelė dalis Europos ir Vaka-^ ciali ekspedicija mamantui rų Azijos buvo apdengta sto-> buvo ru sluoksniu riiekuoiriėt nėnu- rastas begulįs įšalusioje žemė- tirpstančio ledo. Europinėje je; jo galvos, matyti, gana se-’sSSR dalyje ledas prieidavo niai išsikišta iš ledo, nes ant palei Dnieprą iki KrėmenČu- jos jaU nebebuvo nei straub-*go, palei Doną — beveik iki lio, nei šiaip jau minkštųjų tos vietos, kur ši upė arčiau-4 dalių; gerokai apgedusi buvo1 šiai prieina Volgos kampą. Į ir nugaros viršutinės dalies o-'pietūs nuo ledo plytėjo šaltų da. Tų kūno dalių (pilvas, I stepių plotai, kur siautėjo at-

pargabenti. Lavonas

žvyro, smėlio ir riedulių, kuriuos atsinešė ledynai iš šiaurės, kai jie slinko ardydami ir triuškindami visas pakeliui sutinkamas kalnų padermes. Miškas buvo nustumtas toli į pietus, į vietas su švelnesniu ir drėgnesnių klimatu; dabartinėje Sovietų teritorijoje —į Krimą ir Kaukaą. Neaprėpiamuose be miškų plotuose bastėsi kaimenės gyvulių, prisitaikiusių prie šiufkštaūs tuometinio klimato: mamantai, apaugę ilga ir tankia vilna, raganosiai, taip pat gauruoti, šiaurės elniai, kurie ir šiandie puikiausiai tebesijaučią $altbje tuhdroje, arkliai, tam tikra rtįšiš jaūčių, Šiandie gyvenančių Grenlandijos snie- gynuOsė ir leduose, poliarinės lapės ir kt.Nereikia manyti, kaip tai dažnai pasitaiko, kad mamantas buvęs gerokai didesnis už dabartinius dramblius. Tatai butų teisinga kalbant ne apie tikrąjį ledų epochos mamantą (Elephas primigenius auct. — Elephas • mammonteus Guv.), o apie dar seniau gyvenusius Europos dramblius, mamanto pirma takus (Elephas meri- dionalis Nesti, Elephas anti- quus Pale, ir kt.). Mamantai pasiekdavo maksimalinio au- kšio 3.5 m.; tokio pat dydžio pasitaiko ir dabartinių Afrikos dramblių; Indijos drambliai, vidutiniškai imant, kiek mažesni. Be tankios ir ilgos vilnos, mamantas skiriasi nuo dramblio dar labai išsivysčiusiomis ir išlenktomis iltimis, trumpa uodega, tvirta kupra, aukštu, virš nugaros išdilusiu sprandu, nuolaidžia nugara, strablio struktūra ir danių bei griaučių struktūros detalėmis. |
Straublys ip Kupra.Apie mamanto Straublio struktūrą patirta visai neseniai. Visiems anksčiau randamiems, lavonams srtaublio galo trukdavo — jisai būdavo arba nupuvęs, arba vilkų nuėstas. Tiktai 1929 m. į Sovietų Mokslų Akademijos Zoologijos Iristitutą buvo atsiųstas iš Jakutsko visiškai sudžiūvęs mamanto straublio galas. Jo istorija šitokia.1924 m. jį rado įšaluioje žemėje, ant Didžiosios Barą- nichos upės kranto, kažkoks tunguzas. Po to straublys, kaip retenybė, ėjo iš rankų į rankas, kol jį, pagaliau, pamatė iš centro atvažiavęs geologas Piatovskis begūlirit sudžiovintą ant tualetinio staliuko Vienos Jakutsko gyventojos Kon- dratjevos. Tčtt jis riogsojo drauge su kitais niekučiais.(Bus daugiau)

Buošia Scenai 
Operetę “Lietuvaitę”šis Iš Hėištdčid Choro tiarbdotėšLietuvių Keistučio Kliubo Choras laiko pamokas reguliariai kas kėiv., vakarais kaip 8:00 vatodą, H011ywdod svetai- ftėj, 2410 W. 43rd St. jiO vadovybe Teito SarpalidUs.Choras jau pradėjo mokinto Opėfėię “LiotUVaitė”, kuri bus perstatyta šį rudėtu

ftatiji ftarid
į dhor^ pfišifašė sekanti nauji iidfiai: ĖVa toftiiett, Alice Virisky, įsabėlie teiflgstotl, John TamuHufiis, Pėter gamtiška, Ed- tvatd tiattskufdas.Choras , taipgi pridėjo ’ prįį SaVO rėriiėjŪ skaičiaus Ikidofii- Vitį dirėktotiūs S. M. Skudą ir John G. Evanauską.

Išvkžiavimasftu£p. 10 d. Visas choras su

REIKALINGAS BARBERIS. Dar
bas ant visados, mokestis gera.

2126 So. Halsted St.

REIKALINGAS KRIAUČIUS ir 
prosytojas. J. HEINRICH, 2239 
Roscoe.

REIKALINGAS BENDRAM dar
bui VYRAS, nepersenas. 2239 Ros- 
coė, J. Heinrich.

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

IRVING SHOE CO.
168 N. Ogden Avenue.

REIKALINGA MOTERIS valyti 
ir šluoti .trobėsį.

1018 S. Wabash. Room 218.

OPERATORS, PATYR U SIO S 
.prie įipper cases and ring binders.

118 So. Clinton. 5-tas aukštas.

TARNAITĖ, BENDRAM NAMŲ 
darbui, asmeniška laundrė, savas 
kambarys, Vohia, radio, paprastas 
virimas. 2 suaugę. $9 pradžiai. TUri 
kalbėti angliškai.

MIDway 10100.

MOTERIŠKĖ PILNAI priežiūrai 
2 vaikų it mažo apartrtiento. Moti
na samdoma. Gyventi vietoj. $7 
pradžiai.

ROGERS PARK 3663.

SUSIRINKIMAI
DRAUGIJOS šv. PETRONĖLĖS 

susirinkimas įvyks pirmadienį, rug
piučio 4 dieną, 7:30 vai. vakaro, 
parapijos svetainėj. Narės malonė
kite atsildnkyti.

— A. Laurinaviche, rašt.

SLA 238 BRIGHTON PARKO 
KUOPOS mėn. susirinkimas įvyks 
rugpiučio 5 d., (antradienį), 7:30 
vai. vakaro, K. Gramonto svet., 
4535 So; Rockwell St. Visi nariai ir 
narės privalote susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

—E. T. Puteikis, sekr.

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

IRVING SHOE CO.
168 N. Ogden Avė.

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

729 W. 19th St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI DEL I K A T E S Ų 
krautuvė. Gera vieta, randasi arti 
dirbtuvių. Nėra konkurencijos. Biz
nis įsteigtas prieš 20 metų. Par
duodama, nes reikia apleisti mies
tą. Kas nupirks, nesigailės.

1458 W. 15th St.

savo draugais važiuos piknikai] • 
ti netoli vandenų. Tikra vieta 
dai* nežinorha, bet spėjam, kad 
greičiaus bus j Orland Bark. 
Ten choristai prisidėję basku- 
tes gardžių valgių, valgys, šoks, 
dainuos ir valtimis važinės per 
visą dieną.

Po šio išvažiavimo karts nuo 
karto bus ir kitų įvairumų.

Jau yra pažymėta spalių 11 
d. Keistučio Choro šokių vaka
rėliui.

Suinteresuoti šia veikla lie
tuviška jaunimo organizacija, 
prašom ateiti ir Įstoti. Susipa
žinkite su lietuvišku jaunimu ir 
jo darbuote. “Iš Būrio”.Miškinis Nupirko Maisto Krautuvę

Chicagietis Jonas Miškinis, 
10846 South Albany avenue} 
skelbia, kad jisai nupirko Mid- 
wcst maisto krautuvę, adresu 
6545 South Tulaski Road, Chi- 
cago Lawn apylinkėje.

TAVEBNA PARDAVIMUI iš prič- 
1 žasties kitokių reikalų. Naujai de
koruota — permodeiiuota. Išmokė
jimai. iNormal 0083.

77 AKRAI ARTI EŽERO, elek
tra. 174 mylios nuo Chicagos, 10 
kambarių namas, trobos geram sto
vy. Parduos arba mainys į biznį 
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.

BdK 2520. 1739 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

463J S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

.IŠVAŽIAVO ATOSTOGOMS.Juozas Kuličius, jo žmona Elzbieta ir Elzbieta Povilionienė, gyvena ties num. 4403 So. Maplewood, išvažiavo atostogoms į Springfield, III.
Povilionis Dar Pilnai 

Nepasveiko.Mike Povilionis negalėjo važiuoti, nes po 9 mėnesių ligos dar nėra galutinai pasveikęs.
—Steponas.Balniai GrižoIš Atostogų

Rainienė—Buvusi 
Shulmistrienė.

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

JOHN O. SYKORA
REALTOR

27 metai real estate bizny 
Gyvų vielų organizacija

2411 So. 52nd Avė.
Phone Cicero 453

Sekmadieniais uždaryta visą dieną 
Mes vadovaujam greitiem 

pardavimam
■ i, Oiįiidi oa.faa

FINANCE AND LOANS
Finansai ir Paskolos . ,

GREIT IR PIGIAI 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

Šiomis dienomis atsilankiau pas Mrs. Shulmistras, 2614 W. 42nd S t.Hašarit kvitą už “N-nas”, Mrs. Shulmistras pastebėjo, kad ji dabar jau yra Mrs. Petras Balnis. Toliaus jau Mrs. Balnis pastebėjo, kad ji ką tik sugrįžo iš atostogų.Well, Pėtrą Balnį aš pažįstu seniai. Jis yra rimtas ir talentingas lietuvis. Turi gerą ir pastovų darbą ir priklauso priė daug draugijų.
—Steponas.

Mėnesiniais atmoksimais 
MUTUAL FEDERAL 

SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO.
2202 W. Cermak Rd.

BEN. 3. KAŽAUAVSKAS, Sec.
Turtas Virš $1,000,000.00.

vVhOlesaLė FUftNITURĖ = 
Rakandai ir Įtaisai Parda vi m ui. ,

MOKĖDAMAS GASH— 
už rakandus, sutaupysi hho 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite dr rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vieh tik naciotialiai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALISAUSKAS, SUNUŠ. 
6343 So. Western Ate., 

Chicaeo m T*1. REPuMlr anai

fiarsinkites “N-nose”
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TAI KOMUNISTAI DABAR JAU “GELBĖS 
LIETUVĄ NUO FAŠIZMO”

Perspėjimas lietuvių draugijoms ir kliubams

Po visokių vartaliojimų, kai
taliojimų mūsiškiai komunis
tai sumanė naują būdą pagau
ti lietuvių draugijas į komunis
tų varžą. Ve kokiu būdu.

Jie sako, kad jie. “gelbėsiu 
Liotuvą nuo fašizmo”. Tuo 
klausimu jie šaukia konferen
ciją. Komitetas, kuris šaukia 
konferenciją, sulipintas iš Dr. 
Graičiuno, Dr. Rutkausko, ad- 
vok. Taručio, H. Jagmi
no, na, ir kitų komunistų ve
žimo stirnukų.

O kur “tūzai”?

Komiteto sąraše nėra didžių
jų komisarų “po litovskim dė
tam” — Abeko, Pruseikos, An
driulio. Tur būt to.ė’, kad p.r 
22 mėnesiu garbinę Staliną su 
Hitleriu ir kolioję “plutokratiš- 
ką demokratiją’’ dabar dar ne
drįsta viešai pasirodyt.. Todėl 
jie pastatė politin ų kūdikių 
komi etą.

1939 “draugai”
Kokia ironija! Rugpiuč.'o 23 

dieną 1939 metais Stalinas su 
Hitleriu pasirašė draugiškumo 
ir prekybos sutartis. Po savai
tės laiko Stalinas su Hitleriu 
pasidalino Lenkiją. Vėliau sekė 
Hitleris: Daniją, Norvegiją, Bel
giją ir kitas tautas; Stalinas 
apdraskė Suomiją, pavergė Lie
tuvą, Latviją, Estiją, Besarabi
ją, dalį Bukovinos. Šita abiejų 
banditų ‘ pagalba” vienas ki
tam ėjo nuo rugpiučio 23 d.,

Sako, Kad Kojinių 
Moterims 
Nepritruks

Prašo Nedaryti Didelių 
Užpirkimų

šeštadienį pasklidus žiniai, 
kad valdžia uždaro šilko dirb
tuves ir draudžia gaminti ko
jines ir šilkinę medžiagą, mo
terys Chicagoj pulte užpuolė de- 
partamentines krautuves ir ko
jinių krautuves pirktis šilkinių 
kojinių atsargas. Į kai kurias 
krautuves tiesiog nebuvo gali
ma įsigrųsti.

Valdžia ir krautuvių vedėjai 
prašo moterų nebepakartoti to
kių “užpuolimų” ir nesupirk;- 
nėti atsargų, šilkas ateityje bus 
naudojamas parašiutams ir ki
tiems karo reikalams, bet ko
jinių yra nemažos atsargos, ir 
nėra reikalo išsigąsti, kad jų 
pritruks.

Jeigu šilko ir pritruks, tai 
bus nyloninės kojinės ir dirb
tino šilko.

Nepaprastas Filmas 
Apie Kiniečius 
“Ku Kan”

“Antroji Pusė” Pasaulio 
Karo Ugnyje

Eidami į kinoteatrą papras
tai norime pabėgti nuo karo, 
nuo kraujo praliejimo, skurdo 
ir vargo, apie kurį skaitome 
kasdien laikraščiuose ir nuolat 
girdime per radio.

Šis paveikslas yra apie karą, 
apie nepaprastą vargą ir skur
dą, kurį pergyvena kiniečiai, 
bet neaplenkite jo kokiai nors 
smagiai komedijai. Pamatykite- 
ji-

Ir Užfrontė Kariauja
Pamatykite kaip gyvena karo 

kamuojama antra pusė pasau
lio — Kinija, beginklis ir mu
sų akimis žiūrint nepaprastai 
primityvia kraštas. Filmą pa
matę suprasite, kodėl japonai 
kariauja jau penkti metai, o ki

1939 metų iki birželio 22 d. 
1941 metų.

Pagaliau, banditai susipešė ir 
birželio 22 dieną No. 1 bandi
tas užpuolė No. 2 banditą.

Kaip Lietuvą “apsaugojo”
Komunistai mums tikrino, 

kad Stalinas “išlaisvinęs ir ap- 
: saugosiąs Lietuvą” nuo karo. 
Ar išpildė?

Dabar komunistai Abekai, 
Pruseikos ir kiti jau šaukia 
■konferencijas gelbėti Stalino 
imperiją nuo No. 1 bandito Hit
lerio, o “paprastam narodui” 
prideda ir “prieš fašizmą”.

Tai apgaulė. Protaujanti 
žmonės jau nuo seniai žino, 
kad komunizmas ir faš’zinas 
skiriasi ne turiniu, bet lik spal
va, ir todėl susipratęs lietuv’s 
turi kovoti kaip faš'zmą, taip 
ir komunizmą.

Viskas eina iš Vilnies
Vakar prasidėjo lietuvių 

draugijų ir kliubų mėnesiniai 
susirinkimai. Komunistai jau 
išsiimt.nėjo visoms draugijoms 
bei kliubams užkvietimus į 
aukščiau minėtą konferenc’ją. 
Taipgi įsakyta iš “Vilnies” šta
bo, kad visi Maskvos vierni 
tarnai dalyvautų susirinkimuo
se ir agituotų už prisidėjimą.

Draugijų bei kliubų narių 
šventa pareiga dalyvauti savo 
draugijų ar kliubų susirinki
muose ir atmesti visus komu
nistų kvietimus. Tuomi apsau
gosi t savo draugijų tintą ir 
garbę; —Kokšių Jonas 

niečių vis neįveikia. Suprasite 
kaip moderniškam kare kariau
ja ne vien armijos fronte, bet 
ir kiekvienas civilis žmogus; 
kiek pasišventimo ir drąsos tu
ri parodyti ne vien kareivis, 
bet ir kiekvienas senelis, mo
teris ir vaikutis už fronto.

“Didžioji Kova”
“Ku Kan” kiniečių kalboje 

reiškia “Didžioji” arba “Sun
kioji Kova”. Paveiks’ą nufilma
vo laikraštininkas Rey Scolt, 
kuris per ilgus metus gyveno 
Kinijoje ir gerai žino jos žmo
nių psichologiją, būdą ir ūpą. 
Jo paveikslai nupiešia jaudinan
tį vaizdą, kuris atgaivins musų 
amerikiečių atbukusius, ciniš
kus jausmus ir įsitikinimą, kad 
kokia tai nebūta esybė nepa
klos mums laisvę, privilegijas 
ir gerą gyvenimą — kad už tai 
turime kovoti, ir ginti nuo prie
šo, kuris nori musų gyvenimo 
būdą užgniaužti.

Perspėja Netrugdyti 
Unijos Darbuotę

Darbo taryba išleido perspė 
j imą Chicagos John H. Stone 
and Sons firmai netrugdyti 
AFL spaustuvininkų unijos 
darbuotę ir nepersekioti narių. 
Firma yra kaltinama naudoji 
mu neleistinų kovos priemonių 
prieš uniją.

Staigiai Mirė 
Antanas Mesekas

Gavo širdies Ataką Grįžęs 
Iš Darbo

Netikėta mirtis išliko Antaną 
Meseką.

šeštadienį ryto jisai parėjo 
iš darbo ir sukrito nuo širdies 
atakos. Buvo nuvežtas j County 
ligoninę ir po kelių valandų pa
simirė.

i

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
de-ikio koplyčioj, 4605 South 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
iš koplyčios į Liet. Tautiškas 
kapines.

Anglija Rekrutuoja 
Darbininkus 
Chicagoje
Siūlo Geras Algas, Užlaikymą

Anglija atidaro Chicagoje re- 
krutavimo raštinę, kurioje pri
ims aplikacijas nuo amerikiečių 
tarnauti Britanijos Civiliam 
Technikos Korpuse.

Priimtus aplikantus Anglija 
išlavins techniško darbo ir pa- 
siųs civilei karo tarnybai — 
dirbtuvėse, prie laivų taisymo, 
etc., pačioj Anglijoj ar jos ko
lonijose.
Nuo 18 Iki 50 Metų Amžiaus

Aplikantams duos visą užlai
kymą ir mokės nuo $24.12 iki 
$38 j savaitę. Duos rublis, ms- 
dikalę preižiurą, ir apmokamas 
atostogas. Darbo valandos bus 
nuo 48 iki 60 savaitėje. Aph- 
kantai gali buti nuo 18 iki 50 
metų amžiaus.

Dirbtuvėje Sudegė 
Darbininkas
Charles Butkus

Pavirto Po Vamzdžiu Garo
St. Anthony ligoninėje pasi

mirė jaunas chicagietis darbi
ninkas Charles Butkus.

Jisai buvo mirtinai apdegin
tas National Starch Products 
Company dirbtuvėje, 3641 So. 
Washtenaw avenue, kur jisai 
dirbo. ■ < ,

Pereitą penktadienį Butkus 
paslydo ir pavirto po vamzdžiu., 
iš kurio bėgo “gyvas” garas. 
Jam nuplikino skaudžiai visą 
veidą ir kūną.

Butkus buvo 32 metų amžiaus 
ir gyveno Marguette Parke, ad 
resu 7135 Artesian avenue.

Nubaudė Lietuvį 
$50 už Kaimyno 
Sumušima

Susiginčiję Dėl 25 Cmtų
T0WN OF LAKE. — Miesto 

teisėjas Michael J.. Tremko šeš 
tadienį paskyrė $50 pabaudoj, 
tovvnoflakiečiui lietuviui, Brune 
Panavui. Jis gyvena adresu 
4411 South Wood Street, ir yra 
31 metų amžiaus.

Panavas buvo apkaltintas 
žmogaus sumušimu. Jisai buk 
užpuolė ir apkūlė 63 metų Joną 
Bartiskį, gyvenantį adresu 4521 
South Wood street.

Ginčas kilo liepos 17 d., dėl 
25 centų.

Byla buvo svarstoma Stock- 
yards teisme.

VOKIEČIAI NUMUŠTI VIRŠ MASKVOS

Šie trys nusiminę vokiečių lakūnai sudaro vieno nacių bombonešio įgulą ir
dabar yra bolševikų belaisviai. Jų lėk’.uvą rusai pašovė virš Maskvos. Fotogra
fija atsiųsta per radiją iš Sovietų sostines.

Konfiskavo Degtinę 
Be Ženklų

Valstijos agentai konfiskavo 
virš 100 keisų degtinės ketu
riose Chicagos alinėse už tai, 
kad savininkai nebuvo aprūpi
nę jų naujais valstijos taksų 
ženklais. Nei viena alinė nebu
vo lietuvių. .

24,170 Cook 
Apskričio Vyrų 
Armijoje

Cook apskričio drafto tary
bų skaitlinės parodo, kad ar- 
mijon jos jau pašaukė 24,740 
vyrų. Juos išrinko iš 186,142 
registruotųjų vyrų.

Vyrus virš 28 metų amžiaus 
drafto tarybos dabar automa
tiškai išskiria* iš kar'nčs prie- 
vo’ės. Jiems nei nesiunčia an- 
kietų.

Renka Kraują 
Armijai, Laivynui

Jei perdaug nebijote dakta
ro adatos ir jaučiate, kad ga
lite paaukoti truputį savo krau
jo, susižinokite su Raudonuoju 
Kryžium. Chicagoje jisai ren
ka kraują atsargai U.S. kariuo
menei ir laivynui.

Dabar yra išrasti nauji me
todai kraują “prezervuoti”, to
kiu budu jį gali laikyti per il
gą laiką ir naudoti tada, kada 
reikia. /

■ * ■ -................................................ -

Ringo akrobatika

AUTOMOBB FJ 
NELAIMĖS

j . NAUJIEMU-aUME Tuieunoio
Atrodo, kad Bobby Ruffin pats nustebęs žiuri į 

savo oponentą Mike Belloise, kuris po smūgio atsi
rado šioj akrobatiškoj pozicijoj, bokso rungtynėse, 
Ncw Yorke. Ruffin laimėjo.

Sidabrinės Vestuvės 
Bus Be Sidabro

Frances Ackerman, 629 Strat- 
ford Place, sutaupė 25-ias si
dabrines dolerines monetas savo 
tėvų sidabrinėms vestuvėms.

šeštadienį vagys įsilaužė į 
Ackermanų namus, ir monetas 
pasivogė, taipgi kitų daiktų už 
$800.

Lietuvis Mirė 
Kauntės Ligoninėje

Pereitą trečiadienį, liepos 30 
dieną, buvo rastas gatvėje nu
stebęs apysenis žmogus. Rado 
jį ties namais 3000 Emerald 
Avė.

Žmogus buvo nuvežtas j 
.Cook kauntės ligoninę, čia jis 
mirė penktadienį, rugpiučio 1 
d.

Mirusiojo vardas ir pavarde 
pasi.iko nežinomi. Tik sekma
dienį nustatyta, kad jis buvo 
Pranas Butkus,. 53 melų, ir 
gyveno adresu 2901 Emerald 
Avė. Jį pažino jo giminaite 
M’nnie Gaiikas.

Stewart-Warner 
Gavo Didelį 
Kontraktą

Stewart-Warner korporacija 
gavo armijos užsakymą paga
minti dalių artilerijos šoviniams 
už $1,834,923. Firma viso da
bar turi kontraktų už apie $15,- 
000,000.

Kai Kurie Kartais 
Vartoja Revolverius
Bet Šis Vyras Lazda Karštį

Išvarė,

Neminint vardų, viena lie
tuvių šeima buvo-gyveno vie-j 
name Chicagos kampelyje per 
20 metų, meilėje ir sutikime. 
Išauklėjo vaikus ir visi buvo 
laimingi.

Kokie tai nelabi vėjai įsuko 
švelnų-malonų draugužį-mei- 
lužį į tos šeimos tarpą. Lai
kui bėgant, šeimos galvai vy
rui pajsida'rė nebepakenčia
ma, ir nenorėdamas, kad su
baigtų šeimyninė laime griū
ti, vieną gražią dieną ėmęs 
parankią lazdą pašventino 
draugužį ir palydėjo...

Teisėjas Išteisino.
Tuomi reikalas nesibaigė. 

Visi vėl susitiko policijos nuo
vados teisme. Teisėjas, maty
damas draugužį visą apibu- 
kintą ir sulopytą, pastebėjo, 
kad vyro nemandagiai pasi
elgta. Sako, ši esanti civili
zuota šalis, čia yra perskirų 
teismai ir panašios teisingu
mo įstaigos. Vienok atsižvel
giant į esamą padėtį ir žmo
nių prigimtį, tas vyras su laz
da darbą neblogai atliko. Sa
ko, pasitaiko net ir lokių, kur 
šautuvus pavartoja karščiui 
išvaryti. —Nugirdęs.

Policistai Išviliojo 
$i5,oao

Du nežinomi piktadariai, ap
simetę policistais, neva “areš
tavo” chicagietį R. C. Ware už 
kokį tai nusikaltimą, vėliau pri
vertė jį užsistatyti $15,000 kau
cijos. Gavę pinigus “policislai” 
pražuvo.

Ware gyvena ad. 1660 Hyde 
Park bulvaras. Yra viršininkas 
David & Co., medvilnės firmos, 
22’1 N. LaSalle st.

Pereitos savaitės pabaigoje 
automobiliai užmušė šiuos žmo
nes:

17 m. Lucille Kernohan, 11034 
South State st., prie 104th ii 
ežero;

75 m. Louis J. Bahls, 5541 
South Paulina street, prie Gar- 
field ir Ashland;

59 m. Peter Gurecki, 1528
Cortez street, prie namų, ir

48 m. Marko Girlick, 2939 
Princeton avenue, ties 1245 S. 
State si.

. ................ ...........................■■■■—.1............

Diena Iš Dienos
h......................... N..

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE)
Peter černauskas, 24, su Mal

vina Shimkus, 20
Miiton Frotehl Lavvrence, su 

Evelyn Rusis
Edward G. Raszus, su Fran

cas M. Leonard
Peter J. Cyopek, su Catherine 

Balchunas
Albin J. Kenstowicz, 22, su

Ann Hubert, 25
Stephen J. Marshall, 21, su

Nancy Zdanis, 18
Stanley C. Kasile, 25, su Stel-

la M. Barsda, 25
Bruno Bredic, 23, su Eleanor

H. Bucireck, 18

Reikalauj'a
Perskirų

Anna M. Predan nuo Robert
J. Predan

Gauna -
'‘'"•‘ikiras »

Evelyn G. Styra nuo Behe- 
diet Styra

Vakar Ir Užvakar 
Chicagoje

•
• Iš Chicagos operos direk

torių rezginavo Henry Weber, 
WGN m uz i kalis direktorius.

• Automobilio nelaimėje prie 
Winchester, Tenn., buvo užmuš
tas kareivis iš Chicagos, H. D. 
Ross, 29 metų amžiaus.

e Už tariamus apiplėšinėji
mus ir narkotikų platinimą po- * 
licija suėmė eks-kalinį James 
Brady, 40, ir Margaret Mary 
Collins. Areštas buvo padarytas 
viešbutyje ties 900 Rush street.

• Du Jauni banditai atėmė 
$831 nuo 12 tarnautojų Vienna 
Model Bakery kepykloje, 1212 
Congress street.

• Burnside policijos nuova
doje staigiai mirė 53 metų Louis 
Mistro, nuo 14305 Grant st., 
Dolton, 111. Jisai buvo areštuo
tas už neatsargų važiavimą po 
nelaimės ties 132 ir Indiana 
avenue.

• Vakar buvo surasti tėvai 
3 metų berniuko “Tommy”, ku
rį kas tai paliko Brookfield žvė
ryne kelios savaitės atgal. Tė
vai yra Lillian ir Walter Argo, 
gyveną Detroite, Mich.

• Išėjęs pasivaikščioti Win- 
netkoje, netoli namų krito ne
gyvas G. B. Everitt, 56, Mer- 
chandise National Banko prezi
dentas.

• Pavirtęs namie mirtinai 
susižeidė 34 metų Cyril Kearns, 
9116 South Chicago avenue.

• Žmonai išvažiavus atosto
goms į South Haven, Mich., 
nuodų išgėrė ir mirė 26 metų 
Sam Zvverling, 1839 S. St. Louis 
avenue. Paliko raštelį, kuriame 
sako, kad “lošė pinigais, ir pra
laimėjo.” . ’•

'• Bežaizdamas prie ugnies^ 
ran'kaš “škAudžiai nusideginor '4 
metų Ronald Narbug, 1527 Ful- 
Icrtcn avenue.

• Miesto teismas nubaudė 30 
dienų kalėjime sargą Charles 
Jensen, 524 N. Wolcott streei, 
kuris pašovė 11 metų berniu
ką, už tai kad tas perdaug triuk
šmavo gatvėje.

Ramantiški, Apsuk
rus Banditai

A.

Merginos Pasigailėjo —
Banditams pagailo 25 metų 

merginos, Amy O’Reilly, kai ji 
pradėjo prašyti, kad jie neim
tų jos žiedo, kurį gavo sužie
duotuvėms ir kuris kainuoja 
$600.

Ne Sužieduotinio
Bet jiems ne gaila buvo mer

ginos sužieduotinio, Dr. Vincen
to J. Maurovich’iaus, 6019 So. 
Honore street. Vagys nuo jo 
atėmė automobilį. Jie užklupo 
daktarą ir merginą ties jos na
mais, ad. 523 Englewood avė.

Siausdami po miestą tame 
automobilyje bandžai, vėliau 
pasigrobė $500 iš Terminai val
gyklos, 746 S. Dearborn, ir $4,- 
000 pinigų ir auksinių daiktų 
nuo S. Rubensteinų, 7036 Pax- 
ton avenue.

Dirba Gatvekarių 
Bendrovėje

BRIGHTON PARK. — šį 
met Ben Trakšelis, 4620 So. 
Rockwell St., sako turėjęs tik
rai puikias atostogas. Atlankė 
veik visus savo draugus ir 
šiaip pažįstamus, su kuriais 
buvę malonu pasikalbėti ir 
pasidalyti momento įspūd
žiais.

Ben Trakšelis dirba už mei
sterį gatvekarių kompanijoj.

— Kaimynas.




